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BAHAS DANA BOS, KOMISI II TEMUI KEMENDIKBUD 

 

 

 

 

 

 

 

https://telusur.co.id 

 

Guna membahas dan berkonsultasi tentang pengelolaan dan mekanisme lain dari Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, maka Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Ambon menemui pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) RI, Kamis (31/1/19). Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II, 

Jhony Mainake dan Wakil Ketua DPRD, Ely Toisuta itu menindaklanjuti pertemuan dengan 

Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Ambon beberapa hari lalu. Selain Jhony Mainake dan Ely 

Toisuta, rombongan diisi Wakil Ketua Komisi Jacob Usmany, Sekretaris Komisi Zeth Pormes, 

bersama Cristianto Laturiuw, Djefry Toisuta, Taha Abubakar, Mulyono Sudrik, Saidna Azhar bin 

Taher dan Leonora Far-far. Mereka diterima Nani Sukriswan selaku Kepala Seksi Evaluasi, 

Direktorat Pembinaan SMP dan Staf, Wahyudi di Gedung E Kemendikbud Lantai 15. 

Ketua Komisi II Jhony Mainake mengaku, tujuan komisi berkunjung agar mendapat 

referensi tentang pengelolaan dana BOS serta sarana prasarana (sarpras) untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Kota Ambon. Sebagai tindak lanjut rapat bersama dengan Kepala Sekolah SD dan 

SMP dan hasil konsultasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Dimana 

ada keinginan sekolah untuk mengembalikan pencairan Dana BOS ke kabupaten/kota bukan lagi 

di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Apabila sudah mendapatkan referensi maka 

sekembalinya Komisi akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Kepala Seksi Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP Nani Sukriswan menanggapi tujuan 

kunjungan tersebut dengan menyatakan bahwa proses pencairan Dana BOS terlambat dapat 

disebabkan pihak sekolah belum memasukan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara benar. 

Pasalnya Dapodik harus benar dan pemerintah tidak dapat melakukan pencairan jika data tersebut 

masih salah. Diharapkan DPRD dapat menekankan tiap sekolah agar melengkapi Dapodik dengan 

baik. Proses pencairan dana BOS terlambat karena Dapodik salah, tidak hanya terjadi di Maluku 

namun terjadi hampir di semua daerah. 
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Nani Sukriswan mengakui bahwa terkait sarpras masih banyak kekurangan. Kendati 

demikian, di Tahun 2019 ini direncanakan pemerintah akan merehabilitasi 4.000 Ruang Kelas 

Baru (RKB). Pembangunannya akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) dengan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk Tahun Anggaran 2019. Anggaran ini 

rencananya akan digunakan untuk membangun beberapa sekolah dan kampus yang rusak. Nani 

Sukriswan juga menjelaskan bahwa penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan penugasan baru, sehingga kebijakan pemerintah untuk 

gedung sekolah dan perguruan tinggi dilaksanakan Kementerian PUPR, sedangkan Kemendikbud 

dan Kementerian Agama fokus terhadap pendidikan. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kota 

Ambon dapat segera mengusulkan ke kementerian sesuai mekanisme dan persyaratan yang 

berlaku. 

Nani Sukriswan mengatakan, selain pemenuhan sarpras, Kemendikbud juga berencana di 

Tahun 2019 akan melakukan peningkatan mutu melalui Dana BOS Afirmasi. Dana ini akan 

diberikan ke desa-desa yang diklasifikasikan sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal sekitar 

34 persen di seluruh Indonesia. Untuk SD  mendapatkan Rp35 juta dan SMP Rp45 juta. 

Upaya ini dilakukan agar ada pemerataan sarana infrastruktur mutu sekolah. Selain itu, 

Kemendikbud sedang membuat BOS Kinerja yang diperuntukan bagi sekolah-sekolah yang 

mutunya tidak bagus, sehingga diharapkan mutu pendidikan ke depan semuanya relatif sama. 

Nantinya akan ada penilaian dari masing-masing daerah. Alokasi untuk SMP Rp100 juta dan SD 

Rp80 juta akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang mutu pendidikan belum baik.  

Sementara itu, Staf Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP, Wahyudi, mengaku untuk 

permintaan sekolah agar nantinya proses pencairan dikembalikan ke kabupaten/kota bisa saja 

dilakukan, namun butuh komitmen bersama antara seluruh kabupaten/kota dengan Pemprov di 

Indonesia juga Kemendikbud. Bahwa awalnya proses pencairan Dana BOS dilakukan 

kabupaten/kota namun di Tahun 2011 ada insiden Pengelolaan Dana BOS yang tidak dijalankan 

secara baik hampir di semua kabupaten/kota, sehingga disepakati proses pencairan dana BOS 

dilakukan oleh Pemprov. 

 

Sumber berita: 

1. http://mimbarrakyatnews.com/bahas-dana-bos-komisi-ii-temui-kemendikbud/ , 1 Februari 

2019 

2. Harian Siwalima, DPRD Kota Konsultasi dengan Kemendikbud Soal Dana BOS, 1 Februari 

2019 
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Catatan : 

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Bantuan 

Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dan yan digunakan terutama 

untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar dan dapat dimungkin untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler  

a. pasal 1 : 

1) angka 11 menyebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat 

BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasi personalia dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi 

khusus nonfisik 

2) Angka 12 Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya 

disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber 

dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara 

online 

b. Pasal 4: 

1) Ayat 1 menyebutkan BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah. 

2) Ayat 2 menyebutkan Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik 

dikalikan dengan satuan biaya. 

3) Ayat 3 menyatakan bahwa satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai 

berikut: 

a) SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik 

setiap 1 (satu) tahun; 

b) SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 

(satu) tahun; 

c) SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) 

peserta didik setiap 1 (satu) tahun; 

d) SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) 

peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan 
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e) SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 

1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1: 

a. Angka 14 menyebutkan bahwa  Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-

Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi 

tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 

b. Angka 15 menyebutkan bahwa Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa 

Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami 

kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial 

sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 


