
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Ekonomi Publik 

 
Ekonomi Publik merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peran 

pemerintah dalam perekonomian, dan dampak kebijakan pemerintah dalam 

bidang fiskal dalam suatu perekonomian (Mangkusubroto; 2000). 

 

2.2 Peran Pemerintah 

 
Peran pemerintah dapat dibagi menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 

1996:158), yaitu: 

a) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya 

ekonomi yang ada agar pemanfaatannya dapat optimal dan mendukung efisiensi 

produksi. Tujuan alokasi atau alokasi sumber – sumber daya ekonomi (Marselina, 

2006:5) adalah usaha untuk memanfaatkan segala barang dan jasa dalam 

masyarakat sebaik – baiknya untuk mencapi tujuan yang telah ditetapkan sehingga 

terhindar dari segala macam pemborosan termasuk pengangguran, idle capacity. 

 
b) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber 

daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar. Tujuan 

distribusi adalah usaha pemerintah untuk mengurangi perbendaan penghasilan dan 

kekayaan di berbagai golongan dan daerah dalam masyarakat dengan 



menggunakan instrumen fiskal seperti pajak progrsif, perluasan kesempatan kerja, 

pemerataan pembangunan. 

 
c) Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas 

perekonomian dan memulihkannya jika berada keadaan disequilibrium. Tujuan 

pokok stabilisasi adalah mengurangi atau menghilangkan fluktuasi kehidupan 

ekonomi akibat depresi, inflasi, defisit neraca pembayaran dan tingkat 

pengangguran yang tinggi. 

 
d) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses 

pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.  

 
 
Berdasarkan definsi di atas, fungsi alokatif, distributif, stabilisatif, dan dinamisatif 

adalah sangat penting di mana setiap fungsi dalam pendidikan mempunyai 

peranan masing – masing untuk memajukan semua sektor, salah satunya adalah 

sektor pendidikan, di mana peranannya adalah mengatur pendanaan yang sesuai 

untuk pendidikan. Menurut Suparmoko, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi 

pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan 

fungsi alokasi pada umumnya akan lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar 

pelayanan masyarakat.   

 
Menurut Adam Smith, peran pemerintah terbagi dalam 3 peran, yaitu: 

a) Mempertahankan keamanan dan pertahanan 

b) Menyelenggarakan peradilan 

c) Menyediakan barang yang tidak disediakan. 



Tujuan dari campur tangan pemerintah, (Marselina, 2006:12) adalah: 

1. Menjamin agar pemenuhan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan 

penindasan dapat dihindari. 

2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan 

yang teratur dan stabil. 

3. Mengawasi kegiatan – kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang 

bisa mempengaruhi pasar, agar tidak menjalankan praktek – praktek monopoli 

yang merugikan. 

4. Menyediakan barang bersama (common goods) yaitu barang – barang yang 

penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat agar tercipta 

kesejahteraan sosial. 

5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan dapat 

dihindari atau dikurangi. 

 
Bentuk campur tangan pemerintah meliputi: 

1. Membuat peraturan  

2. Menjalankan kebijaksanaan fiskal dan moneter 

3. Secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. 

 
Menurut Suparmoko, (2000:28) fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada 

umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi 

alokasi pada umumnya akan lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, 

karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar 

pelayanan masyarakat. 

 



2.3 Kebijakan Subsidi Oleh Pemerintah 

 
Menurut M.Suparmoko (2001:  ), definisi Subsidi adalah pajak yang negative 

(negative tax), artinya masyarakat bukannya akan kehilangan sejumlah dana 

melainkan justru akan mendapatkan dana atau pelayanan dari pemerintah. Subsidi 

dapat dalam bentuk penurunan harga, pemberian uang (natura) ataupun dalam 

bentuk pelayanan atau barang (innatura). 

 
2.3.1  Subsidi dalam Bentuk Uang  

 
Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan 

penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang.  

Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen:  

a. Lebih murah bagi pemerintah daripada subsidi dalam bentuk penurunan harga,  

b. Memberikan kebebasan dalam membelanjakannya.  

 
2.3.2  Subsidi dalam Bentuk Barang  

 
Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang 

tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah 

yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran 

dibawah harga pasar. Pengaruh subsidi innatura adalah:  

a. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi 

total bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga 

dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut.  

b. Tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah di samping 

memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.  



c.  Konsumsi menjadi terlalu tinggi (overconsumption), hal ini terjadi jika jumlah 

yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya 

yang tersedia untuk dibeli konsumen, misalkan suatu keluarga dengan 2 orang 

anak disubsidi rumah dengan 3 kamar tidur. Padahal kalau subsidi dalam 

bentuk uang, keluarga itu hanya akan menggunakan rumah dengan 2 kamar 

tidur.  

d. Konsumsi menjadi terlalu rendah (underconsumption), hal ini terjadi kalau 

jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah 

yang diharapkan oleh konsumen, misalkan pemerintah menyediakan rumah 

bersubsidi tipe 36 dengan 2 kamar tidur saja padahal yang dibutuhkan 

konsumen rumah dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur.  

