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PROLOG 

 
Di Indonesia, sistem desentralisasi yang dilaksanakan sejak Januari 

2001 membawa perubahan yang sangat besar dalam pengelolaan pendidikan. 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di 

semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, kecuali pendidikan tinggi. 

Dari sisi substansi, Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggung jawab atas 

hampir semua bidang yang terkait dengan sektor pendidikan (kecuali 

kurikulum dan penetapan standar yang menjadi wewenang Pemerintah 

Pusat). 

Perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan tersebut dengan segera 

mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum desentralisasi 

pendidikan, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan SMP, SMA 

dan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pusat). 

Pembiayaan SMP dan SMA dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil Depdikbud) di tingkat propinsi dan 

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kandepdikbud) di tingkat 

kabupaten/kota (Salim, 2004:299). 

Seluruh pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah. Konsekuensinya, tidak ada lagi Kanwil Depdikbud dan 

Kandepdikbud, yang ada adalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota 

yang berada langsung di bawah kendali Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Dinas Pendidikan Propinsi yang berada di bawah kendali Pemerintah 

Propinsi. Antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan 

Propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap 

mengemban amanat sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Dengan demikian 

jelas bahwa Pusat tidak lagi mempunyai ’tangan panjang’ di daerah untuk 

secara langsung mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, 

setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi bahkan 

konsultasi kepada Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota. 

Pola pembiayaan pendidikan juga mengalami perubahan yang sangat 

mendasar. Daerah memiliki hak dan tanggung jawab yang sangat besar untuk 

mengelola seluruh pembiayaan pendidikan dengan menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Dukungan dari 



Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui 

mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD. 

Secara teoretis pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan 

pendidikan kepada pemerintah yang berada di level bawah dapat 

membangun dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sustanibilitas, 

keefektifan dan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan mengingat 

pemerintah daerah lebih memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan 

lebih memiliki keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat sehingga 

dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan 

masyarakat di wilayah masing-masing. Respon yang diberikan oleh 

pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh bisa lebih cepat dan 

tepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk daerah yang 

bersangkutan. Argumentasi yang lain yang mendasari adalah munculnya 

’kompetisi’ atau persaingan antardaerah yang akan meningkatkan kesamaan 

pandangan antara apa yang diharapkan masyarakat dan program yang 

dilaksanakan oleh pemerintahnya (Wibowo, 2008:61). Sejalan dengan hal 

tersebut, Oates (1993:239) berpendapat bahwa desentralisasi pengelolaan 

keuangan berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan 

efisiensi pemerintah. 

Namun secara empiris, di Indonesia pelaksanaan desentralisasi 

pengelolaan pembiayaan pendidikan mengalami banyak hambatan. Tiga 

yang utama adalah (1) keterbatasan kemampuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan karena besaran APBD yang 

tersedia yang rendah,  (2) komitmen para pengelola pembiayaan pendidikan 

yang sangat beragam, dan (3) kemampuan manajemen sektor pendidikan di 

tingkat daerah masih sangat terbatas (Supriyadi, 2006:11).  

Semua sekolah harus menyusun dan mengesahkan RAPBS sebelum 

tahun ajaran dimulai, namun sangat sedikit yang mampu merencanakan dan 

melaksanakan RAPBS sesuai himbauan tersebut. Penyebab utamanya 

adalah: (a)  belum adanya pedoman prosedur mutu pengelolaan pembiayaan, 

pengelola anggaran cenderung menunggu perintah kepala sekolah, (b) 

pengelola anggaran tidak memiliki prosedur kerja sebagai acuan kerja yang 

merupakan model yang terdokumentasi termasuk pentahapan waktu 

perencanaan dan pelaksanaan, (c) keterbatasan kemampuan pengelola 

anggaran karena kesibukan dan banyaknya kegiatan, (d) satuan pendidikan 

juga belum memiliki pedoman menghitung unit cost per sekolah dan per 



peserta didik sehingga cara menghitung pengeluaran sangat berbeda dari 

sekolah ke sekolah yang lain. Biaya pendidikan  merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembangunan  pendidikan secara keseluruhan.  Setiap upaya 

pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat 

menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan 

peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses 

pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Biaya (cost) dalam pengertian ini 

memiliki cakupan yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun 

barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Dalam pengertian 

ini, misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, 

buku sekolah dan guru juga adalah biaya. Bagaimana biaya-biaya itu 

direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan 

pembiayaan atau pendanaan pendidikan (educational finance). 

Berdasarkan teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada 

tataran makro mupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan 

(Supriyadi, 2006:4). Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost).  Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang 

secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan.  Biaya tidak 

langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses 

pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di 

sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi, biaya jajan, biaya 

kesehatan, dan harga kesempatan (opportunity cost). Kedua, biaya pribadi 

(private cost) dan biaya sosial (social cost).  Biaya pribadi adalah 

pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah 

tangga (household expenditure).  Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui 

pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai 

pendidikan.  Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya 

termasuk biaya sosial.  Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan 

bukan uang (non monetary cost)  

Ketiga kategori biaya pendidikan tersebut pada kenyataannya dapat 

“bertumpang tindih”; misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat 

langsung dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang, dan ada juga 



biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan sosial yang dalam 

bentuk uang maupun bukan uang. 

Secara formal, Depdiknas membedakan tiga jenis biaya pendidikan 

yaitu biaya investasi, biaya personal dan biaya operasi. Biaya investasi 

meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya 

manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan 

yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi: (1) 

gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat 

pada gaji; (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; (3) biaya operasi 

pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

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

dan lain sebagainya. 

Di samping itu, dikenal juga anggaran belanja pendidikan (educational 

budget) yang terdiri atas dua komponen yaitu (1)  pendapatan, pemasukan, 

atau penerimaan disatu pihak dan (2) pengeluaran atau belanja.  Bila 

dibedakan berdasarkan sifatnya maka dikenal biaya rutin dan biaya investasi 

atau pembangunan.  Berdasarkan sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya 

rutin kepada lembaga-lembaga atau satuan-satuan penyelenggaraan 

pendidikan dituangkan dalam DIK (Daftar Isian Kegiatan), sedangkan biaya 

pembangunan dialokasikan dalam DIP (Daftar Isian Proyek). Di samping itu 

dikenal pula DIKS (Daftar Isian Kegiatan Suplemen), yaitu alokasi anggaran 

yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Penyaluran subsidi 

pemerintah ke satuan satuan pendidikan (sekolah) dapat berupa uang yang 

telah jelas peruntukannya, dana tambahan berbentuk hibah (block grant), 

atau berupa tenaga dan barang seperti guru atau tenaga kependidikan, buku-

buku pelajaran dan perlengkapan sekolah. 

 Beberapa peraturan yang mendasari  pengelolaan pembiayaan 

pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan  merupakan salah satu 

kewenangan wajib kabupaten/kota. Hal ini merupakan landasan pelaksanaan 

desentralisasi di sektor pendidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Pemda 

dituntut untuk berperan lebih besar, termasuk dalam menyusun kebijakan 

pembiayaan pendidikan di daerah masing-masing; (2) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 



(2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya 

wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan yang lebih 

rinci tentang pembiayaan pendidikan. Beberapa pasal yang relevan adalah: 

Pasal 62: Ayat (1): Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 

operasi, dan biaya personal; Ayat (2): Biaya investasi satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; Ayat 

(3): Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti 

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; Ayat (4): Biaya operasi 

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a)  Gaji 

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada 

gaji; (b)  Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; (c) Biaya operasi 

pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

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

dan lain sebagainya. 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2004–2009 Bab 27, arah 

kebijakan butir (20): Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip 

adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk pembiayaan 

pendidikan berbasis jumlah siswa. Peraturan ini merupakan landasan bagi 

kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk keperluan operasional 

pendidikan, termasuk di dalamnya alokasi dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). 

Peraturan yang telah dikemukakan tersebut di atas merupakan aturan 

yang dipakai sebagai pedoman dan rambu-rambu yang seharusnya 

dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan dalam pengelolaan 

pembiayaan pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan 

pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah 

disatu sisi, dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat (khususnya 

dari keluarga tidak mampu) dari hambatan biaya untuk memperoleh 

pendidikan. 

Sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan uang kepada sekolah 



berdasarkan jumlah murid. Program 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 9 tahun. 

Program BOS ternyata ditanggapi secara beragam oleh daerah 

(kabupaten/kota). Ada daerah yang mengalokasikan APBD-nya sebagai dana 

“pendamping BOS” (dengan jumlah yang bervariasi) dan kemudian 

menerapkan kebijakan “sekolah gratis”, ada pula yang tetap bertahan dengan 

kebijakan mengizinkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan 

operasional sekolah. Perbedaan respon daerah tersebut pada dasarnya 

dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman tentang biaya operasional pada 

satuan pendidikan (sekolah).  Variasi besarnya biaya menunjukkan 

terdapatnya perbedaan persepsi dalam menghitung dan menentukan besarnya 

biaya yang harus direncanakan melalui penyusunan anggaran, atau mungkin 

justru terdapat pemborosan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu 

pengelolaan biaya menjadi sangat penting bagi pendidikan guna menentukan 

ketepatan penggunaan biaya yang dikeluarkan. 

Berdasarkan sistem pembiayaan pendidikan, pemerintah 

mengelompokkan pendidikan dasar menjadi dua kategori sekolah (SD, SMP, 

atau yang sederajat). Seharusnya penetapan biaya pendidikan dilakukan 

setelah rencana kegiatan belajar-mengajar disusun dan disepakati oleh orang 

tua siswa dan sekolah. Saat ini, calon siswa baru mendaftar saja sudah 

disodori biaya sangat tinggi. Sekolah seolah-olah dibiarkan jalan sendiri-

sendiri, tidak ada standardisasi atau batasan penarikan biaya. 

Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, 

khususnya Pasal 34 Ayat 2, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya. Artinya, sekolah reguler tidak diperbolehkan 

lagi melakukan pungutan biaya dari orang tua atau masyarakat. Kecilnya 

anggaran menyebabkan kendala-kendala yang dihadapi sekolah antara lain: 

(1) banyak kegiatan khususnya kegiatan ekstra kurikuler tidak bisa 

dilaksanakan secara penuh; (2) orang tua banyak yang lepas tanggung jawab 

dengan adanya wacana sekolah gratis; (3) akibat dana bantuan masih minim, 

siswa pada akhirnya masih dipungut biaya operasional. 



Demikian pentingnya biaya dalam pendidikan maka masalah 

manajemen biaya menjadi salah satu faktor penentu untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan.  

Penelitian ini berupaya mengembangkan model manajemen 

pembiayaan berbasis penghitungan BOSP dengan menerapkan prosedur 

mutu manajemen. Pengembangan model ini sebagai upaya untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah  dalam menyelenggarakan 

manajemen pembiayaan berbasis penghitungan BOSP yang belum memiliki 

panduan manajemen mutu dan belum menghitung standar pembiayaan (unit 

cost) per siswa per tahun. 

Model  manajemen pembiayaan di sekolah dengan menerapkan 

prosedur mutu manajemen dan penghitungan BOSP yang dapat 

dipergunakan sebagai pedoman berbagai jenjang pendidikan dalam 

melaksanakan proses manajemen pembiayaan sehingga dapat ditemukan 

standar biaya atau unit cost per siswa per tahun.  

Temuan atau hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoretis dan secara praktis. Penelitian ini secara teoritik, memiliki 

manfaat di dalam menambah khasanah keilmuan di bidang manajemen 

pendidikan, khususnya manajemen pembiayaan dengan menerapkan 

prosedur mutu manajemen dan penghitungan BOSP.  

Manfaat Praktis,  bagi Pemerintah Daerah 

a. Memperoleh gambaran tentang berapa yang diperlukan sekolah untuk 

menopang kegiatan operasionalnya. Informasi ini selanjutnya bisa 

digunakan sebagai langkah awal untuk menghitung kebutuhan biaya 

pendidikan secara keseluruhan. 

b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah. 

Dana APBD perlu dialokasikan untuk “mendampingi” dana BOS, jika 

terbukti bahwa BOSP lebih tinggi dibandingkan dengan dana BOS yang 

diterima oleh sekolah. 

c. Menjadi dasar penyusunan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan  

dan berapa yang diperbolehkan menarik dana dari masyarakat setelah 

adanya dana BOS.  

Bagi Sekolah 

a. Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dana untuk keperluan operasional 

sekolah secara lebih baik dengan pihak di luar sekolah. 



b. Dapat dijadikan dasar usulan untuk diperbolehkannya sekolah menarik 

partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah, kalau 

memang BOSP lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemerintah yang 

diterima. 

c. Dapat digunakan sebagai acuan dan masukan untuk memperbaiki 

manajemen pembiayaan pendidikan khususnya untuk menentukan 

alokasi anggaran atau penggunaan dana di sekolah. 

d. Sebagai bahan evaluasi dalam mengelola biaya pendidikan secara 

efektif, efisien, tranparan, akuntabel dan memenuhi prinsip keadilan. 

Bagi Masyarakat/Orang Tua 

a. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang berapa sebenarnya yang 

dibutuhkan oleh sekolah untuk keperluan operasionalnya. 

b. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang apakah memang sekolah masih 

memerlukan partisipasi masyarakat untuk keperluan operasionalnya. 

c. Diperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di 

sekolah, sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan 

dana di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 

KONSEP DAN PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN 

 

A.  Konsep Biaya Pendidikan 

Pemahaman mengenai konsep biaya dalam pendidikan didasari oleh 

kesadaran bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. 

Para ahli ekonomi memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan 

oleh karena pendidikan akan meningkatkan kemampuan manusia dalam 

berproduksi. Di sini muncul pandangan mengenai manusia sebagai modal 

pembangunan atau sering disebut sebagai human capital.  

Jones (1985:4) menyatakan bahwa tinjauan dan peranan pendidikan 

dari sudut pandang ekonomi mendorong lahirnya suatu pemikiran tentang 

konsep human capital. Dalam konsep tersebut ia menekankan pentingnya 

masyarakat untuk memiliki keterampilan, kebiasaan (sikap), dan 

pengetahuan tertentu yang dapat dijual kepada pembeli kerja dalam bentuk 

upah dan gaji yang pada gilirannya dapat memberikan arus pendapatan 

sepanjang hayatnya. 

Becker (1993:31-33) memandang bahwa aktivitas pelatihan dan 

pendidikan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas, oleh karena sebagai 

investasi berarti pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Produktivitas yang baik tidak akan muncul dengan sendirinya, 

tetapi akan lahir melalui proses pendidikan yang dilaksanakan secara tepat 

guna dan berhasil guna. 

Sebagai investasi berarti setiap usaha pendidikan akan senantiasa 

memperhitungkan berapa yang dihasilkan dan dalam bentuk apa hasil itu 

akan diperoleh, serta berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk hasil 

seperti itu. Dua dimensi output dan input tersebut menunjukkan pentingnya 

para pengelola pendidikan untuk mencari perbandingan yang paling 

menguntungkan. Ada dua hal yang ikut mendukung konsep biaya bagi 

pendidikan. Pertama, dasar filosofi pendidikan memiliki fungsi untuk 

mengentaskan kemiskinan, kebodohan agar nantinya manusia yang menjadi 

pesera didik itu dapat mandiri. Pendidikan memiliki potensi kekuatan untuk 

mengembangkan manusia. Oleh karena begitu pentingnya pendidikan maka 

pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai “Interest Public 

Invesment”. Kedua, misi dan tujuan pendidikan senantiasa diarahkan pada 

terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang akan mampu mengerjakan 



pembangunan nasional. Karenanya operasionalisasi pendidikan di tingkat 

satuan pendidikan perlu memperhatikan produktifitas pendidikan 

sebagaimana yang diharapkan.  

 Pandangan para ahli ekonomi di atas menggarisbawahi bahwa biaya 

yang dikaitkan dengan usaha pendidikan akan memberikan sumbangan 

positif bagi pencapaian tujuan pendidikan. Senada dengan itu Jones (1985:2) 

mengatakan bahwa biaya pendidikan digunakan untuk menunjang 

penyediaan sarana dan prasarana seperti tenaga kerja, modal, tanah, 

operasional pengajaran, pelayanan adminitratif, dan beasiswa. 

Sebenarnya konsep biaya tidak selalu identik dengan uang. Biaya juga 

dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai tujuan. Namun demikian untuk memberikan 

penilaian yang tepat maka besarnya pengorbanan tersebut  pada akhirnya 

harus dapat dihargai dengan sejumlah uang. Jadi biaya memiliki cakupan 

yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan 

tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang) (Supriyadi, 2006:3). 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa 

biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomi guna mencapai tujuan 

pendidikan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam mekanisme 

pendidikan. Penentuan dan penghitungan biaya akan mempengaruhi tingkat 

efisien, efektivitas, tansparansi kegiatan pendidikan. Biaya akan memberikan 

daya dengan mana sistem pendidikan akan mendapat input baik fisik maupun 

tenaga kerja yang diperlukan dan selanjutnya melaksanakan proses dalam 

rangka menghasilkan keluaran. 

 

B.  PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN 

Salah satu sumbangan utama dari berbagai pandangan para ahli 

ekonomi terhadap manajemen pendidikan adalah semakin jelasnya konsep 

biaya yang selanjutnya akan memberikan kejelasan tentang batasan-batasan 

biaya pendidikan. Paling tidak ada empat kriteria biaya yang dapat kita ambil 

darinya, yaitu: Pertama, biaya pendidikan bersifat kuantitatif. Artinya biaya 

yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan dapat dihitung. Kedua, biaya 

pendidikan selalu inherent dengan hasil. Artinya berapapun besarnya biaya 

yang digunakan akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas hasil 



pendidikan. Ketiga, biaya pendidikan dapat diperkirakan secara rasional. 

Keempat, biaya pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. 

Kriteria biaya pendidikan mempunyai implikasi yang sangat penting 

terhadap pendekatan selama pengambilan keputusan oleh administrator 

pendidikan. Setiap keputusan akan terkait dengan penghitungan biaya 

dengan tetap memperhatikan komponen kegiatan pendidikan misalnya 

pengadaan sarana prasarana pendidikan, ruang belajar, laboratorium, 

perpustakaan, gaji dan sebagainya. Keseluruan biaya ini harus dirinci sampai 

kegiatan yang terkecil untuk dapat ditentukan jumlah dan biaya satuannya.  

Dengan konteks ini biaya dipandang sebagai pengorbanan untuk 

memperoleh berbagai macam input sehingga dapat terlaksananya kegiatan 

pendidikan.  

Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntasi secara umum memberikan 

batasan tentang biaya sebagai berikut: merupakan pengorbanan sumber-

sumber ekonomi, dapat diukur dengan uang, untuk kegiatan yang telah atau 

akan terjadi, dan memilki tujuan tertentu. Merujuk pada batasan tersebut 

maka biaya pendidikan berarti sejumlah pengorbanan sumber-sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk membiayai berbagai kegiatan 

pendidikan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi guna mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  

Kemudian beberapa ahli pendidikan memberi batasan mengenai biaya 

pendidikan sebagai berikut. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam 

bentuk uang yang berbuhungan dengan perolehan berbagai faktor input 

pendidikan, misalnya: guru, buku, gedung, tanah, perlengkapan, dan 

sebagainya. Batasan ini dipertegas lagi oleh Bowen (2008:20) bahwa “ Cost 

is expenditure by a college or university to acquire the service of land, labor, 

or capital, to purchase goods and services, or to provide student financial 

aid.” Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran 

yang dilakukan oleh suatu satuan pendidikan untuk mendapatkan jasa tanah, 

tenaga kerja, atau modal, untuk membeli barang dan jasa, atau untuk 

memberikan bantuan finansial kepada siswa. 

Pengertian biaya pendidikan tersebut di atas juga dipertegas oleh 

Depdiknas (2008) yang lebih mengkhususkan pada dana pendidikan. Dana 

pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Selanjutnya dikemukakan 



bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 

Secara lebih sederhana Decentralized Basic Education (2008:11-15) 

mendefinisikan biaya pendidikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber 

daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, 

maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Kardoyo 

(2005:120) mengemukakan pembiayaan pendidikan adalah kegiatan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut bagaimana upaya mencari 

sumber dana dan bagaimana menggunakan dana yang ada itu untuk proses 

penyelenggaraan pendidikan. Senada dengan itu Bastian (2007:160) 

pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai 

operasional dan pengembangan sektor pendidikan. 

 

C. JENIS-JENIS BIAYA PENDIDIKAN 

Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung 

Dalam kaitannya dengan pendidikan biaya langsung (direct cost) 

merupakan pengorbanan yang secara langsung berproses dalam produksi 

pendidikan, sehingga secara langsung pula berpengaruh terhahap 

peningkatan kuantitas dan kualitas produk pendidikan. Termasuk dalam 

biaya langsung antara lain gaji guru dan karyawan lainnya, pembelian buku, 

pengadaan perlengkapan sekolah, pengadaan perlengkapan laboratorium, 

pembelian tanah, bangunan kuliah dan hal lainnya yang menyangkut 

penyelenggaran pendidikan. Jenis-jenis biaya ini senantiasa digunakan untuk 

operasional sekolah.  

Biaya tak langsung (indirect cost) merupakan pengorbanan yang tidak 

terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Termasuk dalam biaya tak 

langsung antara lain depresiasi sarana dan prasarana yang digunakan, tingkat 

bunga dalam investasi modal, earning forgone by student dan sebagainya. 

Biaya tak langsung ini sering disebut sebagai opportunity cost yaitu the value 

of a forgone course of action (Jones, 1985:5). 

Kardoyo (2005:124-125), mengemukakan direct cost adalah biaya 

yang langsung berhubungan dengan kegiatan operasional sekolah, biaya ini 

terdiri dari biaya pembangunan (capital cost) dan biaya rutin (recurrent 

cost). Biaya pembangunan adalah biaya yang digunakan untuk pembelian 

barang-barang modal seperti tanah, gedung, perlengkapan, penyusutan, 

perbaikan bangunan dan perlengkapan. Biaya rutin adalah biaya yang 



digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan pada waktu tertentu. Biaya 

rutin digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran seperti 

pembayaran gaji guru, tenaga pendukung, tenaga administrasi, dan bahan-

bahan habis pakai. Indirect cost adalah biaya yang menunjang siswa untuk 

dapat hadir di sekolah. Biaya tersebut meliputi biaya hidup, transportasi, 

seragam, dan biaya lainnya. Biaya ini sulit dihitung karena tidak ada catatan 

resmi. Berdasarkan alasan praktis biaya ini tidak turut dihitung dalam 

perencanaan pendidikan 

Supriyadi (2006:4), mengemukakan biaya langsung adalah segala 

pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Sedangkan biaya tidak langsung  adalah pengeluaran yang tidak secara 

langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses 

pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya 

tansportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan 

(opportunity cost). 

 

Biaya Pribadi dan Biaya Sosial 

Biaya pribadi (private cost) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

masing-masing individu atau masyarakat untuk biaya pendidikan anaknya 

dengan menerima hasil pendidikan, misalnya: membayar uang sekolah, 

peralatan pelajaran, buku pelajaran, biaya transport, seragam sekolah, dan 

biaya lain yang dikeluarkan oleh murid pada waktu mengikuti pelajaran di 

sekolah. Private cost berasal dari unit-unit rumah tangga yang 

menyekolahkan anaknya. 

Biaya sosial (social cost) adalah sejumlah biaya yang dibayar 

masyarakat untuk pembiayaan sekolah. Komponen pembiayaan sekolah 

antara lain meliputi pembayaran gaji guru dan non guru,  pengeluaran yang 

berhubungan dengan perawatan dan operasional pendidikan (Widodo, 

1998:32). Mengenai social cost, Jones (1985:5) mengemukakan bahwa 

“Sometimes called public cost, these include cost of education financed 

through taxation. Most public school expenses are examples of social cost”. 

Dengan kata lain, biaya sosial, yang juga sering disebut sebagai biaya publik, 

meliputi biaya pendidikan yang didanai melalui perpajakan. Sebagian besar 

pengeluaran sekolah negeri merupakan contoh biaya sosial.  

Sejalan dengan penjelasan di atas,  Supriyadi (2006:4) berpendapat 

bahwa biaya pribadi (private cost) adalah pengeluaran keluarga untuk 



pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household 

expenditure). Sedangkan biaya sosial (social cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun 

melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. 

Kardoyo (2005:125) berpendapat bahwa private cost adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya termasuk 

didalamnya forgone opportunity yaitu kesempatan hilang yang dipergunakan 

untuk sekolah sehingga siswa tidak memperoleh penghasilan. Social cost  

adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat secara langsung maupun 

tidak langsung. Biaya langsung dalam bentuk uang kuliah, uang sekolah, 

buku, dan biaya lainnya. Biaya tidak langsung seperti pajak dan restribusi 

yang disetor oleh masyarakat kepada negara. 

  

Biaya Moneter dan Biaya Non-Moneter 

Biaya Moneter (monetary cost) adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan dalam bentuk uang untuk membiayai suatu kegiatan pendidikan. 

Monetory cost dapat berupa biaya langsung atau biaya tidak langsung yang 

mungkin dibayar oleh perorangan ataupun masyarakat (Widodo,1998:50).  

Biaya non-moneter (non-monetory cost) adalah sejumlah pengeluaran 

yang tidak diwujudkan dengan bentuk uang. Termasuk dalam jenis biaya ini 

adalah biaya yang diperhitungkan apabila seorang akan memilih untuk 

masuk sekolah dari pada bekerja, pada saat anak pergi ke perpustakaan dan 

sebagainya. Dalam hal ini biaya selalu dikaitkan dengan opportunity cost dan 

waktu. 

Kardoyo (2005:125) mengemukakan bahwa monetory cost adalah 

biaya yang dikeluarkan masyarakat atau perseorangan baik langsung maupun 

tidak langsung yang berwujud uang. Non-monetory cost adalah biaya yang 

tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang seperti pengorbanan seseorang 

yang tidak bekerja atau bersenang-senang tetapi kesempatan tersebut 

dipergunakan untuk membaca buku atau belajar. 

 

Current Cost dan Capital Cost 

Current cost adalah sejumlah biaya pengeluaran yang dilakukan 

dengan segera, kurang dari satu tahun dan biasanya dilakukan secara 

berulang. Termasuk dalam biaya ini antara lain biaya untuk kegiatan belajar 

mengajar, gaji guru dan non guru, pembelian peralatan pelajaran, 



pembayaran jasa listrik, air minum, telepon, dan sebagainya. Sedangkan 

capital cost adalah sejumlah biaya pengeluaran yang dilakukan untuk jangka 

waktu panjang dan akan diulangi lagi sesudah periode waktu tertentu 

(biasanya lebih dari satu tahun). Termasuk dalam biaya ini antara lain 

pengadaan perabot laboratorium, perlengkapan sekolah, bangunan dan 

sebagainya. 

Berkaitan dengan dua jenis biaya tersebut, perlu diperhatihan tingkat 

harga yang berlaku oleh karena terjadinya tendensi kenaikan dan penurunan 

harga. Untuk kepentingan perencanaan maka dapat digunakan indeks harga 

yang berpedoman pada current price (harga yang berlaku sekarang) ataukah 

constan price (harga tetap). 

 

Fixed Cost, Variable Cost, Avarage Cost, dan Marginal Cost 

Penjenisan biaya menurut Widodo (1998: 34-35) yang diambil dari 

konsep biaya yang biasa digunakan dalam perusahaan untuk menentukan 

tingkat produksi dibedakan menjadi fixed cost, variable cost, avarage cost, 

dan marginal cost. Namun demikian bagi dunia pendidikan konsep ini cukup 

relevan untuk menganalisis biaya berdasarkan konsep yang ada. Dasar dari 

penjenisan adalah sifat dari masing-masing biaya apabila dihubungkan 

dengan tingkat produksi. 

Fixed cost merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan 

barang-barang modal seperti tanah, gedung, perlengkapan sekolah dan 

sebagainya. Jumlah biaya ini relatif tetap, tidak dipengaruhi oleh besar 

kecilnya output (lulusan) yang dihasilkan.  

Variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai 

peralatan guna operasional pendidikan, seperti: peralatan belajar, buku 

pelajaran, alat tulis kantor dan sebagainya. Karena sifatnya yang operasional 

maka biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah lulusan yang dihasilkan. 

Sedangkan total cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama 

proses pendidikan. Biaya total ini merupakan pemjumlahan dari fixed cost 

dan variable cost. 

Avarage cost merupakan rata-rata biaya pendidikan yang dihitung dari 

total cost dibagi dengan jumlah peserta didik yang ada. Marginal cost 

merupakan pertambahan biaya yang harus ditanggung oleh penyelenggara 

pendidikan apabila dilakukan penambahan jumlah peserta didik. 



Menurut Decentralized Basic Education (2008:11-15), untuk 

kepentingan analisis biaya pendidikan diukur sebagai biaya satuan (unit 

cost), yaitu biaya pendidikan per tahun per siswa dan biaya siklus (cycle 

cost), yaitu biaya yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan 

suatu jenjang pendidikan. Cycle cost adalah unit cost dikalikan dengan waktu 

(dalam tahun) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenjang 

pendidikan. 

Biaya pendidikan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan: (1) jenis 

input, (2) sifat penggunaan, (3) jenis penggunaan, dan (4) pihak yang 

menanggung, serta (5) sifat keberadaannya. 

 

Berdasarkan Jenis Input 

Biaya satuan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam biaya satuan 

pendidikan operasional/lancar (operational/recurrent costs) dan biaya satuan 

pendidikan investasi/modal/pembangunan (investment/ capital/development 

costs). 

Biaya satuan pendidikan operasional adalah biaya input pendidikan 

yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan 

berulang-ulang setiap tahunnya per siswa per tahun. Biaya satuan pendidikan 

operasional ini mencakup, antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk gaji 

dan tunjangan, buku-buku wajib, barang-barang yang harus sering diganti 

dengan yang baru, beasiswa dan bantuan dari dalam maupun luar negeri, 

pelayanan kesejahteraan, seperti kantin, transport, penginapan dan olahraga, 

pemeliharaan gedung dan peralatan, serta pengoperasian gedung, seperti 

listrik, air, dan telepon. 

Biaya satuan pendidikan investasi adalah biaya input pendidikan yang 

penggunaannya lebih dari satu tahun per siswa per tahun. Biaya satuan 

pendidikan investasi ini meliputi, antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk 

: pembelian tanah, pengembangan gedung sekolah, kelas, laboratorium, 

peralatan tetap, perlengkapan pelajaran lain yang tahan lama, tempat tinggal 

dan sebagainya. 

 

Berdasarkan Sifat Penggunaan 

Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan antara biaya satuan 

pendidikan langsung (direct costs) dan biaya satuan pendidikan tidak 

langsung (indirect costs). 



Biaya satuan pendidikan langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan input yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar. 

Biaya satuan pendidikan langsung ini mencakup pengeluaran-pengeluaran, 

antara lain untuk: gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya; pembelian 

bahan, peralatan dan perlengkapan belajar; dan pembangunan gedung untuk 

belajar. 

