
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi

setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap

warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31

ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya

dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional.

Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia dewasa ini menjadi wacana yang hangat

diperbincangkan. Pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini salah

satunya adalah meningkatkan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui

peningkatan pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses

yang  besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau

layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,

masyarakat di daerah konflik, atau masyarakat penyandang cacat.

Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara

untuk mendapatkan pendidikan. Dengan adanya krisis yang melanda Indonesia, sejak tahun 1998

pemerintah memberikan bea siswa kepada siswa dari keluarga miskin melalui program Jaring

Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan. Sehubungan dengan kenaikan harga BBM (Bahan



Bakar Minyak) mulai tanggal 1 Maret 2005 dikhawatirkan akan semakin menghambat upaya

penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun karena masyarakat miskin atau yang kurang

mampu akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. (Program Kompensasi

Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak(PKPSBBM) 2006.

Mengingat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.33 Tahun 2004

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang No.17

Tahun 2003 tentang keuangan negara, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang

pendidikan menengah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah dan berkaitan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak,

maka pada tahun 2005 pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) bagi sekolah SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMPLB/Salafiyah baik sekolah negeri ataupun

swasta.

Latar Belakang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lajut

dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah

pada kurun 1998-2003, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan

dalam kurun 2003-2005. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada

semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26.866.992 siswa

sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan.

Mulai pertengahan 2010, kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana

BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi

ditransfer ke kas APBD  Kemendiknas beralasan, mekanisme baru selanjutnya ke rekening



sekolah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah

dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat

waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan.

Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka akses masyarakat untuk

mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas dapat tercapai. Karena pendidikan

merupakan modal penting bagi generasi penerus bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain

dimasa globalisasi ini.1

Memasuki masa globalisasi ini kita dituntut harus bisa bersaing dengan negara lain, negara yang

mempunyai sumber daya manusia yang berkualitaslah yang dapat bersaing. Apa jadinya negara

kita jika generasi penerus bangsanya tidak memiliki bekal pendidikan yang berkualitas. Apalagi

dengan adanya isu globalisasi sekarang ini, setiap negara didunia ini dituntut harus mempunyai

generasi penerus bangsa yang berkualitas agar mampu bersaing dengan negara lain.

Dinas pendidikan meminta sumbangan atau memaksa sekolah untuk membuat pengadaan barang

kepada perusahaan tertentu yang sudah ditunjuk dinas, Kepala sekolah menggunakan dana BOS

untuk kepentingan pribadi melalui penggelapan, mark up, atau mark down Uang.

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa Dinas pendidikan tetap harus

mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih

memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orang tua yang mampu, dengan tegas

harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Secara implisit, hal itu

menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk

1. peranan dana bantuan,ade suherman blogspmbot/2010/07.diakses tanggal 28 november 2012



memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari

hal itu.2

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah.

Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam

jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, gratis pendidikan.3

Penggunaan dana BOS seperti yang ada dalam pedoman penggunaan dana BOS adalah untuk
keperluan sebagai berikut : 4

1. Uang formulir pendaftaran
2. Buku pelajaran pokok dan pendukung untuk perpustakaan
3. Ujian sekolah, ulangan bersama, dan ulangan harian
4. Membeli buku tulis, kapur tulis, bahan pratikum
5. Membayar perawatan ringan
6. Membayar daya dan jasa
7. Membayar honorarium guru
8. Membiayai kegiatan siswa

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk keperluan sebagai berikut :5

1. disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan.
2. dipinjamkan pada pihak lain.
3. membayar bonus, transfortasi, pakaian atau makanan yang tidak berkaitan dengan

kepentingan siswa.
4. membangun gedung atau ruangan baru
5. membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Praktek penggunaan dana BOS ini, tidak selalu seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Ada oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana BOS untuk keperluan yang tidak

2. Buletin Pelangi Pendidikan. Edisi I dan II  Agustus 2007. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
3. Makalah Diskusi Dana BOS . http://www.slideshare.net/husnibas/diakses tanggal 28 november 2012
4. Buku Panduan BOS, 2006.Hlm 16
5. Ibid.



sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOS. Banyak penyalah gunaan yang terjadi di

lapangan dan belum dapat diatasi oleh pemerintah. Penyalagunaan dana BOS ini bermacam-

macam bentuknya, diantaranya korupsi dan penggelapan.