 
2.3.3 Efek Positif Subsidi  

 
Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang 

memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan 

lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, 

misalnya pendidikan dan teknologi tinggi.
 

 
2.3.4 Efek Negatif Subsidi  

 
Secara umum efek negatif subsidi adalah: 

1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen 

membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar 

maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang 

yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya 



kesempatan (opportunity cost) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan 

sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.  

2. Subsidi menyebabkan distorsi harga.  

 
Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan 

mengakibatkan: 

a.  Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung menciptakan 

distorsi baru dalam perekonomian  

b.  Subsidi menciptakan suatu inefisiensi  

c.  Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak  

 
2.4 Pembangunan Ekonomi 

 
Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah 

perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan 

kemajuan sosial ekonomis.  Menurut Syamsi (Desember 1994; 23) konsep 

pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat 

proses administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis.  Pembangunan akan 

dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi 

pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem 

manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mencapai tujuannya 

 
Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu 

proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah (daerah) dengan sektor 



swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja 

berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Michael P. Todaro ( 1981 : 96-97 ), 

pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses multidimensional yang 

mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribudi 

pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Irawan dan Suparmoko 

(1990 : 5 ), pembangunan ekonomi adalah usaha–usaha untuk  meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan 

riil perkapita. 

 

2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 

tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia 

hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak (Wikipedia, 26-06/2009). 

Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata – rata 

masyarakatnya meningkat; usaha pembangunan juga ditandai dengan peningkatan 

pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal 

tersebut selanjutnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak. IPM 

digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju , 

negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh 

dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. 

IPM atau HDI (Human Development Index) memberikan suatu ukuran gabungan 

tiga dimensi tentang pembangunan manusia : panjang umur dan menjalani hidup 



sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan 

membaca-tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan 

dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya 

beli/penghasilan). Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk 

menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara 

penghasilan dan kesejahteraan. Berikut skema Indeks Pembangunan Manusia : 

 
 
 

 Sumber : BPS 

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia 
 
 
Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh untuk masing – masing kabupaten/kota,ada 

tingkatan status pembangunan manusia. UNDP membagi status pembangunan 

manusia ke dalam 4 kategori : 

 

 

 

 

 



 
Tabel 3. Status Pembangunan Manusia Menurut Kategori dan Kriteria 

Tingkat Status  Kriteria 

Rendah IPM < 50 

Menengah Bawah 50 ≤ IPM < 66 

Menengah Atas 66 ≤ IPM < 80 

Tinggi IPM ≥ 80 

 Sumber : BAPPEDA, 2009 

 
Di samping itu, IPM juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan 

pencapaian terhadap sasaran ideal (IPM = 100) yang biasa disebut reduksi 

shortfall per tahun. Angka tersebut mengukur rasio pencapaian kesenjangan 

antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai 

kondisi yang ideal. Dalam pengertian sehari – hari shortfall dikatakan sebagai 

suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan 

pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai reduksi shortfall di suatu wilayah, 

maka semakin cepat kenaikan IPM yang dicapai dalam suatu periode.  

 

 
  Sumber : BPS 

 

Gambar 4. Kecenderungan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 



IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus 

ditempuh – shortfall - suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100 yang 

berarti bahwa pembangunan manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. 

Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan 

pembangunan manusia di daerah tersebut. Jika angka IPM tersebut masih rendah 

atau masih jauh dari angka 100 berarti jarak yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan masih jauh. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan untuk memperpendek jarak ke angka tujuan 

tersebut. Kecenderungan perkembangan angka IPM, semakin dekat ke arah tujuan 

(angka 100) maka perkembangannya semakin pelan sebaliknya untuk angka IPM 

yang masih rendah maka perkembangan untuk mencapai tujuan semakin cepat. 