Biaya satuan pendidikan tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajar 

mengajar tetapi menunjang proses belajar mengajar tersebut. Biaya satuan 

pendidikan tidak langsung ini, antara lain adalah: overhead sekolah, 

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pendapatan yang 

tidak jadi diterima oleh siswa karena bersekolah dan tidak bekerja (forgone 

earning). Biaya tidak langsung selain yang ditanggung oleh orang tua/siswa 

dapat disebut juga biaya overhead atau institusional (overhead/institutional 

costs). 

 

Berdasarkan Jenis Penggunaan 

Biaya satuan pendidikan operasional dapat dikelompokkan ke dalam 

biaya satuan pendidikan operasional personil dan biaya satuan pendidikan 

operasional bukan personil. 

Biaya satuan pendidikan operasional personil adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengembangan personil. Personil di 

sekolah meliputi guru dan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan, 

dan lain-lain), administrator (kepala sekolah dan pegawai administrasi lain), 

dan pegawai lain (seperti penjaga sekolah, tukang kebun, dan lain-lain) yang 

melaksanakan atau menunjang proses pembelajaran. 

Biaya satuan pendidikan operasional bukan personil adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, peralatan, perlengkapan, serta 

sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran, seperti 

buku, alat tulis sekolah, gedung, daya dan jasa, dan lain-lain. 

 

Berdasarkan Pihak yang Menanggung 

Biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi biaya satuan pribadi 

(private unit costs), biaya satuan publik (public unit costs), dan biaya satuan 

sosial/total (social/total unit costs). 



Biaya satuan pribadi adalah biaya yang ditanggung oleh orang tua 

(siswa) per tahun. Biaya satuan pribadi mencakup pengeluaran untuk 

sumbangan pendidikan, iuran sekolah, buku dan alat tulis sekolah, seragam 

sekolah, akomodasi, transportasi, konsumsi, karyawisata, uang jajan, kursus, 

dan forgone earning.  Forgone earning adalah potensi penghasilan yang 

tidak jadi diterima siswa karena siswa sekolah dan tidak bekerja. 

Biaya satuan publik adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah 

(pusat, provinsi, kabupaten) dan masyarakat, yang berarti keseluruhan biaya 

selain yang ditanggung olah orang tua (siswa) per tahun. 

Biaya satuan sosial (total) adalah total biaya yang ditanggung 

pemerintah, orang tua (siswa) dan masyarakat lain per tahun, atau sama 

dengan biaya satuan pribadi ditambah dengan biaya satuan publik. 

 

Berdasarkan Sifat Keberadaan 

Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan ke dalam biaya satuan 

pendidikan faktual dan biaya satuan pendidikan ideal. 

Biaya satuan pendidikan faktual adalah biaya-biaya yang senyatanya 

dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Biaya satuan pendidikan ideal adalah biaya-biaya satuan pendidikan 

yang semestinya dikeluarkan agar penyelenggaraan pendidikan dapata 

menghasilkan mutu pendidikan yang diinginkan. 

 

D. BIAYA DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN/ SEKOLAH 

 

Di tingkat sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya 

operasional dan biaya investasi. 

 

Biaya Operasional 

Biaya operasional adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan 

barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang 

habis digunakan dalam waktu satu tahun atau kurang per siswa per tahun. 

Biaya operasional dapat dipilah menjadi biaya operasional personil dan biaya 

operasional bukan personil. 

 Biaya Operasional Personil 

Biaya operasional personil meliputi seluruh pengeluaran sekolah yang 

digunakan untuk kesejahteraan personil atau sumber daya manusia (SDM) 



dan pengembangan personil (SDM) sekolah.  Biaya pengembangan personil 

(SDM) termasuk biaya investasi/modal karena penggunaan atau pemanfaatan 

hasil pengembangan SDM bukan hanya untuk satu tahun, melainkan lebih 

dari satu tahun. Namun, karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun 

dalam nilai riil yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM ini dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya operasional. 

Kesejahteraan personil mencakup gaji, tunjangan, kesejahteraan, 

transportasi termasuk perjalanan dinas, seragam, kelebihan jam mengajar 

atau kerja, tunjangan hari raya, dan sebagainya. 

Adapun personil  (SDM) sekolah adalah: kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru tetap pegawai negeri sipil (PNS), guru honorer, guru 

diperbantukan, guru tetap yayasan, pegawai tata usaha (TU), pesuruh 

sekolah, satpam, tenaga laboratorium atau bengkel, pegawai perpustakaan, 

dan pengurus komite sekolah. 

Pengembangan personil (SDM) meliputi: lokakarya, seminar, magang, 

pelatihan, penataran, dan pendidikan untuk personil. 

 

Biaya Operasional Bukan Personil 

Biaya satuan pendidikan operasional bukan personil meliputi seluruh 

pengeluaran sekolah selain yang dimanfaatkan untuk keperluan 

kesejahteraan guru dan staf di sekolah. Komponen biaya ini mencakup 

biaya-biaya sebagai berikut : 

(1) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS):  

      a. Alat Tulis Kantor 

      b. Alat Tulis PBM 

(2) Buku-Buku: 

      a. Buku pegangan guru 

      b. Buku pegangan siswa 

      c. Buku perpustakaan 

Seperti halnya pengembangan SDM, buku sebenarnya masuk kategori 

barang tahan lama (durable goods), sehingga dalam kategori biaya 

operasional, nilainya harus dibagi dengan umur buku. 

(3)  Biaya Alat dan Bahan Habis Pakai: 

 a. Bahan praktek 

b. Alat-alat praktek 

c. LKS (Lembar Kerja Siswa) 



d. Alat kebersihan 

e. Alat listrik 

f. Kebutuhan rumah tangga sekolah 

(4) Biaya Daya dan Jasa 

a. Listrik 

b. Telepon 

c. Air 

d. Internet 

e. Gas 

(5) Biaya Perbaikan Ringan dan Pemeliharaan 

a. Gedung 

b. Alat/Utilitas 

c. Perabot     

(6) Biaya Pembinaan Siswa 

a. Pramuka 

b. LDKS OSIS 

c. Masa Orientasi Siswa (MOS) 

d. Olimpiade 

e. Lomba-lomba 

f. LPIP (Lomba Penelitian Ilmiah Pelajar) / LKIR (Lomba Karya 

Ilmiah  Remaja). 

g. PIB (Pembinaan Intensif Belajar)/Bimbingan Belajar (BIMBEL) 

h. Kegiatan Keagamaan 

i. Peringatan PHBK/PHBN 

j. UKS 

k. Bimbingan dan Penyuluhan/Bimbingan Karier/Bursa Kerja Khusus 

l. Olah Raga 

m. Kesenian 

n. PMR (Palang Merah Remaja) 

(7) Biaya Hubungan Industri (HI) 

a. Sinkronisasi Kurikulum 

b. Koordinasi Hubungan Industri 

c. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri 

d. Uji Kompetensi 

(8) Biaya Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Pelaporan 

(9) Biaya Rapat 



a. Pendukung perlengkapan rapat 

b. Konsumsi 

(10) Biaya Operasional Komite Sekolah.    

 

Biaya Investasi 

Biaya investasi menurut BSNP meliputi biaya penyediaan sarana 

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.       

 

Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 

Di Amerika Serikat, diberlakukan empat sistem penghitungan biaya 

pendidikan, yang terkenal dengan “funding formula”, yang digunakan untuk 

menentukan besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada 

negara-negara bagian. Keempat formula tersebut adalah (1) berdasarkan 

bobot atau jumlah siswa, (2) sama rata, (3) berbasis sumberdaya, dan (4) 

berdasarkan presentasi dana pendamping.   

Pendekatan yang berbasis jumlah siswa (pupil weight), pemerintah 

daerah atau satuan pendidikan menerima alokasi dana berdasarkan jumlah 

siswa sebagai satuan penghitungan. Pendekatan sama rata ( flat grant), dana 

yang tersedia dibagi rata berdasarkan jumlah pemerintah daerah atau satuan 

pendidikan sehingga mereka menerima jumlah alokasi yang sama. 

Pendekatan berbasis sumberdaya (recource-based formula), alokasi bantuan 

diberikan berdasarkan sumber daya pendidikan yang ada, misalnya jumlah 

guru, staf, jumlah kelas, dan sebagainya. Pendekatan berdasarkan presentasi 

dana pendamping, bantuan dana didasarkan pada besarnya presentase dana 

kembalian yang masuk (persent reimbersement), artinya jumlah bantuan 

yang diterima didasarkan pada jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan 

untuk membiayai program, baik dana pokok maupun pendamping (Parrish, 

O`Reilly, Duenas, dan Wolman, 2009:14-15).  

Penghitungan Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), menggunakan jumlah 

rombongan belajar (rombel) untuk mengakomodir variasi antar sekolah. 

Sekolah dengan jumlah rombongan belajar berbeda akan mempunyai nilai 

BOSP yang berbeda. 

Penghitungan pembiayaan pendidikan yang menekankan pada jumlah 

rombongan belajar dianggap tidak cukup mewakili variasi sekolah yang 

berimplikasi pada variasi nilai BOSP. Dalam kasus demikian, perlu dicari 



kriteria yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi sekolah. Beberapa 

model klasifikasi sekolah selain jumlah rombongan belajar (rombel) yang 

umum digunakan antara lain adalah: (1) Jumlah kegiatan di sekolah. Ada 

sekolah dengan kegiatan sedikit, sekolah dengan kegiatan sedang, sekolah 

dengan kegiatan banyak. Kriteria ini biasa digunakan dengan pertimbangan 

bahwa di luar kegiatan belajar-mengajar di kelas, biaya operasional sekolah 

ditentukan oleh keberadaan kegiatan seperti: kepramukaan, praktek 

komputer, keberadaan laboratorium bahasa, adanya berbagai kegiatan 

keterampilan, dan sebagainya; (2) Jarak dari pusat kegiatan (kota). Ada 

sekolah yang jauh, sekolah di pertengahan, sekolah di pusat kota. Klasifikasi 

sekolah ini bisa juga digunakan dengan pertimbangan bahwa sekolah yang 

jauh biasanya memerlukan biaya yang lebih besar untuk melakukan suatu 

kegiatan dibandingkan dengan sekolah yang berada di pusat kota. Misalnya: 

biaya transportasi lebih besar, harga  alat tulis sekolah (ATS) atau buku dan 

peralatan lain yang lebih mahal, dan sebagainya; (3) Status sekolah. Ada 

sekolah biasa atau sekolah kategori standar, sekolah standar nasional, 

rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional. 

Klasifikasi sekolah yang dilakukan akan mempengaruhi penghitungan 

BOSP, bila dalam penghitungan BOSP klasifikasi sekolah ikut 

diperhitungkan ini berarti bahwa penghitungan biaya operasional satuan 

pendidikan akan mendekati kenyataan di lapangan, khususnya dalam hal 

variasi antar sekolah.  

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan penelitian khususnya 

tentang penghitungan biaya operasional satuan pendidikan per tahun per 

siswa agar mendekati kenyataan, karena itu perlu memperhatikan asumsi-

asumsi dasar yang meliputi: (1) penentuan kondisi sekolah yang meliputi 

jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah siswa per rombel, jumlah 

pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah mata pelajaran, nilai gaji dan 

tunjangan; (2) penentuan komponen biaya; (3) penentuan volume 

penggunaan atau pemakaian, dan (4) penentuan harga setiap komponen 

biaya. 

BSNP dalam menetapkan asumsi dasar berdasarkan standar-standar 

atau peraturan yang ada, tetapi asumsi dasar juga bisa ditetapkan berdasarkan 

rata-rata kondisi nyata di daerah yaitu penentuan asumsi dasar yang 

dilakukan berdasarkan data di lapangan dengan ketentuan jumlah rombongan 



belajar (rombel) untuk SD/MI diambil kelipatan enam (6), sedangkan  untuk 

SMP/MTs dan SMA/MA diambil kelipatan tiga (3). 

 

Penentuan Komponen Biaya 

BSNP telah menentukan standar komponen biaya apa saja yang harus 

ada untuk setiap jenjang pendidikan. Secara prinsip, tidak diperbolehkan 

mengurangi komponen biaya yang telah ditetapkan oleh BSNP, yang 

diperbolehkan adalah menambahkan komponen biaya yang dianggap perlu 

dengan beberapa kemungkinan pertimbangan sebagai berikut: (1) Ada 

peraturan yang menyatakan bahwa komponen biaya tersebut harus ada, atau 

(2) Pada kenyataannya, komponen biaya tersebut harus dikeluarkan oleh 

sebagian besar sekolah di daerah tersebut. 

Penghitungan BOSP tidak diperbolehkan menambahkan komponen 

biaya yang dari sisi peraturan sebenarnya sekolah tidak diperbolehkan 

mengeluarkan uang untuk komponen biaya tersebut dan juga tidak 

diperbolehkan  “menyamarkan” komponen biaya tertentu ke dalam 

komponen biaya lain. 

Menurut BSNP komponen biaya meliputi biaya personal dan non 

personal. Komponen biaya personal meliputi: (1) biaya untuk pendidik, dan 

(2) biaya untuk tenaga kependidikan. 

Untuk setiap sub-komponen pendidik dan tenaga kependidikan 

dihitung kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Tetapi agar 

comparable dengan BOS, penghitungan BOSP perlu menambahkan 

komponen biaya personalia “Non PNS Tanggungan Sekolah” untuk 

mengakomodir pengeluaran untuk gaji/honor pendidikan dan tenaga 

kependidikan non PNS yang menjadi tanggungan sekolah. 

Komponen biaya non-personalia meliputi: (1) Biaya untuk alat tulis sekolah 

(ATS); (2) Biaya untuk bahan dan alat habis pakai; (3) Biaya untuk daya dan 

jasa (air, listrik, gas, internet). Yang dimaksud dengan “air” dalam hal ini 

adalah air ledeng (PAM), bukan air pompa. Jika sekolah menggunakan air 

pompa, maka pengeluaran yang muncul adalah untuk “listrik” dan atau 

“perbaikan/pemeliharaan”, bukan untuk “air’; (4) Biaya untuk pemeliharaan 

dan pebaikan ringan; (5) Biaya untuk transportasi (perjalanan dinas). Yang 

dimaksud dengan biaya transportasi dalam hal ini adalah biaya dari sekolah 

menuju tempat tugas di luar sekolah (misal: tempat pelatihan, tempat 

pertemuan, tempat kegiatan, dan sebagainya), bukan transportasi dari rumah 



ke sekolah. Jika di daerah tertentu pemda/sekolah memberikan tunjangan 

transportasi (dari rumah ke sekolah), maka komponen biaya tersebut 

dimasukkan ke dalam biaya personalia sebagai salah satu tunjangan untuk 

pendidikan atau tenaga kependidikan; (6) Biaya untuk konsumsi; (7) Biaya 

untuk asuransi; (8) Biaya untuk pembinaan siswa; (9) Biaya untuk 

penyusunan data dan laporan; (10) Biaya pembelian buku pelajaran. Yang 

dimaksud dengan buku pelajaran dalam hal ini adalah buku yang dibeli oleh 

sekolah untuk diberikan atau dipinjamkan kepada siswa. Oleh karena itu, 

komponen biaya ini sangat tergantung pada kebijakan sekolah/pemda. Jika 

pemda (kabupaten/kota atau propinsi) memutuskan bahwa pengadaan buku 

tersebut ditanggung pemda (bukan oleh sekolah), maka komponen biaya 

untuk buku pelajaran tidak perlu dimasukkan ke dalam penghitungan BOSP. 

Jika sekolah hanya menanggung pengadaan  sebagian (tidak semua) buku 

pelajaran, maka yang dimasukkan hanya pembelian buku-buku yang menjadi 

tanggungan sekolah; (11) Biaya pembelian alat peraga sederhana, (12) Biaya 

untuk bantuan bagi siswa miskin. 

 

 

Penentuan Volume Penggunaan/Pemakaian  

Penentuan volume penggunaan atau pemakaian untuk setiap komponen 

biaya harus dilakukan secara rinci, tidak boleh hanya hasil akhirnya. 

Penentuan volume harus konsisten dengan beberapa asumsi dasar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian volume penggunaan dan/atau harga 

untuk komponen biaya tertentu (jika ada) dilakukan pada saat penghitungan 

BOSP. Hal terpenting dalam melakukan perubahan adalah : setiap perubahan 

harus mempunyai dasar atau alasan yang jelas. Jika tidak ada alasan yang 

benar-benar kuat, dianjurkan untuk mengikuti asumsi yang dipergunakan 

oleh BSNP. Rincian pengeluaran paling tidak harus mencantumkan 

informasi tentang: (1) Frekuensi per tahun, bagian ini menunjukkan seberapa 

sering penggunaan/pemakaian/pembayaran untuk komponen pengeluaran 

tertentu dalam satu (1) tahun. Misalnya, untuk gaji, frekuensi per tahun 

adalah 12 atau 13, karena guru dan tenaga kependidikan dibayar 12 atau 13 

kali setiap bulannya dalam satu tahun; (2) Jumlah siswa/kelompok 

siswa/rombongan belajar. Jika komponen pengeluaran tertentu dipergunakan 

untuk keperluan siswa, maka harus ada penjelasan tentang berapa siswa atau 

berapa kelompok siswa atau berapa rombongan belajar (rombel) yang 



dihitung biayanya; (3) Jumlah pemakaian per satuan waktu; (4) Satuan untuk 

komponen biaya. 

 

Penentuan Harga 

Penentuan harga dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai 

berikut: (1) Menggunakan daftar standar harga yang dimiliki oleh masing-

masing daerah. Setiap daerah memiliki standar/patokan harga yang 

ditetapkan dengan peraturan atau keputusan kepala daerah. Dalam hal ini 

perlu diperhatikan bahwa harga yang tercantum dalam standar atau patokan 

harga tersebut biasanya merupakan harga maksimal. Selain itu, spesifikasi 

barang yang ada dalam daftar atau patokan harga pemda juga belum tentu 

sama dengan spesifikasi barang yang biasa dibeli oleh sekolah di daerah 

tersebut; (2) Menggunakan rata-rata harga pasar; (3) Kombinasi antara 

standar atau patokan harga dengan harga pasar. 

 

Penghitungan BOSP Berdasarkan Klasifikasi Sekolah 

Seperti yang dikemukakan di sebelumnya, klasifikasi sekolah bisa 

dilakukan dan dikelompokkan berdasarkan kriteria seperti: jumlah 

rombongan belajar (rombel), jumlah kegiatan di sekolah, jarak sekolah dari 

pusat kegiatan, status sekolah, dan hasil akreditasi BAS. Selain kriteria 

tersebut di atas, sebaiknya juga tidak melupakan unsur kepraktisan dan 

kemudahan dalam melakukan penilaian. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, klasifikasi yang 

memperhatikan jumlah kegiatan di sekolah dapat menjadikan kegiatan-

kegiatan berikut sebagai patokan dalam penghitungan BOSP, yaitu: 

1. Pramuka 

2. Dokter kecil atau kegiatan sejenisnya 

3. Karya ilmiah atau kegiatan sejenisnya 

4. Kursus Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya di sekolah 

5. Kursus komputer di sekolah 

6. Penggunaan laboratorium bahasa 

7. Kegiatan pengayaan di bidang keagamaan 

8. Kegiatan pengayaan untuk siswa berprestasi 

9. Kegiatan pembelajaran intensif untuk siswa kelas akhir 

10. Kegiatan olah raga (ekstra kurikuler) 

11. Kegiatan kesenian (ekstra kurikuler) 



12. Kegiatan keterampilan (ekstra kurikuler) 

13. Kegiatan lainnya. 

 

Selanjutnya sekolah dikelompokkan berdasarkan jumlah kegiatan 

tersebut di atas. Salah satu alternatif pengelompokkan sekolah: (1) Sekolah 

Kategori-C         1 s/d 4 kegiatan; (2) Sekolah Kategori-B 5 s/d 8 kegiatan, 

(3) Sekolah Kategori-A          > 8 kegiatan. 

Pada dasarnya pengelompokkan dilakukan dengan tujuan mendorong 

sekolah menggunakan dana operasional untuk hal-hal yang memang bersifat 

“melayani” siswa. Klasifikasi juga dapat dilakukan dengan menyusun 

standar pelayanan. Pengelompokan berdasarkan standar pelayanan ini dibagi 

ke dalam tiga kelompok, yaitu (a) Sekolah Minimal, (b) Sekolah Standar, 

dan (c) Sekolah Ideal. Kalau ini dilakukan, tentu saja yang harus dilakukan 

adalah menyusun kriteria yang berimplikasi pada komponen biaya 

operasional untuk sekolah “minimal”, “standar” dan “ideal” tersebut.  

Jika pengklasifikasian sekolah telah dilakukan, yaitu dengan 

membedakan secara jelas komponen biaya apa saja beserta volume 

penggunaannya untuk setiap jenis sekolah, penghitungan BOSP dapat 

dilakukan. 

 

BOSP untuk SMP 

Berkaitan dengan kebijakan “Sekolah Gratis” Wajib Belajar 9 Tahun 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia mulai tahun 2009, hanya 

RSBI/SBI yang diperbolehkan menarik dana dari orang tua atau masyarakat 

untuk keperluan operasionalnya. Informasi tentang BOSP SBI/RSBI sangat 

diperlukan untuk menetapkan kebijakan tentang berapa maksimal uang yang 

dapat ditarik oleh sekolah dari orang tua untuk keperluan operasional 

sekolah. 

Secara konseptual, pada dasarnya semua komponen biaya yang muncul 

dalam SSN (Sekolah Standar Nasional) harus muncul dalam sekolah. 

Komponen biaya tambahan yang harus ada di sekolah antara lain tertuang 

dalam tabel dibawah ini.  

 

Tabel  

Komponen Biaya Operasional 

 



Aspek Karakteristik Implikasi pada Biaya 

Operasional 

Kurikulum Menerapkan KTSP  Biaya penyusunan KTSP 

(hanya satu kali atau 

reguler)  

 Berbasis teknologi 

informasi dan 

komunikasi (TIK) 

 Biaya pemeliharaan 

fasilitas TIK (tergantung 

fasilitas yang dipakai) 

 Bahan habis pakai terkait 

TIK yang dipakai 

Proses 

Pembelaja-ran 

Berbasis TIK  Idem 

 Pelajaran sains, 

matematika dan inti 

jurusan disampaikan 

dalam bahasa inggris 

(untuk SD, mulai 

kelas IV) 

 Biaya pegawai guru 

berbahasa inggris (gajinya 

lebih tinggi ?) 

 Biaya pelatihan bahasa 

inggris (jika dilakukan 

secara reguler) 

Penilaian Menggunakan standar 

salah satu negara 

OECD 

 Biaya penilaian/evaluasi 

Pendidik Semua pendidikan 

mampu memfasilitasi 

dengan TIK 

 Biaya pelatihan TIK (jika 

dilakukan secara reguler) 

 Guru sains, 

matematika dan inti 

jurusan mampu 

berbahasa inggris 

 Biaya pegawai guru 

berbahasa Inggris (gajinya 

lebih tinggi?) 

 Biaya pelatihan bahasa 

inggris (jika dilakukan 

secara reguler) 

 Minimal 10% guru 

berpendidikan S2/S3 

untuk SD; 20% untuk 

SMP dan 30% untuk 

SMA 

 Implikasinya lebih banyak 

ke biaya investasi, bukan 

operasional 

Tenaga Kepala sekolah - 



kependidikan berpendidikan S2 

 Kepsek mampu 

berbahasa inggris, 

mampu membangun 

jejaring internasional, 

dsb. 

 Biaya komunikasi kepsek. 

Sarana dan 

prasarana 

Setiap ruang kelas 

dilengkapi sarana 

pembelajaran berbasis 

TIK 

 Biaya pemeliharaan 

fasilitas TIK (tergantung 

fasilitas yang dipakai) 

 Bahan habis pakai terkait 

TIK yang dipakai 

 Perpustakaan 

dilengkapi sarana 

berbasis TIK 

 Idem 

 Memiliki ruang multi 

media, ruang unjuk 

seni dan budaya, 

fasilitas OR, Klinik, 

dsb. 

 Biaya pemeliharaan 

 Bahan habis pakai terkait 

sarana 

Pengelola-an Meraih sertifikat ISO 

9001 versi 2000 atau 

sesudahnya 

 Biaya administrasi sesuai 

dengan standar ISO 

 Memiliki sister school 

di Luar Negeri 

 Biaya komunikasi, 

kunjungan (jika ada) 

 Meraih medali 

internasional dalam 

kompetisi sains, 

matematika, seni, 

teknologi, OR 

 Biaya keikutsertaan dalam 

kompetisi internasional 

Pembiaya-an Menerapkan model 

pembiayaan yang 

efisien 

 Biaya pegawai untuk 

TU/keuangan. 

 

Adapun gambar model proses penghitungan BOSP menurut BSNP 

adalah sebagai berikut: 

              



     

 

 

 

          

      

 

 

                           

 

 

                                                                   

                                                                  

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Gambar. Model Proses Penghitungan BOSP 

 

 

Peranan Biaya Dalam Menunjang Proses Pendidikan 

Pendidikan sebagai suatu proses menunjukkan bahwa terdapat banyak 

komponen (faktor) yang harus dilibatkan selama pendidikan berlangsung. 

Paling tidak ada 3 faktor yaitu (1) faktor kegiatan pendidikan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan; (2) faktor sumber daya 

yang meliputi seperangkat sarana prasarana yang dibutuhkan oleh proses 

pendidikan; dan (3) faktor lingkungan yang meliputi lingkungan sosial, 

ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya yang ikut mempengaruhi proses 
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pendidikan. Masing-masing faktor selama proses pendidikan berlangsung 

saling berinteraksi guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Terjadinya saling interaksi di antara berbagai faktor menciptakan sebuah 

sistem pendidikan yang tertata sehingga produktivitas pendidikan dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan.  

Mengacu kepada berbagai komponen (faktor) yang ada, agar dapat 

memberikan kontribusi secara optimal terhadap produktivitas pendidikan 

memerlukan daya penggerak yaitu biaya. Maksudnya faktor-faktor tersebut 

perlu dibiayai agar mampu berfungsi seperti yang direncanakan. Oleh 

karenanya pembiayaan pendidikan dalam proses pendidikan dipandang 

sebagai komponen esensial yang merupakan petunjuk bagi kelayakan 

rancangan. Sedangkan dalam pelaksanaannya setiap administrator harus 

bertanggung jawab agar sumber daya yang terbatas sifatnya itu dapat 

dimaksimalkan penggunaannya demi produktivitas pendidikan. Penggerak 

utama dalam mengalokasikan sumber daya tersebut adalah penganggaran 

(Widodo, 2008:56), di mana dalam penganggaran yang menjadi fokus 

masalah adalah menentukan berapa besar tingkat pengeluaran untuk 

membiayai berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Berdasarkan manajemen mutu terpadu, peranan biaya nampak lebih 

jelas oleh karena penggunaan biaya pendidikan dipandang sebagai 

penempatan setiap usaha yang harus mampu meningkatkan mutu pendidikan. 

Artinya biaya dijadikan tolok ukur dalam penentuan mutu pendidikan 

sebagai keluaran (out put) dari suatu proses yang telah didukung suatu biaya 

(Syafaruddin, 2002:14-15). Rencana biaya dan penggunaan sumber-sumber 

harus dijadikan pedoman untuk membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan 

rencana pencapaian hasil. Selama proses pelaksanaan harus senantiasa 

diupayakan agar tercipta kesesuaian antara rencana biaya dan rencana 

kegiatan dengan realisasi biaya penggunaan sumber-sumber dana realisasi 

pelaksanaan kegiatan. Diharapkan melalui kesesuaian antara rencana dan 

realisasi akan terealisir pencapaian hasil sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Jadi dapat dikatakan bahwa peran biaya adalah sebagai dasar pertimbangan 

utama (tolok ukur) dalam menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. 

 

E. KAITAN ANTARA BIAYA DAN VISI, MISI, SERTA STRATEGI 

PENDIDIKAN 



Suatu organisasi perlu menganalisis kekuatan internal  dalam 

organisasi dan kekuatan eksternal di luar organisasi yang selalu berkembang. 

Apabila analisis lingkungan ini dilakukan diharapkan kegiatan yang 

dilaksanakan dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi akan lebih 

bermakna. Ada tiga alasan mengapa kegiatan kurang bermakna bagi 

pencapaian tujuan organisasi. Pertama, kegiatan tidak dikembangkan secara 

sistematik yang mampu memadukan unsur-unsur kegiatan yang secara 

mendasar merupakan potensi kekuatan organisasi. Kedua, kegiatan yang 

dilakukan tidak didukung oleh perencanaan yang terpadu dan 

berkesinambungan. Ketiga, tidak didukung dengan proses analisis yang tepat 

terhadap berbagai komponen, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang 

yang ada. Setiap organisasi harus menempatkan dimensi kualitas sebagai 

dasar orientasi dari setiap aktifitas yang hendak dilakukan. Bagi organisasi 

pendidikan yang memproduksi jasa, maka harus memenuhi lima 

karakteristik kualitas jasa, yang menurut Tjiptono (2001:27-28) terdiri atas: 

(1) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; (2) Kehandalan 

(reliability), merupakan kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan; (3) Daya tanggap 

(responsiveness), merupakan keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap; (4)  Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya resiko dan keragu-raguan; (5) Empati, meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan,   komunikasi yang baik, 

dan memahmai kebutuhan para pelanggan. 

 

Untuk menjamin tercapainya kualitas maka kejelasan akan misi, visi, 

dan strategi mutlak diperlukan. Hal ini mengharuskan agar keberadaan misi, 

dan visi mendasari perumusan sasaran dan strategi organisasi. Kemudian dari 

sasaran dan strategi inilah akan dikembangkan berbagai program kegiatan 

yang relevan dengan tujuan organisasi.  

Misi menjawab pertanyaan “mengapa suatu organisasi itu ada?”. 

Keberadaannya  menjadi sangat sentral sebelum organisasi tersebut 

melakukan aktifitasnya, karena peran misi akan sangat menentukan dalam 

hal: (1) kesepakatan maksud organisasi, (2) alokasi sumber daya, (3) iklim 



atau nuansa maksud organisasi, (4) identifikasi individu dengan organisasi, 

(5) penerjemahan tujuan ke dalam struktur kerja, dan (6) penjelasan 

mengenai hierarkhi maksud, tujuan, parameter ketercapaian dan indikator 

keberhasilan. Melihat begitu pentingnya peran misi dalam suatu organisasi, 

maka misi dipandang sebagai rasionalisasi dari eksistensi suatu organisasi 

untuk memperjelas keberadaan organisasi yang bersangkutan.  

Visi menjawab pertanyaan “apa yang sebaiknya dihasilkan organisasi” 

terhadap macam-macam kebutuhan yang dihadapi. Terdapat tiga hal yang 

senantiasa melekat pada pengertian visi yaitu: (1) visi berhubungan dengan 

waktu artinya ingin menjadi seperti apa dalam kurun waktu tertentu, (2) visi 

berhadapan dengan perubahan yang dihadapi artinya harapan/keinginan dari 

pihak-pihak yang berkepentingan yang setiap saat mengalami 

perkembangan, dan (3) visi memerlukan perumusan yang tegas berdasarkan 

hasil analisis misi organisasi atas kecenderungan perubahan makro 

(Syafaruddin, 2002:59-60). 

