
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi program advokasi dalam mewujudkan transparansi

pengelolaan dana BOS di SDN 1 Langkapura dapat dikatakan sudah

berjalan. Secara keseluruhan, kepedulian LSM KoAK terkait

permasalahan transparansi pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah,

membuat KoAK melakukan aksi tindak lanjut dengan membuat beberapa

program seperti program pendidikan, organisir,   pemantauan dan

kampanye agar terwujudnya transparansi pengelolaan dan BOS. Simpulan

dalam penelitian ini berdasarkan teknis analisis data, simpulan yang dapat

diajukan adalah :

1. Program pendidikan untuk SDN 1 Langkapura dan SMPN 10 Bandar

Lampung   memberikan pengetahuan   kepada wali murid   tersebut

tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi publik dalam hal ini

adalah informasi tentang  transparansi pengelolaan dana BOS di

masing-masing sekolah.

2. Program organisir yang dilakukan KoAK untuk SDN 1 Langkapura

dan SMPN 10  Bandar Lampung  menghasilkan Forum Wali  Murid
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(FWM) untuk masing-masing sekolah sebagai wadah para wali murid

dalam mengontrol transparansi pengelolaan dan BOS.

3. Program pemantauan terdapat hasil yang berbeda. Berdasarkan hasil

turun lapangan yang dilakukan terdapat perbedaan antara SDN 1

Langkapura dan SMPN 10 Bandar Lampung dalam memberikan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). SDN 1 Langkapura

dinilai masih belum tertib administrasi karena hanya memberikan

laporan tersebut kepada komite sekolah saja, sedangkan untuk wali

murid yang tidak tergabung di dalam komite belum bisa mendapatkan

laporan keuangan tersebut. Para wali murid yang tidak tergabung di

dalam komite diarahkan kepada mereka yang sudah mendapatkan

laporan tersebut atau meminta kepada dinas terkait, padahal menurut

Permendikbud No. 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS terdapat prinsip

tertib administrasi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Hal

tersebut  berbeda dengan SMPN 10 Bandar Lampung yang

memberikan laporan tersebut kepada komite sekolah dan juga kepada

wali murid yang meminta.

4. Pada program kampanye juga terdapat hasil yang berbeda, pihak

SMPN 10 Bandar Lampung belum memaksimalkan papan informasi

yang diberikan secara sukarela oleh KoAK. Papan informasi tersebut

sebenarnya ditujukan untuk memberikan info terkait penggunaan dana
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BOS yang dilakukan oleh sekolah akan tetapi papan tersebut hanya

dibiarkan begitu saja dan rusak karena jarang terpakai.

Secara keseluruhan program advokasi LSM KoAK dalam mewujudkan

transparansi pengelolaan dana BOS memiliki kesamaan yang signifikan,

hanya pada program pemantauan di SDN 1 Langkapura dan Program

Kampanye di SMPN 10 yang dinilai belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pada program pemantauan yang belum maksimal diharapkan untuk

lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait laporan pengelolaan

dana BOS. Selain itu juga disarankan untuk lebih tertib secara

administratif dalam memberikan laporan pengelolaan dana BOS

tersebut kepada wali murid yang tidak tergabung di dalam komite dan

belum mendapatkan laporan tersebut walaupun pihak sekolah

sebelumnya telah memberikan laporan tersebut kepada komite. Selain

itu pula disarankan kepada wali murid untuk lebih aktif dalam

mengontrol pengalokasian dana tersebut sehingga tidak hanya Komite

dan FWM saja yang mengawasi.

2. Pada program kampanye yang belum maksimal disarankan untuk

memaksimalkan sarana dan prasaran sekolah seperti papan informasi,

website sekolah maupun media lainnya untuk memnerikan informasi
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tentang alokasi dana BOS yang dilakuakn agar masyarakat luas

mengetahui alokasi tersebut sehingga terhindar dari kecurigaan publik

dan perwujudan transparansi pengelolaan dana BOS dapat terbangun.