 
 
Rumus Indeks Pembangunan Manusia: 

IPM = 1/3 ( X1 + X2 + X3 ) 

di mana: 

X1 : Indeks Harapan Hidup 

X2 : Indeks Pendidikan 

X3 : Indeks Standar Hidup Layak 

 
Masing – masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga 

bernilai antara 0 (terbuka) dan 1 (terbaik) biasanya indeks ini dikalikan dengan 

100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya yaitu: 

 



di mana : 

Ii  : Indeks komponen IPM ke I, di mana i = 1, 2, 3  

Xi  : Nilai indikator komponen IPM ke i 

Max (Xi) : Nilai maksimum Xi  

Min (Xi) : Nilai minimum Xi 

Nilai maksimum dan minimum yang digunakan dalam penghitungan IPM 

menurut UNDP, yaitu: 

Tabel 4. Nilai Maksimum dan Minimum Perhitungan IPM 

Indikator Komponen IPM 
Nilai 

Minimum 
Nilai 

Maksimum 
Angka harapan hidup (e0) 25,0 85,0 
Angka melek huruf (Lit) 0 100 
Rata – rata lama sekolah MYS) 0 15 
Purchasing Power Parity (PPP) Rp. 300.000,00 Rp. 857.000,00 

 

Masing – masing indeks dalam IPM dan rumus perhitungannya meliputi: 

1. Indeks Harapan Hidup 

Angka ini menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan yang dapat dinikmati 

penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka 

kelahiran dan kematian per tahun variable e0 diharapkan akan mencerminkan rata 

– rata dalam hidup sekaligus sehat. Sulitnya mendapatkan informasi orang yang 

meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan 

hidup digunakan metode tidak langsung  

 
2. Indeks Pendidikan 

Penghitungan indeks pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf 

(Lit) dan rata – rata lama sekolah / Mean Years School (MYS). Kedua indikator 

pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat 



pengetahuan, di mana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki 

kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. 

Sedangkan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang 

dimiliki penduduk. 

 
Rumus umum MYS adalah: 

fi

fixSi
MYS




   

Indeks Pendidikan digunakan rumus : 

IP = 2/3 Indeks Lit + 1/3 Indeks MYS 

 

3. Indeks Standar Hidup Layak 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak, UNDP menggunakan indikator 

yang dikenal dengan pendapatan per kapita (GDP). Untuk penghitungan IPM sub 

nasional (propinsi/kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita. Alasannya 

karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak 

mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM.  

Penghitungan Indeks Standar Hidup Layak digunakan rumus : 

 

 

di mana: 

E(i, j) : Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten X ke i periode ke-i 

P(i, j) : Harga komoditi j di kabupaten X periode ke-i 



Q(i, j) : Jumlah komiditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten di kabupaten X 

periode ke-i 

 
2.6 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

 
Program BOS yang dilaksanakan mulai Tahun Ajaran 2005/2006 merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pendanaan pendidikan. 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program Pemerintah untuk 

menyediakan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar 

pelaksanaan program wajib belajar. Namun demikian, dana BOS dimungkinkan 

untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia 

dan biaya investasi. 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan 

bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah 

tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan 

untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan 

bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang 

lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

Tujuan diadakannya BOS, yaitu:  

1. Secara Umum 

Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam 

rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. 

 
2. Secara Khusus 

a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban 

biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta  



b. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya 

operasional sekolah, kecuali pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

c. Meringankan beban biaya operasional bagi siswa di sekolah swasta 

 
Biaya Satuan BOS tahun 2008 yaitu dana BOS rata-rata per-siswa tingkat SD 

sebesar Rp. 254.000/murid/tahun, sedangkan untuk SMP sebesar Rp. 

354.000/murid/tahun. 

Biaya Satuan BOS tahun 2009 : 

SD/MI pada Kotamadya : Rp. 400.000/siswa/tahun 

SD/MI pada Kabupaten : Rp. 397.000/siswa/tahun 

SMP/SMPLB/SMPT pada Kotamadya : Rp. 575.000/siswa/tahun 

SMP/SMPLB/SMPT pada Kabupaten : Rp. 570.000/siswa/tahun 

Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS BUKU. 

 

2.4.1 Jenis Biaya Pendidikan   

Menurut PP No 48 Tahun 2008:  

 Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan  

 Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan:biaya 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat  



 Biaya Pribadi Peserta Didik:biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan.  

Biaya Satuan Pendidikan   

Biaya satuan pendidikan terdiri dari: 

 Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 

sdm, dan modal kerja tetap.  

 Biaya operasi, terdiri dari  biaya personalia dan biaya nonpersonalia.    

 Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada 

peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya  

 Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik yang berprestasi.  

Biaya Personalia dan Nonpersonalia   

 Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 

tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.  

 Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis 

pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan 

lain – lain. 

2.4.2 Tim Manajemen BOS 

Tim Manajemen BOS Propinsi : 

 Penanggungjawab  



Kepala Dinas Pendidikan Propinsi. 