Strategi adalah hasil dari proses penetapan tujuan organisasi, penetapan 

mengenai perubahan dalam tujuan itu, penetapan kebijaksanaan yang akan 

menguasai perolehan, penggunaan, dan pengaturan sumber daya (Koontz, 

dkk, 1995:126).  Definisi ini menggarisbawahi bahwa strategi senantiasa 

berkaitan dengan konsep perubahan yang terus menerus sebagai dampak dari 

perkembangan jaman. Di samping itu strategi digunakan sebagai pedoman 

untuk mampu menembus perubahan yang terjadi. Dalam implementasinya 

strategi akan (1) membimbing pemikiran dan tindakan organisasi, (2) 

memperlihatkan suatu arah yang terpadu dalam penyebaran sumber daya, (3) 

mewarnai berbagai keputusan pelaksanaan, dan (4) mempertajam analisis 

tujuan. 

Definisi lain dikemukakan oleh Stoner dkk. (1995, 302-304). Mereka 

mengatakan bahwa konsep strategi sekurang-kurangnya terdiri atas dua 

perspektif yang berbeda: (1) dari perspektif mengenai apa yang hendak 

dilakukan oleh sebuah organisasi, dan (2) dari apa yang sesungguhnya 

dilakukan oleh sebuah organisasi, apakah tindakannya sesuai dengan rencana 

yang direncanakan atau tidak. Dari perspektif yang pertama strategi 

dipandang sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai 

tujuan organisasi dan melaksanakan misinya, sedangkan perspektif yang 

kedua strategi dipandang sebagai pola tanggapan organisasi yang sekali-kali 

dilakukan terhadap lingkungan. Kemudian, selanjutnya berdasarkan dua 



perspektif tersebut dalam implementasinya maka perumusan strategi dalam 

sebuah organisasi disebutnya sebagai perencanaan strategik atau 

management strategik 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun strategi antara lain: 

(1) menilai diri sendiri yaitu berkenaan dengan upaya untuk menjawab 

pertanyaan apa tujuan dan usaha organisasi, (2) pengkajian lingkungan masa 

depan dan kemungkinan perencanaan, (3) adanya struktur organisasi yang 

dapat menjamin perencanaan yang efektif, (4) menjaga konsistensi strategi 

yaitu kesesuaian antara strategi satu dengan strategi lainnya, dan (5) perlunya 

strategi kontingensi yaitu kesesuaian antara strategi kemarin, sekarang dan 

yang akan datang (Kootz, dkk. 1995: 182-184).   Stoner dkk. (1995:301) 

mengemukakan ada empat kriteria yang harus diperhatikan dalam menyusun 

strategi yaitu: (1) strategi dan komponennya harus mempunyai tujuan, 

sasaran dan kebijaksanaan yang konsisten,  (2) strategi harus memusatkan 

sumber daya dan upaya pada hal-hal penting yang diidentifikasi dalam 

proses perumusan strategi dan memisahkannya dari hal-hal yang penting, (3) 

strategi harus menangani sub masalah yang dapat dipecahkan dengan 

memperhatikan sumber daya dan keterampilan organisasi, dan (4)  strategi 

harus mampu memproduksi hasil yang diharapkan, yaitu menunjukkan janji 

yang betul-betul ditepati. 

Menurut Sumarno (1996:13) perumusan strategi pendidikan pada 

tingkat mikro  antara lain: 

 (1) Growth yang meliputi pencurahan dana, pengurangan dana, 

promosi, pengembangan produk baru, pemaduan, penyerangan 

pesaing, perluasan pasar dan pengintesifan pasar; (2) Stabilization 

yang meliputi peningkatan efisiensi dan manajemen resiko; (3) 

Retrenchment yang meliputi pengurangan keuntungan, 

meningkatkan penjualan dan keuntungan, reorganisasi, likuidasi, 

dan pendanaan unit usaha lain. 

 

Kaitannya dengan biaya pendidikan, maka keberadaan visi, misi, dan 

strategi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum tahap 

perencanaan dimulai, langkah yang paling penting harus dilakukan adalah 

penetapan visi atau penetapan misi. Visi dan misi saling berkaitan. Visi 

merupakan gambaran lembaga pendidikan di masa jauh ke depan. Misi 

ditetapkan dengan mempertimbangkan rumusan penugasan yang merupakan 
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tuntutan eksternal dan keinginan internal yang antara lain  berkaitan dengan 

visi ke masa depan dan situasi yang dihadapi saat ini. Kemudian atas dasar 

misi inilah dirumuskan tujuan lembaga. 

Setelah visi, misi dan tujuan ditetapkan, kemudian daftar isu utama 

dikaji ulang, selanjutnya mencermati isu mana yang paling penting untuk 

segera dijawab. Langkah berikutnya menyusun strategi pengembangan yang 

dirumuskan berdasarkan misi yang diemban dalam rangka menghadapi isu 

utama. Pada langkah ini akan dihasilkan penetapan prioritas dan tujuan 

penanganannya. 

Penetapan prioritas membimbing perencana pendidikan untuk 

menentukan kebijakan, program kegiatan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Di samping itu kapan dan berapa banyak sasaran kegiatan tersebut dapat 

dicapai merupakan tugas dari langkah ini untuk menetapkan tahapan 

pencapaian sasaran. 

Berdasarkan hasil penetapan tentang program dan tahap pencapaiannya 

itulah kemudian disusun anggaran yang pasti guna membiayai program-

program yang ada. Dalam pembiayaan ini dua hal yang harus diperhatikan 

yaitu: (1) sumber daya apa saja dan berapa jumlahnya yang dibutuhkan 

untuk mengerjakan program kegiatan tersebut, dan (2) berapa kali tahapan 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran secara keseluruhan. 

Apabila digambarkan dalam sebuah bagan kaitan antara biaya dengan 

visi, misi, dan strategi pendidikan akan nampak seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kaitan antara Biaya dengan Visi, Misi, dan Strategi 

Pendidikan 

 

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan 

kajian ini, digolongkan dalam dua kajian yang perlu dicermati yaitu yang 

meneliti tentang pembiayaan seperti yang dilakukan oleh: Widodo (1998), 

Dedi Supriyadi (2003), Firdaus (2005) Yahya (2008), Hidayat (2003), 

Kurniady (2004),  Kardoyo (2005), kemudian kajian tentang prosedur mutu 

dilakukan oleh: Wartanto (2007). 



Faktor biaya dipandang sangat penting guna mencapai tujuan  suatu 

organisasi. Pentingnya faktor biaya dikarenakan: Pertama, dengan biaya akan 

menunjukkan seberapa besar kemampuan organisasi dalam membeli semua 

sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, dengan biaya dilakukan untuk 

mencapai tujuannya. Atau secara lebih sederhana bahwa dengan biaya akan 

menghidupkan semua sumber daya dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

organisasi. Demikian pentingnya faktor biaya, maka pengelolaan biaya yang 

baik merupakan prasyarat utama apabila  organisasi tersebut hendak 

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Studi tentang pengelolaan biaya secara lengkap telah dilakukan oleh 

Supriyadi (2006) dalam bukunya yang berjudul “Satuan Biaya Pendidikan 

Dasar dan Menengah”. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa: 

Pertama, sejauh tercantum dalam RAPBS, peranan pemerintah sangat 

menonjol dalam pembiayaan pendidikan di sekolah negeri, meliputi 83% di 

SD, 81% di SLTP, 78% di SMU, 79% di SMK. Sekitar 95-99% dari dana 

pemerintah tersebut digunakan untuk membayar gaji guru/pegawai. Namun 

RAPBS tidak dapat sepenuhnya mencerminkan beban pembiayaan 

pendidikan karena cakupannya hanya untuk dana yang dikelola oleh sekolah.  

Kedua, siswa di sekolah manapun cenderung mendapatkan jumlah subsidi 

yang relatif sama dari pemerintah. Ketiga, jumlah subsidi pemerintah 

maupun beban keluarga dalam pembiayaan pendidikan meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Keempat biaya pendidikan 

bersama-sama dengan variabel-variabel sosial ekonomi keluarga siswa dan 

sekolah, merupakan korelat yang sangat signifikan dari mutu pendidikan 

(2006 :222-227). 

Widodo (1998) dalam tesisnya yang berjudul “Manajemen Biaya 

Pendidikan Sebagai Bagian Dari Upaya Meningkatkan Efisiensi (Studi 

Kasus Pada SMU Negeri di Kodia Semarang)” menunjukkan bahwa: (1) 

dalam merencanakan APBS pihak kepala sekolah belum melibatkan seluruh 

personil yang ada pada setiap bagian; (2) peran BP3 selama perencanaan 

APBS hanyalah bersifat konsultatif, tidak terlibat langsung dalam mengkaji 

yang dibutuhkan sekolah; (3) strategi yang dipakai adalah bagaimana 

membina keharmonisan hubungan dengan orang tua siswa; (4) alokasi biaya 

dari sumber rutin, DPP, OPF, DBO dan sumbangan BPS dalam rangka 

meningkatkan efisiensi bersifat saling menunjang; (5) pada setiap SMU 

Negeri sumber biaya terbesar adalah dari anggaran rutin (DIK) dan 



sumbangan BP3; (6) manajemen biaya dititikberatkan pada upaya bagaimana 

sekolah mampu membiayai operasional sekolah atau kegiatan rutin 

pendidikan dibandingkan dengan upaya mengembangkan bangunan fisik 

sekolah; (7) Evaluasi perencanaan RAPBS oleh guru/karyawan atau orang 

tua belum terlaksana; (8) laporan pertanggungjawaban APBS belum 

dijadikan sebagai alat evaluasi (1998 :199-202) 

Temuan Firdaus (2005), hasil penelitian menggambarkan bahwa 

perencanaan anggaran selalu melibatkan orang tua siswa, majelis sekolah 

serta telah dipatuhinya prosedur penganggaran sesuai dengan peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Sumber pembiayaan 80% mengandalkan dari 

pemerintah sisanya dari orang tua, Komponen kesejahteraan pegawai/gaji 

guru dan administrasi menempati komposisi 75% dari keseluruhan anggaran 

dan hanya 10% dialokasikan untuk membayar komponen yang langsung 

menyangkut kegiatan belajar. Partisipasi orang tua dalam penyusunan 

anggaran sekolah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan 

(http://digilib.upi.edu/pasca/diakses 14 Nopember 2009). 

Penelitian Yahya (2008)  dalam disertasinya yang berjudul “Sistem 

Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Suatu Studi Tentang Pembiayaan 

Pendidikan Sekolah Dasar di Propinsi Sumater Barat)” Dari penelitian 

tersebut menghasilkan simpulan: (1) sistem pembiayaan pendidikan sekolah 

dasar di Sumatera Barat masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat 

(91,4%); (2) biaya yang diterima sekolah selain gaji dan iuran BP3 sulit 

diprediksi jumlah maupun waktunya sehingga tidak dapat dijadikan basis 

perencanaan program di sekolah; (3) belum ditemukan standar satuan biaya 

(unit cost) per orang siswa SD sehingga mempersulit estimasi pengalokasian 

dana. Menurut dana yang ada yaitu sebesar Rp. 424.205,- baru 14,8% yang 

digunakan untuk operasional sekolah selain gaji; (4) sistem pembiayaan yang 

ada belum mempertimbangkan tingkat kemampuan bayar masyarakat (ability 

to pay) sehingga layanan pendidikan yang bersifat adil, merata dan layak 

belum tercapai dengan baik; (5) faktor budaya dengan sistem kekerabatan 

matrilineal di Sumatera Barat dapat direkayasa dan diberdayakan untuk 

mendukung pembiayaan pendidikan SD sebab tanggungjawab atas rumpun 

keluarga (kaum) masih melekat pada masyarakat Minangkabau yang berada 

pada wilayah teritorial adat (nagari) (http://digilib.upi.edu/pasca/available/ 

etd-0408105-092955 diakses 11 Oktober 2009). 

http://digilib.upi.edu/pasca/diakses
http://digilib.upi.edu/pasca/available/%20etd-0408105-092955
http://digilib.upi.edu/pasca/available/%20etd-0408105-092955


Penelitian Hidayat (2003) menyatakan bahwa manajemen pembiayaan 

pendidikan berpengaruh terhadap proses peningkatan produktivitas 

(http://digilib.upi.edu/pasca/diakses 14 Nopember 2009. 

Penelitian Kurniady (2004) menyatakan pembiayaan pendidikan 

berpengaruh terhadap kualitas pendidikan 

(http://digilib.upi.edu/pasca/diakses 14 Nopember 2009. 

Penelitian Kardoyo (2005) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah, pembiayaan pendidikan, dan peran komite sekolah secara simultan 

berpengaruh terhadap mutu proses belajar mengajar 

(http://digilib.upi.edu/pasca/diakses 14 Nopember 2009. 

Penelitian Wartanto (2007) yang menyatakan bahwa pengelolaan 

kursus keterampilan berbasis life skill di SKB selama ini masih lemah yang 

terkait dengan prosedur pengelolaan dan isi pembelajaran, model yang 

dikembangkan adalah penerapan prosedur mutu yang mampu menjadi 

panduan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sekaligus menjadi 

pendorong pencapaian hasil pembelajaran life skill yang optimal. 

Berdasarkan disertasi yang peneliti lakukan lebih mengfokuskan pada 

masalah bagaimana pihak sekolah menghitung biaya operasional satuan 

pendidikan (BOSP), sehingga sekolah dapat mengkomunikasikan kebutuhan 

dana kepada pihak di luar sekolah seperti orang tua/masyarakat, dan 

khususnya kepada pihak Pemda, agar Pemda dapat mengalokasikan dana 

APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah atau untuk mendampingi BOS 

yang diterima sekolah dari pemerintah pusat.  
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MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN 
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A. PENGERTIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN 

Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

setiap satuan pendidikan melibatkan kerjasama sekelompok manusia dalam 

mendayagunakan sumber daya manusia itu sendiri maupun non manusia 

secara efektif dan efisien. Makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut 

adalah bahwa pencapaian tujuan pendidikan tidak terlepas dari proses yang 

terkandung dalam proses manajemen pendidikan sebagaimana dikemukakan 

oleh para ahli. 

Konsep manajemen pendidikan yang telah dikemukakan oleh para ahli 

cukup banyak dan bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai batasan yang 

ada dari mulai yang paling sederhana sampai kepada batasan yang sangat 

kompleks. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajemen pendidikan 

adalah manajemen yang diterapkan didalam pendidikan. Meskipun formulasi 

diatas tidak sukar dipahami, tetapi belum mampu memberikan gambaran 

yang jelas tentang apa hakekat sebenarnya yang terkandung di dalam 

manajemen pendidikan untuk dijadikan pusat perhatian. Namun demikian 

secara tegas dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya tujuan pendidikan 

merupakan fokus bagi seluruh aparatur manajemen pendidikan untuk 

dijadikan pusat perhatian. Maksudnya dengan selalu memperhatikan tujuan 

tersebut, pelaksanaan manajemen dalam arti luas tidak menyimpang dari 

ketetapan (Arikunto,2008:8). 

Arikunto (2008:1-4) mengurai konsep manajemen pendidikan sebagai 

berikut. Kata “manajemen“ menunjukkan pada pengertian “pengaturan”, 

“pengelolaan”, “pelayanan”. Sehingga manajemen diartikan sebagai suatu 

usaha bersama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien dengan menggunakan segala dana dan daya yang ada. 

Apabila manajemen tersebut diimplementasikan dalam bidang pendidikan, 

beliau menjabarkan menjadi: (a) Usaha, manajemen merupakan bagian dari 

keseluruhan organisasi masyarakat dan produktivitas organisasi melalui 

kegiatan merencanakan, melaksanakan,  menilai dan melaporkan; (b) 

Sekelompok manusia, manajemen menjadikan segala sesuatu kegiatan yang 

direncanakan dengan bekerjasama dan melalui orang lain; (c) Tujuan 

organisasi, manajemen adalah sarana untuk mencapai tujuan melalui  

layanan yang diberikan sesuai dengan fungsi pendidikan yang dijalankan. 

Manajemen pendidikan sebagai kegiatan pelayanan, menyesuaikan 



kegiatannya dengan tujuan setiap lembaga yang dilayani. Berbagai alat dan 

teknik diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga membentuk satu 

pendekatan sistem yang menjadikan kerja manajemen menjadi lebih baik; (e) 

Efektif dan Efisien, pelayanan sebagai inti dari kegiatan manajemen 

senantiasa mengusahakan agar sumber-sumber (dana dan daya) yang ada 

dapat digunakan secara maksimal. 

Secara khusus Arikunto (2008:3) memberikan pengertian manajemen 

pendidikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan 

semua sumber personil dan materiil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. Secara 

esensial dapat ditarik simpulan tentang pengertian manajemen pendidikan 

adalah (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen 

pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan (3) manajemen 

pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Widodo (2008:2), menyumbangkan konsep manajemen pendidikan 

berkaitan dengan nilai, eksistensi organisasi, dan sifat kegiatan manajemen. 

Ketiga hal tersebut menjadi “Basic Principle” dari manajemen. 

Di samping ketiga unsur pokok dalam manajemen pendidikan yaitu:  

(1) efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan, (2) kegiatan-kegiatan 

manajemen yang harus dilakukan, dan (3) sistem sosial organisasi yang 

mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, juga terjadinya hubungan yang 

saling menentukan diantara ketiga unsur tersebut. Secara sederhana 

kandungan maknanya menunjukkan bahwa manajemen pendidikan 

merupakan sekumpulan dari fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan 

utama untuk menjalin efisiensi dan keefektifan pelayanan pendidikan 

sebagaimana pelaksanaan kebijaksanaan legislatif melalui perencanaan, 

pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan, penyiapan alokasi sumber stimulus dan 

koordinasi profesional dari orang-orang untuk menghasilkan sistem sosial 

dan iklim organisasional yang diinginkan, serta menentukan perubahan 

esensial fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat di 

masa mendatang. 

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Engkoswara (1987:1) yang 

menyatakan bahwa “Manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya 

adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara produktif”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, penataan 



dalam arti mengatur, manajemen, memimpin, mengelola atau 

memanajemenkan dan mengawasi atau membina. Sumber daya meliputi 

sumber daya manusia, sumber belajar atau kurikulum, dan fasilitas. Sumber 

daya manusia terdiri atas peserta didik, pendidik, para pemakai jasa 

pendidikan. Sumber belajar atau lebih khusus disebut kurikulum yaitu segala 

sesuatu yang disediakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Sedangkan fasilitas bisa berupa peralatan, barang dan 

keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan. Tujuan 

pendidikan yang produktif berupa prestasi yang efektif dan suasana atau 

proses pendidikan yang efisien. 

Tujuan pendidikan yang produktif ditinjau dari sudut manajemen dapat 

dikaji dari perbandingan antara sumber-sumber pendidikan yang digunakan 

dengan hasil layanan pendidikan yang diberikan. Seberapa jauh signifikansi 

penggunaan sumber-sumber pendidikan yang telah dibiayai (dibeli dengan 

uang) dengan proses layanan pendidikannya (Kardoyo,2005:118). Hal 

tersebut menunjukkan betapa pentingnya menata sumber daya pendidikan 

yang tepat sehingga mampu menghasilkan layanan pendidikan yang 

memadai. 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat 

ditarik beberapa persamaan kandungan makna yang termuat di dalamnya,  

adanya: (1) tujuan pendidikan sebagai sasaran utama, (2) kerjasama dan 

saling mendukung dari berbagai sumber daya, (3) kegiatannya sebagai suatu 

proses yang sistematis, (4) pendayagunaan sumber daya, (5) efisiensi dan 

keefektifan. Akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen 

pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

sekelompok manusia melakukan kerjasama dalam menjalankan serangkaian 

proses kegiatan sistematis untuk mengelola sumber-sumber daya pendidikan 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 

 

 

 

B. PROSES MANAJEMEN PENDIDIKAN 

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa 

manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis. Kegiatan yang 

dimaksudkan berupa fungsi-fungsi tertentu guna mengendalikan, 



menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan organisasi sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karenanya proses 

manajemen pendidikan yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah fungsi 

atau tahapan kegiatan manajemen yang dijalankan guna mencapai tujuan 

pendidikan. Sebagai suatu proses, manajemen menentukan kekuatan yang 

memberikan hidup atau gerak kepada organisasi. Proses kegiatan dalam 

manajemen mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen. Berkenaan dengan 

fungsi-fungsi manajemen ini, menurut  Arikunto (2008:6)  terdapat empat 

fungsi manajemen, yaitu: (1) planning (perencanaan); (2) organizing 

(pengorganisasian; (3) actuating (pelaksanaan); dan (4) controlling 

(pengawasan).  

Pembangkit dari manajemen sebagai kekuatan  adalah manajer yang 

harus pandai menggerakkan seluruh sistem yang ada. Untuk itu tugas 

manajer dalam rangka proses manajemen adalah: (1) menguasai dan 

menghayati misi organisasi, (2) merumuskan keputusan yang relevan, (3) 

memelihara dan mengembangkan organisasi, (4) mengembangkan sistem 

manajemen dan (5) mencapai tujuan organisasi sebagai keuntungan material 

dan spiritual bagi organisasi. Tugas-tugas yang demikian tercermin pada 

bagaimana manajer menjalankan tahapan manajemen. 

Pentingnya proses manajemen ditegaskan oleh Arikunto (2008:28) 

bahwa dalam setiap pendidikan akan senantiasa terdiri atas “idea” serta “tata 

penyelenggaraan”. Tata penyelenggaraan tersebut hanya bisa dijalankan 

melalui kegiatan (praktek-praktek) manajemen. Adapun proses manajemen 

pendidikan meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan dan penilaian 

(Purwanto,1993:14).  

Dari berbagai pendapat, penulis hanya akan mencoba menjelaskan 

fungsi manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (2008:7), 

sebagai berikut: 

a. Planning adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan 

keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. 

Aspek yang harus tercakup dalam perencanaan antara lain apa yang akan 

dilakukan, siapa yang harus melakukan, kapan dilakukan, dimana akan 

dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa saja yang diperlukan agar 

tecapai tujuan secara optimal. Handoko (1995:5) mengemukakan bahwa: 



“Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan 

penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, 

sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Jadi dalam perencanaan ada fungsi penganggaran (budgeting). Budgeting 

adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana baik itu 

pembiayaan yang berkaitan dengan jalannya organisasi maupun 

pembiayaan yang berhubungan dengan operasi atau kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi.  Pembuatan keputusan banyak terlibat 

dalam fungsi ini. Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan 

kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat 

diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa ada sembilan manfaat perencanaan yaitu: (1) 

membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan; (2) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada 

masalah-masalah utama; (3) memungkinkan manajer memahami 

keseluruhan gambaran; (4) membantu penempatan tanggung jawab lebih 

tepat; (5) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; (6) 

memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian 

organisasi; (7) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah 

dipahami; (8) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan (9) 

menghemat waktu, usaha dan dana. Terdapat empat tahap dalam 

perencanaan, yaitu: (a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; (b) 

merumuskan keadaan saat ini; (c) mengidentifikasi segala kemudahan 

dan hambatan; (d) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan 

untuk pencapaian tujuan. Langkah-langkah pokok dalam perencanaan 

yaitu: penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(a) menggunakan kata-kata yang sederhana, (b) mempunyai sifat 

fleksibel, (c) mempunyai sifat stabilitas, (d) ada dalam perimbangan 

sumber daya, dan (e) meliputi semua tindakan yang diperlukan. 

Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yang meliputi unsur sumber 

daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Merumuskan 

kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas dan tegas. Perencanaan 

dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: (1) rencana global yang 

merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, (2) 

rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan 

tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan 



mempunyai dimensi jangka panjang, dan (3) rencana operasional yang 

merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna 

menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan 

global maupun perencanaan strategis. 

b. Organizing adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-

hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan 

usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Koonntz et.al 

(1995: 56-57) mengartikan pengorganisasian pada dasarnya merupakan 

upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan 

susunan organisasi pelaksananya. Hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa 

yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Berkenaan 

dengan pengorganisasian ini, Nawawi (1996:17) mengemukakan 

beberapa asas dalam orgasisasi, diantaranya adalah: (a) organisasi harus 

profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan; (b) pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan 

pembagian kerja; (c) organisasi harus mengatur  pelimpahan wewenang 

dan tanggung jawab; (d) organisasi harus mencerminkan rentangan 

kontrol; (e) organisasi harus mengandung kesatuan perintah; dan (f) 

organisasi harus fleksibel dan seimbang. Tiga langkah dalam proses 

pengorganisasian yaitu: (a) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; (b) pembagian beban 

pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logis dapat dilaksanakan 

oleh satu orang; (c) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme 

untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang 

terpadu dan harmonis. Jadi dalam pengorganisasian ada fungsi staffing. 

Staffing adalah aktivitas menempatkan orang-orang yang tergabung 

dalam organisasi ke bidang-bidang (unit-unit) yang ada sehingga setiap 

bidang dimungkinkan akan dapat dikerjakan oleh orang yang sesuai. 

c. Actuating (pelaksanaan), merupakan fungsi manajemen yang paling 

utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak 

berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan 

fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Arikunto 

(2008:11) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga 



mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan 

dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para 

anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Jadi dalam 

actuating ada fungsi directing dan coordinating. Directing adalah suatu 

usaha untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan 

bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural 

maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.  

Coordinating adalah suatu usaha untuk memandu, menyatukan, 

menserasikan, mengintregasikan semua kegiatan yang ada dalam suatu 

organisasi agar pencapaian tujuan bersama dapat berjalan dengan serasi 

dan seimbang. Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan (actuating) 

tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan, pengkoordinasian, 

pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah 

pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan 

efektif tanpa disertai dengan pengawasan. Handoko (1995:25) 

mengemukakan definisi pengawasan adalah:  

       “suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan 

dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 

daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan 

efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.  

 

Dalam pengawasan ada fungsi reporting. Reporting adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal 

yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 

satu periode tertentu dalam media tertentu. Berdasarkan definisi tersebut 

maka dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, 

yaitu: (a) penetapan standar pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran 

pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) 

pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan 



penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan koreksi, 

bila diperlukan. Sementara itu evaluasi dijelaskan oleh Rotwell (2000:45) 

sebagai proses menentukan nilai (value). Nilai menunjukkan derajat 

sesuatu yang dievaluasi dengan kategori baik atau buruk, penting atau 

tidak penting, bermanfat atau tidak bermanfaat. Nilai dapat 

mencerminkan sejauhmana tingkatan keterampilan, pengetahuan dan 

sikap yang diperoleh peserta pelatihan selama dan atau sesudah 

mengikuti pelatihan. Dengan demikian pengawasan dan evaluasi pada 

suatu pelatihan adalah proses menentukan nilai tentang perilaku peserta 

pelatihan pada sebelum mengikuti pelatihan, saat mengikuti dan atau 

sesudah mengikuti pelatihan. Sudjana (2007:32) menjelaskan tiga 

tahapan evaluasi pembelajaran pada suatu pelatihan : (a) pengukuran 

sejauhmana keluaran (output) pelatihan berupa perubahan perilaku 

peserta pelatihan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik atau 

skills tertentu sesuai tujuan pelatihan; (b) pemantauan (observasi) 

terhadap penampilan para peserta atau lulusan pelatihan setelah mereka 

kembali ke masyarakat, Pemantauan ini kelanjutan dari evaluasi tahap 

pertama, dapat mengetahui sejauhmana para lulusan dapat memanfaatkan 

hasil pelatihan dalam lingkungan kehidupan dan pekerjaannya; (c) 

pengukuran tentang pengaruh (outcome) pelatihan pada lembaga dan 

masyarakat. 

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling 

kait-mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang 

disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen 

sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen. 

Walaupun terdapat perbedaan dalam menyusun kegiatan proses 

manajemen, namun pada prinsipnya terdapat kecenderungan yang menuju 

pada tiga kegiatan inti dari manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan/evaluasi. Dengan demikian proses manajemen pendidikanpun 

dapat disarikan menjadi tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Tiga tahapan inilah yang menjadi acuan uraian kajian teoritis dalam 

penelitian ini. 

 

C. PENGELOLAAN BIAYA  

Kedudukan biaya dalam bidang pendidikan sangat strategis. Hal ini 

dapat dilihat dari fungsinya, yaitu : Pertama, sebagai alat untuk menganalisis 



berbagai aspek finansial pendidikan (diagnosis); Kedua, sebagai parameter 

untuk memproyeksikan gejala sistem pendidikan (prognosis) dan pendekatan 

yang digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan (Hallak, 1985:9). Begitu 

strategisnya kedudukan biaya, maka tidaklah mengherankan apabila masalah 

biaya menjadi salah satu bidang garapan dari manajemen pendidikan.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (1996:15) bahwa terdapat dua 

bidang pengelolaan kegiatan pendidikan, yaitu: (1) bidang manajemen 

administrasi  (management of administrative function), dan (2) bidang 

manajemen operatif (management of operative function). Bidang pertama 

memfokuskan pada kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, pengawasan, penilaian dan pembuatan laporan. Bidang 

kedua, memfokuskan pada kegiatan ketatausahaan, perbekalan, 

kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat. Hal ini “keuangan”  

dapat disamakan dengan “biaya” oleh karena makna biaya dapat 

dikemukakan dalam bentuk uang atau bentuk moneter lainnya 

(Hallak,1985:1). Senada dengan itu Mulyasa (2002:40-52), Arikunto 

(2008:6) menjelaskan bahwa garapan manajemen pendidikan terdiri dari 

bidang manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, 

manajemen keuangan dan pembiayaan atau anggaran, manajemen hubungan 

sekolah dan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Untuk menjamin 

optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendidikan seperti halnya 

disebutkan sebagai aspek-aspek manajemen ataupun bidang garapan 

manajemen pendidikan diperlukan proses pengelolaan yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan (Engkoswara, 1987:48). 

Kemudian secara lebih khusus pengelolaan biaya pada satu satuan 

pendidikan sering disebutkan sebagai manajemen pembiayaan. Hal ini 

mengandung makna bahwa masalah pengelolaan biaya harus benar-benar 

memperoleh perhatian yang serius, bukan saja karena merupakan bagian dari 

garapan manajemen pendidikan, tetapi lebih dari itu dalam prakteknya 

membutuhkan serangkaian kegiatan pemanajemenan yang sistematis. 

Melalui sub sistem manajemen pembiayaan inilah diharapkan mampu 

meningkatkan keberhasilan dalam operasionalisasi manajemen pendidikan 

secara keseluruhan.  

Berangkat dari penjelasan di atas, penulis dapat menarik simpulan 

tentang kedudukan pengelolaan biaya dalam manajemen pendidikan, sebagai 



berikut : Pertama, pengelolaan biaya merupakan bagian integral dari 

keseluruhan bidang garapan manajemen pendidikan. Kedua, pengelolaan 

biaya menempati posisi strategis dalam keseluruhan praktek manajemen 

pendidikan. Oleh karena itu pengelolaan biaya yang tepat akan menentukan 

keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya pembiayaan yang 

dilakukan terhadap semua penyediaan fasilitas lainnya dan kegiatan 

pendidikan. Ketiga, pengelolaan biaya sebagai suatu proses memerlukan 

tahapan kegiatan agar mampu memenuhi kebutuhan dana bagi masing-

masing aspek manajemen pendidikan lainnya. 