Salah satu contoh penyalahgunaan dana BOS adalah seperti yang terjadi di SMPN 1 Sungkai

Jaya Lampung Utara, yang dilakukan oleh mantan kepala sekolahnya yaitu Nizomil BN,S.Pd,

pada waktu itu ia menerima dana yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional untuk

mengadakan Sekolah Standart Nasional (SSN) yang dana nya berasal dari APBN. Setelah SMPN

1 Sungkai Jaya Lampung Utara ditetapkan sebagai sekolah SSN, selanjutnya saudara

Nizomil.BN,S.Pd bin Hi.Bunawar membuat surat perjanjian pemberian antara Direktorat

pembinaan sekolah menengah pertama dan Sekolah Standart Nasional tanggal 19 Oktober 2009,

dan terdakwa membuat berita acara pembayaran/penarikan dana tanggal 19 Oktober 2009.

Setelah adanya surat perjanjian dan berita acara pembayaran/penarikan dana, kemudian pihak

direktorat pembinaan sekolah menengah pertama mentransfer dana tersebut sebesar

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui rekening bank Mandiri cabang Kotabumi Nomor

Rekening 114-0006086311 atas nama SMPN 1 Sungkai Jaya.Setelah dana tersebut masuk

kedalam Rekening SMPN 1 Sungkai Jaya, berdasarkan bukti rekening koran bank Mandiri

cabang Kotabumi, Nizomil.BN,S.Pd melakukan 4(empat)kali penarikan yakni:

1. Penarikan pertama tanggal 16 November 2009 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh
juta rupiah) atas Nizomil.BN,S.Pd.

2 Penarikan kedua tanggal 17 November 2009 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta
rupiah) atas nama Suryati(istri Nizomil)

3. Penarikan ketiga tanggal 20 November 2009 sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta
rupiah) atas nama Nizomil.BN,S.Pd



4. Penarikan keempat tanggal 26 November 2009 sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta
limaratus ribu rupiah) atas nama Yuke Kania Dewi (anak Nizomil)

Setelah menguasai dana sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Nizomil.BN,S.Pd dengan

sengaja menggelapkan dana tersebut yakni dengan cara tidak menyalurkan untuk kegiatan

SMPN 1 Sungkai Jaya Lampung Utara sesuai dengan sebagaimana diperuntukan untuk sekolah

melainkan dipergunakan Nizomil.BN,S.Pd untuk kepentingan diluar sekolah yakni untuk

kepentingan pribadi dan perogram Sekolah Standart Nasional SMPN 1 Sungkai jaya

Kab.Lampung Utara tidak terlaksana.

Pada kasus tersebut Nizomil.BN,S.Pd dijatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda

Rp.50.000.000 oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dalam dugaan korupsi dana BOS

sebesar Rp.100.000.000. vonis tersebut di jatuhkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

bukti-bukti yang ada dipersidangan.

Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagai mana diatur

dalam pasal 3 Jo. Pasal 18.(1).UU No.31 tahun 1999 sebagai mana di revisi UU No.20 tahun

2001. (Studi kasus No.71/Pid.B/Krp/2011/Pengadilan Negeri Kotabumi)

Monitoring dan Supervisi serta Evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan terpadu agar program

ini berjalan dengan lancar dan transparan. Bentuk kegiatan ini adalah untuk melakukan

pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PKPS-BBM.

Sesuai dengan pedoman BOS maka jika ada yang menyalahgunakan dana BOS maka akan

dikenakan sanksi disiplin dan akan dilakukan pembinaan dan jika terbukti melanggar hukum

maka akan dikenakan sanksi pidana. Salah satu bentuk dari penyalahgunaan dana BOS ini adalah



tindak pidana korupsi dan penggelapan. Korupsi merupakan tindak pidana yang sedang gencar-

gencarnya diberantas oleh pemerintah saat ini. Korupsi dapat terjadi diberbagai bidang tidak

terkecuali pada bidang pendidikan khususnya pada dana BOS.

Dana BOS ini rawan sekali mengalami penyalahgunaan lemahnya pengawasan oleh pemerintah

dan tidak jelasnya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana ini serta

kurangnya upaya penanggulangan adalah penyebab banyaknya terjadi penyalahgunaan dana ini.

