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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan fasilitas sekolah 

yang dibeli dengan dana TK ABA Gendol dan KB IT Amanah Darussalaam. Analisis pengelolaan yang 

dilakukan adalah mengenai penggunaan dana, pembukuan dan pelaporan dana BOP. Sedangkan analisis 

mengenai pengelolaan fasilitas sekolah menganalisis langkah pengelolaan termasuk perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan fasilitas sekolah. Dari hasil analisis 

yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOP dan fasilitas terkait dana BOP di 

kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus 

sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua 

sekolah. 

Kata kunci: BOP, pengelolaan dana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

 

ABSTRACT 

This paper discusses about the fund management of BOP and school facilities purchased using BOS funds, 

case study in TK ABA Gendol and KB IT Amanah Darussalaam. Analysis is conducted on the use of funds, 

the accounting and treatment the fund management of BOP. Moreover, the analysis of the management of 

school facilities analyzes the accountability and transparency in the school facilities’ management process 

including planning, procurement, maintenance, and removing of school facilities. From the analysis 

conducted, it is known that the performance of the BOP funds management and facilities purchased with 

BOP funds in both of schools is not well-performed. There are still some mistakes which have been made by 

school management. The principle of accountability and transparency has been well-implemented in both of 

schools. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan pertama yang populer sebagai PAUD yang lebih komprehensif, inklusif 

dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter 

yang dimiliki anak sejak dini serta mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan 

selanjutnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan perkembangan anak usia dini merupakan 

tahap perkembangan yang paling penting dalam masa hidup manusia. Program pelindungan, 

pengasuhan anak dan pendidikan usia dini yang berkualitas menghasilkan manfaat dan efek 

jangka panjang yang lebih tinggi daripada program belajar semata. Penyiapan manusia 

berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawacita, khususnya 

Nawacita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawacita ke-5 “meningkatkan 

kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawacita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar internasional”. 

Dari hasil pemantauan masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk 

memperoleh manfaat yang paling mendasar dari program PAUD. Mereka memiliki 

keterbatasan untuk memperoleh layanan yang layak melalui program PAUD: anak perempuan, 

anak-anak migran, dan anak- anak korban konflik, bencana, kekerasan, anak yang hidup dalam 

kemiskinan di pedesaan serta daerah terpencil, anak yang kesehatannya buruk, kurang gizi, 

menyandang cacat, keterlambatan perkembangan dan anak-anak dari minoritas bahasa.  

Pencapaian selama 17 tahun sejak program PAUD dicanangkan oleh pemerintah 

menunjukkan hal yang positif dalam keikutsertaan peserta didik khususnya usia 3-6 tahun 

dalam program-program PAUD. Cita- cita memberikan kado ulang tahun emas kemerdekaan 

Indonesia yang ke 100 akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang 

bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya 

saing global. 

Berdasarkan proyeksi data Biro Pusat Statistik jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 

2016 yang berjumlah 19,23 juta anak, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun 

(proyeksi berdasarkan hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja produktif yang 

jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan. Sebaliknya, jika 

tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan atau bencana 

demografi. 

Program BOP diharapkan dapat dikelola sesuai dengan asas Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui 

pemberian wewenang, pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya 

sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatakan mutu 

penidikan di sekolah. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana BOP sekolah dituntut untuk 

mengembangkan pengelolaan dana secara benar, transparan dan akuntabel. Sekolah juga 

dituntut meningkatkan akses, mutu dan manajemen sekolah. Penyusunan rencana untuk jangka 



 

Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara, Vol 4 Juni 2019   ISSN LIPI 2540-8364     51 

 

panjang, menegah dan jangka pendek juga harus dilaksakan oleh sekolah, dengan mendapat 

pertimbangan dari komite sekolah dan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten dan yayasan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK nonfisik BOP PAUD) Tahun 

2019, sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOP secara 

profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOP yang 

diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (BOP). 