 

D. PROSES MANAJEMEN KEUANGAN  SEKOLAH 

Pendidikan memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah 

dan dana masyarakat. Agar investasi di bidang pendidikan mencapai sasaran 

yang diharapkan diperlukan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. 

Artinya setiap lembaga pendidikan yang ada tidak boleh hanya sekedar 

mengejar bagaimana cara terbaik untuk menarik dana sari sumber-sumber 

yang ada, melainkan yang terpenting adalah bagaimana menggunakan dana 

yang ada secara tepat untuk membiayai proses pendidikan. 

Menurut bidang pendidikan, fungsi keuangan memiliki dua dimensi 

yaitu dimensi sumber dana dan dimensi pengalokasian dana. Kedua dimensi 

tersebut merupakan satu kesatuan selama proses manajemen berlangsung. 

Blocher (2000:3-4) menjelaskan: 

“As with any enterprise, the financing of education consists of 

two dimensions : (1) the resource dimension, the sources of funds 

to support the enterprise; and (2) the allocation dimension, the 

ways in which funds are distribuded among the various units of 

the enterprise”. 

 

Orientasi dari kedua dimensi tersebut menurut Bittel (1998:388) adalah 

kemampuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya (to maximise the 

profitability) dengan tingkat resiko yang seminimal mungkin. Orientasi di 

atas dapat terwujud apabila bidang keuangan dikelola secara efektif dan 

efisien melalui proses manajemen yang baik. Kegiatan mengatur 

penerimaan, mengalokasikan, dan mengevaluasi keuangan untuk menunjang 

program pendidikan di sekolah merupakan kegiatan manajemen keuangan 

sekolah. Jones (1985:3) mengemukakan “The task of school business 



administration is to organize and direct the flow of money to achieve the 

desired policy objectives”. Jones (1985:22) berpendapat ada tiga 

tahapan/fungsi manajemen keuangan yaitu: (1) financial planning; (2) 

implementation involves accounting; dan (3) evaluation involves auditing. 

Financial planning disebut pula sebagai “budgeting” (penganggaran). 

Budgeting merupakan fungsi yang paling mendasar karena berisi berbagai 

keputusan untuk mengkoordinir sumber-sumber yang ada secara sistematis 

(menurut siklus tertentu) guna mencapai sasaran yang diharapkan. 

Implementasi merupakan pelaksanaan anggaran melalui berbagai kegiatan 

sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan evaluasi merupakan proses 

penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Brimley 

(2009:294) A budget is a financial plan that involves at least four element: 

(1) planning, (2) receiving funds, (3) spending funds, and (4) evaluating 

results-all performed within the limits of a predetermined time. Husnan 

(2002:4) manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis 

dan pengendalian kegiatan keuangan. Nafarin (2009:4) mengemukakan 

bahwa fungsi manajemen ada empat yaitu perencanaaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi pengorganisasian dan 

penganggaran. Perencanaan merupakan proses menyusun rencana sehingga 

rencana merupakan hasil perencanaan. Proses perencanaan meliputi 

perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, dan 

penganggaran), jadi penganggaran merupakan tahap keempat dalam sistem 

manajemen strategis. Pengorganisasian merupakan proses menyusun 

organisasi sehingga organisasi merupakan hasil pengorganisasian. 

Penganggaran (budgeting) adalah merupakan proses menyusun anggaran 

sehingga anggaran (budget) adalah hasil (bagian) dari penganggaran. 

Blocher (2000:2-3) mengemukakan fungsi manajemen biaya meliputi: 

manajemen strategik, perencanaan dan pengambilan keputusan, 

pengendalian manajemen dan operasional, dan penyusunan laporan 

keuangan. Arikunto (2008:317) berpendapat bahwa kegiatan pembiayaan 

meliputi tiga hal, yaitu: (1) budgeting (penyusunan anggaran) ; (2) 

accounting (pembukuan) dan (3) auditing (pemeriksaan). Lebih lanjut 

fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 

Perencanaan Anggaran 



Semakin  banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dihadapi 

sekolah dalam kurun waktu ini, maka pihak sekolah perlu menetapkan skala 

prioritas terhadap perencanaan finansial. Perencanaan senantiasa 

berhubungan dengan visi atau masa depan yang penuh dengan ketidakpastian 

(uncertainty, karena itu diperlukan kemampuan dalam mengadakan 

“forecasting” (peramalan) dan “estimating” (pengira-iraan) terhadap masa 

depan tersebut dengan tepat. Kegiatan ini meliputi:  (1) long range financial 

planning, dan (2) short range financial planning. 

Berdasarkan rencana jangka panjang, maka perlu diadakan estimasi 

terhadap kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang tentu saja akan 

berhubungan dengan rencana jangka panjang, dan bahkan termasuk di 

dalamnya penggunaan-penggunaan dana jangka pendek. Rencana-rencana 

tersebut disusun pada suatu formulir yang disebut budget atau anggaran. 

Budget (anggaran) adalah jumlah-jumlah yang direncanakan dan harus 

dicapai di masa yang akan datang sehingga budget merupakan hasil akhir 

dari rencana keuangan suatu organisasi (Gitosudarmo, 1992:226-227). 

Pengertian tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya budget bukanlah 

suatu tujuan, melainkan sebagai alat penjabaran suatu rencana ke dalam 

bentuk biaya untuk setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. 

Kemampuan menganalisis keefektifan biaya dalam suatu program akan 

membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Fattah (2002:47) 

mengemukakan: 

“penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan 

anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang 

dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, 

dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran 

merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana 

yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap 

unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan 

negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara pucuk pimpinan 

dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya 

alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu 



negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan 

pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana”. 

 

Guna menentukan perkiraan kebutuhan secara tepat maka setiap 

anggaran harus berorientasi ke masa depan. Dalam hal ini, Jones (1985:22) 

mengatakan “A budget may be defined as the financial plan for the future, 

usually for one year but possible a longer or shorter period of time”.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka perencanaan anggaran 

dapat diartikan sebagai merencanakan kebutuhan dana yang diperlukan 

untuk membiayai kegiatan di masa mendatang sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 Menurut  Fattah (2002:53-54) desain anggaran ada empat yaitu (1) 

anggaran butir per butir (line item budget), (2) anggaran program (program 

budget system), (3) anggaran berdasarkan hasil (performance budget), dan 

(4) sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (planning 

programming budgeting system (PPBS/SP4). 

Lipham (1985:237) membedakan menjadi tiga pendekatan dalam 

penyusunan anggaran yaitu: (1) comparative approach dengan 

memperhatikan penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata anggaran; (2) 

the planning programming budgeting evaluating system dengan berorientasi 

pada pentingnya rencana, analisis biaya pelaksanaan dan penilaian; (3) 

functional approach dengan menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya 

untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi pada waktu mendatang. 

Selanjutnya untuk kepentingan penyusunan anggaran tersebut dibutuhkan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Planning the budget: identifyng needs, issues and goals, 

adopting obyectives, analyzing program options, and selecting 

cost-effective alternative. 

2. Preparing the budget: preparing budget forms, inventorying 

exixting resources, assigning costs to programs, and presenting 

the budget. 

3. Managing the budget: preparing financial report, purchasing 

supplies and equipment, accounting for schools funds, and 

controlling expenditures. 

4. Evaluating the budget: assessing educational performance, 

auditing achievement of obyectives, making cost and budget 



comparisons, recommending future adjustments and changes 

(Lipham, 1985: 239).  

 

Pada setiap lembaga pendidikan (sekolah) senantiasa membuat 

perencanaan anggaran selama satu tahun anggaran. Perencanaan tahunan 

disusun sehubungan dengan ditetapkannya kebijaksanaan tahunan, kegiatan, 

sasaran, dan keperluan biaya dalam kaitannya untuk mencapai tujuan 

pembangunan pendidikan. Perencanaan anggaran di sekolah disebut 

RAPES/RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). 

Untuk penyusunan RAPBS diperlukan kemampuan Kepala Sekolah dalam 

hal: (1) penetapan tujuan dalam hubungannya dengan maksud-maksud 

pendidikan di sekolah sebagai keharusan untuk mempersiapkan anggaran 

belanja yang efektif; (2) menterjemahkan tujuan ke dalam program-program 

pendidikan yang ditunjukkan untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan 

sehingga mampu menentukan anggaran belanja dengan tepat; (3) 

menentukan sumber daya manusia dan material yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan program-program pendidikan; (4) membuat perkiraan 

anggaran belanja dengan teliti. (Fattah,2002:56). 

 

Pelaksanaan Anggaran 

Tahapan pelaksanaan anggaran meliputi penerimaan dan penggunaan 

keuangan sekolah. Baik transaksi penerimaan maupun transaksi penggunaan 

harus dicatat, dikelompokkan secara benar melalui accounting system yang 

baik 

Menurut sisi penerimaan maka dana yang terkumpul merupakan 

sumber biaya potensial untuk membiayai setiap kegiatan dan pengembangan 

pendidikan di sekolah. Menurut Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP 

RSBI (2009:69) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah SMP RSBI 

(2009:81) sumber penerimaam dana pendidikan berasal dari: (1) pemerintah 

pusat (dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah); (2) pemerintah pusat 

(blockgrant); (3)  pemerintah propinsi; (4) pemerintah kota; (5) iuran komite 

sekolah (sumbangan masyarakat). Sedangkan pembiayaan pendidikan di 

SMP RSBI terdiri dari: (1) gaji guru dan karyawan; (2)  belanja barang; (3) 

kegiatan pelajar; (4) kegiatan komite sekolah; (5) belanja pemeliharaan; (6) 

pengadaan pengembangan sekolah; (7)  pengembangan sekolah  sebagai 

RSBI meliputi: pencapaian akreditasi sekolah, kurikulum berstandar 



internasional, standar proses pembelajaran, pemenuhan standar penilaian, 

pemenuhan standar pengelolaan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, 

pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. 

 

Evaluasi Anggaran 

Tahap evaluasi anggaran dimaksudkan untuk melihat efektivitas 

anggaran dalam membiayai berbagai kegiatan dan aktiva yang ada. Evaluasi 

tidak dimaksudkan untuk menemukan gagasan baru atau mekanisme 

keuangan, tetapi untuk menganalisis hasil dan melakukan perbaikan 

anggaran pada periode berikutnya. Utamanya yang berhubungan dengan 

siswa, program pengajaran dan personalia (Jones, 1985:13). 

Pengawasan termasuk dalam tahapan evaluasi anggaran. Menurut 

Fattah (2002:65) pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, 

membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. 

Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat 

efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. 

Pengawasan anggaran dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran 

dengan realisasi anggaran. Lebih lanjut Fattah (2002) menjelaskan sistem 

pengawasan berorientasi pada hal-hal berikut: 

“(1) Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak 

perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, 

efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di 

setiap bidang organisasi; (2) hasil temuan pengawasan harus 

ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan 

dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut 

menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah 

yang dihadapi; (3)  kegiatan pengawasan hendaknya lebih 

diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan 

aspek manajemen; (4)  kegiatan pengawasan hendaknya memberi 

dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan 

menyeluruh; (5) kegiatan pengawasan dilakukan orang-orang 

yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas 

pribadi yang baik; (6) akurat, artinya informasi tentang kinerja 

yang diawasi  memiliki ketepatan data/informasi yang sangat 



tinggi; (7) tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat 

digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan; (8) 

obyektif dan komprehensif; (9) tidak mengakibatkan 

pemborosan; (10) tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan 

untuk menyamakan rencana/keputusan yang telah dibuat, dan 

(11) kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Proses 

pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok: (1) memantau 

(monitoring); (2) menilai, dan (3) melaporkan hasil-hasil temuan, 

kegiatan/monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual, baik 

dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah 

dilakukan terhadap kinerja aktual, baik dalam proses maupun 

hasilnya. Langkah yang harus dilaksanakan adalah: (1) penetapan 

standar/patokan yang digunakan berupa ukuran kuantitas, 

kualitas, biaya, dan waktu; (2) mengukur dan membandingkan 

antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah 

ditetapkan; (3) mengidentifikasikan penyimpangan; dan (4) 

menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian 

menjadi materi rekomendasi” 

 

Auditing senantiasa berkaitan dengan masalah keuangan dan 

mengandung makna bahwa dalam prosesnya perhatian dari pemeriksaan 

ditikberatkan pada aliran uang yang ada dalam organisasi. Aliran uang 

tersebut mencakup pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan 

kepada pihak-pihak yang berwenang (Arikunto, 2008: 318-319). Selanjutnya 

ia menjelaskan bahwa auditing ini sangat penting dan bermanfaat sekurang-

kurangnya: 

a. Bagi bendaharawan yang bersangkutan 

1. bekerja dengan arah yang pasti, 

2. bekerja dalam target waktu yang sudah ditentukan, 

3. tingkat keterampilannya dapat diukur dan dihargai, 

4. mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya, 

5. ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalah gunaan uang. 

b. Bagi lembaga yang bersangkutan 

1. dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, 



2. memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas, 

3. tidak menimbulkan rasa curiga-mencurigai, 

4. ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima. 

c. Bagi atasannya 

1. dapat diketahui bagian/keseluruhan anggaran yang telah 

dilaksanakan, 

2. dapat diketahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi 

penyusunan anggaran tahun berikutnya, 

3. dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan 

kelancaran pengeluaran, 

4. dapat diketahui tingkat kecermatan dalam 

mempertanggungjawabkan, 

5. untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahun yang lampau 

sebagai umpan balik bagi perencanaan masa yang akan datang, 

6. untuk arsip dari tahun ke tahun. 

d. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan 

1. ada patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap 

uang milik negara, 

2. ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi 

penyelewengan. 

 

E.  KEDUDUKAN BIAYA DALAM MANAJEMEN  KEUANGAN 

SEKOLAH 

Perkembangan ilmu manajemen yang semakin kompleks, ternyata 

menjadikan istilah manajemen keuangan sering diganti dengan istilah 

manajemen pembiayaan. Penggantian tersebut membuktikan bahwa 

penggunaan dana untuk membiayai setiap kegiatan semakin memperoleh 

perhatian yang lebih besar dari pada sekedar menghimpun dana. 

Gitosudarmo (1992:226) berpendapat ada enam aspek yang harus 

diperhatikan dalam manajemen pembiayaan yaitu: (1) tujuan-tujuan 

perusahaan sebagai keseluruhan dan tujuan-tujuan finansialnya; (2) saat 

kapan kebutuhan dana  itu diperlukan; (3) berapa besarnya dana dan untuk 

berapa lama kebutuhan dana itu diperlukan; (4) alokasi dari pada kebutuhan 

dana agar diperoleh efisiensi kerja serta hasil yang maksimal; (5) dari mana 

dana tersebut dapat diambil; (6) cara pengendalian dana yang ditarik. 



Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa: (1) 

penggunaan biaya merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

manajemen; (2) penggunaan biaya menempati posisi strategis oleh karena 

sangat menentukan ketepatan alokasi dana kepada berbagai kegiatan yang 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah; (3) penggunaan biaya 

membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi manajemen yang lain yaitu 

fungsi perencanaan dan evaluasi secara baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

MANAJEMEN BIAYA DI SMP NEGERI 1 MAGELANG 

 



Strategi perencanaan biaya pendidikan akan menyajikan penjelasan 

mengenai langkah-langkah atau prosedur perencanaan biaya, pihak-pihak 

yang dilibatkan dalam perencanaan biaya, upaya yang dilakukan untuk 

menggali sumber biaya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan 

biaya, metode yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya. 

 Penggunaan biaya pendidikan di SMP Negeri memberikan penjelasan 

mengenai penggunaan biaya sesuai dengan yang sudah direncanakan 

meliputi realisasi penggunaan berbagai sumber biaya ke dalam pos-pos 

biaya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap pemasukan dan 

pengeluaran biaya. Evaluasi penggunaan biaya yang digunakan oleh SMP 

negeri untuk mengendalikan penggunaan biaya untuk mengevaluasi 

penggunaan biaya, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah, serta 

pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik bagi perencanaan biaya 

tahun berikutnya. 

 

A. STRATEGI PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN  

Ada dua macam perencanaan yang dikembangkan di  SMP Negeri 1 

Magelang yaitu rencana kerja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah 

(RKS/RKAS-1) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS-2). RKS 

merupakan perencanaan jangka menengah yang bersifat umum tentang 

upaya pengembangan sekolah untuk jangka waktu empat tahun. RKAS 

adalah perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional untuk jangka 

waktu satu tahun. Gabungan antara RKS dan RKAS disebut RPS (Rencana 

Pengembangan Sekolah). RAPBS merupakan bagian dari RKAS. 

RKS atau rencana strategis adalah suatu rencana yang menggambarkan 

suatu perencanaan pengembangan sekolah yang memuat program-program 

sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu empat 

tahun. Program-program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut 

fisik maupun non fisik, yang semuanya mengacu kepada standar 

internasional. Berdasarkan rencana strategis sekolah, sekolah bersama 

komite sekolah menyusun strategi dan prioritas APBS. Penyusunan strategi 

dan prioritas APBS bertujuan antara lain : (a) perencanaan program dan 

kegiatan yang efektif dan efisien, (b) mengembangkan kesesuaian antara 

arah dan kebijakan dengan program dan kegiatan yang direncanakan, (c) 

mengembangkan kekuatan dan peluang sekolah, (d) mengatasi kelemahan 

dan tantangan sekolah, (e) mencari dukungan untuk mencapai keberhasilan. 



Sedangkan RKAS merupakan bagian tak terpisahkan dari RKS, dan lebih 

merupakan penjabaran operasional dari RKS. Program-program dalam 

RKAS lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun. 

RPS (RKS dan RKAS) dibuat dengan tujuan khusus (1) menjamin agar 

perubahan /tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 

tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil, (2) mendukung 

koordinasi antar pelaku sekolah, (3) menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi baik antar  pelaku sekolah, antarsekolah dan dinas 

pendidikan kota, dan antar waktu, (4) menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (5) 

mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, (6) menjamin 

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan, (7) sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pada akhir program. 

Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam perencanaan program 

(RKS) minimal adalah aspek (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi 

(kurikulum), (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) 

standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. 

Yang bertugas untuk menyusun RKS adalah semua warga sekolah, 

komite sekolah dan stakeholder sekolah lainnya. Untuk merealisasikannya, 

maka dalam penyusunan RKS perlu dibentuk Tim Penyusun RKS. 

Penyusunan RKS didasarkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian 

diadakan pengkajian terhadap lingkungan internal dan eksternal untuk 

memahami adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. 

Selanjutnya dengan berpedoman pada RKS disusunlah program kerja dan 

anggaran tahunan (RKAS). Adapun visi, misi, tujuan, program SMP Negeri 

1 Magelang adalah sebagai berikut. 

Visi, misi, tujuan, program SMP Negeri 1 Magelang adalah: 

1. Visi SMP Negeri 1 Magelang : ” Unggul Dalam Prestasi, Taqwa Dan 

Berwawasan Internasional" 

2. Misi  SMP Negeri 1 Magelang adalah: 

1. Mewujudkan Kurikulum dan SKL Satuan Pendidikan bertaraf 

Internasional. 

2. Mewujudkan prestasi bertaraf Internasional. 

3. Mewujudkan proses pembelajaran dengan bahasa Internasional. 



4. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu 

berkomunikasi dalam bahasa Internasional. 

5. Mewujudkan sarana prasarana pembelajaran bertaraf Internasional. 

6. Mewujudkan manajemen sekolah bertaraf Internasional. 

7. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai. 

8. Mewujudkan perangkat penilaian bertaraf Internasional.  

3. Tujuan sekolah pada tahun pelajaran 2011/2012 mendatang diharapkan: 

1.  Memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berstandar 

internasional. 

2. Memperoleh kejuaraan dalam olimpiade Matematika dan Sains.  

3. Mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan pengantar bahasa 

Inggris untuk 5 Mapel (IPA, Matematika, IPS, TIK dan Seni). 

4. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu 

berkomunikasi dengan bahasa Inggris. 

5. Memiliki sarana prasarana pembelajaran berbasis ICT untuk seluruh 

kelas. 

6. Memiliki layanan manajemen berbasis ICT dan memperoleh 

sertifikat ISO 900/1000. 

7. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah untuk menggali dana dari 

masyarakat/orang tua. 

8. Memiliki sistem pendokumentasian perangkat penilaian dengan 

komputerisasi. 

4. Program Strategis SMP Negeri 1 Magelang adalah:  

1. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan berstandar 

internasional. 

2. Pengembangan pencapaian prestasi yang bertaraf internasional. 

3. Pengembangan proses pembelajaran dengan pengantar bahasa 

Inggris. 

4. Pengembangan tenaga  pendidik dan kependidikan yang mampu 

berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.  

5. Program Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan SMP Negeri 1 

Magelang adalah:  

A. Standar Isi (Kurikulum) 

1. Penyusunan kurikulum berstandar internasional. 

2. Penyusunan silabus berbahasa Inggris. 

3. Penyusunan RPP / Teaching Scenario berbasis bahasa Inggris. 



4. Bahan Ajar Mapel SBI berbahasa Inggris. 

5. Pengadaan buku teks siswa berbahasa Inggris (Matematika, IPA, 

dan TIK). 

6. Pengadaan buku referensi berbahasa Inggris. 

7. Pemetaan SK dan KD berdasarkan tujuan SBI yang akan dicapai. 

B. Standar Kompetensi Lulusan   

1. Komunikasi dalam bahasa Inggris. 

2. Menguasai dan terampil menggunakan ICT. 

3. Penyusunan SKL yang berstandar Internasional. 

4. Memperoleh kejuaraan olimpiade Fisika di tingkat nasional. 

5. Memperoleh kejuaraan olimpiade Biologi di tingkat nasional. 

6. Memperoleh kejuaraan pidato bahasa Inggris di tingkat nasional. 

C. Standar Proses   

1. Guru yang melaksanakan pembelajaran dengan bahasa Inggris. 

2. Guru melaksanakan pembelajaran dengan ICT dan CD 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran dengan Native Speaker. 

4. Mendatangkan ahli untuk pembelajaran MIPA. 

5. Pembuatan alat peraga mata pelajaran IPA dan Matematika. 

6. Pendokumentasian bahan ajar. 

7. Pengadaan kamus mata pelajaran berbahasa Inggris.  

D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

1. Guru mampu berbahasa Inggris. 

2. Kemampuan Guru dan Karyawan dalam penguasaan computer. 

3. Pendampingan pembelajaran oleh ahli pada mata pelajaran. 

4. Pemanfaatan media pembelajaran. 

5. Pemanfaatan akses internet. 

6. Membuat alat peraga dan atau media pembelajaran (CD).  

E. Standar Sarana dan Prasarana  

1. Komputer untuk layanan perpustakaan dan internet siswa. 

2. Komputer untuk Lab  IPA, Lab Matematika, Lab IPS, Kurikulum, 

Kesiswaan dan Kelas. 

3. LCD untuk Lab IPA, Lab Matematika, Lab IPS dan Kelas. 

4. OHP untuk setiap kelas. 

5. TV dan DVD untuk setiap kelas. 

6. Jaringan internet antar ruang. 



7. Laptop untuk setiap Laboratorium. 

8. Pesawat telepon fleksi untuk akses internet. 

F. Standar Pengelolaan  

1. Penggunaan Website. 

2. Kerjasama dengan sekolah luar negeri (MOU). 

3. Pertukaran siswa ke luar negeri. 

4. Software manajemen perpustakaan, kurikulum, kesiswaan, BK, 

Keuangan, dll berbasis ICT. 

5. Komputer untuk manajemen. 

6. Manajemen pengawasan/supervisi kelas. 

7. Memperoleh ISO 9001-2000.  

G. Standar Pembiayaan  

1. Pembuatan profil sekolah dengan CD pembelajaran. 

2. Penyusunan RPS-RSBI. 

3. Peringatan ulang tahun Rantai Kencana bersama alumni. 

4. Kerjasama dengan lembaga lain. 

H. Standar Penilaian  

1. Membuat kumpulan soal Mata pelajaran RSBI. 

2. Penyusunan panduan system penilaian menurut RSBI. 

3. Melaksanakan Autentic Assessment (penilaian yang sebenarnya). 

4. Melaksanakan Ulangan semester/ulangan harian sekolah 

berstandarkan standar internasional. 

5. Pendokumentasian nilai hasil belajar. 

 

Pada dokumen APBS tahun pelajaran 2008/2009 SMP Negeri 1  Kota 

Magelang berisi rumusan: (1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan 

Fungsi (Format AS-1), (2) Program Sekolah (Format AS-2), (3) Kegiatan per 

Program (Format AS2A), (4) Ringkasan Anggaran (Format AS3), (5) 

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan (Format AS3A), (6) Anggaran 

Pendapatan per Kegiatan (Format AS3A1), (7) Rekapitulasi Anggaran 

Belanja (Format AS3B), (8) Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung 

(Format AS3B1), (9) Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan (Format 

AS3B1.1), dan (10) Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Format 

AS3B2) 

Pada dokumen APBS tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011 SMP 

Negeri 1  Kota Magelang berisi rumusan: (1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 



Tugas Pokok dan Fungsi (Formulir Visi), (2) Rencana Program Sekolah 

(Formulir RPS), (3) Rencana Kegiatan Sekolah per Program (Formulir 

RKS), (4) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Formulir RKA), (5) 

Rincian Anggaran Pendapatan (Formulir RKA1), (6) Anggaran Belanja 

Tidak Langsung (Formulir RKA 2.1), (7) Ringkasan Anggaran Belanja 

Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA 2.2), (8) 

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 

(Formulir RKA 2.2.1).  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, selanjutnya disingkat 

APBS, adalah suatu rencana keuangan tahunan (tahun pelajaran) sekolah 

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan dimintakan 

persetujuan pejabat yang berwenang. Pendapatan sekolah dirinci menurut 

kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan sekolah, penerimaan dari 

pemerintah, penerimaan dari masyarakat, sisa tahun yang lalu dan lain-lain 

pendapatan yang syah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis 

pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. 

Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. Belanja 

sekolah terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja 

Pelayanan Publik. Masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok 

belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan serta Belanja Modal. 

Selanjutnya untuk menyusun RKS dan RKAS (RAPBS),  pihak 

sekolah bertindak pro aktif mulai dari menghimpun data hingga pada 

merencanakan sumber dana dan pos-pos pembiayaannya. Data dihimpun 

oleh kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah bersama kepala tata 

usaha. Pada SMP Negeri yang diteliti untuk menghimpun data penyusunan 

RKS dan RKAS didahului dengan mengadakan workshop/rapat di masing-

masing bidang. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan dari beberapa nara sumber 

sebagai berikut: 

Budi Wahyono, S.Pd. Wakil Kepala Sekolah 3 SMP Negeri 1 Magelang 

menjelaskan: 

”Di sekolah kami ada ”13 bidang pengembangan” yang 

merupakan perwakilan dari para guru dan karyawan yang 

bertugas untuk menyusun rencana kerja, dan rencana kegiatan 

dan anggaran sekolah. Wakasek 1 dan 3 membawahi 4 bidang 

dan wakasek 2 membawahi 5 bidang. Empat bidang di bawah 



Wakasek 1 adalah :  (1) Bidang Pengembangan Standar Isi, (2) 

Bidang Pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan, (3) 

Bidang Pengembangan Standar Proses, dan (4) Bidang 

Pengembangan Standar Penilaian. Lima bidang di bawah 

Wakasek 2 adalah : (1) Bidang Pengembangan Standar Sarana 

dan Prasarana, (2) Bidang  Pengembangan Standar Kesiswaan, 

(3) Bidang Pengembangan Standar Budaya, Kewirausahaan dan 

Lingkungan, (4) Bidang Pengembangan Standar Bimbingan 

Konseling dan Kesehatan, dan (5) Bidang Pengembangan Standar 

Humas dan Kerjasama. Sedangkan Wakasek 3 membawahi 

empat bidang yaitu : (1) Bidang Pengembangan Standar Tenaga 

Kependidikan, (2) Bidang Pengembangan Standar Pengelolaan, 

(3) Bidang Pengembangan Standar Pembiayaan, dan (4) Bidang 

Pengembangan Standar Sistem Informasi Manajemen (SIM). 

Prosedur penyusunan RAPBS adalah : (1) Pada awal bulan Juni 

diadakan rapat pleno/workshop untuk mengevaluasi program 

kerja dan kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya yang 

dipimpin kepala sekolah dan para wakil dan merencanakan 

RAPBS tahun selanjutnya (2) Setelah rapat evaluasi program 

kerja dan RAPBS selesai, masing-masing bidang pengembangan 

yang dipimpin 13 bidang dan anggotanya mengadakan rapat 

kelompok evaluasi program kerja tahun lalu, perencanaan 

program satu tahun dan rencana anggaran satu tahun, (3) RAPBS 

dari masing-masing bidang pengembangan dibahas bersama 

kepala sekolah untuk mendapatkan hasil akhir, (4) Hasil rapat 

masing-masing bidang pengembangan dipresentasikan dalam 

forum rapat umum untuk mendapatkan tanggapan, (5) RAPBS 

yang telah melalui proses finalisasi dibawa kedalam rapat komite 

sekolah terbatas untuk mendapatkan persetujuan, (6) Hasil 

RAPBS yang telah disetujui oleh komite sekolah selanjutnya 

dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Magelang untuk mendapatkan 

legalitas, (7) RAPBS yang telah mendapatkan pengesahan dari 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang selanjutnya 

dimusyawarahkan dalam rapat pleno dengan orang tua siswa,  

dan (8) Selanjutnya diserahkan lagi ke Dinas Pendidikan  dan 

ditetapkan menjadi APBS”. 



 

B. SUMBER DAN STRATEGI PENARIKAN BIAYA SMP NEGERI 1   

MAGELANG 

Sumber biaya pendidikan SMP Negeri 1 meliputi: bantuan pemerintah 

pusat, bantuan pemerintah propinsi, bantuan pemerintah daerah, dan bantuan 

masyarakat. Bantuan pemerintah pusat terdiri dari bantuan block grant 

(RSBI) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Block grant merupakan 

anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat (Direktorat Pembinaan 

SMP) untuk membiayai berbagai aspek pendidikan yang akan dikembangkan  

menjadi sekolah rintisan SBI (yaitu pengembangan delapan standar 

pelayanan minimal dan pengembangan IT dan bahasa inggris=8SNP+X). 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  merupakan anggaran yang disediakan 

oleh pemerintah pusat (Depdiknas) untuk membiayai biaya operasional non 

personil bagi sekolah yang meliputi kegiatan belajar mengajar, evaluasi, 

perawatan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan rumah tangga sekolah. 

Besarnya dana BOS mulai tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011 untuk 

satuan pendidikan SMP/MTs di kota adalah Rp. 575.000,- dan untuk SD/MI 

Rp.400.000,- per siswa per tahun. 