 Tim Pelaksana BOS  

1. Ketua Tim  

2. Sekretaris 

3. Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

4. Unit Pendataan SD/SDLB 

5. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT   

6. Unit Monev SD/SDLB 

7. Unit Money SMP/SMPLB/SMPT  

8. Unit Pengaduan dan Penyelesaian Masalah   

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota  

 Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

 Tim Pelaksana  

a. Manajer  

b. Unit Pendataan   

c. Unit Money dan Penyelesaian Masalah   

d. Unit Publikasi/Humas  

Tim Manajemen BOS Sekolah : 

 Penanggungjawab: Kepala Sekolah.  

 Anggota: Bendahara dan satu orang tua siswa selain ketua/anggota komite 

sekolah  

 



2.4.3 Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Penerima BOS 

 
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah 2005, bahwa 

mekanisme pelaksanaan alokasi program BOS adalah sebagai berikut : 

a. Tim ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Pusat 

mengumpulkan data jumlah siswa per sekolah melalui Tim PKPS kabupaten/kota, 

kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi. 

 
b. Atas dasar data jumlah siswa per sekolah, tim pusat membuat draft alokasi 

dana BOS per kabupaten/kota dan mengirimkan kepada tim PKPS BBM propinsi 

dan tim PKPS BBM kabupaten/kota untuk diverifikasi dengan melampirkan data 

jumlah siswa per sekolah di kabupaten/kota tersebut sebagai bahan acuan 

kabupaten/kota dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. 

 
c. Tim PKPS BBM kabupaten/kota menetapkan sekolah penerima BOS melalui 

surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 

kabupaten/kota dan Kepala Departemen Agama kabupaten/kota. 

 
d. Tim PKPS BBM kabupaten/kota mengirimkan SK tersebut ke Tim Propinsi 

tembusan Tim Pusat. 

 
 

 



Gambar 5. Alur Penerimaan Data Jumlah Siswa 
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Gambar 6. Alur Alokasi dan Seleksi 

 
Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa 

dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, 

sehingga perlu acuan sebagai berikut: 

1. Alokasi BOS tiap sekolah untuk periode Januari – Juni 2006 didasarkan pada 

jumlah siswa tahun pelajaran 2005 – 2006. 

2. Alokasi BOS tiap sekolah periode Juli – Desember 2006 didasarkan pada data 

jumlah siswa per tahun pelajaran 2006/2007. Oleh karena itu, setiap sekolah 

diminta agar mengirim data jumlah siswa ke tim PKPS BBM kab/kota, segera 

setelah masa pendaftaran 2006. 
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Gambar 7. Mekanisme Penyaluran Dana BOS 

 

2.4.4 Penggunaan Dana BOS 

 
Penggunaan dana BOS di sekolah/madarasah harus didasarkan pada kesepakatan 

dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dan komite sekolah 

yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di 

samping dana yang diperoleh Pemda atau sumber lain (Block Grant, hasil unit 

produksi, sumbangan lain, dan sebagainya). Khusus untuk Pesantren Salafiah, 

penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama 

antara Penanggung jawab Program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan 

disetujui oleh Kasi PD PONTREN (Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) 

Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Bagi sekolah keagamaan non Islam, 

dalam penggunaan dana BOS kepala sekolah/penanggung jawab program harus 
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meminta persetujuan dari Kasi PEMBINAS (Pembimbingan Masyarakat) 

Departemen Agama.  

 
BOS harus menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam RAPBS (Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) di samping dana yang diperoleh dari 

Pemda atau sumber lain. Penggunaan BOS harus berdasarkan kesepakatan dengan 

Komite Sekolah/Madrasah. Khusus untuk salafiah penggunaan dana BOS 

berdasarkan kesepakatan antara Penanggung jawab program dengan Pengasuh 

Pondok Pesantren, disetujui Kasi PEKAPONTREN (Pendidikan Keagamaan dan 

Pondok Pesantren) kabupaten/kota. Bagi sekolah keagamaan non Islam, 

penggunaan dana BOS berdasarkan kesepakatan antara kepala 

sekolah/penanggung jawab program disetujui oleh PEMBINAS (Pembimbing 

Masyarakat). 

 
BOS boleh digunakan untuk: 

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru, biaya 

pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang. 

2. Pembelian bahan – bahan habis pakai, misalnya kapur tulis, pensil, bahan 

praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan 

teh untuk kebutuhan sehari – hari di sekolah. 

3. Pembiayaan kegiatan kesiswaan program remediasi, program pengayaan, olah 

raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan 

sejenisnya. 

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil 

belajar siswa. 