Hal ini menuntut pengelola sekolah mampu merencanakan pengunaan, pembukuan, pelaporan, 

pengelolaan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan 

transparan. Pengelola dana yang baik tidak lepas dari prinsip efisiensi, efektif, transparan, adil, 

akuntabel, kepatuhan dalam pengelolaan dana BOP dan manfaat program kegiatan yang 

sejalan. Untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam 

penyelenggaraan dana BOP, Kementrian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis 

Keuangan. Petunjuk ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan program bagi 

semua tingkatan pengelola BOP. 

Sekolah harus menyusun RAKS yang memuat rencana penerimaan dan rencana 

penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima sekolah. RAKS ditandatangani oleh 

kepala sekolah, komite sekolah, dan khusus untuk sekolah swasta ketua yayasan. Dalam 

pembuatan BOP ini dibuat setahun sekali pada awal tahun ajaran, namun bisa dilakukan revisi 

pada semester kedua. Oleh karena itu, sekolah dapat membuat tahunan yang dirinci tiap 

semester. 

Format RAKS adalah format laporan keuangan terintegrasi singkat dan padat. Format 

ini adalah format multi sumber dana, sehingga harus memuat laporan penerimaan dan 

penggunaan uang dari semua sumber dana di sekolah. 

Sekolah memiliki kewajiban mengelola dana BOP secara transparan dan bertanggung 

jawab dengan cara mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan 

rencana penggunaan dana BOP di awal tahun ajaran, serta laporan bulanan pengeluaran dana 

BOP dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah di papan pengumuman setiap enam bulan. 

Dari tahun ke tahun, petunjuk teknis dana BOP mengalami perubahan dan perbaikan. 

Perubahan yang paling banyak terjadi adalah perubahan mengenai aturan penggunaan dana 

BOP. Peraturan mengenai penggunaan semakin spesifik dan jelas. Sementara untuk 

pembukuan dana BOP, tidak ada perubahan sama sekali terhadap format-format yang ada dari 

sejak 2015 sampai 2019. Perubahan aturan dalam hal pelaporan, terjadi pada tahun 2018. Dari 

tahun 2015 sampai dengan 2019, sekolah hanya diwajibkan untuk mengumpulkan format 

laporan realisasi penggunaan per sumber dana. Sedangkan untuk tahun 2019, sekolah 
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diharuskan mengumpulkan seluruh format BOP yang ada beserta bendel SPJ yang berisi bukti- 

bukti transaksi. 

Stoner (1992) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta 

penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Sedangkan Griffin (2002) mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut Fajri (2011), fasilitas pendidikan yang dapat dikelompokkan 

menjadi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan 

perabot yang secara langsung dan tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan di 

sekolah. 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen fasilitas pendidikan adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian semua perangkat, 

peralatan, bahan, dan perabot yang terkait dalam kegiatan pendidikan, untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada dua lembaga Pendidikan 

Anak Usia Dini pada sekolah TK ABA Gendol yang berada diwilayah Sumberejo Tempel 

Sleman Yogyakarta dan KB IT Amanah Darussalaam yang berada di wilayah Condong Catur 

Depok Sleman. Pendekatan yang digunkan penelitian ini adalah studi khusus yang bersifat 

deskriptif yaitu menjelaskan, meringkaskan berbagai situasi, kondisi, dan variabel yang 

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian. 

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana menyusun pengelolaan dana batuan 

operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang sesuai juknis penyusunan BOP. 

Mengingat kembali di dalam Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Gendol (TK ABA 

Gendol) dan di KB IT Amanah Darussalaam masih belum ada tenaga administrasi tersendiri. 