Bantuan pemerintah propinsi merupakan anggaran yang disediakan 

pemerintah Propinsi Jawa Tengah (APBD I) untuk membiayai sekolah 

menuju sekolah rintisan SBI yang antara lain untuk manajemen ISO, 

pembuatan SIM, sarana prasarana RSBI, penunjang PBM-RSBI, 

pengembangan SDM (sister school), subsidi studi lanjut dan lain-lain yang 

peruntukannya juga sudah ditentukan dari propinsi. Mulai tahun pelajaran 

2010/2011 untuk mendampingi BOS, pemerintah propinsi juga telah 

memberikan bantuan pendamping BOS sebesar Rp. 50.000,- setiap siswa per 

tahun untuk SMP 

Bantuan pemerintah daerah terdiri dari subsidi bantuan sekolah (SBS) 

dan gaji pegawai. Subsidi bantuan sekolah adalah merupakan anggaran yang 

disediakan pemerintah daerah Kota Magelang untuk mendampingi bantuan 

operasional sekolah (BOS). Perun tukannya juga sudah ditentukan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Magelang. Sedangkan bantuannya adalah 

berdasarkan jumlah siswa setiap sekolah. 

Bantuan masyarakat merupakan bentuk nyata partisipasi langsung dari 

orang tua siswa dalam membantu pembiayaan pendidikan di sekolah. 

Bentuknya berupa sumbangan pengembangan institusi (SPI), sumbangan 



bulanan/iuran pengembangan pendidikan (IPP), iuran kegiatan kesiswaan, 

iuran peningkatan mutu (IPM). SPI merupakan sumbangan yang 

diperuntukkan bagi semua siswa baru (khusus klas 7) yang besarnya sama 

antar siswa, kecuali ada permintaan khusus. Sumbangan bulanan/IPP adalah 

sumbangan yang besarnya sama untuk setiap siswa dan harus dibayarkan 

setiap bulan, kecuali ada permintaan khusus. Iuran kegiatan kesiswaan 

merupakan dana kesiswaan, dana perpustakaan, dana komputer, dana 

pramuka, dana keagamaan, dana drumband yang digunakan untuk kegiatan 

siswa selama satu tahun pelajaran. Iuran peningkatan mutu (IPM) adalah 

sumbangan yang dikenakan kepada setiap siswa (khusus klas 9) dan 

dibayarkan satu tahun sekali, yang digunakan untuk operasional tambahan 

jam ke 0 dan siang hari serta untuk mengadakan tryout. 

Pada tahun 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 komposisi dari masing-

masing sumber biaya pada SMP Negeri 1 Kota Magelang, dapat dilihat pada 

tabel  berikut: 



Tabel  

SUMBER BIAYA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 MAGELANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 – 2010/2011 

 

 

N

o 

 

Sumber Biaya 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

% Rp % Rp % Rp 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat  

a. Bantuan RSBI 

b. BOS 

Pemerintah 

Propinsi  

a. Bantuan RSBI 

Pemerintah Kota 

a. Gaji Guru 

b. Kespeg 

c. Subsidi Bantuan 

    Sekolah (SBS) 

d. Ruang Klas Baru 

Masyarakat 

a. SPI Kelas 7 

b. Sumbangan 

    Bulanan Kelas 7 

c. Sumbangan 

    Bulanan Kelas 8 

d. Sumbangan 

    Bulanan Kelas 9 

e.Peningkatan 

Mutu     Kelas 9 

f.  Iuran Kegiatan 

    Kesiswaan 

 

 7,83 

 5,53 

 

 

 6,27 

 

49,20 

 

 

 5,75 

 4,18 

 

 5,51 

 

 5,17 

 

 3,02 

 

 2,22 

 

 0,95 

 2,47 

 

   300.000.000 

   211.692.000 

 

  

  240.000.000 

 

1.884.128.566 

- 

 

  220.364.400 

  160.000.000 

 

    210.900.000 

 

    198.000.000 

 

    115.680.000 

 

      84.960.000 

 

      36.540.000 

      94.400.000 

 

 7,24 

 7,52 

 

 

 14,11 

 

 43,76 

   7,19 

 

  3.13 

- 

 

  5,68 

 

 4,54 

 

 4,54 

 

  1,10 

 

 0,84 

- 

 

300.000.000 

311.650.000 

 

 

585.000.000 

 

1.814.232.355 

   297.990.000 

 

   129.656.000 

- 

 

   235.500.000 

 

    188.400.000 

 

    188.400.000 

 

      45.600.000 

 

      34.740.000 

- 

 

7,15 

6,78 

 

 

9,53 

 

48,67 

7,21 

 

0,94 

- 

 

5,57 

 

4,74 

 

4,74 

 

3,86 

 

0,76 

 

  300.000.000 

  284.625.000 

 

 

  400.000.000 

 

2.043.594.306 

   302.575.000 

 

    39.555.722 

- 

 

  234.000.000 

 

  199.200.000 

 

  199.200.000 

 

  162.000.000 

 

    32.000.000 

- 



 

 

5 Sisa Anggaran 

Tahun Lalu 

 1,90       72.765.296   0,34      14.247.814 0,04        1.655.822 

 Jumlah 100  3.829.430.262  100 4.145.416.169 100 4.198.405.850 

 

(Sumber APBS SMP Negeri 1 Tahun 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011)  

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada SMP-Negeri 1 Magelang 

bantuan pemerintah kota khususnya gaji guru  merupakan sumber biaya 

utama dalam penyelenggaraan pendidikan (50%). Apabila kita cermati, 

sumber biaya yang berasal dari gaji guru dan tunjangan akan habis 

dikeluarkan untuk membayar gaji pendidik dan tenaga kependidikan. 

Dengan demikian walaupun secara  keseluruhan gaji guru menempati posisi 

pertama, namun pengaruh langsung terhadap pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan kecil, karena langsung dibayarkan kepada guru dan pegawai. 

Antara SMP Negeri tersebut tidak sama jumlah gajinya karena antara 

sekolah tersebut jumlah, pangkat dan golongan dari tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan sekolah tersebut tidak sama. 

Untuk mendapatkan sumber biaya dari pemerintah pusat dan 

pemerintah propinsi khususnya bantuan blockgrant (RSBI) pada SMP Negeri 

1 Magelang perlu menggunakan strategi khusus yaitu (a) mengajukan 

proporsal ke Direktorat Pembinaaan SMP untuk bantuan RSBI Pusat dan ke 

Depdiknas Pusat untuk BOS sesuai dengan jumlah siswa, sedangkan untuk 

bantuan dari RSBI propinsi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Jawa Tengah; (b)  pihak sekolah untuk terus memantau dan mengikuti 

perkembangan atas pengajuan proporsal yang diajukannya, (c) keberanian 

untuk mempertahankan  dan melobi dengan atasan guna meyakinkan  

proporsal yang diajukan. 

Pemerintah kota di samping menjadi sumber dana berupa gaji, juga 

memberikan bantuan operasional untuk mendampingi BOS namanya subsidi 

bantuan sekolah (SBS), di Kota Magelang SBS diberikan mulai tahun 2001. 

Khusus untuk gaji dan tunjangan secara otomatis menyesuaikan dengan 

kondisi pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun pelajaran yang 



bersangkutan, sedang untuk subsidi bantuan sekolah (SBS) dari Kota 

Magelang strategi untuk memberikan ke sekolah yang menentukan Dinas 

Pendidikan Kota Magelang, sekolah tinggal menerimanya. 

Ada dua jenis strategi yang digunakan untuk menggali dana dari 

sumbangan masyarakat yaitu strategi umum dan strategi khusus. Strategi 

umum adalah upaya yang biasa dilakukan oleh  SMP–RSBI dalam menggali 

dana dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa menurut peraturan pemerintah 

yang boleh menarik dana dari masyarakat (orang tua/wali murid) adalah 

SMP-RSBI/SBI, sedangkan untuk SMP reguler tidak boleh menarik iuran 

tetapi boleh menerima sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Sumbangan 

sukarela adalah sumbangan yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. 

Sedangkan strategi khusus adalah upaya yang secara khusus dilakukan oleh 

SMP tertentu sehingga berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh SMP 

lainnya dalam menggali dana. Strategi ini sangat penting oleh karena kondisi 

setiap SMP dan kemampuan orang tua siswa pada setiap SMP Negeri 

berbeda. 

Strategi umum yang dilakukan  SMP Negeri antara lain meliputi: (a) 

membina keharmonisan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa melalui 

forum-forum rapat dan pertemuan wali kelas dengan orang tua siswa, (b) 

berusaha untuk transparan tentang penggunaan dana melalui website, 

pengumuman yang ditempel di papan pengumuman di sekolah, pelaporan 

secara periodik baik secara tertulis maupun lisan dalam rapat bersama komite 

sekolah, pengiriman laporan tertulis kepada orang tua siswa, (c) 

mengoptimalkan peran komite sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengawas, dan (d) menggali dana dari sumber lain seperti dari DUDI. 

Strategi khusus yang dijalankan SMP Negeri 1 Magelang sebagai 

sekolah RSBI dengan mengumpulkan orang tua siswa klas 7, 8 dan 9 pada 

awal pelajaran kira-kira pada bulan Agustus–September untuk tahun 

pelajaran 2010/2011 dilaksanakan tanggal 4 September 2010. Pada 

kesempatan tersebut sekolah menjelaskan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, sumber dana yang telah diperoleh dan pembiayaan yang 

dikeluarkan dalam tahun pelajaran yang telah dirangkum dalam RAPBS. 

Masing-masing orang tua siswa mendapatkan copian tentang program, 

kegiatan dan RAPBS yang telah dirancang SMP Negeri 1 Magelang. Dalam 

rapat pleno tersebut dicari kesepakatan tentang kekurangan dana 

penyelenggaraan pendidikan dengan cara orang tua diberikan surat 



pernyataan yang berisi tentang: (1) pernyataan sumbangan pengembangan 

institusi (SPI) yang dikenakan pada siswa klas 7 dengan pilihan sebagai 

berikut : grade 1 Rp. 1.500.000, grade 2 Rp. 1.750.000,- dan grade 3 Rp. 

2.000.000,-. Dari pilihan tersebut paling banyak yang dipilih yang paling 

rendah yaitu Rp. 1. 500.000,- sedang yang tidak mampu dibebaskan untuk 

tidak membayar SPI, jumlahnya  ada 28 siswa. Sumbangan pengembangan 

dapat dibayar maksimal lima kali pada bulan September, Oktober, 

Nopember, Desember dan Januari 2011;  (2) surat pernyataan sumbangan 

bulanan untuk klas 7 grade 1 Rp. 100.000,-. grade 2 Rp. 110.000,- dan grade 

3 Rp. 120.000,- dan kebanyakan yang diambil grade 1 yaitu Rp. 100.000,-. 

Untuk klas 8 dan 9 sumbangan bulanan ditetapkan Rp. 100.000 setiap bulan. 

Sumbangan bulanan bulan Juli, Agustus, September dibayarkan pada akhir 

bulan September 2010 di Tatausaha. (3) sumbangan tambahan/pengayaan 

jam ke 0 atau pendalaman materi khusus untuk klas 9 besarnya dengan 

pilihan grade 1 Rp. 200.000,- grade 2 Rp. 210.000,- grade 3 Rp. 220.000,-

.untuk setahun, digunakan untuk honorarium guru jam ke 0, tes kompetitif, 

tryout dan bimbingan khusus. Mekanisme yang dilakukan, setelah 

pengarahan masal oleh kepala sekolah dan komite sekolah adalah,  (1) orang 

tua siswa masuk ke kelas masing-masing dan pengarahan dilanjutkan oleh 

wali kelas dengan memberi surat pernyataan kesanggupan, (2) mengisi 

blangko kesanggupan, sesuai dengan kemampuan, (3) blangko dikembalikan 

ke wali kelas saat itu juga atau dikembalikan paling lambat tanggal 20 

September 2010. Bagi yang tidak mampu : (1) menghubungi sekolah, (2) 

akan dibebaskan pembiayaan sekolah, (3) diusahakan beasiswa, dibantu 

buku pelajaran dan pakaian.  

Secara singkat strategi yang dilakukan dalam penggalangan dana 

tersebut adalah: (a) melalui forum rapat komite sekolah, warga sekolah dan 

orang tua siswa dikemukakan secara tranparan kekurangan biaya operasional  

pendidikan, (b) pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah 

dan mufakat untuk membayar SPI ataupun sumbangan bulanan, (c) 

sumbangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang tua dalam 

mendukung kegiatan operasional sekolah, (d) mengadakan pendekatan 

kepada orang tua untuk mengadakan subsidi silang, (e) memberikan bantuan 

(beasiswa, keringanan) bagi yang membutuhkan (kurang mampu).  

 

 



C. JENIS  PROGRAM KEGIATAN  

Dana yang diperoleh SMP Negeri 1 Magelang tahun pelajaran 

2008/2009 digunakan untuk membiayai 17 program yaitu: 

a. Belanja rutin sekolah 

b. Peningkatan mutu pendidikan sekolah meliputi kegiatan jam ke 

nol, remidial, IMERSI, jam mengajar, pengayaan intelektual 

dan spiritual. 

c. Pemberdayaan perpustakaan sekolah kegiatannya meliputi 

pelayanan sore hari, lomba penulisan sinopsis, studi banding 

dan layanan sore. 

d. Pembinaan dan pengembangan siswa kegiatannya meliputi 

MOS, PMR, clasmetting, karya tulis, 17 agustus, gerak jalan 

santai, science center, lomba akademik, lomba non akademik, 

ekstra kurikuler, UKS, drum band, HAORNAS, hari jadi Kota 

Magelang, karnaval, aubade, pemilihan ketua OSIS, 

pembukaan tenis yunior Armada, dan kegiatan seminar siswa. 

e. Pengembangan siswa melalui pramuka dan kemping meliputi 

kegiatan kemping, orientasi pramuka, gerak jalan indah, estafet 

tunas kelapa, renungan/ulang janji, upacara hari besar/HUT, 

pramuka rutin dan kegiatan wisata/out bound. 

f. Peningkatan pengelolaan administrasi sekolah meliputi 

kegiatan penyusunan APBS 2008/2009, pengelolaan keuangan 

sekolah, workshop APBS, pemberdayaan SDM, workshop 

administrasi sekolah, kegiatan lembur guru dan karyawan. 

g. Kegiatan kehumasan meliputi kegiatan komite sekolah dan 

pelepasan siswa kelas III. 

h. SBI (pemenuhan standar isi) kegiatannya meliputi 

pengembangan dokumen 1 KTSP, silabus, RPP, bahan ajar, 

Modul, Buku, panduan pembelajaran, panduan evaluasi bertaraf 

internasional. 

i. SBI (pemenuhan standar kompetensi kelulusan) kegiatannya 

meliputi pencapaian nilai rata-rata siswa hasil UAN 8 dan 9, 

kejuaraan OSN mapel matematika juara 2, mapel fisika juara 1, 

mapel biologi juara 2, mapel astronomi juara 1, mapel bahasa 

inggris tingkat propinsi juara 2, penerimaan di SMA RSBI, 

terpenuhinya buku pembelajaran Bahasa Inggris mapel IPA.  



j. SBI (pemenuhan standar proses) kegiatannya meliputi english 

speaking motivator dan broadcasting, pembelajaran bilinggual, 

pembelajaran ICT, pembelajaran dengan native speaker, 

dokumentasi material and process teaching, pemdampingan 

proses pembelajaran, pendampingan ahli pembelajaran di klas, 

presentasi siswa dalam mapel IPA, IPS, Matematika dan ICT, 

pemdampingan guru Bahasa Inggris dan konsultan. 

k. SBI (pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan) 

meliputi kegiatan penyusunan RKAS 2008/2009, pelatihan 

Bahasa Inggris untuk kepala sekolah, guru, pegawai, 

pelaksanaan lesson study dalam MGMP. Peningkatan 

kemampuan penggunaan komputer untuk guru dan pegawai, 

pembuatan karya tulis ilmiah, peningkatan guru ke S2, 

peningkatan mengakses internet dan studi banding kepala 

sekolah. 

l. SBI (pemenuhan standar pembiayaan) meliputi kegiatan 

penyusunan RKAS, lomba MIPA tingkat SD/MI, temu alumni, 

exchange student and teacher, MOU antar sekolah RSBI, dan 

penerimaan siswa baru. 

m. SBI (pemenuhan standar pengelolaan) meliputi kegiatan 

pemberian reward guru dan karyawan, melaksanakan supervisi, 

monitoring dan evaluasi, pengembangan SIM sekolah, 

management mutu ISO 9001-2000, pemanfaatan website dalam 

pembelajaran, kerjasama dengan sekolah RSBI dalam/luar 

negeri, pertukaran siswa ke dalam/luar negeri, melaksanakan 

shortcourse bagi siswa. 

n. SBI (pemenuhan standar sarana prasarana) kegiatannya 

meliputi pembangunan perpustakaan, rehab kelas, pengadaan 

meubelair, pengadaan buku MIPA, buku referensi, buku 

perpustakaan dan ensiklopedi berbahasa inggris, pengadaan 

sarana pembelajaran multimedia, pengadaan aplikasi RSBI 

menuju ISO 9001-2000, pengadaan kanopi aula, rehab gedung 

laboratorium, pemindahan laboratorium bahasa, alat 

pembelajaran olah raga dan peralatan kantor. 

o. SBI (pemenuhan standar penilaian) meliputi kegiatan 

peningkatan kemampuan guru menyusun MIP, praktek 



penyusunan MIP dan teknik penilaian, pelaksanaan autentic 

assesment, ulangan tengah semester 1 dan 2, ulangan semester 

1 dan 2, pembuatan kumpulan soal mapel SBI, penyusunan 

panduan sistem penilaian SBI, pelaksanaan UN/UAS, 

pelaksanaan pra UN/UAS. 

p. SBI (pembudayaan kebersihan dan penghijauan) meliputi 

pembudayaan kebersihan dan penciptaan lingkungan 

“BERSEMI” (bersih, sehat, rapi, indah, greenhouse). 

q. SBI (pembudayaan nilai-nilai keagamaan) kegiatannya meliputi 

pendalaman agama melalui kuliah pagi, pesantren ramadlan, 

dengan istighosah, sholat dhuha, sholat jum’at dan siraman 

rohani, melalui retret, dengan natalan, dan melalui rekoleksi. 

 

Tahun pelajaran 2009/2010 dan tahun pelajaran 2010/2011 dana SMP 

Negeri 1 Magelang digunakan untuk membiayai  delapan program kegiatan 

pendidikan yaitu: 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri atas 

penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air 

dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan 

dan perizinan kendaraan dinas, administrasi keuangan, 

kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan 

penggadaan, penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, rapat 

koordinasi, tenaga kontrak/honorer/tidak tetap. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi 

pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor/kendaraan dinas dan perlengkapan 

gedung kantor. 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan yaitu biaya penyusunan APBS. 

4. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terdiri 

dari pengadaan buku dan alat tulis siswa, alat praktik, peraga 

siswa, mebeler siswa, perlengkapan sekolah, alat rumah tangga 

sekolah, pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, taman, 

parkir, jaringan, sarana air bersih dan sanitary. 



5. Program peningkatan mutu pendidik dan  tenaga kependidikan 

terdiri dari pemenuhan standar isi, SKL, standar proses, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar 

sarana prasarana dan standar penilaian.  

6. Program manajemen pelayanan pendidikan meliputi 

penerimaan siswa baru. 

7. Program peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun 

terdiri dari pelaksanaan pra UN SMP, US dan UN SMP, 

bantuan sosial, hari besar nasional, latihan pramuka, outbond, 

ekstrakurikuler, lomba mapel, pembinaan peningkatan 

keimanan, UTS, UAS, UKS, dan kegiatan tes pengendali mutu.  

8. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan terdiri dari pelaksanaan koordinasi 

pengembangan perpustakaan, pengadaan peralatan kerja 

perpustakaan, pengelolaan buku perpustakaan, lomba 

perpustakaan sekolah, lomba sinopsis, dan lomba pembuatan 

puisi. 

Tahun pelajaran 2010/2011 program-program strategis yang 

direncanakan SMP Negeri 1 adalah: 

1. Pengembangan standar isi 

2. Pengembangan standar kompetensi lulusan 

3. Pengembangan standar proses 

4. Pengembangan standar pendidik dan kependidikan 

5. Pengembangan standar pembiayaan 

6. Pengembangan standar pengelolaan 

7. Pengembangan standar sarana prasarana 

8. Pengembangan standar penilaian 

9. Pengembangan budaya, kewirausahaan dan lingkungan 

10. Pengembangan kesiswaan 

11. Pengembangan bidang bimbingan konseling dan kesehatan 

12. Pengembangan sistem informasi manajemen 

13. Pengembangan humas dan kerjasama 

14. Pengembangan kegiatan perpustakaan 

15. Pengembangan kegiatan ketatausahaan. 

Pengembangan rencana pembiayaan  program kegiatan tersebut 

disesuaikan dengan kemampuan pihak sekolah dalam menarik sumber dana. 



Untuk menentukan kegiatan mana yang harus dibiayai, maka masing-masing 

sekolah diberi kebebasan dalam menjabarkan sub-sub kegiatan tersebut 

sesuai dengan program dan jadwal yang telah disusun bersama dengan dasar 

prioritas kepentingan dan kebutuhan sekolah. Secara sederhana rencana 

penggunaan biaya di SMP Negeri 1 Magelang dapat disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel  

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 

MAGELANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 – 2010/2011 

 

 

N

o 

 

Jenis Kegiatan 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

% Rp % Rp % Rp 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

Belanja Pegawai 

(Insentif) 

Belanja Barang dan 

Jasa 

Belanja Perjalanan 

Dinas 

Belanja Pemeliharaan 

Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan 

Belanja Modal 

7,76 

 

8,69 

 

1,47 

1,53 

36,07 

 

44,48 

150.880.000 

 

168.991.046 

28.670.700 

 

29.818.800 

701.755.150 

 

865.186.000  

21,05 

 

44,66 

- 

 

- 

- 

 

34,29 

427.520.900 

 

907.130.414 

- 

 

- 

- 

 

696.542.500 

23,51 

 

42,89 

- 

 

- 

- 

 

33,60 

435.413.626 

 

794.437.918 

- 

 

- 

- 

 

622.385.000 

 Jumlah 100 1.945.301.696 100 2.031.193.814 100 1.852.236.544 

 

Catatan : jumlah tersebut tidak termasuk gaji dan tunjangan yang bersumber dari 

belanja tidak langsung. Belanja pegawai tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 

Rp.1.884.128.566,- tahun pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 2.112.222.355,- dan 

tahun 2010/2011 sebesar Rp. 2.346.169.306,- yang bersumber dari Pemerintah Kota 



D. PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN  

 

Penggunaan Biaya Dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah  

Propinsi  

Ada minimal sembilan indikator kinerja kunci minimal yang harus 

dibiayai oleh anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. 

Delapan program yang merupakan indikator kinerja kunci minimal (IKKM) 

merupakan delapan standar minimal dari BSNP yang harus dikembangkan 

yaitu: (1) pemenuhan standar isi/kurikulum bertaraf internasional 10%, (2) 

pemenuhan standar proses bertaraf internasional 25%, (3) pemenuhan 

standar kompetensi lulusan SMP bertaraf internasional 10%, (4) pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional 20%, (5) 

pemenuhan standar sarana prasarana bertaraf internasional 15%, (6) 

pemenuhan standar pengelolaan bertaraf internasional 15%, (7) pemenuhan 

standar penilaian bertaraf internasional 5%, (8) pemenuhan standar 

pembiayaan pendidikan (yang belum dikembangkan) (Depdiknas, 2009:245), 

dan (9) pengembangan budaya dan lingkungan sekolah yang merupakan 

indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) bagi sekolah RSBI. IKKT 

diprogramkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Pencapaian 

pemenuhan IKKT sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah, guru, 

komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang lain 

(Depdiknas, 2009 :32-44). Dari panduan tersebut berarti hanya ada tujuh 

program pengembangan yang harus dikembangkan sekolah RSBI, dari 

delapan IKKM standar nasional yang dikembangkan, standar pembiayaan 

yang belum dikembangkan. Standar komponen pembiayaan yang perlu 

dikembangkan menjadi RSBI untuk SMP adalah: (1) menyediakan dana 

pendidikan yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan 

pendidikan di sekolah, (2) menghimpun/menggalang dana dari potensi 

sumber dana yang bervariasi, (3)  mengelola dana pendidikan secara 

transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah untuk mencapai berbagai target indikator kunci tambahan 

(Depdiknas, 2009: 256-262). 

Pada tahun pelajaran 2010/2011 SMP Negeri 1 Magelang sebagai 

sekolah RSBI menginjak tahun keempat, sehingga dana blockgrant RSBI 

dari pusat sebesar Rp. 300.000.000,- digunakan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan tujuh program kegiatan yaitu:  



(1) Program Pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan, (2) 

Program Pengembangan Standar Proses, (3) Program 

Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) 

Program Pengembangan Standar Pengelolaan, (5) Program 

Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana, (6) Program 

Pengembangan Standar Penilaian, dan  (7) Program 

Pengembangan Humas dan Kerjasama. 

 

Bantuan RSBI Propinsi sebesar Rp. 400.000.000,- digunakan juga untuk 

tujuh program kegiatan yaitu: 

 (1) Program Pengembangan Standar Isi, (2) Program Pengembangan 

Standar Kompetensi Kelulusan, (3) Program Pengembangan Standar 

Proses, (4) Program Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, (5) Program Pengembangan Standar Pengelolaan,  (6) 

Program Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana,  dan (7) 

Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.  

 Mencermati program SMP Negeri 1 RSBI di Kota Magelang 

tersebut tidak memprogramkan standar pembiayaan pendidikan. 

 Untuk semua SMP Negeri dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) menurut Buku Panduan BOS (2010:28-31) 

digunakan untuk: 

 (1) Pembiayaan penerimaan siswa baru, (2) Pembelian buku referensi 

dan buku teks pelajaran bagi sekolah yang tidak menerima DAK, (3) 

Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial dan kegiatan kesiswaan, 

(4) Pembiayaan ulangan harian dan ujian sekolah, (5) Pembelian 

bahan-bahan habis pakai, (6) Pembiayaan langganan daya dan jasa, (7) 

Pembiayaan perawatan sekolah, (8) Pembayaran honorarium bulanan 

guru (GTT) dan tenaga kependidikan honorer (TTT), (9) 

Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS, (10) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa 

miskin yang menghadapi masalah transport dari dan ke sekolah, (11) 

Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK, surat menyurat, 

penyusunan laporan BOS, biaya transport ke Bank/PT Pos, (12) 

Pembelian komputer desktop dan unit printer untuk kegiatan belajar 

siswa maksimun 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, (13) Bila masih 

terdapat sisa dana dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media 



pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah dan peralatan untuk UKS, 

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membangun gedung/ruangan 

baru, rehabilitasi sedang dan berat, membeli seragam guru/siswa untuk 

kepentingan pribadi, membayar bonus dan transportasi rutin guru, dan 

kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah.  

 

Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang tahun 2010/2011 digunakan 

untuk: (1) honorarium GTT dan TTT (pengembangan standar pembiayaan), 

(2) pengadaan buku BSE IPS dan TIK bilingual klas 7, 8, dan 9 

(pengembangan sarana prasarana), (3) kegiatan UTS, UAS, ujian sekolah, 

ujian nasional, ujian praktek klas 9 (pengembangan standar penilaian), (4) 

pengembangan kesiswaan (penerimaan siswa baru, MOS, kegiatan ekstra 

kurikuler), dan (5) transpor siswa miskin (pengembangan BK dan 

kesehatan). 

Pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pembiayaan dari blockgrant 

RSBI  dan dana BOS antara lain adalah: (a) Kepala Sekolah sebagai atasan 

langsung, (b) Bendahara sekolah, (c) Direktorat Pembinaan SMP/Dinas 

Pendidikan Propinsi/Dinas Pendidikan Kota, (d) Bank Pemerintah (BRI & 

Bank Jateng). Mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan blockgrant 

RSBI dari pemerintah pusat (Direktorat Pembinaan SMP) adalah:  

1. Pada bulan Juni Direktorat Pembinaan SMP mengadakan workshop 

tentang bantuan bagi RSBI. 

2. Sekolah disuruh membuat proporsal yang berupa draf  Rencana Kerja 

Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). 

Dalam RKAS tertulis secara rinci jadwal program kegiatan dan anggaran 

yang diusulkan selama satu tahun anggaran. 

3. Verifikasi proporsal yang telah diajukan oleh sekolah. 

4. Penandatanganan MOU antara Direktorat Pembinaan SMP dengan 

Sekolah 

5. Dana di tranfer ke rekening sekolah melalui BRI Cabang Magelang 

6. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah 

sesuai dengan program, kegiatan dan kebutuhan yang tertulis dalam 

proporsal yang dajukan. 

Mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan blockgrant RSBI dari 

propinsi adalah: 



1. Sekolah mendapatkan undangan sosialisasi bantuan RSBI dari Propinsi 

Jawa Tengah. 

2. Sekolah membuat proporsal pengajuan berdasarkan petunjuk teknis dari 

propinsi yaitu berisi program kegiatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah yaitu peningkatan dan pengembangan delapan standar 

nasional dan tambahan satu standar yaitu bahasa inggris dan peningkatan 

IT 

3. Penandatanganan MOU atau kesepakatan antara sekolah dengan 

pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 

4. Dana di transfer ke Kas Daerah Kota Magelang. 

5. Verifikasi proporsal oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang. 

6. Dana di transfer ke rekening sekolah melalui Bank Jateng. 

7. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah 

sesuai dengan kebutuhan. 

Mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) adalah: 

1. Pada bulan Juni (awal tahun pelajaran) ada edaran dari Dinas Pendidikan 

Propinsi tentang pendataan  jumlah siswa. 

2. Sekolah mengisi jumlah siswa dan sekolah mengajukan bantuan dana 

BOS ke Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Magelang. 

3. Dinas Pendidikan Kota merekap dan mengusulkan ke Dinas Pendidikan 

Propinsi 

4. Dinas Pendidikan Propinsi memberi jawaban bahwa dana BOS akan 

turun setiap triwulan, melalui rekening sekolah yaitu BRI Cabang 

Magelang. 

5. Setiap akhir bulan, sekolah membuat laporan terpadu penggunaan  dana 

BOS dan dana SBS ke Dinas Pendidikan Kota. 

6. Setiap akhir tahun sekolah membuat laporan total penggunaan dana BOS 

dan SBS dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota. 

 

Penggunaan Biaya Dari Anggaran Pemerintah Kota  

Sumber dana dari Pemerintah Kota terdiri dari  gaji dan subsidi bantuan 

sekolah (SBS). Gaji disebut belanja daerah atau belanja tidak langsung atau 

belanja pegawai digunakan untuk membayar: (1) gaji pokok (kode rekening 

5.1.1.01.01), (2) tunjangan keluarga (kode rekening 5.1.1.01.02), (3) 

tunjangan fungsional (5.1.1.01.04), (4) tunjangan beras (5.1.1.01.06), (5) 



tunjangan khusus/PPh (5.1.1.01.07), (6) pembulatan gaji (5.1.1.01.08), (7) 

iuran asuransi kesehatan (5.1.1.01.09), dan (8) kesejahteraan pegawai 

(Kespeg) (5.1.1.02.06). Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga 

kependidikan dikelompokkan menjadi biaya operasional personil (PP19 

tahun 2005)  

Beberapa pihak yang terlibat dalam penerimaan gaji adalah: (a) Dinas 

Pendidikan Kota Magelang, (b) Bendahara Sekolah, (c) Kepala Sekolah, dan 

(d) Guru dan karyawan. Mekanisme pencairan gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah: 

1. Sekolah mengambil daftar gaji ke Dinas Pendidikan Kota Magelang 

(rangkap lima) sambil menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

gaji bulan sebelumnya. 

