
V.   P E N U T U P

A.  kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang merupakan penyalahgunaan dana BOS yang dikategorikan sebagai tindak

pidana pada perkara No.71/pid.B/Krp/2011/PN.Ktb adalah perbuatan yang dilakukan

oleh pengelola dana BOS, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan juklak dan juknis

penggunaan dana BOS yang seharusnya untuk kegiatan sekolah melainkan untuk

kepentingan pribadi dan kepala sekolah tidak membiayai kegiatan sekolah sebagaimana

mestinya sekolah standart nasional. Adapun penyalahgunaan dana BOS menurut buku

panduan BOS adalah (1)disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud

dibungakan (2)membayar bonus, pakaian dan makanan yang tidak  berkaitan dengan

kepentingan sekolah (3)membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses

pembelajaran (4)menanamkan saham (5)dipinjamkan pada pihak lain. Perbuatan

penyalahgunaan dana BOS yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan harus

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : menguasai untuk dirinya sendiri atau zich

toeegenen yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Suatu benda atau

eenig goed yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan dan secara melawan

hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana BOS yaitu dengan penerapan Undang-

undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang benar dan sesuai dengan ketentuan



yang ada di dalamnya serta penjatuhan sanksi yang tegas terhadap setiap orang yang

melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS yang terjadi di SMPN 1 Sungkai Jaya

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

menurut Ojo Soemarna,SH.,MH Hakim Pengadilan negeri kotabumi yang menangani

kasus tersebut menyatakan Hukum   sudah   sesuai  Undang Undang dan  menurut

peraturan yang berlaku, 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

sebagaimana diatur dalam  pasal  3 Jo.Pasal 18.(1).UU No.31 tahun 1999 sebagaimana di

revisi UU No.20 tahun 2001

3. Dasar pertimbangan hakim ialah Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum

dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya

kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan

hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap

peristiwa tersebut. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini dituntut

adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- putusannya karena pada

hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi

terselenggaranya fungsi peradilan itu. Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim



harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup,

dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor

budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain- lain.



B.  Saran - saran

Berdasarkan uraian di atas  penulis terdapat saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah, selaku penanggung jawab program PKPS BBM. Tim Monitoring dan

Tim Pengawasan mulai dari tingkat pusat hingga dan tanggung jawabnya dalam pengawasan

dan evaluasi penggunaan dana BOS.

2. Kepada Pengelola dana BOS dalam hal ini Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah untuk

lebih meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan dalam mengelola dana BOS.

Lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam komite sekolah, warga sekolah dan

wali murid sehingga pengelolaan dana BOS dapat berjalan sesuai dengan juklak dan juknis

penggunaan dana BOS.