5. Pengembangan profesi guru. 

6. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan 

pintu dan jendela, dan perbaikan lainnya. 

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk 

pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 

8. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang 

tidak dibiayai dari pemerintah atau pemerintah daerah. Tambahan insentif bagi 

kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 

9. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. 

10. Khusus untuk pesantren salafiah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS 

dapat digunakan untuk biaya asrama dan membeli peralatan ibadah. 

11. Pembiayaan pengelolaan BOS. 

12. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan 

masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli 

alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah. 

 
 
Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS 

diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain 

kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus 

mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan 

peraturan terhadap penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing – masing 

dengan mempertimbangkan faktor geografis. 

 
Dana BOS tidak boleh digunakan untuk : 

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 



2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 

3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan 

kepentingan murid. 

4. Membangun gedung, ruangan baru. 

5. Membeli peralatan/bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 

6. Menanamkan saham. 

7. Membiayai segalan jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana 

pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dari kelebihan 

jam mengajar. 

 
2.4.5 Ketentuan Sekolah Penerima Dana BOS 

 
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Operasional Sekolah 2005, 

sekolah yang menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 kelompok, dengan 

hak dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Sekolah penerima BOS 

a) Semua Sekolah/Madrasah/Salafiah berhak untuk memperoleh BOS. Khusus 

sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan 

pendidikan). Sekolah/Madarasah/Salafiah yang bersedia menerima BOS harus 

menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan serta bersedia mengikuti 

penentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.  

b) Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki 

pendapatan yang lebih besar dari dana BOS, memiliki hak untuk menolak BOS 

tersebut, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang 

tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini. 



2. Ketentuan yang harus diikuti Sekolah/Madrasah/Salafiah penerima BOS jika 

Sekolah/Madrasah/Salafiah telah menyatakan menerima BOS, maka ada dua 

kemungkinan keadaan sekolah yang dikaitkan antara besar BOS yang diterima 

dan besar pendapatan sekolah yang diterima dari orang tua siswa. 

a) Sekolah/Madrasah/Salafiah dengan penerimaan sekolah lebih kecil dari BOS 

a. Bagi Sekolah/Madrasah/Salafiah yang selama ini menarik iuran dari orang 

tua siswa lebih kecil dari BOS, maka sekolah harus membebankan iuran – 

iuran sekolah yang akan digunakan untuk membantu beberapa komponen 

pembiayaan harian. 

b. Sekolah/Madrasah/Salafiah penerima BOS juga diwajibkan untuk 

membantu siswa kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari 

dan ke sekolah. 

c. Sekolah/Madrasah/Salafiah dilarang untuk memanipulasi data dengan 

maksud agar dapat memungut iuran siswa, meskipun telah menerima dana 

BOS atau untuk memperoleh BOS lebih besar. 

 
b) Sekolah/Madrasah/Salafiah dengan penerimaan lebih besar dari BOS. Dalam 

kasus Sekolah/Madrasah/Salafiah yang memiliki pendapatan lebih besar dari 

BOS, maka terdapat dua alternatif mekanisme pemungutan biaya sekolah. 

1) Bagi sekolah yang terdapat siswa miskin, sekolah diwajibkan 

membebankan iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa 

dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain sehingga 

iuran bulanan siswa lebih kecil atau sama dengan sebelum sekolah menerima 

dana BOS. 



2) Bagi sekolah yang tidak ada siswa miskin. Bila sekolah dengan tipe ini 

bersedia menerima dana BOS, maka dana digunakan untuk mensubsidi 

seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang dibebankan kepada 

orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah. 

 

2.5 Angka Partisipasi Kasar 

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio 

jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan 

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang 

pendidikan tertentu.  

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat 

pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur 

daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.   

Rumus Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah 

 

di mana 

 :  jumlah penduduk pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada  

jenjang pendidikan h  

 : jumlah penduduk pada tahun t berada pada kelompok usia a yaitu 

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h  



Contoh Perhitungan APK 

Penghitungan APK menggunakan Susenas 2004   

Bila diketahui jumlah penduduk yang sedang sekolah menurut jenjang pendidikan 

dan menurut kelompok umur "standar" seperti dalam tabel 6 dan 7 berikut: 

Tabel 5.  Jumlah penduduk sedang sekolah menurut jenjang pendidikan 

   

   

   

 

Tabel 6. Jumlah penduduk menurut kelompok umur "standar" 

 
   

 

 

 

 

APK SD          = (29,202,478/27,258,170)*100 = 107,1 %  

APK SMP       = (10,474,117/12,736,733)*100  = 82,2 %  

 

 

 

 