2. Sekolah membuat  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (RPTJB) 

dan mengembalikan daftar gaji salinan kedua ke  Dinas Pendidikan Kota. 

3. Pada setiap awal bulan bendahara mengambil  gaji di BPD Jateng dengan 

cek dan yang bertanggung jawab bendahara dan kepala sekolah.. 

4. Setelah semua guru dan karyawan mengambil gaji maka SPJ gaji 

rangkap tiga dikembalikan ke Dinas Pendidikan sekaligus mengambil 

daftar gaji bulan berikutnya. 

Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) adalah dana dari Pemerintah Kota 

Magelang tujuannya untuk dapat mendampingi dana BOS. Pemberian 

bantuan ini diberikan ke sekolah juga berdasarkan jumlah siswa. Kalau BOS 

peruntukannya jelas dan kaku, sedangkan peruntukan SBS lebih fleksibel. 

Menurut Dinas Pendidikan Kota Magelang pemberian SBS setiap tahun 

peruntukannya berbeda,  Dinas Pendidikan Kota memberikan rambu-rambu 

peruntukan alokasi dana SBS ke sekolah. Sebagai perbandingan penggunaan 

SBS setiap tahun untuk tiap sekolah  adalah: (1) tahun 2008/2009 SBS 

digunakan untuk: (a) biaya tetap, (b) jumlah murid, (c) jumlah GTT/TTT, (d) 

peralataan, (e) pemeliharaan, (f) pengembangan SDM, (g) biaya SIM, (h) 

WAN Kota, (i) SBI/SSN/Potensial; (2) tahun 2009/2010 SBS digunakan 

untuk : (a) peralatan,  (b) SDM, dan (c) SIM perpustakaan; (3) dana SBS 

tahun 2010/2011 digunakan untuk: (a) biaya operasional (biaya tetap dan 

jumlah murid), (b) peningkatan  mutu digunakan untuk: (1) biaya internet, 

(2) biaya SIM, (3) biaya pengembangan SDM, dan (4) biaya peralatan. SBS 

diberikan setiap tiga bulan  (triwulan) sekali di Bank Jateng melalui rekening 

sekolah.  



Tahun pelajaran 2010/2011 SBS dari Kota Magelang digunakan SMP 

Negeri 1 Magelang untuk: (1) pembelian LCD untuk pembelajaran dan SIM 

APBS (pengembangan standar sarana prasarana), (2) ATK, langganan listrik, 

daya air, internet (pengembangan ketatausahaan).                                                                                                                                            

 Mekanisme pencairan dana SBS adalah: 

1. Pada bulan Maret sekolah mendapatkan pemberitahuan dari Dinas 

Pendidikan tentang alokasi Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) 

2. Sekolah harus menuangkan dana SBS dalam bentuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang mengacu pada Instruksi 

Walikota Magelang Nomor 900/34/122 Tahun 2003 tentang Manajemen 

Keuangan Sekolah dengan Pendekatan Anggaran Kinerja. 

3. Dana SBS akan turun setiap triwulan dengan bukti Dinas Pendidikan 

akan mengirim kwitansi ke rekening sekolah sebagai bukti dana telah 

disetor ke rekening sekolah melalui rekening Bank Jateng. 

4. Setiap akhir bulan, sekolah membuat laporan terpadu penggunaan  dana 

SBS dan dana BOS ke Dinas Pendidikan Kota. 

5. Setiap akhir tahun sekolah membuat laporan total penggunaan dana BOS 

dan SBS dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota. 

 

Penggunaan Biaya Dari Sumbangan Masyarakat 

Sumbangan masyarakat bagi sekolah RSBI meliputi: (a) Sumbangan 

Pengembangan Institusi (SPI), (b) Sumbangan Bulanan/IPP/Iuran Komite 

Sekolah, (c) Iuran Peningkatan Mutu (IPM), dan (d) Iuran setahun 

sekali/iuran kesiswaan.  SPI klas 7 untuk SMP Negeri 1 yaitu Rp. 

1.500.000,-, digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan, 

pemenuhan buku pelajaran, pengadaan dan pemeliharaan alat kantor.   Untuk 

SMP Negeri 1 Magelang sumbangan bulanan klas 7, 8, dan 9 sama yaitu Rp. 

100.000,- setiap bulan per siswa. Penggunaan sumbangan bulanan ini untuk 

membiayai kegiatan operasional di sekolah. Penggunaan iuran peningkatan 

mutu (IPM) atau tambahan jam pelajaran ke 0 digunakan untuk operasional 

tambahan jam ke nol, dan siang hari serta tryout, untuk SMP Negeri 1 iuran 

peningkatan mutu tahun pelajaran 2009/2010 hanya untuk klas 9 saja sebesar 

Rp.180.000 setahun atau setiap bulan Rp. 15.000,- per siswa atau tahun 

akademik 2010/2011 sebesar Rp. 200.000 setahun.  Untuk SMP Negeri 1 

Magelang iuran setahun sekali atau daftar ulang sebesar Rp. 160.000,- tahun 

2008/2009 dan digunakan untuk: (1) iuran pramuka Rp. 10.000,-, (2) iuran 



drumband Rp. 20.000,-, (3) iuran perpustakaan Rp. 20.000,-. (4) iuran 

komputer Rp. 50.000,-, (5) iuran kesiswaan Rp. 40.000,- dan (6) iuran 

keagamaan Rp. 20.000,-.Sedangkan tahun 2009/2010 dan tahun pelajaran 

2010/2011 SMP Negeri 1 Magelang tidak menarik iuran kesiswaan. 

 Beberapa pihak yang terlibat dalam penggalangan sumbangan 

masyarakat atau iuran komite sekolah adalah: (a) Kepala Sekolah, (b) Guru 

dan karyawan, (c) Komite sekolah, dan (d) Orang tua/wali siswa. Mekanisme 

yang dilakukan sekolah adalah: 

1. Sekolah mengadakan rapat pleno dengan orang tua siswa, komite sekolah 

dan semua warga sekolah. 

2. Dalam rapat pleno sekolah tersebut, sekolah menjelaskan secara 

tranparan pemasukan dana dan pengeluaran yang harus dibiayai dalam 

kurun waktu satu tahun pelajaran dan kemukakan juga kekurangan 

dananya secara terbuka, tetapi sekolah juga sudah merancang kira-kira 

siapa yang mau menanggung pengeluaran termasuk orang tua siswa. 

3. Diperoleh kesepakatan secara  musyawarah dan mufakat antara orang tua 

dan pihak warga sekolah tentang kekurangan dana yang harus 

ditanggung masing-masing orang tua siswa.. 

 

E. EVALUASI PENGGUNAAN BIAYA  

Proses evaluasi penggunaan biaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 

Magelang, pada prinsipnya mengarah pada sistem dan mekanisme 

pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan pengelolaan yang dimaksud 

diwujudkan dalam bentuk keterkaitan berbagai unit kerja yang ada di sekolah 

dalam proses administrasi yang berlangsung secara teratur melaui siklus 

tertentu dan menunjuk dengan jelas siapa melakukan apa, kapan 

dilaksanakan, bagaimana melakukannya dan untuk apa dilakukan.  Bambang 

Hartadi (1990:122) mekanisme tersebut dinamakan ”pengendalian 

administrasi” yang mengarah pada ”operating control” dan akan membawa 

pengaruh langsung terhadap catatan keuangan. 

Pengelolaan terpadu atas dana diharapkan mampu berfungsi sebagai 

usaha nyata dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan biaya dalam menunjang program pembelajaran di sekolah. Ada 

dua kajian evaluasi yang dilakukan yaitu kegiatan pemeriksaan dan kegiatan 

pelaporan (pertanggungjawaban ) keuangan. 

 



Kegiatan Pemeriksaan 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaaan dilaksanakan sejak saat 

perencanaan sampai pada pelaksanaan penggunaan biaya. Secara lebih jelas 

kegiatan pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Pemeriksaan terhadap Perencanaan Biaya 

Guna menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai maka pihak 

sekolah melakukan pemeriksaan pengajuan rencana kegiatan dan anggaran 

yang dibuat guru/bidang/urusan, dengan melibatkan berbagai pihak 

khususnya wakil kepala sekolah/kepala bidang/urusan atau tim penyusun 

RAPBS. Rencana itu kemudian diplenokan dengan semua guru dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, program yang direncanakan dan skala 

prioritas. Setelah pihak sekolah menyusun rancangan RAPBS/RKAS, 

selanjutnya rancangan tersebut diajukan ke pleno dengan komite sekolah. 

Dalam hal ini komite sekolah bertugas untuk memberi masukan, memberi 

saran dan menyeleksi kelayakan anggaran yang direncanakan. Hanya saja 

karena komite sekolah kadang-kadang ada yang kurang aktif dalam 

pengumpulan data dan penyusunan rancangan maka fokus perhatian 

pemeriksaan hanya berkisar pada berapa besarnya biaya yang harus 

ditanggung oleh orang tua siswa. Selanjutnya rancangan RAPBS/RAKS 

diplenokan dengan kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan orang 

tua siswa. Selanjutnya rancangan RAPBS yang telah disepati dan 

ditandatangani kepala sekolah dan komite sekolah diajukan ke Dinas 

Pendidikan Kota Magelang. Pengajuan ini merupakan pendahuluan 

pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan Kota sehingga hasil pemeriksaan belum 

merupakan pengesahan. Kemudian setelah diperiksa kelayakannya 

rancangan dikembalikan ke sekolah untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, 

rancangan RAKS diajukan lagi ke Dinas Pendidikan untuk mendapat 

persetujuan dan disyahkan menjadi APBS. Penyampaian RAPBS ke Dinas 

Pendidikan disertai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan Ketua 

Komite Sekolah. 

 

Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Penggunaan Biaya 

Terhadap pelaksanaan penggunaan biaya banyak pihak yang 

berkewajiban untuk melakukan pemeriksaaan yaitu Kepala Sekolah, 

Pengurus Komite Sekolah, Inspektorat Jenderal, BPKP, Inspektorat 

Wilayah/Bawas, Dinas Pendidikan, para guru dan karyawan, serta orang tua 



siswa. Namun demikian yang paling efektif adalah pemeriksaan oleh Kepala 

Sekolah, Guru, Karyawan dan Pengurus Komite Sekolah. 

Sebagai atasan langsung Kepala Sekolah seharusnya berkewajiban 

melakukan pemeriksaan setiap saat apabila memang diperlukan. Karena 

kesibukan tugasnya, kemudian Kepala Sekolah secara resmi melakukan 

pemeriksaan  minimal sebulan sekali terhadap semua bendahara yang ada. 

Sebagai tangan panjang Kepala Sekolah dalam melakukan pemeriksaan agar 

dapat berjalan secara lebih efektif, dibentuklah beberapa pembantu 

bendahara/pengelola/ koordinator pengembangan kegiatan dan beberapa tim 

belanja barang, dan tim penerima barang. Bendahara di SMP Negeri 1 

Magelang hanya ada satu, tetapi dibantu tiga belas (13) Koordinator 

Pengembangan Kegiatan. Semua uang sekolah ada di rekening Bank 

Pemerintah (BRI dan Bank Jateng), sehingga apabila bendahara akan 

mencairkan uang kontan, maka bendahara mengajukan ke bank dengan cek 

yang harus ditandatangani Kepala Sekolah dan bendahara sekolah. 

Bendahara hanya boleh membawa uang kontan/uang panjar sebesar Rp. 

10.000.000,-.tidak boleh lebih. Setiap kali bendahara mau mencairkan uang 

dari Bank harus selalu minta tandatangan Kepala Sekolah dan selalu 

membuat rincian penggunaannya.  Sedangkan tim belanja barang bertugas 

untuk mencari rekanan, untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan 

dengan kualitas yang memadai dan harga yang terendah. Tim penerima 

barang bertugas untuk menghitung kebenaran baik secara kuantitas, kualitas 

maupun harga satuan barang sebelum barang-barang tersebut disimpan di 

gudang atau langsung digunakan. 

Pengurus komite sekolah, setiap tiga bulan sekali mengadakan rapat 

komite sehingga waktu itu juga digunakan untuk mengevaluasi penerimaan 

dan penggunaan  dana iuran komite sekolah secara benar. Tetapi peran 

komite disini juga tidak hanya mengevaluasi penggunaan dana, mereka 

punya peran juga sebagai pemberi saran dan mengontrol kegiatan yang lain 

di luar pembiayaan. Pemeriksaan yang dilakukan orang tua/wali murid 

hampir tidak ada, yang ada biasanya orang tua minta keringanan pembayaran 

SPI (untuk RSBI) atau sumbangan bulanan. Khusus untuk guru biasanya 

hanya menanyakan hal-hal yang menyangkut gaji, tunjangan dan insentif 

yang belum turun dan jarang memeriksa penggunaan uang. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh nara sumber berikut: 

Papa Riyadi, M,Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magelang: 



”Kami transparan, kondisi keuangan terbuka untuk semua guru, 

karyawan dan orang tua siswa juga stakeholder pendidikan untuk 

ikut mengawasi perkembangan keuangan. Selama ini belum 

pernah ada guru dan karyawan yang melakukan pemeriksaan 

tersendiri. Begitu pula dengan orang tua siswa, biasanya datang 

hanya minta keringanan pembayaran atau mengantar anak 

sekolah atau anak punya masalah” 

Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP, Irjen Pusat, Irjen 

Propinsi  dilakukan satu tahun sekali. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat 

Wilayah (Bawas) setiap enam bulan sekali diadakan pemeriksaan.  

 

Kegiatan Pelaporan (Pertanggungjawaban) Keuangan 

Secara tertulis penggunaan dana untuk membiayai berbagai kegiatan 

pendidikan harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima 

laporan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik dengan disertai bukti-bukti 

transaksi yang ada.  

Dana yang berasal dari pemerintah seperti dana blockgrant RSBI  dan 

BOS, sistem pelaporannya mengikuti ketentuan yang berlaku dengan 

menyertakan bukti-bukti transaksi yang ada. Sebulan sekali pelaporan 

penggunaan dana secara terpadu ( semua pengeluaran dari semua sumber 

dana yang ada) yang berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) dikirim ke 

Walikota Magelang c.q Dinas Pendidikan Kota Magelang, tembusan 

disampaikan kepada Kepala Pengawasan Kota Magelang dan Kepala Bagian 

Keuangan Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan laporan dana khusus BOS 

setiap tiga bulan sekali dikirim ke Dinas Pendidikan Kota dan ke Komite 

Sekolah. Disamping dikirim ke Dinas Pendidikan, laporan penggunaaan dana 

BOS juga tertempel di papan pengumuman, website, ke orang tua siswa pada 

saat menerima raport (satu tahun sekali), ke guru dan karyawan pada saat 

rapat-rapat insidental dan pada akhir tahun ajaran bersamaan dengan 

workshop persiapan tahun pelajaran baru. Materi pelaporan berisi  seperti 

halnya dalam RAPBS berisi materi tentang program, kegiatan, total belanja, 

penanggungjawab, indikator, tolok ukur kinerja, target kerja, kode rekening 

uraian, volume penggunaan, satuan harga dan jumlah. 

 

 

 



Pemanfaatan Hasil Evaluasi  

Hasil evaluasi penggunaan biaya oleh pihak sekolah digunakan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan rancangan RKAS dengan masukan berbagai pihak (guru, 

karyawan, komite sekolah, Dinas Pendidikan) dan kemampuan orang tua  

siswa. 

2. Menentukan kembali kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai dengan skala 

prioritas, kebutuhan, dan patokan biaya yang rasional sesuai dengan 

standar Walikota Magelang. 

3. Mengadakan perubahan RKAS yang baru sesuai dengan tambahan 

perubahan. 

4. Untuk mengambil langkah-langkah tertentu atau kebijakan apabila di 

tengah perjalanan tahun anggaran terdapat kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam penggunaan biaya.  

5. Dijadikan pedoman untuk menyusun RKAS pada tahun berikutnya 

dengan memperhatikan segi ketercapaian  target kerja dan efektivitas 

kinerja. 

6. Dijadikan sebagai pedoman untuk pengambilan strategi atau kebijakan-

kebijakan pada tahun berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

MANAJEMEN BIAYA DI SMP NEGERI 2 MAGELANG 

 

A. STRATEGI PERENCANAAN BIAYA  

Prosedur Perencanaan Anggaran SMP Negeri 2 Kota Magelang 

Ada dua macam perencanaan yang dikembangkan di  SMP Negeri 2 

Magelang yaitu rencana kerja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah 

(RKS/RKAS-1) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS-2). RKS 

merupakan perencanaan jangka menengah yang bersifat umum tentang 

upaya pengembangan sekolah untuk jangka waktu empat tahun. RKAS 

adalah perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional untuk jangka 

waktu satu tahun. Gabungan antara RKS dan RKAS disebut RPS (Rencana 

Pengembangan Sekolah). RAPBS merupakan bagian dari RKAS. 

RKS atau rencana strategis adalah suatu rencana yang menggambarkan 

suatu perencanaan pengembangan sekolah yang memuat program-program 

sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu empat 

tahun. Program-program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut 

fisik maupun non fisik, yang semuanya mengacu kepada standar 

internasional. Berdasarkan rencana strategis sekolah, sekolah bersama 

komite sekolah menyusun strategi dan prioritas APBS. Penyusunan strategi 

dan prioritas APBS bertujuan antara lain: (a) perencanaan program dan 

kegiatan yang efektif dan efisien, (b) mengembangkan kesesuaian antara 

arah dan kebijakan dengan program dan kegiatan yang direncanakan, (c) 

mengembangkan kekuatan dan peluang sekolah, (d) mengatasi kelemahan 

dan tantangan sekolah, (e) mencari dukungan untuk mencapai keberhasilan. 

Sedangkan RKAS merupakan bagian tak terpisahkan dari RKS, dan lebih 

merupakan penjabaran operasional dari RKS. Program-program dalam 

RKAS lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun. 

RPS (RKS dan RKAS) dibuat dengan tujuan khusus (1) menjamin agar 

perubahan /tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 

tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil, (2) mendukung 

koordinasi antar pelaku sekolah, (3) menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi baik antar  pelaku sekolah, antarsekolah dan dinas 

pendidikan kota, dan antar waktu, (4) menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (5) 

mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, (6) menjamin 



tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan, (7) sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pada akhir program. 

Aspek-aspek yang dikembangkan dalam perencanaan program (RKS) 

minimal adalah aspek (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi 

(kurikulum), (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) 

standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. 

 RKS disusun oleh semua warga sekolah, komite sekolah dan 

stakeholder sekolah lainnya. Untuk merealisasikannya, maka dalam 

penyusunan RKS perlu dibentuk Tim Penyusun RKS. Penyusunan RKS 

didasarkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian diadakan 

pengkajian terhadap lingkungan internal dan eksternal untuk memahami 

adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Selanjutnya 

dengan berpedoman pada RKS disusunlah program kerja dan anggaran 

tahunan (RKAS). Adapun visi, misi, tujuan, program SMP Negeri 2 

Magelang adalah sebagai berikut. 

Visi, misi, tujuan, program SMP Negeri 2 Magelang adalah : 

1. Visi SMP Negeri 2 Magelang : ” Unggul Dalam Prestasi, Luhur Dalam 

Kepribadian, Mantap Dalam Keimanan dan Siap Berkompetisi di Era 

Global” 

2. Misi  SMP Negeri 2 Magelang adalah : 

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan yang efektif 

dan efisien dengan iklim yang konduksif dan demokratis untuk 

pengembangan intelektual 

2. Melaksanakan pembinaan agama yang mantap untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan. 

3. Melaksanakan pembinaan mental kepribadian untuk mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa. 

4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat 

dan minat siswa. 

5. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah dengan mengembangkan 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. 

6. Mengembangkan keterampilan siswa yang berorientasi pada kreasi 

dan apresiasi seni serta pemanfaatan teknologi tepat guna. 



7. Membekali anak didik dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual, serta keterampilan dan ketangkasan 

fisik. 

3. Tujuan SMP Negeri 2 Magelang  yang diharapkan : 

   1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berstandar Internasional 

a. Tersusunnya program-program yang mengacu padanpengembangan 

SKL Internasional. 

b. Tersusunnya SKL yang berstandar Internasional dan berlaku di 

sekolah. 

c. Adanya upaya perluasan dan pendalaman cakupan SKL nasional  

menjadi SKL berstandar Internasional. 

2. Program Pembuatan Kurikulum 

a. Memiliki dokumen kurikulum sekolah (KTSP) lengkap (silabus, 

RPP, dan bahan ajar) sesuai SNP dan terdapat dokumen kurikulum 

yang mencerminkan kurikulum SBI. 

b. Memiliki pemetaan SK dan KD yang jelas dan menunjukkan 

keterkaitan antara masing-masing berdasarkan tujuan SBI yang 

akan dicapai. 

c. Memiliki tim pengembang kurikulum (Nasional dan Internasional). 

d. Ditetapkannya mata pelajaran tertentu sebagai wujud dari 

pengembangan kurikulum berstandar internasional. 

3. Proses Belajar Mengajar 

a. Proses pembelajaran berorientasi pada strategi pembelajaran 

berstandar internasional yang berbasis ICT dan bilingual. 

b. Memiliki program-program yang menumbuhkan kreatifitas siswa 

dan guru secara intensif. 

c. Menerapkan strategi PBM : student centered, reflective learning, 

active learning, enjoyable and joyfull learning, cooperative 

learning, quantum learning, learning revolution dan CTL. 

4. Tenaga Pendidikan/Sumber Daya Manusia 

a. Memiliki Kepala Sekolah yang berkualifikasi S2, mampu 

menggunakan ICT dan berbahasa Inggris. 

b. Memiliki guru dan guru BK berkualifikasi S1, mampu 

menggunakan ICT dan berbahasa Inggris. 



c. Memiliki pustakawan, laboran, administrasi/keuangan, 

kepegawaian berkualifikasi minimal D3, mampu menggunakan ICT 

dan berbahasa Inggris. 

d. Memiliki tenaga administrasi akademik, sarana prasarana, 

kesekretariatan  yang berkualifikasi minimal SMA/SMK, mampu 

menggunakan ICT dan berbahasa Inggris. 

e. Memiliki Kepala TU yang berkualifikasi minimal S1, mampu 

menggunakan ICT dan berbahasa Inggris. 

5. Prasarana, Sarana dan Media Pembelajaran 

a. Luas tanah minimal 15.000 m2. 

b. Memiliki perpustakaan yang representatif dengan koleksi buku 1 : 

3. 

c. Memiliki Lab. IPA, Bahasa dengan peralatan dan spec yang 

memadai. 

d. Memilik fasilitas ICT dalam setiap ruang penunjang PBM. 

e. Memiliki Lab. Komputer Pentium dengan software yang selalu 

update. 

f. Memiliki kantin yang sehat, bersih dan hegienis. 

g. Memiliki auditorium yang representatif. 

h. Memiliki sarana olah raga yang memadai dan memenuhi syarat. 

i. Memiliki pusat belajar dan riset guru dengan referensi cetak 

maupun digital. 

j. Memiliki ruang penunjang administrasi yang mampu melayani 

kebutuhan sekolah. 

k. Memiliki unit kesehatan yang lengkap. 

l. Memiliki toelet dengan jumlah cukup dan terjaga sanitasinya. 

m. Memiliki tempat bermain, kreasi dan rekreasi yang nyaman, sejuk 

dan menyenangkan. 

n. Memiliki tempat ibadah yang berbeda sesuai agama masing-masing 

warga sekolah. 

6. Manajemen 

a. Memiliki RPS jangka panjang, jangka pendek. 

b. Memiliki kemitraan dan dukungan komite sekolah. 

c. Menerapkan MBS. 

d. Melaksanakan manajemen sekolah menurut aspek dan fungsinya 

yang mengarah ISO (9000 : 2001). 



e. Pelaksanaan manajemen berbasis ICT untuk semua komponen 

sekolah. 

f. Melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain yang bertaraf 

internasional. 

g. Menerapkan regulasi sekolah baik yang bersifat yuridis maupun 

moral. 

h. Dalam organisasi dan administrasi memiliki visi dan misi, tupoksi 

yang jelas dan SIM yang mutakhir. 

7. Pembiayaan 

a. Menyediakan dana pendidikan memadai untuk menyelenggarakan 

pendidikan di sekolah. 

b. Menghimpun/menggalang dana dari potensi sumber dana yang 

bervariasi. 

c. Mengelola dana pendidikan secara transparan, efisien dan 

akuntabel sesuai dengan prinsi MBS. 

8. Penilaian 

a. Penilaian menggunakan pendekatan/metode yang bervariasi 

sehingga mampu mengukur kemampuan siswa secara tepat dan 

dapat dipercaya (valid dan reliabel). 

b. Penilaian dikembangkan sesuai standar internasional. 

c. Bentuk perangkat penilaian dikembangkan dalam standar bahasa 

Inggris. 

4. Program-Program Strategis yang dilaksanakan SMP Negeri 2 Magelang 

adalah:  

    1. Pemenuhan SKL SMP yang Bertaraf Internasional: 

a. Peningkatan prestasi bidang akademik bertaraf Internasional. 

b. Peningkatan prestasi bidang non akademik bertaraf Internasional. 

c. Peningkatan jumlah kelulusan. 

d. Peningkatan jumlah yang melanjutkan studi ke sekolah yang lebih 

tinggi dan bertaraf internasional. 

2. Pemenuhan Standar Isi Bertaraf Internasional: 

a. Pengembangan Buku-1 KTSP (Dokumen-1 KTSP) bertaraf 

internasional. 

b. Pengembangan silabus bertaraf internasional. 

c. Pengembangan RPP bertaraf internasional. 



d. Pengembangan bahan ajar, modul, buku, dan sebagainya bertaraf 

internasional. 

e. Pengembangan panduan pembelajaran bertaraf internasional. 

f. Pengembangan panduan evalluasi hasil belajar bertaraf 

internasional. 

3. Pemenuhan Standar Proses Bertaraf Internasional: 

a. Pemenuhan persiapan pembelajaran bertaraf internasional. 

b. Pemenuhan persyaratan pembelajaran bertaraf internasional. 

c. Peningkatan pelaksanaan pembelajaran bertaraf internasional. 

d. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran bertaraf 

internasional. 

e. Peningkatan pengawasan proses pembelajaran bertaraf 

internasional. 

4. Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bertaraf 

Internasional: 

a. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (kepala sekolah) 

bertaraf internasional. 

b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) bertaraf 

internasional. 

c. Peningkatan kompotensi tenaga kependidikan lainnya yang bertaraf 

internasional. 

5. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Bertaraf Internasional: 

a. Pemenuhan sarana dan prasarana bertaraf internasional. 

b. Pemenuhan sarana dan prasarana lainnya bertaraf internasional. 

c. Pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian bertaraf 

internasional. 

6. Pemenuhan Standar Pengelolaan Bertaraf Internasional: 

a. Pemenuhan perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana 

kerja dan kegiatan sekolah. 

b. Pemenuhan struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah. 

c. Peningkatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah. 

d. Peningkatan peranserta masyarakat dan kemitraan. 

e. Pengembangan perangkat administrasi sekolah (Program Aplikasi 

Sekolah). 

f. Pengembangan SIM sekolah. 

g. Pengembangan standar ISO:9001 tahun 2000 dan seterusnya. 



7. Pemenuhan Standar Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: 

a. Peningkatan sumber dana pendidikan. 

b. Pengembangan pengalokasian dana. 

c. Pengembangan penggunaan dana. 

d. Peningkatan pelaporan penggunaan dana. 

e. Peningkatan dokumen pendukung pelaporan penggunaan dana. 

f. Pengembangan income generating unit/unit produksi/unit usaha 

sekolah. 

8. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Bertaraf Internasional: 

a. Peningkatan frekuensi ulangan harian. 

b. Peningkatan pelaksanaan UTS 

c. Pengembangan materi UAS bertaraf internasional. 

d. Pengembangan materi bertaraf internasional untuk ulangan 

kenaikan kelas. 

e. Pengembanganteknik-teknik penilaian kelas. 

f. Pengembangan instrumen ulangan harian bertaraf internasional. 

g. Pengembangan instrumen ulangan kenaikan kelas bertaraf 

internasional. 

h. Pengembangan instrumen UTS bertaraf internasional. 

i. Pengembangan instrumen UAS bertaraf internasional. 

j. Pemenuhan mekanisme dan prosedur penilaian guru. 

k. Pemenuhan mekanisme dan prosedur penilaian oleh sekolah. 

l. Pengembangan perangkat pendokumentasian penilaian. 

9.  Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah: 

a. Pengembangan budaya bersih. 

b. Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll 

(tamanisasi). 

c. Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi. 

d. Penciptaan budaya tata krama ”in action” 

e. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan bidang 6K. 

f. Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll. 

 

Pada dokumen APBS tahun pelajaran 2008/2009 SMP Negeri 2  Kota 

Magelang berisi rumusan:  

(1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi (Format AS-

1), (2) Program Sekolah (Format AS-2), (3) Kegiatan per Program 



(Format AS2A), (4) Ringkasan Anggaran (Format AS3), (5) 

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan (Format AS3A), (6) Anggaran 

Pendapatan per Kegiatan (Format AS3A1), (7) Rekapitulasi Anggaran 

Belanja (Format AS3B), (8) Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung 

(Format AS3B1), (9) Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan 

(Format AS3B1.1), dan (10) Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak 

Langsung (Format AS3B2). 

 

Pada dokumen APBS tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011 SMP 

Negeri 2  Kota Magelang berisi rumusan:  

 (1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi (Formulir 

Visi), (2) Rencana Program Sekolah (Formulir RPS), (3) Rencana 

Kegiatan Sekolah per Program (Formulir RKS), (4) Ringkasan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (Formulir RKA), (5) Rincian 

Anggaran Pendapatan (Formulir RKA1), (6) Anggaran Belanja Tidak 

Langsung (Formulir RKA 2.1), (7) Ringkasan Anggaran Belanja 

Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA 2.2), (8) 

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan 

Kegiatan (Formulir RKA 2.2.1).  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, selanjutnya disingkat 

APBS, adalah suatu rencana keuangan tahunan (tahun pelajaran) sekolah 

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan dimintakan 

persetujuan pejabat yang berwenang. Pendapatan sekolah dirinci menurut 

kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan sekolah, penerimaan dari 

pemerintah, penerimaan dari masyarakat, sisa tahun yang lalu dan lain-lain 

pendapatan yang syah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis 

pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. 

Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. Belanja 

sekolah terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja 

Pelayanan Publik. Masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok 

belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan serta Belanja Modal. 