Dan ditinjau dari 9 prinsip penggelolaan dana BOP berdasarkan petunjuk teknis BOP PAUD 

2018 yang meliputi prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparasi, akuntabilitas, keadilan, 

kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian serta saling percaya. Kesembilan prinsip itu 

harus kita penuhi agar tercapainya segala tujuan pemerintah yang memberikan dana kepada 

lembaga- lembaga pendidikan anak usia dini. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif, artinya teknik 

analisis yang mendiskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel- variabel yang 
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menjadi fokus kajian yang terkait dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggara 

(BOP), yaitu tentang penggunaan, pembukuan, pelaporan dan pengelolaan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Analisis pengelolaan dana BOP dalam penelitian yang akan di bahas adalah 

meliputi analisis terhadap penggunaan dana BOP, analisis terhadap pembukuan dana 

BOP dan analisis terhadap pelaporan dana BOP. 

Aturan BOP yang ada dari tahun ke tahun semakin spesifik, hal ini bertujuan 

agar penggunaan dana BOP semakin minim kesalahan. Pada buku petunjuk dana BOP 

tahun 2015, aturan mengenai larangan penggunaan dana belum ada. Komponen yang 

dapat dibiayai juga sedikit. Pada tahun 2015 ini, belum semua sekolah PAUD di 

Indonesia mendapatkan dana BOP. Begitu juga dengan TK ABA Gendol dan KB IT 

Amanah Darussalaam. 

Buku petunjuk tahun 2015 sampai 2019 berisi aturan yang hampir sama. 

Komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOP jumlahnya semakin banyak. 

Larangan penggunaan juga sudah dicantumkan di dalam panduan. Contoh aturan baru 

yang muncul di tahun 2017 adalah dana BOP diperbolehkan untuk membeli komputer. 

Panduan dana BOP tahun 2015 sampai 2019 komponen-komponen yang bisa 

dibiayai dan tidak boleh dibiayai sudah lebih terinci. Misalnya penggunaan dana untuk 

sarana prasaran kegiatan belajar mengajar, dalam aturan dijelaskan biaya-biaya yang 

diperbolehkan adalah untuk fotocopy, honor pengoreksi, dan honor penyusunan raport. 

Fokus penggunaan dana BOP juga sudah semakin jelas. Yaitu pembelian buku untuk 

dipinjamkan kepada siswa. Terlebih lagi ditekankan dalam peraturan tahun 2019 

bahwa jumlah sarana prasaran belajar harus mencukupi kebutuhan siswa yang ada. 

KB IT Amanah Darussalaam telah menerima dana BOP sejak tahun2017. 

Bendahara pengelola dan telah tiga kali berganti. Pertama, jabatan bendahara dipegang 

oleh seorang guru kelas. Karena kepindahannya ke sekolah lain, pada tahun 2017, 

jabatan bendahara diserahkan kepada guru kelas yang lain. Guru kelas tersebut merasa 

pengelolaan dana BOP cukup berat dan meminta pengurus yayasan untuk 

membantunya mengelola dana BOP. Pada tahun 2017, guru kelas yang mengelola dana 

BOP tersebut dipindahkan ke cabang lain. Jabatan bendahara dialihkan kepada 

pengurus yayasan yang sampai sekarang masih menjabat sebagai bendahara BOP. 

Proses serah terima jabatan dan serah terima kas dan dokumen tidak berlangsung sesuai 

prosedur. Dokumen yang diserahkan kepada bendahara baru hanyalah dokumen tahun 

2019. Dokumen tahun 2017-2018 tidak diketahui keberadaannya. 
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Kejadian pelanggaran berat dalam penggunaan dana di KB ITAmanah 

Darussalaam juga tidak ditemukan. Transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan yang ada dari tahun ke tahun.  

Jumlah transaksi di KB IT Amanah Darussalaam jauh lebih sedikit 

dibandingkan dengan TK ABA Gendol. Pembelian yang dilakukan jenisnya antara lain 

pembelian buku, ATK, komputer dan perlengkapannya, peralatan olahraga, serta 

konsumsi untuk rapat. Untuk pembiayaan, digunakan untuk pembayaran iuran terkait 

perkumpulan guru mata pelajaran, pembayaran langganan, serta pembiayaan lomba 

dan seminar. Honor diberikan untuk PTT, GTT, dan pihak yang mengisi kegiatan. 

