
A.  Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS yang dimaksud dalam program konpensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak

(PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen untuk biaya

operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan

nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Yang menjadi prioritas utama BOS adalah untuk biaya

operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan untuk biaya

investasi.

1.  Tujuan dan Sasaran Dana BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan 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 sembilan tahun. Yang menjadi sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD

dan SMP baik negeri maupun swasta seluruh propinsi di Indonesia.

2.    Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim

PKPS-BBM propinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap

propinsi.



b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana

BOS tiap propinsi.

c. Tim PKPS-BBM Propinsi dan Tim Kabupaten/kota dharapkan melakukan verifikasi

ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap

sekolah.

d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS

melalui Surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan

kab/kota, Kepala Kandepag kab/kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar

nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima

BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

e. Tim PKPS-BBM kab/kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar

sekolah ke Tim PKPS-BBM propinsi, tembusan ke Pos / Bank  dan Sekolah penerima

BOS.

Dalam menetepkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu

tahun anggaran terdapat dua priode tahun pelajaran yang berbeda.

3.   Pengambilan dan pembatalan Dana BOS

1).  Pengambilan Dana BOS
a. Tim PKPS-BBM Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan

besar dana yang harus disalurkan kepada kantor Pos atau Bank Pemerintah.
b. Selanjutnya kantor Pos / Bank pemerintah yang ditunjuk mentrasfer dana sekaligus

kesetiap sekolah.
c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui ketua

komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu   sesuai dengan kebutuhan.
d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh

Tim PKPS-BBM kab/kota.



2).   Pembatalan Dana BOS

Dalam hal sekolah penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi

persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS

harus disetorkan kembali ke kas negara. Tim PKPS-BBM kabupaten atau kota bertanggung

jawab dan berwenang untuk membatalkan sekolah penerima BOS.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Dana BOS

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS, tidak

dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak

termasuk masalah pertanggungjawaban.Tindak pidana hanya menunjukkan kepada di larangnya

suatu perbuatan.

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang

membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan”(de strafbaarheid van het feit atau het

verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang”(strafbaarheid van den persoon), dan

sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan

“pertanggungan jawab pidana” (criminal responsibility atau criminal liability).Oleh karena hal

tersebut pisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.

Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana.Pandangan ini merupakan

penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang

merumuskan“strafbaar feit”adalah:“een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband



staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah

:

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld).
3) Melawan hukum (onrechtmatig).
4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar

persoon).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut

sebagai unsur objektif ialah:

a. Perbuatan orang.
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”.

Segi subyektif dari strafbaar feit :

a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan

pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau

mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana. Sekalipun kesalahan telah di

terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi

mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli.

Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebakan perbedaan dalam

penerapanya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirnya menentukan

ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.



Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan

mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana,

kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipiil. Soalnya ialah apabila orang menganut

pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak

ada kekacauan pengertian (begripsverwarring). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak

pidana ” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan

monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan

tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali

belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungan jawab pidana

yang harus ada pada orang yang berbuat

.
Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematik dan jelasnya

pengertian tentang tindak pidana dalam arti ”keseluruhan syarat untuk adanya pidana ”(der

inbegriff dervoraussetzungen der strafe), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang

penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan

syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan,

atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang

melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh

Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan

untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan

seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang

harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan



atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas ”Geen Straf Zonder

Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia

ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan

bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali

tidak bersalah.

C.  Bentuk Penyalahgunaan Dana BOS

Bentuk penyalahgunaan dana BOS ini yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau

siswa yaitu:

a) disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan.

b) dipinjamkan pada pihak lain.

c) membayar bonus, transportasi, pakaian atau makanan yang tidak berkaitan dengan

kepentingan sekolah/siswa.

d) menggunakan sebagian/dan seluruh nya untuk kepentingan sendiri.

e) membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

f) menanamkan saham.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai masalah korupsi atau tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu kita

mengetahui asal-usul istilah korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari kata latin Corruptio atau

Corruptus yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis yaitu Corruption, dan



selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi secara harfiah berarti jahat,

busuk atau rusak, dapat disuap. Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat

perbuatan busuk, jahat, rusak, suap.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang no 31 tahun 1999

yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara (pasal 2, ayat 1).

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara (pasal 3).

3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 209, 210, 387,
388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP (Pasal 5 sampai Pasal 12).

4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri Sipil dengan
mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau
oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
(Pasal 13).

5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemupakatan jahat, untuk
melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

6. Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Jika memperhatikan  Pasal 2 ayat (1) maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

1.  Melawan hukum

2.  Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

3.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 unsur melawan hukum diterangkan

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Meskipun



perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang dimaksud  dengan perbuatan yang memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang

dilakukan untuk menjadi lebih kaya dengan cara yang tidak sewajarnya. Dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang nomor 31  Tahun 1999 disebutkan bahwa perbuatan untuk memperkaya

tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi sipelaku saja, tapi juga diperuntukkan bagi orang lain

atau suatu korporasi.

Korupsi dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

formil. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang

sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya sebab akibat. Sedangkan yang dimaksud keuangan

negara dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 31tahun 1999 adalah seluruh kekayaan

negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan

Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukannya.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan setiap

orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388,

415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 terdapat unsur-unsur sebagai berikut :



1. memberi hadiah atau janji
2. Dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya atau

kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau
kedudukan tersebut.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 apabila dilihat lebih lanjut maka akan
ditemukan 3 jenis tindak pidana korupsi yaitu :

1. percobaan untuk melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 2,3,5
sampai pasal 14 Undang-Undang ini.

2. Pembantuan untuk melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 2,3,5,
sampai pasal 14 Undang-Undang ini.

3. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal
2,3,5, sampai pasal 14 ini.

Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa, Setiap

orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau

keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai

pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2,3,5, sampai Pasal 14.

Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dikemukakan bahwa

ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat

transnasional atau lintas batas teretorial sehingga segala bentuk trasfer keuangan hasil tindak

pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dalam ketentuan ini adalah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Dalam prakteknya kita kenal ada 2 jenis korupsi yang sering terjadi dimasyarakat yaitu :

1. Administratif Coruption



Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri.

2. Against The Rule Coruption

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum.

Misalnya penyuapan, penyalahgunaan, jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau korporasi.

a.   Pelaku Tindak Pidana Korupsi

mengenai pelaku dalam Pasal 55 KUHP telah diterangkan mengenai siapa yang dianggap

sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menurut  Pasal 55 KUHP yaitu :

1.   dipidana sebagai pembuat (dader) sesuai perbuatan pidana

Ke-1.Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut   serta melakukan

perbuatan ;

Ke-2.Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan

kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan.

2. terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan,

beserta akibat-akibatnya.



Berdasarkan Pasal 55 KUHP tersebut, pelaku dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan

sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu

tindak pidana

Berdasarkan Pasal 55 KUHP tersebut, pelaku dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan

sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu

tindak pidana.

3.  setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang,

yang berarti orang perseorangan atau korporasi.