Selanjutnya untuk menyusun RKS dan RKAS (RAPBS),  pihak 

sekolah bertindak pro aktif mulai dari menghimpun data hingga pada 

merencanakan sumber dana dan pos-pos pembiayaannya. Data dihimpun 



oleh kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah bersama kepala tata 

usaha. Pada keempat SMP Negeri yang diteliti untuk menghimpun data 

penyusunan RKS dan RKAS didahului dengan mengadakan workshop/rapat 

di masing-masing bidang/bagian/urusan. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan 

dari  nara sumber sebagai berikut: 

Nurwiyono, M.Pd. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Magelang,  menjelaskan: 

”Prosedur penyusunan RKS dan RKAS adalah sebagai berikut: (1) 

Sekolah membentuk panitia kecil sebagai penyusun RKS dan RKAS, 

panitia kecil terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

kurikulum, wakil kepala sekolah sarana prasarana, wakil kepala 

sekolah hubungan masyarakat dan wakil kepala sekolah umum, dan 

Kepala tata usaha (2)  Kepala sekolah mengadakan rapat  dengan 

mengundang semua guru dan guru disuruh mengajukan program dan 

kegiatannya, (3) Pengajuan guru masuk tim inti/panitia kecil untuk 

dirangkum dan dijabarkan, disesuaikan dengan sumber dana yang ada 

dengan prinsip skala prioritas, (4) Rapat pleno dengan semua guru dan 

komite sekolah, (5) koordinasi dengan komite sekolah dan disahkan 

kepala sekolah dan komite sekolah, (6) Rapat pleno warga sekolah, 

komite sekolah dan dengan orang tua siswa, (7) Disahkan dan 

dikoreksi oleh Dinas Pendidikan, (8) ditetapkan menjadi APBS” 

 

 

B. SUMBER DAN STRATEGI PENARIKAN BIAYA  

Sumber biaya pendidikan SMP Negeri 2 meliputi: bantuan pemerintah 

pusat, bantuan pemerintah propinsi, bantuan pemerintah daerah, dan bantuan 

masyarakat. Bantuan pemerintah pusat terdiri dari bantuan block grant 

(RSBI) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Block grant merupakan 

anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat (Direktorat Pembinaan 

SMP) untuk membiayai berbagai aspek pendidikan yang akan dikembangkan  

menjadi sekolah rintisan SBI (yaitu pengembangan delapan standar 

pelayanan minimal dan pengembangan IT dan bahasa inggris=8SNP+X). 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  merupakan anggaran yang disediakan 

oleh pemerintah pusat (Depdiknas) untuk membiayai biaya operasional non 

personil bagi sekolah yang meliputi kegiatan belajar mengajar, evaluasi, 

perawatan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan rumah tangga sekolah. 

Besarnya dana BOS mulai tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011 untuk 



satuan pendidikan SMP/MTs di kota adalah Rp. 575.000,- dan untuk SD/MI 

Rp.400.000,- per siswa per tahun. 

Bantuan pemerintah propinsi merupakan anggaran yang disediakan 

pemerintah Propinsi Jawa Tengah (APBD I) untuk membiayai sekolah 

menuju sekolah rintisan SBI yang antara lain untuk manajemen ISO, 

pembuatan SIM, sarana prasarana RSBI, penunjang PBM-RSBI, 

pengembangan SDM (sister school), subsidi studi lanjut dan lain-lain yang 

peruntukannya juga sudah ditentukan dari propinsi. Mulai tahun pelajaran 

2010/2011 untuk mendampingi BOS, pemerintah propinsi juga telah 

memberikan bantuan pendamping BOS sebesar Rp. 50.000,- setiap siswa per 

tahun untuk SMP, tetapi untuk SMP RSBI tidak mendapatkan dana 

pendamping BOS dari propinsi. 

Bantuan pemerintah daerah terdiri atas subsidi bantuan sekolah (SBS) 

dan gaji pegawai. Subsidi bantuan sekolah merupakan anggaran yang 

disediakan pemerintah daerah Kota Magelang untuk mendampingi bantuan 

operasional sekolah (BOS). Peruntukannya juga sudah ditentukan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Magelang. Sedangkan bantuannya adalah berdasarkan 

jumlah siswa setiap sekolah. 

Bantuan masyarakat merupakan bentuk nyata partisipasi langsung dari 

orang tua siswa dalam membantu pembiayaan pendidikan di sekolah. 

Bentuknya berupa sumbangan pengembangan institusi (SPI), sumbangan 

bulanan/iuran pengembangan pendidikan (IPP), iuran kegiatan kesiswaan, 

iuran peningkatan mutu (IPM). SPI merupakan sumbangan yang 

diperuntukkan bagi semua siswa baru (khusus klas 7) yang besarnya sama 

antar siswa, kecuali ada permintaan khusus. Sumbangan bulanan/IPP adalah 

sumbangan yang besarnya sama untuk setiap siswa dan harus dibayarkan 

setiap bulan, kecuali ada permintaan khusus. Iuran kegiatan kesiswaan 

merupakan dana kesiswaan, dana perpustakaan, dana komputer, dana 

pramuka, dana keagamaan, dana drumband yang digunakan untuk kegiatan 

siswa selama satu tahun pelajaran. Iuran peningkatan mutu (IPM) adalah 

sumbangan yang dikenakan kepada setiap siswa (khusus klas 9) dan 

dibayarkan satu tahun sekali, yang digunakan untuk operasional tambahan 

jam ke 0 dan siang hari serta untuk mengadakan tryout. 

Pada tahun 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 komposisi dari masing-

masing sumber biaya pada  SMP Negeri 2 Magelang, dapat dilihat pada tabel  

berikut: 
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Tabel  

SUMBER BIAYA PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 MAGELANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 – 2010/2011 

 

 

N

o 

 

Sumber Biaya 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

% Rp % Rp % Rp 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat  

a. Bantuan RSBI 

b. BOS 

Pemerintah 

Propinsi  

a. Bantuan RSBI 

Pemerintah Kota 

a. Gaji Guru 

b. Kespeg 

c. Subsidi Bantuan 

  Sekolah (SBS) 

d. Ruang Klas Baru 

Masyarakat 

a. SPI Kelas 7 

b. Sumbangan 

    Bulanan Kelas 7 

c. Sumbangan 

 Bulanan Kelas 8 

d. Sumbangan 

 Bulanan Kelas 9 

e. Peningkatan 

    Mutu Klas 7 

f. Peningkatan 

    Mutu Klas 8 

 

- 

19,19 

 

 

- 

54,70 

- 

10,63 

- 

 

3,76 

 

2,02 

 

3,26 

,26 

 

- 

 

- 

1,30 

 

 

- 

344.485.500 

 

 

   - 

981.889.493 

- 

190.818.979 

- 

 

67.500.000 

 

 36.240.000 

 

58.500.000 

 

58.500.000 

 

- 

 

- 

23.400.000 

 

 

9,75 

 

 

 

10,11 

 

18,53 

 

 

46,78 

- 

4,19 

- 

 

5,80 

4,85 

 

- 

 

- 

 

 

 

299.970.000 

 

 

 

311.075.000 

 

570.000.000 

 

 

1.438.967.172 

- 

128.748.000 

- 

178.250.000 

 

   149.060.000       

 

- 

 

- 

 

 

 

8,64 

 

 

 

7,93 

 

11,52 

 

 

42,50 

- 

3,31 

- 

6,22 

5,18 

4,80 

 

2,33 

 

0,86 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

275.425.000 

 

400.000.000 

 

 

1.446.771.846 

- 

114.960.000 

- 

216.000.000 

180.000.000 

166.800.000 

 

81.000.000 

 

30.000.000 
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g. Peningkatan 

    Mutu  Klas 9 

f.  Iuran Kegiatan  

 Kesiswaan 

1,80       

32.270.000 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

0,80 

1,37 

4,14 

27.800.000 

47.500.000 

143.700.000 

5 Sisa Anggaran 

Tahun Lalu 

0,07         

1.286.368 

- - 0,38 13.170.750 

 Jumlah 100 1.794.890.340 100 3.076.070.172 100 3.443.127.596 

(Sumber APBS SMP Negeri 2 Tahun Akademik 2008/2009, 2009/2010,   

2010/2011) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada SMP Negeri 2 Magelang 

bantuan pemerintah kota khususnya gaji guru  merupakan sumber biaya 

utama dalam penyelenggaraan pendidikan (50%). Apabila dicermati, sumber 

biaya yang berasal dari gaji guru dan tunjangan akan habis dikeluarkan untuk 

membayar gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, 

walaupun secara  keseluruhan gaji guru menempati posisi pertama, namun 

pengaruh langsung terhadap pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kecil, 

karena langsung dibayarkan kepada guru dan pegawai.  

Untuk mendapatkan sumber biaya dari pemerintah pusat dan 

pemerintah propinsi pada SMP Negeri 2 Magelang perlu menggunakan 

strategi khusus yaitu (a) mengajukan proporsal ke Direktorat Pembinaaan 

SMP untuk bantuan RSBI Pusat dan ke Depdiknas Pusat untuk BOS sesuai 

dengan jumlah siswa, sedangkan untuk bantuan dari RSBI propinsi ke Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah; (b)  pihak sekolah untuk 

terus memantau dan mengikuti perkembangan atas pengajuan proporsal yang 

diajukannya, (c) keberanian untuk mempertahankan  dan melobi dengan 

atasan guna meyakinkan  proporsal yang diajukan. 

Pemerintah kota, di samping menjadi sumber dana berupa gaji, juga 

memberikan bantuan operasional untuk mendampingi BOS namanya subsidi 

bantuan sekolah (SBS), di Kota Magelang SBS diberikan mulai tahun 2001. 

Khusus untuk gaji dan tunjangan secara otomatis menyesuaikan dengan 

kondisi pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun pelajaran yang 

bersangkutan, sedang untuk subsidi bantuan sekolah (SBS) dari Kota 
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Magelang strategi untuk memberikan ke sekolah yang menentukan Dinas 

Pendidikan Kota Magelang, sekolah tinggal menerimanya. 

Ada dua jenis strategi yang digunakan untuk menggali dana dari 

sumbangan masyarakat yaitu strategi umum dan strategi khusus. Strategi 

umum adalah upaya yang biasa dilakukan oleh  SMP–RSBI dalam menggali 

dana dari masyarakat. Sementara itu, menurut peraturan pemerintah yang 

boleh menarik dana dari masyarakat (orang tua/wali murid) adalah SMP-

RSBI/SBI, sedangkan untuk SMP reguler tidak boleh menarik iuran tetapi 

boleh menerima sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Sumbangan 

sukarela adalah sumbangan yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. 

Sedangkan strategi khusus adalah upaya yang secara khusus dilakukan oleh 

SMP tertentu sehingga berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh SMP 

lainnya dalam menggali dana. Strategi ini sangat penting oleh karena kondisi 

setiap SMP dan kemampuan orang tua siswa pada setiap SMP Negeri 

berbeda. 

Strategi umum yang dilakukan  SMP Negeri antara lain meliputi: (a) 

membina keharmonisan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa melalui 

forum-forum rapat dan pertemuan wali kelas dengan orang tua siswa, (b) 

berusaha untuk transparan tentang penggunaan dana melalui website, 

pengumuman yang ditempel di papan pengumuman di sekolah, pelaporan 

secara periodik baik secara tertulis maupun lisan dalam rapat bersama komite 

sekolah, pengiriman laporan tertulis kepada orang tua siswa, (c) 

mengoptimalkan peran komite sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengawas, dan  (d) menggali dana dari sumber lain seperti dari DUDI. 

Strategi khusus yang dijalankan SMP Negeri 2 Magelang sebagai 

sekolah RSBI hampir sama dengan SMP Negeri 1 Magelang yaitu dengan 

mengumpulkan orang tua siswa klas 7, 8 dan 9 pada awal pelajaran kira-kira 

pada bulan Agustus–September untuk tahun pelajaran 2010/2011 

dilaksanakan juga tanggal 4 September 2010. Pada kesempatan tersebut 

sekolah menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sumber 

dana yang telah diperoleh dan pembiayaan yang dikeluarkan dalam tahun 

pelajaran yang telah dirangkum dalam RAPBS. Masing-masing orang tua 

siswa mendapatkan salinan/tembusan tentang program, kegiatan dan RAPBS 

yang telah dirancang SMP Negeri 2 Magelang. Dalam rapat pleno tersebut 

dicari kesepakatan tentang kekurangan dana penyelenggaraan pendidikan 

dengan pemberian penjelasan kesepakatan oleh kepala sekolah dan komite 
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sekolah dengan orang tua siswa yang berisi: (1) sumbangan pengembangan 

institusi (SPI) yang dikenakan pada siswa klas 7 ditetapkan Rp. 1.500.000,-  

(2) sumbangan bulanan untuk klas 7 dan klas 8 ditetapkan Rp. 100.000,-. 

Untuk klas 9 sumbangan bulanan ditetapkan Rp. 150.000 setiap bulan untuk 

dua klas RSBI, sedangkan yang empat klas tidak RSBI atau klas reguler  

tidak dikenakan sumbangan bulanan atau gratis. (3) sumbangan peningkatan 

mutu . klas 7 dan klas 8 Rp. 200.000,- dan klas 9 Rp. 250.000,- per siswa 

selama setahun, digunakan untuk operasional peningkatan mutu, 

pembimbingan ICAS, pembimbingan lomba, tambahan jam ke 0 dan siang 

hari, tryout dan lain-lain, dan (4) iuran kesiswaan setahun sekali atau dana 

kesiswaan sebesar Rp. 300.000,-,untuk semua klas digunakan kegiatan siswa 

selama satu tahun pelajaran terdiri dari (a) OSIS, pramua, PMR Rp. 

160.000,- (b) dana perpustakaan Rp. 20.000,- (c) dana komputer Rp. 60.000,- 

dan (d) majalah spenada Rp. 60.000,-.  Bagi yang tidak mampu: (1) 

menghubungi sekolah, (2) akan dibebaskan pembiayaan sekolah, (3) 

diusahakan beasiswa, dibantu buku pelajaran dan pakaian.  

Secara singkat strategi yang dilakukan dalam penggalangan dana 

tersebut adalah: (a) melalui forum rapat komite sekolah, warga sekolah dan 

orang tua siswa dikemukakan secara tranparan kekurangan biaya operasional  

pendidikan, (b) pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah 

dan mufakat untuk membayar SPI ataupun sumbangan bulanan, (c) 

sumbangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang tua dalam 

mendukung kegiatan operasional sekolah, (d) mengadakan pendekatan 

kepada orang tua untuk mengadakan subsidi silang, (e) memberikan bantuan 

(beasiswa, keringanan) bagi yang membutuhkan (kurang mampu).  

Temuan yang  diperoleh dari SMP Negeri 2 Magelang pada tahun 

pelajaran 2009/2010 adalah sumbangan bulanan dari klas 8 dan klas 9, 

sumbangan peningkatan mutu pendidikan dan iuran kesiswaan tidak 

kelihatan di RAPBS tahun pelajaran 2009/2010. Pada hal pada tahun 

sebelumnya yaitu tahun pelajaran 2008/2009 dan tahun 2010/2011 semua 

kelihatan di anggaran pendapatan dan belanja sekolah. 

 

C. JENIS  PROGRAM KEGIATAN  

Tahun pelajaran 2008/2009 SMP Negeri 2 Magelang menggunakan 

dana untuk membiayai program kegiatan: 

1. Belanja rutin sekolah 
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2. Kegiatan Kurikulum, meliputi kegiatan kurikuler dan ekstra 

kurikuler. 

3. Kegiatan Kesiswaan, kegiatan untuk lomba kesiswaan. 

4. Kegiatan Kehumasan terdiri dari K7, sosial dan bimbingan 

konseling. 

5. Belanja Modal terdiri dari modal bangunan gedung kelas, modal 

untuk kantor, modal tiang gamelan, majalah spenada, papan white 

board, kebutuhan satpam, mading, humas, UKS, K3 dan TIK. 

 

Tahun pelajaran 2009/2010 dan tahun pelajaran 2010/2011 dana SMP 

Negeri 2 Magelang digunakan untuk membiayai  delapan program kegiatan 

pendidikan yaitu: 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri atas penyediaan 

jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan 

dan perlengkapan kantor, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, 

administrasi keuangan, kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang 

cetakan dan penggadaan, penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, rapat koordinasi, 

tenaga kontrak/honorer/tidak tetap. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi pengadaan 

perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor/kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor. 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan yaitu biaya penyusunan APBS. 

4. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terdiri dari 

pengadaan buku dan alat tulis siswa, alat praktik, peraga siswa, mebeler 

siswa, perlengkapan sekolah, alat rumah tangga sekolah, pemeliharaan 

rutin/berkala bangunan sekolah, taman, parkir, jaringan, sarana air bersih 

dan sanitary. 

5. Program peningkatan mutu pendidik dan  tenaga kependidikan terdiri 

dari pemenuhan standar isi, SKL, standar proses, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana dan 

standar penilaian. 

6. Program manajemen pelayanan pendidikan meliputi penerimaan 

siswa baru. 
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7. Program peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun terdiri dari 

pelaksanaan pra UN SMP, US dan UN SMP, bantuan sosial, hari besar 

nasional, latihan pramuka, outbond, ekstrakurikuler, lomba mapel, 

pembinaan peningkatan keimanan, UTS, UAS, UKS, dan kegiatan tes 

pengendali mutu.  

8.  Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 

terdiri dari pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, 

pengadaan peralatan kerja perpustakaan, pengelolaan buku perpustakaan, 

lomba perpustakaan sekolah, lomba sinopsis, dan lomba pembuatan 

puisi. 

 

Program-program strategis yang direncanakan SMP Negeri 2 Magelang 

pada tahun pelajaran 2010/2011 hampir sama dengan SMP Negeri 1 

Magelang, perbedaan di SMP Negeri 2 ada program persiapan untuk 

akreditasi dan penerapan ISO dan belum ada pengembangan kewirausahaan, 

dan kesehatan. Secara jelas program tersebut adalah: 

1. Persiapan akreditasi dan penerapan ISO 

2. Pengembangan standar kompetensi lulusan berstandar 

internasional 

3. Pengembangan kurikulum berstandar internasional 

4. Pengembangan standar proses pembelajaran 

5. Pengembangan pemenuhan standar penilaian 

6. Pengembangan pemenuhan standar pengelolaan  

7. Pengembangan pemenuhan standar sarana prasarana 

8. Pengembangan pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan 

9. Pengembangan standar pembiayaan 

10. Pengembangan budaya dan lingkungan sekolah 

11. Pengembangan kesiswaan 

12. Bidang bimbingan konseling  

13. Pengembangan sistem informasi manajemen 

14. Pengembangan humas dan kerjasama 

15. Pengembangan kegiatan perpustakaan 

16. Pengembangan kegiatan ketatausahaan. 
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Pengembangan rencana pembiayaan  program kegiatan tersebut 

disesuaikan dengan kemampuan pihak sekolah dalam menarik sumber dana. 

Untuk menentukan kegiatan mana yang harus dibiayai, maka masing-masing 

sekolah diberi kebebasan dalam menjabarkan sub-sub kegiatan tersebut 

sesuai dengan program dan jadwal yang telah disusun bersama dengan dasar 

prioritas kepentingan dan kebutuhan sekolah. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Nurwiyono, M.Pd. (Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Magelang) sebagai 

berikut: 

”Besar biaya setiap pos pengeluaran di sekolah kami, 

disesuaikan dengan program yang telah disusun, disesuaikan 

dengan kebutuhan dan dana yang tersedia dan yang 

terprogram” 

Secara sederhana rencana penggunaan biaya di SMP Negeri 2 Magelang 

dapat disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel  

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 

MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009–2010/2011 

 

N

o 

 

Jenis Kegiatan 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

% Rp % Rp % Rp 

1 

 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

Belanja Pegawai 

(Insentif) 

Belanja Barang dan 

Jasa 

Belanja Perjalanan 

Dinas 

Belanja Pemeliharaan 

Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan 

Belanja Modal 

14,05 

 

17,94 

 

1,56 

4,80 

47,08 

 

14.57 

114.236.368 

 

145.872.510 

 

  12.650.000 

  39.025.000 

382.736.389 

 

118.480.580 

13,88 

 

79,18 

 

- 

- 

- 

 

6,94 

    221.689.900 

 

1.265.061.100 

 

- 

- 

- 

  

 110.900.000 

33,21 

 

66,79 

 

 

 

 

 

241.532.500 

 

485.845.000 

 

- 

- 

- 

 Jumlah 100 813.000.847 100 1.597.651.000 100 727.377.500 

Catatan : jumlah tersebut tidak termasuk gaji dan tunjangan yang bersumber dari 

belanja tidak langsung, Belanja pegawai tahun pelajaran 2008/2009 sebesar Rp. 

981.889.493,- tahun pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 1.438.967.172,- tahun 
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pelajaran 2010/2011 sebesar Rp. 1.475.601.008 yang bersumber dari Pemerintah 

Kota.  

 

D. PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN  

Penggunaan Biaya Dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah  

Propinsi  

Ada minimal sembilan indikator kinerja kunci minimal yang harus 

dibiayai oleh anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi 

khususnya bantuan dana blockgrant RSBI. Delapan program yang 

merupakan indikator kinerja kunci minimal (IKKM) merupakan delapan 

standar minimal dari BSNP yang harus dikembangkan yaitu: 

 (1) pemenuhan standar isi/kurikulum bertaraf internasional 10%, (2) 

pemenuhan standar proses bertaraf internasional 25%, (3) pemenuhan 

standar kompetensi lulusan SMP bertaraf internasional 10%, (4) pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional 20%, (5) 

pemenuhan standar sarana prasarana bertaraf internasional 15%, (6) 

pemenuhan standar pengelolaan bertaraf internasional 15%, (7) pemenuhan 

standar penilaian bertaraf internasional 5%, (8) pemenuhan standar 

pembiayaan pendidikan (yang belum dikembangkan) (Depdiknas, 2009:245), 

dan (9) pengembangan budaya dan lingkungan sekolah yang merupakan 

indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) bagi sekolah RSBI. IKKT 

diprogramkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah.  

Pencapaian pemenuhan IKKT sangat ditentukan oleh kemampuan 

kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku 

kepentingan yang lain (Depdiknas, 2009 :32-44). Dari panduan tersebut 

berarti hanya ada tujuh program pengembangan yang harus dikembangkan 

sekolah RSBI, dari delapan IKKM standar nasional yang dikembangkan, 

standar pembiayaan yang belum dikembangkan. Standar komponen 

pembiayaan yang perlu dikembangkan menjadi RSBI untuk SMP adalah: (1) 

menyediakan dana pendidikan yang cukup dan berkelanjutan untuk 

menyelenggarakan pendidikan di sekolah, (2) menghimpun/menggalang 

dana dari potensi sumber dana yang bervariasi, (3)  mengelola dana 

pendidikan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah untuk mencapai berbagai target indikator kunci 

tambahan (Depdiknas, 2009: 256-262). 

SMP Negeri 2 Magelang sebagai sekolah RSBI tahun pelajaran 

2010/2011 menginjak tahun ketiga, tahun pertama SMP Negeri 2 tidak 



 107 

mendapatkan blockgrant dan tahun ketiga dana blockgrant RSBI Pusat (Rp. 

300.000.000,-)  digunakan untuk membiayai tujuh program strategis 

pemenuhan Pendidikan Berstandar Internasional yaitu:  

(1) Program Pengembangan Standar Kurikulum, (2) Program Pengembangan 

Standar Kompetensi Kelulusan,  (3) Program Pengembangan Standar Proses 

Pembelajaran, (4) Program Pengembangan Standar Penilaian,  (5) Program 

Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana, (6) Program Pengembangan 

Standar Pengelolaan, (7) Program Pengembangan Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan.  

Bantuan dari RSBI Propinsi sebesar Rp. 400.000.000,- digunakan 

untuk sembilan program yaitu:  

(1) Pengembangan Standar Pengelolaan (Manajemen ISO 9001-2009 dan 

persyaratan akreditasi), (2) Pengembangan Standar Sarana Prasarana RSBI, 

(3) Pengembangan Standar Sistem Informasi Manajemen (SIM), (4) 

Pengembangan Standar Proses , (5) Pengembangan Standar Penilaian, (6) 

Pengembangan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sister School, subsidi 

study lanjut, workshop kepala sekolah, pelatihan dan workshop guru dan 

karyawan), (7) Pemenuhan Standar Pengelolaan, (8) Pengembangan 

Kegiatan Perpustakaan (pembelian buku koleksi), dan (9) Pengembangan 

Ketatausahaan (perbaikan alat musik gamelan).  

Dari dua SMP Negeri RSBI di Kota Magelang maka satu-satunya 

standar nasional pendidikan yang tidak dikembangkan adalah pemenuhan 

standar pembiayaaan.  

Untuk semua SMP Negeri dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) menurut Buku Panduan BOS (2010:28-31) 

digunakan untuk:  

(1) Pembiayaan penerimaan siswa baru, (2) Pembelian buku referensi dan 

buku teks pelajaran bagi sekolah yang tidak menerima DAK, (3) Pembiayaan 

kegiatan pembelajaran remedial dan kegiatan kesiswaan, (4) Pembiayaan 

ulangan harian dan ujian sekolah, (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, 

(6) Pembiayaan langganan daya dan jasa, (7) Pembiayaan perawatan sekolah, 

(8) Pembayaran honorarium bulanan guru (GTT) dan tenaga kependidikan 

honorer (TTT), (9) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, 

KKG/MGMP dan KKKS/MKKS, (10) Pemberian bantuan biaya transportasi 

bagi siswa miskin yang menghadapi masalah transport dari dan ke sekolah, 

(11) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK, surat menyurat, penyusunan 
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laporan BOS, biaya transport ke Bank/PT Pos, (12) Pembelian komputer 

desktop dan unit printer untuk kegiatan belajar siswa maksimun 1 set untuk 

SD dan 2 set untuk SMP, (13) Bila masih terdapat sisa dana dapat digunakan 

untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler 

sekolah dan peralatan untuk UKS, Dana BOS tidak boleh digunakan untuk 

membangun gedung/ruangan baru, rehabilitasi sedang dan berat, membeli 

seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi, membayar bonus dan 

transportasi rutin guru, dan kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan 

operasi sekolah.  

Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang tahun 2010/2011 digunakan 

untuk: (1) honorarium GTT dan TTT, (2) pelibatan sekolah/lembaga 

pendidikan internasional, (3) melengkapi buku perpustakaan, (4) 

penambahan ruang kegiatan belajar mengajar dan mebelair,  (5) penyelesaian 

raport siswa, (6) pengembangan kegiatan ketatusahaan (ATK, daya dan jasa, 

pemeliharaan, pembuatan ruang ganti, pengadaan TV ruang tamu). 

Temuan dari SMP Negeri 2 Magelang dalam RAPBS Tahun 

2010/2011 adalah penggunaan BOS seharusnya tidak boleh digunakan untuk 

membangun ruangan baru, dan rehabilitasi sedang dan berat, tidak boleh 

untuk membeli mebelair (TV) kecuali memang dana yang digunakan untuk 

operasional sudah memenuhi dan masih ada sisa dana.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pembiayaan dari blockgrant 

RSBI  dan dana BOS antara lain adalah: (a) Kepala Sekolah sebagai atasan 

langsung, (b) Bendahara sekolah, (c) Direktorat Pembinaan SMP/Dinas 

Pendidikan Propinsi/Dinas Pendidikan Kota, (d) Bank Pemerintah (BRI & 

Bank Jateng). Mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan blockgrant 

RSBI dari pemerintah pusat (Direktorat Pembinaan SMP) adalah:  

1. Pada bulan Juni Direktorat Pembinaan SMP mengadakan workshop 

tentang bantuan bagi RSBI. 

2. Sekolah disuruh membuat proporsal yang berupa draf  Rencana Kerja 

Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). 

Dalam RKAS tertulis secara rinci jadwal program kegiatan dan anggaran 

yang diusulkan selama satu tahun anggaran. 

3. Verifikasi proporsal yang telah diajukan oleh sekolah. 

4. Penandatanganan MOU antara Direktorat Pembinaan SMP dengan 

Sekolah 

5. Dana di tranfer ke rekening sekolah melalui BRI Cabang Magelang 
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6. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah 

sesuai dengan program, kegiatan dan kebutuhan yang tertulis dalam 

proporsal yang dajukan. 

Mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan blockgrant RSBI dari 

propinsi adalah: 

1. Sekolah mendapatkan undangan sosialisasi bantuan RSBI dari Propinsi 

Jawa Tengah. 

2. Sekolah membuat proporsal pengajuan berdasarkan petunjuk teknis dari 

propinsi yaitu berisi program kegiatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah yaitu peningkatan dan pengembangan delapan standar 

nasional dan tambahan satu standar yaitu bahasa inggris dan peningkatan 

IT 

3. Penandatanganan MOU atau kesepakatan antara sekolah dengan 

pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 

4. Dana di transfer ke Kas Daerah Kota Magelang. 

5. Verifikasi proporsal oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang. 

6. Dana di transfer ke rekening sekolah melalui Bank Jateng. 

7. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah 

sesuai dengan kebutuhan. 

Mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) adalah: 

1. Pada bulan Juni (awal tahun pelajaran) ada edaran dari Dinas Pendidikan 

Propinsi tentang pendataan  jumlah siswa. 

2. Sekolah mengisi jumlah siswa dan sekolah mengajukan bantuan dana 

BOS ke Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Magelang. 

3. Dinas Pendidikan Kota merekap dan mengusulkan ke Dinas Pendidikan 

Propinsi 

4. Dinas Pendidikan Propinsi memberi jawaban bahwa dana BOS akan 

turun setiap triwulan, melalui rekening sekolah yaitu BRI Cabang 

Magelang. 

5. Setiap akhir bulan, sekolah membuat laporan terpadu penggunaan  dana 

BOS dan dana SBS ke Dinas Pendidikan Kota. 

6. Setiap akhir tahun sekolah membuat laporan total penggunaan dana BOS 

dan SBS dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota. 
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Penggunaan Biaya Dari Anggaran Pemerintah Kota  

Sumber dana dari Pemerintah Kota terdiri dari  gaji dan subsidi bantuan 

sekolah (SBS). Gaji disebut belanja daerah atau belanja tidak langsung atau 

belanja pegawai digunakan untuk membayar: (1) gaji pokok (kode rekening 

5.1.1.01.01), (2) tunjangan keluarga (kode rekening 5.1.1.01.02), (3) 

tunjangan fungsional (5.1.1.01.04), (4) tunjangan beras (5.1.1.01.06), (5) 

tunjangan khusus/PPh (5.1.1.01.07), (6) pembulatan gaji (5.1.1.01.08), (7) 

iuran asuransi kesehatan (5.1.1.01.09), dan (8) kesejahteraan pegawai 

(Kespeg) (5.1.1.02.06). Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga 

kependidikan dikelompokkan menjadi biaya operasional personil (PP19 

tahun 2005)  

Beberapa pihak yang terlibat dalam penerimaan gaji adalah: (a) Dinas 

Pendidikan Kota Magelang, (b) Bendahara Sekolah, (c) Kepala Sekolah, dan 

(d) Guru dan karyawan. Mekanisme pencairan gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah: 

1. Sekolah mengambil daftar gaji ke Dinas Pendidikan Kota Magelang 

(rangkap lima) sambil menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

gaji bulan sebelumnya. 

2. Sekolah membuat  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (RPTJB) 

dan mengembalikan daftar gaji salinan kedua ke  Dinas Pendidikan 

Kota. 

3. Pada setiap awal bulan bendahara mengambil  gaji di BPD Jateng 

dengan cek dan yang bertanggung jawab bendahara dan kepala 

sekolah.. 