Untuk perjalanan dinas dan uang saku tidak ada biaya yang diambil dari dana BOP. 

Menurut wawancara dengan bendahara BOP, hal ini disebabkan karena biaya 

transportasi dinas dianggap tidak secara langsung berkaitan dengan operasional 

sekolah. 

 

Pembahasan 

Dari tahun 2015 sampai 2019, format pembukuan dana BOP tidak ada 

perubahan. Dalam pembukuan dana BOP, yang harus dikerjakan adalah buku kas 

umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Format 

pembukuan ke dalam buku-buku ini cukup sederhana. Pengerjaannya praktis, cukup 

mengisi debet, kredit, serta saldo. Pengerjaan yang dianjurkan adalah setiap transaksi 

terjadi langsung dibukukan, hal ini akan mempermudah agar bukti tidak hilang atau 

tertukar dan posisi keuangan selalu update dengan cepat. 

Di samping keberadaan buku-buku tersebut, hal penting lain yang harus 

dilakukan adalah penyimpanan bukti transaksi. Bukti transaksi haruslah disimpan dan 

disusun dengan kelengkapan yang sesuai ketentuan. Transaksi yang dibukukan harus 

dilengkapi dengan dokumen pendukung (bon, nota, kuitansi, faktur dari suplier) atau 

surat tugas, proposal, dan bukti lain yang terkait dengan transaksi. Bukti transaksi 

dikumpulkan dan disusun untuk tiap triwulan. Sebelum tahun 2019, bendel SPJ ini 

tidak dilaporkan langsung kepada Tim Manajemen BOP Kabupaten. Bendel SPJ cukup 

disimpan dengan rapi di sekolah. Pemeriksaan terhadap bendel SPJ hanya dilakukan 

apabila ada kegiatan monitoring, baik dari Tim BOP maupun lembaga lain yang 

berwenang. 

Kelengkapan bendel SPJ tidak diatur secara tersurat dalam petunjuk teknis 

BOP. Padahal sekolah dituntut untuk memenuhi kelengkapan bendel SPJ dan 

pelaporan. Akibatnya, ada perbedaan penafsiran dalam pemenuhan kelengkapan 

dokumen, terutama dalam kelengkapan bendel SPJ. Apabila dalam aturan ada daftar 

baku, pengerjaan dan pemeriksaan terhadap bendel SPJ akan lebih mudah. 
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Buku panduan pengelolaan dana BOP yang diterbitkan oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dana BOP di 

sekolah-sekolah. Dari tahun ke tahun, petunjuk mengenai pelaksanaan pengelolaan 

dana BOP semakin detail. Larangan dan anjuran yang tadinya hanya secara garis besar 

sekarang sudah lebih spesifik. Hal tersebut sangat penting untuk memperkecil 

perbedaan penafsiran dan pemanfaatan celah yang ada dalam larangan maupun anjuran 

penggunaan dana.  

Menurut wawancara dengan kedua Tim BOP Kecamatan, pemanfaatan celah 

dengan penggantian atau modifikasi nama transaksi masih saja terjadi. Seperti 

misalnya, pada tahun 2019 ada larangan penggunaan dana BOP untuk membayar bonus 

untuk guru. Akan tetapi sekolah tidak dilarang memberikan biaya transportasi untuk 

guru saat mengampu siswa. Bonus bisa diberikan dengan menggunakan biaya 

transportasi dinas sebagai transaksi utama. Akibatnya, kadang ditemukan biaya 

transportasi yang lebih besar dari biaya transportasi yang sewajarnya. Hal tersebut sulit 

ditelusuri kesalahannya, karena dalam bendel SPJ semua bukti transaksi yang 

diharuskan sudah terpenuhi. 

Fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh tiap-tiap sekolah adalah salah satu 

komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Termasuk di dalamnya fasilitas 

sekolah yang diperolehdengan menggunakan dana BOP. Proses manajemen fasilitas 

sekolah termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2008. Sekolah sebagai 

pengguna BMN memiliki kewajiban untuk mengelola barang yang berada di bawah 

wewenangnya. Begitu juga dengan TK ABA Gendol dan KB IT Amanah Darussalaam. 

Secara keseluruhan, pengelolaan fasilitas sekolah terkait dana BOP di kedua 

sekolah tersebut belum terlalu baik. Masih banyak langkah-langkah pengelolaan yang 

belum dilaksanakan dalam pengelolaan fasilitas sekolah. 

 

KESIMPULAN 

Pengunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di TK ABA 

Gendol untuk bendahara BOP dari tahun 2015 hingga sekarang masih sama. Untuk TK 

ABA Gendol tidak ditemukan kejadian secara frontal yang melanggar juknis. Hanya 

saja ada kegiatan transaksi yang secara tidak langsung yang terkait dengan kepentingan 

siswa tetapi diangarkan dengan dan BOP. Jenis transaksi yang dibiayai dengan dana 

BOP di TK ABA Gendol ini cukup banyak. Sedangkan di KB IT Amanah Darussalaam 

untuk bendahara BOP dari tahun hingga ke tahun khususnya pada tahun 2017 sampai 

2019 sudah berganti tiga kali. Masalah tersebut yang menjadikan jalannya penyelesaian 

laporan DAK nonfisik BOP PAUD pada tahun sebelumnya mengalami sedikit 
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gangguan. Meskipun transaksi pengunaan dana BOP di KB IT Amanah Darussalaam 

hanyalah sedikit. 

Pembukuan dana BOP didalam TK ABA Gendol kesalahan yang terjadi adalah 

ketidakadaan stempel dan materai,kesalahan transaksi jual beli dengan karyawn, 

kesalahan tidak diisinya nomor kuitansi. Sedangkan yang terjadi adalah tidak diisi 

tanggal, terdapat banyk nota-nota kosong, kuitansi tanpa penerima, kesalahan cara 

transaksi, buku kas yang dicoret-coret, bukti transaksi yang belum dicatat dan 

kesalahan pada perhitungan bunga bersih. 

Pelaporan dana BOP di TK ABA Gendol di dalam buku laporan dana khusus 

noNfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada 

tahun2019 kususnya pada BOP tahap I sudah dikatakan baik dan tidak ada kesalahan 

berat. Hasil pengerjaan cukup cepat dan tepat karena file laporan pada tahun 

sebelumnya sudah disipan dengan rapi baik di flashdisk, computer dan bentuk hard 

copy. Hal itu terjadi karena didukung pula dengan SDM TK ABA Gendol khususnya 

untuk bendahara BOP selalu sama. Sedangkan di KB IT Amanah Darussalaam 

pelaporannya mengalami gangguan dan tidak selesai pda batas waktu yang ditetapkan. 

Hal itu terjadi karena SDM yang mengurusi khusus di BOP selalu berganti-ganti. 

Untuk perbedaan pengelolaan dana BOP PAUD di TK ABA Gendol dan KB 

IT Amanah Darussalaam perbedaan yang paling kelihatan adalah dana BOP yang 

dianggarkan untuk biaya transport disini perbedaannya paling jelas yaitu ketika di TK 

ABA Gendol biaya transport boleh dipergunakan untuk transport guru baik dalam 

kegiatan rapat KKG, MGTK, seminar-seminar dan untuk guru yang menghantarkan 

muridnya saat ada kegiatan lomba di luar sekolah. Sedangkan di KB IT Amanah 

Darussalam hanya untuk transportasi guru yang kegiatannya hanya menyangkut 

kegiatan anak seperti menghantarkan anak lomba dan menghantarkan anak di kegiatan 

luar. 
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