Jika masalah ini tidak kunjung teratasi maka akan dapat merugikan negara pada umumnya dan

masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam

bentuk skripsi yang berjudul :

“Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana Bantuan       Operasional

Sekolah (BOS) di wilayah Lampung Utara. (Studi Kasus: No.71/ Pid.B/Krp/2011/Pengadilan

Negeri Kotabumi)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. apa sajakah perbuatan yang merupakan penyalahgunaan dana BOS yang dikategorikan

sebagai tindak pidana ?

b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS?



c. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman

terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS di wilayah Lampung Utara?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada perbuatan apa saja yang merupakan

penyalahgunaan dana BOS yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan upaya penanggulangan

penyalahgunaan dana BOS. Khususnya penyalahgunaan dana BOS ditingkat Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN) di Kab.Lampung Utara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. untuk mengetahui perbuatan apa saja yang merupakan penyalahgunaan dana BOS yang

dikategorikan sebagai tindak pidana.

b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku  penyalahgunaan dana BOS

c.    Untuk mengetahui  pertimbangan Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman terhadap pelaku

penyalahgunaan dana BOS di wilayah Lampung Utara

2.  Kegunaan Penulisan

a.  Kegunaan Teoritis



Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan

hukum dalam mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

b.  Kegunaan Praktis

Secara praktis yaitu sebagai suatu kontribusi dalam usaha menambah informasi bagi masyarakat,

dan tambahan kepustakaan bagi semua pihak yang berkepentingan juga sebagai bahan referensi

untuk penelitian-penelitian berikutnya.

D.  Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.6

Kerangka Teori atau Kerangka Pikir atau Landasan Teori adalah kesimpulan dari Tinjauan

Puskata yang berisi tentang konsep-konsep teori yang dipergunakan atau berhubungan dengan

penelitian yang akan dilaksanakan

6. Soekanto, Soerjono 1985. Penelitian Hukum Normatif . P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.hlm 124



Berdasarkan Kerangka Teori diatas disusunlah Kerangka Konsep yaitu suatu bagan yang

menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diliti.7

Pertanggung jawaban pidana adalah bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana, yang

bersangkutan secara sah dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya telah ada aturannya,

yaitu dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem berlaku atas perbuatan tersebut dengan

singkat dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dibenarkan oleh sistem tersebut.8

Faktor-faktor yang menyebabkan orang mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan

kehendak, faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang

tidak diperbolehkan.Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas

yang diperbolehkan dan yang tidak. 9

Dasar pertimbangan Hakim dalam mencapai mencapai kepastian hukum dengan penegakkan

hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat

penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian

hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal

24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009. Undang- Undang Dasar

1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan

dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 UU No.

40 Tahun 2009, yaitu :

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan
pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam Undang-

7. suparyanto.blogspot.com. tujuan-kerangka-teori-konseptual-dan.html.diakses tanggal 2 desember 2012
8. Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban Pidana. Jakarta,Aksara Baru.hlm 34
9. Ibid.



Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak
mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia .

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.11

2.  Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. 10

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
b. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
c. Penyalahgunaan adalah proses, cara perbuatan yang menyeleweng.(Kamus Besar Bahasa

Indonesia).
d. Dana adalah uang yang disediakan untuk sesuatu keperluan.(Kamus Besar Bahasa

Indonesia ).
e. Bantuan Operasional Sekolah secara konsep mencakup komponen untuk  biaya

operasional non porsonil (DEPDIKNAS ).
f. Lampung Utara (salah satu kabupaten di Lampung)

E.  Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistem

penulisan disusun sebagai berikut :

I.  PENDAHULUAN

10. Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta UI Press..hlm 132

11.Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana



Merupakan bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan pengantar pemahaman terhadap pengertian dana BOS, bentuk-

bentuk penyalahgunaan dana BOS dan pengertian bentuk-bentuk penyalahangunaan dana BOS.

III.  METODE PENELITIAN

Menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan, langkah-langkah yang diambil dalam

penulisan ini adalah pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan

data serta analisis data.

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi pembahasan tentang hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi

ini dan menjelaskan tentang perbuatan apa saja yang merupakan penyalahgunaan dana BOS yang

dikategorikan sebagai tindak pidana dan upaya penanggulangannya.

V.   PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penulisan skripsi dan saran-saran terhadap

permasalahan yang telah dibahas.