4. Setelah semua guru dan karyawan mengambil gaji maka SPJ gaji 

rangkap tiga dikembalikan ke Dinas Pendidikan sekaligus mengambil 

daftar gaji bulan berikutnya. 

Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) adalah dana dari Pemerintah Kota 

Magelang tujuannya untuk dapat mendampingi dana BOS. Pemberian 

bantuan ini diberikan ke sekolah juga berdasarkan jumlah siswa. Kalau BOS 

peruntukannya jelas dan kaku, sedangkan peruntukan SBS lebih fleksibel. 

Menurut Dinas Pendidikan Kota Magelang pemberian SBS setiap tahun 

peruntukannya berbeda,  Dinas Pendidikan Kota memberikan rambu-rambu 

peruntukan alokasi dana SBS ke sekolah. Sebagai perbandingan penggunaan 

SBS setiap tahun untuk tiap sekolah  adalah: (1) tahun 2008/2009 SBS 

digunakan untuk: (a) biaya tetap, (b) jumlah murid, (c) jumlah GTT/TTT, (d) 
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peralataan, (e) pemeliharaan, (f) pengembangan SDM, (g) biaya SIM, (h) 

WAN Kota, (i) SBI/SSN/Potensial; (2) tahun 2009/2010 SBS digunakan 

untuk : (a) peralatan,  (b) SDM, dan (c) SIM perpustakaan; (3) dana SBS 

tahun 2010/2011 digunakan untuk: (a) biaya operasional (biaya tetap dan 

jumlah murid), (b) peningkatan  mutu digunakan untuk: (1) biaya internet, 

(2) biaya SIM, (3) biaya pengembangan SDM, dan (4) biaya peralatan. SBS 

diberikan setiap tiga bulan  (triwulan) sekali di Bank Jateng melalui rekening 

sekolah.  

Tahun 2010/2011 SBS oleh SMP Negeri 2 digunakan untuk: (1) 

penambahan alat peraga matematika, (2) pembelian LCD proyektor, (3) 

penambahan ruang KBM dan mebelair, (4) pengembangan SDM tatausaha, 

(5) langganan surat kabar, (6) pengadaan papan nama, meja dan almari.                                                                                                                                             

 Mekanisme pencairan dana SBS adalah: 

1. Pada bulan Maret sekolah mendapatkan pemberitahuan dari Dinas 

Pendidikan tentang alokasi Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) 

2. Sekolah harus menuangkan dana SBS dalam bentuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang mengacu pada Instruksi 

Walikota Magelang Nomor 900/34/122 Tahun 2003 tentang Manajemen 

Keuangan Sekolah dengan Pendekatan Anggaran Kinerja. 

3. Dana SBS akan turun setiap triwulan dengan bukti Dinas Pendidikan 

akan mengirim kwitansi ke rekening sekolah sebagai bukti dana telah 

disetor ke rekening sekolah melalui rekening Bank Jateng. 

4. Setiap akhir bulan, sekolah membuat laporan terpadu penggunaan  dana 

SBS dan dana BOS ke Dinas Pendidikan Kota. 

5. Setiap akhir tahun sekolah membuat laporan total penggunaan dana BOS 

dan SBS dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota. 

 

Penggunaan Biaya Dari Sumbangan Masyarakat 

Sumbangan masyarakat bagi sekolah RSBI meliputi: (a) Sumbangan 

Pengembangan Institusi (SPI), (b) Sumbangan Bulanan/IPP/Iuran Komite 

Sekolah, (c) Iuran Peningkatan Mutu (IPM), dan (d) Iuran setahun 

sekali/iuran kesiswaan.  SPI klas 7  SMP Negeri 2 Magelang besarnya sama 

yaitu Rp. 1.500.000,-, digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan, 

pemenuhan buku pelajaran, pengadaan dan pemeliharaan alat kantor.  

Sumbangan bulanan di SMP Negeri 2 Magelang untuk setiap siswa klas 7 

dan klas 8 besarnya sama yaitu setiap bulan Rp. 100.000,-, sedangkan untuk 
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klas 9 besarnya Rp. 150.000,-. Penggunaan sumbangan bulanan ini untuk 

membiayai kegiatan operasional di sekolah. Penggunaan iuran peningkatan 

mutu (IPM) atau tambahan jam pelajaran ke 0 digunakan untuk operasional 

tambahan jam ke nol, dan siang hari serta tryout. Besarnya dana untuk klas 7 

dan klas 8 Rp. 200.000,- dan klas 9 Rp. 250.000,-.   Iuran setahun sekali pada 

tahun pelajaran 2010/2011 biaya daftar ulang di SMP Negeri 2 Magelang 

sebesar Rp. 300.000,- setiap siswa dan digunakan untuk kegiatan siswa 

selama satu tahun pelajaran untuk kegiatan (a) dana kesiswaan (OSIS) Rp. 

160.000,-; (b) dana perpustakaan Rp. 20.000,-; (c) dana komputer Rp. 

60.000,- dan (d) dana majalah Spenada Rp. 60.000,-. Beberapa pihak yang 

terlibat dalam penggalangan sumbangan masyarakat atau iuran komite 

sekolah adalah : (a) Kepala Sekolah, (b) Guru dan karyawan, (c) Komite 

sekolah, dan (d) Orang tua/wali siswa. Mekanisme yang dilakukan sekolah 

adalah: 

1. Sekolah mengadakan rapat pleno dengan orang tua siswa, komite sekolah 

dan semua warga sekolah. 

2. Dalam rapat pleno sekolah tersebut, sekolah menjelaskan secara 

tranparan pemasukan dana dan pengeluaran yang harus dibiayai dalam 

kurun waktu satu tahun pelajaran dan kemukakan juga kekurangan 

dananya secara terbuka, tetapi sekolah juga sudah merancang kira-kira 

siapa yang mau menanggung pengeluaran termasuk orang tua siswa. 

3. Diperoleh kesepakatan secara  musyawarah dan mufakat antara orang tua 

dan pihak warga sekolah tentang kekurangan dana yang harus 

ditanggung masing-masing orang tua siswa. 

 

E. EVALUASI BIAYA PENDIDIKAN  

Proses evaluasi penggunaan biaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 

Magelang, pada prinsipnya mengarah pada sistem dan mekanisme 

pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan pengelolaan yang dimaksud 

diwujudkan dalam bentuk keterkaitan berbagai unit kerja yang ada di sekolah 

dalam proses administrasi yang berlangsung secara teratur melaui siklus 

tertentu dan menunjuk dengan jelas siapa melakukan apa, kapan 

dilaksanakan, bagaimana melakukannya dan untuk apa dilakukan.  Bambang 

Hartadi (1990:122) mekanisme tersebut dinamakan ”pengendalian 

administrasi” yang mengarah pada ”operating control” dan akan membawa 

pengaruh langsung terhadap catatan keuangan. 
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Pengelolaan terpadu atas dana diharapkan mampu berfungsi sebagai 

usaha nyata dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan biaya dalam menunjang program pembelajaran di sekolah. Ada 

dua kajian evaluasi yang dilakukan yaitu kegiatan pemeriksaan dan kegiatan 

pelaporan (pertanggungjawaban ) keuangan. 

 

Kegiatan Pemeriksaan 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaaan dilaksanakan sejak saat 

perencanaan sampai pada pelaksanaan penggunaan biaya. Secara lebih jelas 

kegiatan pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pemeriksaan terhadap Perencanaan Biaya 

Guna menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai maka pihak 

sekolah melakukan pemeriksaan pengajuan rencana kegiatan dan anggaran 

yang dibuat guru/bidang/urusan, dengan melibatkan berbagai pihak 

khususnya wakil kepala sekolah/kepala bidang/urusan atau tim penyusun 

RAPBS. Rencana itu kemudian diplenokan dengan semua guru dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, program yang direncanakan dan skala 

prioritas. Setelah pihak sekolah menyusun rancangan RAPBS/RKAS, 

selanjutnya rancangan tersebut diajukan ke pleno dengan komite sekolah. 

Dalam hal ini komite sekolah bertugas untuk memberi masukan, memberi 

saran dan menyeleksi kelayakan anggaran yang direncanakan. Hanya saja 

karena komite sekolah kadang-kadang ada yang kurang aktif dalam 

pengumpulan data dan penyusunan rancangan maka fokus perhatian 

pemeriksaan hanya berkisar pada berapa besarnya biaya yang harus 

ditanggung oleh orang tua siswa. Selanjutnya rancangan RAPBS/RAKS 

diplenokan dengan kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan orang 

tua siswa. Selanjutnya rancangan RAPBS yang telah disepati dan 

ditandatangani kepala sekolah dan komite sekolah diajukan ke Dinas 

Pendidikan Kota Magelang. Pengajuan ini merupakan pendahuluan 

pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan Kota sehingga hasil pemeriksaan belum 

merupakan pengesahan. Kemudian setelah diperiksa kelayakannya 

rancangan dikembalikan ke sekolah untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, 

rancangan RAKS diajukan lagi ke Dinas Pendidikan untuk mendapat 

persetujuan dan disyahkan menjadi APBS. Penyampaian RAPBS ke Dinas 

Pendidikan disertai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan Ketua 

Komite Sekolah. 
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Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Penggunaan Biaya 

Terhadap pelaksanaan penggunaan biaya banyak pihak yang 

berkewajiban untuk melakukan pemeriksaaan yaitu Kepala Sekolah, 

Pengurus Komite Sekolah, Inspektorat Jenderal, BPKP, Inspektorat 

Wilayah/Bawas, Dinas Pendidikan, para guru dan karyawan, serta orang tua 

siswa. Namun demikian yang paling efektif adalah pemeriksaan oleh Kepala 

Sekolah, Guru, Karyawan dan Pengurus Komite Sekolah. 

Sebagai atasan langsung Kepala Sekolah seharusnya berkewajiban 

melakukan pemeriksaan setiap saat apabila memang diperlukan. Karena 

kesibukan tugasnya, kemudian Kepala Sekolah secara resmi melakukan 

pemeriksaan  minimal sebulan sekali terhadap semua bendahara yang ada. 

Sebagai tangan panjang Kepala Sekolah dalam melakukan pemeriksaan agar 

dapat berjalan secara lebih efektif, dibentuklah beberapa pembantu 

bendahara/pengelola dan beberapa tim belanja barang, dan tim penerima 

barang. Bendahara di SMP Negeri 2 Magelang hanya ada satu, tetapi dibantu 

oleh pembantu bendahara yang lain yaitu : bendahara RSBI, bendahara 

peningkatan mutu, bendahara pengelola beasiswa, bendahara OSIS, 

bendahara majalah, bendahara perawatan komputer, dan lain-lain. Semua 

uang sekolah ada di rekening Bank Pemerintah (BRI dan Bank Jateng), 

sehingga apabila bendahara akan mencairkan uang kontan, maka bendahara 

mengajukan ke bank dengan cek yang harus ditandatangani Kepala Sekolah 

dan bendahara sekolah. Bendahara hanya boleh membawa uang kontan/uang 

panjar sebesar Rp. 10.000.000,-.tidak boleh lebih. Setiap kali bendahara mau 

mencairkan uang dari Bank harus selalu minta tandatangan Kepala Sekolah 

dan selalu membuat rincian penggunaannya. Sesuai dengan namanya, 

bendahara RSBI bertugas untuk mengelola penerimaan dan penggunaan 

bantuan block grant RSBI baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

propinsi, bendahara peningkatan mutu bertugas untuk mengelola tambahan 

jam pelajaran dan penyelenggaraan tryout, bendahara beasiswa bertugas 

mengelola penerimaan beasiswa dari alumni atau dari yang lain dan 

penggunaannya, bendahara OSIS bertugas mengelola semua penerimaan dan 

pengeluaran kegiatan kesiswaan, bendahara majalah spenada bertugas 

mengelola pemasukan dan pengeluaran penggunaan majalah spenada di SMP 

Negeri 2 Magelang, dan bendahara perawatan komputer bertugas mengelola 

iuran komputer dan penggunaannya. Sedangkan tim belanja barang bertugas 

untuk mencari rekanan, untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan 
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dengan kualitas yang memadai dan harga yang terendah. Tim penerima 

barang bertugas untuk menghitung kebenaran baik secara kuantitas, kualitas 

maupun harga satuan barang sebelum barang-barang tersebut disimpan di 

gudang atau langsung digunakan. 

Pengurus komite sekolah, setiap tiga bulan sekali mengadakan rapat 

komite sehingga waktu itu juga digunakan untuk mengevaluasi penerimaan 

dan penggunaan  dana iuran komite sekolah secara benar. Tetapi peran 

komite disini juga tidak hanya mengevaluasi penggunaan dana, mereka 

punya peran juga sebagai pemberi saran dan mengontrol kegiatan yang lain 

di luar pembiayaan. Pemeriksaan yang dilakukan orang tua/wali murid 

hampir tidak ada, yang ada biasanya orang tua minta keringanan pembayaran 

SPI (untuk RSBI) atau sumbangan bulanan. Khusus untuk guru biasanya 

hanya menanyakan hal-hal yang menyangkut gaji, tunjangan dan insentif 

yang belum turun dan jarang memeriksa penggunaan uang.  

Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP, Irjen Pusat, Irjen 

Propinsi  dilakukan satu tahun sekali. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat 

Wilayah (Bawas) setiap enam bulan sekali diadakan pemeriksaan. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh nara sumber berikut: 

Nurwiyono,SN, M,Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Magelang: 

”Di SMP kami ada minimal enam pembantu bendahara yang 

membantu bendahara untuk memperlancar pengelolaan 

keuangan, karena kalau bendahara hanya satu tidak efektif. Untuk 

pemeriksaaan penggunaan uang dilakukan oleh komite sekolah 

tetapi tidak kontinyu, sedangkan yang berwenang mengevaluasi 

selama ini adalah BPKP, Irjen, Bawas Kota. Pada tahun kemarin 

ada temuan seharusnya pelaksanaan kursus bahasa inggris guru 

dan karyawan diselenggarakan tahun anggaran Nopember tetapi 

dilaksanakan sampai bulan Februari. Ini disebabkan karena 

pemerintah menggunakan tahun anggaran bulan Januari s/d 

Desember, sedangkan sekolah menggunakan tahun pelajaran 

yang dimulai bulan Juli”. 

 

Kegiatan Pelaporan (Pertanggungjawaban) Keuangan 

Secara tertulis penggunaan dana untuk membiayai berbagai kegiatan 

pendidikan harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima 
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laporan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik dengan disertai bukti-bukti 

transaksi yang ada.  

Dana yang berasal dari pemerintah seperti dana blockgrant RSBI  dan 

BOS, sistem pelaporannya mengikuti ketentuan yang berlaku dengan 

menyertakan bukti-bukti transaksi yang ada. Sebulan sekali pelaporan 

penggunaan dana secara terpadu ( semua pengeluaran dari semua sumber 

dana yang ada) yang berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) dikirim ke 

Walikota Magelang c.q Dinas Pendidikan Kota Magelang, tembusan 

disampaikan kepada Kepala Pengawasan Kota Magelang dan Kepala Bagian 

Keuangan Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan laporan dana khusus BOS 

setiap tiga bulan sekali dikirim ke Dinas Pendidikan Kota dan ke Komite 

Sekolah. Disamping dikirim ke Dinas Pendidikan, laporan penggunaaan dana 

BOS juga tertempel di papan pengumuman, ke orang tua siswa pada saat 

menerima raport (satu tahun sekali), ke guru dan karyawan pada saat rapat-

rapat insidental dan pada akhir tahun ajaran bersamaan dengan workshop 

persiapan tahun pelajaran baru. Materi pelaporan berisi  seperti halnya dalam 

RAPBS berisi materi tentang program, kegiatan, total belanja, 

penanggungjawab, indikator, tolok ukur kinerja, target kerja, kode rekening 

uraian, volume penggunaan, satuan harga dan jumlah. 

 

Pemanfaatan Hasil Evaluasi  

Hasil evaluasi penggunaan biaya oleh pihak sekolah digunakan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan rancangan RKAS dengan masukan berbagai pihak 

(guru, karyawan, komite sekolah, Dinas Pendidikan) dan kemampuan 

orang tua  siswa. 

2. Menentukan kembali kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai dengan 

skala prioritas, kebutuhan, dan patokan biaya yang rasional sesuai 

dengan standar Walikota Magelang. 

3. Mengadakan perubahan RKAS yang baru sesuai dengan tambahan 

perubahan. 

4. Untuk mengambil langkah-langkah tertentu atau kebijakan apabila di 

tengah perjalanan tahun anggaran terdapat kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam penggunaan biaya.  
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5. Dijadikan pedoman untuk menyusun RKAS pada tahun berikutnya 

dengan memperhatikan segi ketercapaian  target kerja dan efektivitas 

kinerja. 

6. Dijadikan sebagai pedoman untuk pengambilan strategi atau kebijakan-

kebijakan pada tahun berikutnya. 
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BAB 5 

MODEL PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL 

SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)  

 

A.  KONSEP BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN 

(BOSP) 

Di tingkat sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya 

operasional dan biaya investasi. Biaya operasional adalah biaya yang 

ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan pendidikan yang habis digunakan dalam waktu satu tahun 

atau kurang per siswa per tahun. Biaya operasional dapat dipilah menjadi 

biaya operasional personil dan biaya operasional bukan personil. 

Biaya operasional personil meliputi seluruh pengeluaran sekolah yang 

digunakan untuk kesejahteraan personil atau sumber daya manusia (SDM) 

dan pengembangan personil (SDM) sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005,  biaya pengembangan personil (SDM) termasuk 

biaya investasi/modal karena penggunaan atau pemanfaatan hasil 

pengembangan SDM bukan hanya untuk satu tahun, melainkan lebih dari 

satu tahun. Namun, karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun 

dalam nilai riil yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM ini dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya operasional. Kesejahteraan personil mencakup 

gaji, tunjangan, kesejahteraan, transportasi termasuk perjalanan dinas, 

seragam, kelebihan jam mengajar atau kerja, tunjangan hari raya, dan 

sebagainya. Adapun personil  (SDM) sekolah adalah : kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, guru tetap pegawai negeri sipil (PNS), guru honorer, guru 

diperbantukan, guru tetap yayasan, pegawai tata usaha (TU), pesuruh 

sekolah, satpam, tenaga laboratorium atau bengkel, pegawai perpustakaan, 

dan pengurus komite sekolah. Pengembangan personil (SDM) meliputi: 

lokakarya, seminar, magang, pelatihan, penataran, dan pendidikan untuk 

personil. 

Biaya operasional nonpersonalia meliputi seluruh pengeluaran sekolah 

selain yang dimanfaatkan untuk keperluan kesejahteraan guru dan staf di 

sekolah. Komponen biaya ini mencakup biaya-biaya sebagai berikut: biaya 

alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya 

pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya 

transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya 
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pembinaaan siswa/ekstra kurikuler, biaya ujian kompetensi, biaya praktek 

kerja industri dan biaya pelaporan. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya 

untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan 

sekolah dan proses belajar. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya 

untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan pratikum IPA, praktikum IPS,  

pratikum bahasa, komputer, keterampilan, olah raga, kebersihan, kesehatan 

dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain yang habis 

dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang. Biaya pemeliharaan dan 

perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana 

dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan 

prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan 

mengajar. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan 

daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di 

sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air dan lain-lain. Biaya 

transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan 

dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota 

maupun ke luar kota. Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan 

konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi 

seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah. 

Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan 

keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta 

didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan 

praktek kerja di industri. Biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler adalah 

biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan 

ekstra kurikuler seperti pramuka, PMR, UKS, KIR, olahraga, kesenian, 

lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan 

keagamaan dan lain-lain (Depdiknas:2009:4-5). 

 

Penghitungan BOSP 

Di Amerika Serikat, diberlakukan empat sistem penghitungan biaya 

pendidikan, yang terkenal dengan “funding formula”, yang digunakan untuk 

menentukan besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada 

negara-negara bagian. Keempat formula tersebut adalah (1) berdasarkan 

bobot atau jumlah siswa, (2) sama rata, (3) berbasis sumberdaya, dan (4) 

berdasarkan presentasi dana pendamping (Parrish O’Reilly,2009:14-15). 
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Di Indonesia, untuk membiayai biaya operasional satuan pendidikan 

pemerintah pusat memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 

semua satuan pendidikan dasar di Indonesia berdasarkan jumlah siswa. 

Berdasarkan Buku Panduan BOS Tahun 2010 untuk SD/MI Kabupaten 

sebesar Rp. 397.000,- setahun, Kota Rp. 400.000,- setahun, sedangkan untuk 

SMP/MTs Kota sebesar Rp. 575.000,- dan Kabupaten Rp. 570.000,- setahun. 

Berdasarkan peraturan Mendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang 

standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs,  

SDLB, dan SMPLB yang dibuat berdasarkan standar DKI Jakarta adalah: 

 

 

Tabel  

Standar Biaya Operasi Nonpersonalia di DKI Jakarta Tahun 2009 

 

 

No 

 

Sekolah 

Biaya Operasi Nonpersonalia 

(Rp Ribu) 

% 

Minimum 

untuk ATS 

 

% 

Minimum 

Untuk 

BAHP 

Per 

Sekolah 

Per 

Rombel 

Per 

Siswa 

1 SD/MI 97.440 16.240 580 10 10 

2 SMP/MTs 136.320 22.720 710 10 10 

3 SDLB Tunagrahita 89.400 14.900 2.980 10 10 

4 SMPLB Tunagrahita 107.280 35.760 4.470 10 10 

 

(Sumber: Peraturan Mendiknas No.69 Tahun 2009) 

  

Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk 

masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi 

nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks biaya pendidikan masing-masing 

daerah. Menurut peraturan Mendiknas Nomor 69 tahun 2009 tersebut indeks 

biaya pendidikan Kota Magelang adalah 0,916. Jadi standar biaya operasi 

nonpersonalia tahun 2009 berdasarkan penghitungan basis DKI Jakarta 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel   

Standar Biaya Operasi Nonpersonalia di Kota Magelang 

berdasarkan Basis DKI Jakarta Tahun 2009 

 

 

No 

 

Sekolah 

Biaya Operasi Nonpersonalia  

Per Sekolah Per Rombel Per Siswa 

1 SD/MI   89.255.040 14.875.840  531.280 

2 SMP/MTs 124.869.120 20.811.520   650.360 

3 SDLB Tunagrahita   81.890.400 13.648.400 2.729.680 

4 SMPLB Tunagrahita   98.268.480 32.756.160 4.094.520 

 

(Sumber: Peraturan Mendiknas No. 69 Tahun 2009). 

 

Perhitungan dalam tabel di atas dipersyaratkan apabila satuan 

pendidikan dasar telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan, jika belum 

memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (8 SNP) berarti satuan 

pendidikan dasar tersebut menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari 

standar biaya dalam tabel ini. Dengan ketentuan jumlah rombongan belajar 

per sekolah dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk 

perhitungan biaya operasi non personalia adalah:  

1. SD/MI: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan 

belajar berisi 28 peserta didik, 

2. SMP/MTs: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan 

belajar berisi 32 peserta didik, 

3. SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar 

berisi 5 peserta didik, 

4. SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan 

belajar berisi 8 peserta didik. 

Berdasarkan studi pendahuluan satuan pendidikan belum menghitung 

biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) karena kendala waktu, sehingga 

belum tahu berapa unit cost per siswa per tahun dari sekolahnya masing-

masing. Yang dilakukan hampir semua satuan pendidikan dasar di Kota 

Magelang adalah merencanakan pengeluaran dalam satu tahun pelajaran dan 

disesuaikan dengan sumber dana yang tersedia, kalau sumber dana kurang 

atau tidak mencukupi baru mencari sumbangan dari masyarakat  (orang tua 
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siswa) atau mengurangi pos-pos pengeluaran yang tidak menjadi skala 

prioritas. 

 Berdasarkan deskripsi tentang manajemen pembiayaan dan 

penghitungan BOSP di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 yang menjadi 

obyek studi pendahuluan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

 

 

B. PROSES PERENCANAAN ANGGARAN 

Perencanaan biaya belum dilandasi oleh kegiatan identifikasi analisis 

kebutuhan dan analisis lingkungan internal dan eksternal. 

Proses penyusunan RAPBS sudah melibatkan stakeholder yang ada di 

sekolah, ini menunjukkan terlaksananya delegasi dan partisipasi semua 

warga sekolah dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah. 

Sumber biaya pendidikan pada umumnya berasal dari sumbangan 

pemerintah pusat, sumbangan pemerintah daerah, dan sumbangan 

masyarakat. Sumbangan pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dan Blockgrant RSBI. Bantuan pemerintah daerah berupa  

gaji dan tunjangan dan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) dari pemerintah kota 

sedang dari pemerintah propinsi berupa blockgrant RSBI. Sumbangan 

masyarakat hanya berasal dari orang tua dan berupa uang, sumbangan lain 

baik yang berupa uang dan barang dari pihak lain tidak kelihatan dalam 

RAPBS. 

Penentuan pos-pos pengeluaran telah didasarkan pada skala prioritas 

dan kebutuhan yang telah direncanakan dalam APBS. 

Desain RAPBS diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Magelang. 

Penyusunan usulan program, kegiatan, dana anggaran berdasarkan prinsip-

prinsip anggaran kinerja. 

 

C. PROSES PENGORGANISASIAN ANGGARAN 

RAPBS disusun oleh tim perumus yang terdiri atas kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, dan koordinator bidang 

pengembangan. Namun tim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

tidak diberi surat tugas secara formal oleh Kepala Sekolah (tidak diberikan 

surat keputusan dari pimpinan) hanya ditunjuk pimpinan. 
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D. PROSES PELAKSANAAN ANGGARAN 

Sosialisasi program, kegiatan, dan anggaran, dilakukan dengan 

berbagai cara, yakni melalui evaluasi program kegiatan tahun lalu dengan 

semua warga sekolah, penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran 

tahun berikutnya  didiskusikan dalam rapat kelompok bidang pengembangan 

yang dipimpin koordinator bidang pengembangan, rencana program masing-

masing bidang pengembangan dipresentasikan kepada semua warga sekolah 

dan komite sekolah, selanjutnya dimintakan legalitas ke Dinas Pendidikan, 

setelah mendapatkan legalitas dari Dinas Pendidikan di rapat plenokan 

dengan orang tua siswa. 

RAPBS yang telah disetujui disosialisaikan juga melalui papan 

pengumuman di sekolah, ditayangkan di website. 

 

E. PROSES EVALUASI ANGGARAN 

Pemeriksaan tidak dilaksanakan secara terencana atau terprogram. 

Tetapi minimal setiap bulan dilakukan pemeriksaan dan pelaporan oleh 

kepala sekolah, dan setiap triwulan dilakukan pelaporan secara terpadu 

penggunaan uang ke Dinas Pendidikan Kota Magelang. 

 

F. KELEMAHAN-KELEMAHAN MANAJEMEN BIAYA SMP  

Proses penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan dasar, yang 

diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat adalah memenuhi standar mutu 

yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, dan harapan masyarakat yaitu sekolah yang 

bermutu tetapi tidak mahal atau murah. Ada delapan unsur pokok dalam 

Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi 

lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) 

pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) penilaian pendidikan.  

Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP menjelaskan bahwa tujuan 

pengembangan pembiayaan adalah: (1) untuk memenuhi standar biaya (unit 

cost) per anak per tahun sebagai siswa sekolah berstandar internasional, 

melalui pengembangan sumber pendanaan maupun perolehan dana 

penyelenggaraan pendidikan berstandar internasional; (2) diperolehnya 

banyak sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan bertaraf 

internasional, baik dari lingkungan sekitar  sekolah , pemerintah daerah, 

pemerintah pusat, lembaga lain, dunia usaha/industri, baik di dalam maupun 
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di luar negeri, (3) tersusunnya program-program yang dalam upaya 

pengembangan pembiayaan sekolah berstandar internasional (Depdiknas, 

2009:82). Pemenuhan standar keuangan dan pembiayaan pendidikan klas 

adalah: (1) peningkatan sumber dana pendidikan dari pemerintah daerah; (2) 

peningkatan sumber dana pendidikan dari masyarakat/orang tua 

siswa/komite sekolah; (3) pemenuhan pengalokasian dana sesuai kebutuhan; 

(4) pemenuhan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel; (5) 

pemenuhan pelaporan penggunaan dana yang akuntabel; (6) pemenuhan 

dokumen pendukung pelaporan penggunaan dana; (7) pengembangan income 

generating unit/unit produksi/unit usaha sekolah; (8) pemenuhan penggalian 

dana dengan dunia usaha/industri. Sementara itu penyelenggaraan 

pendidikan dasar non RSBI yang dianggap sesuai dengan keinginan 

masyarakat tetapi juga merupakan program pemerintah adalah sekolah gratis 

tetapi penyelenggaraannya berdasarkan standar mutu yang telah digariskan 

dalam  PP nomor 19 tahun 2005.  

Berdasarkan delapan standar mutu pendidikan dan berdasarkan hasil 

penelitian pendahuluan ditemukan bahwa satu-satunya standar nasional 

pendidikan yang belum dikembangkan sekolah adalah standar pembiayaan, 

ini terlihat dari program-program strategis  yang direncanakan satuan 

pendidikan dasar termasuk SMP RSBI di Kota Magelang. 

Mengacu kepada hasil penelitian pendahuluan di dua SMP Negeri 1, 

dan SMP Negeri 2  Magelang,  peneliti menemukan adanya tiga kelemahan 

dasar dalam pengelolaan pembiayaan, yaitu: (1) kelemahan dalam prosedur 

pengelolaan pembiayaan, yakni belum adanya standar yang jelas yang 

dijadikan sebagai acuan dan jaminan mutu pelayanan minimal dan tolok ukur 

kinerja, dan (2) kelemahan dalam menghitung unit cost per siswa per 

sekolah, yakni rata-rata biaya operasional pendidikan per siswa per tahun per 

sekolah, (3) kelemahan memilih tim pelaksana, yakni pelaksana anggaran 

yang mempunyai kompetensi personal, sosial, dan profesional. 

Ketiga kelemahan dasar tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (1) 

pengelolaan pembiayaan tidak didahului dengan assesmen kebutuhan (need 

assesment), lingkungan internal, dan lingkungan eksternal atau analisis 

SWOT.  Dengan tidak dilakukan asesmen kebutuhan kepada pengguna 

anggaran dan lingkungan tersebut, maka pengeluaran anggaran khususnya 

kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan kekurangan anggaran, 

pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan, pendapatan 
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sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan, pengguna 

anggaran tidak mematuhi rencana kegiatan yang terdapat dalam APBS, tidak 

adanya kontrol atau pemeriksaan yang rutin; (2) dengan tidak dihitungnya 

biaya operasional satuan pendidikan secara pasti sulit untuk memprediksi 

berapa kekurangan biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) setelah 

mendapat subsidi dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) setiap siswa Rp 575.000, dan dana blockgrant RSBI  dari pemerintah 

pusat dan pemerintah propinsi, serta Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) dari 

pemerintah Kota Magelang. (3) kelemahan memilih tim pelaksana anggaran 

yang memiliki kompetensi personal, sosial dan profesional artinya pelaksana 

anggaran harus jujur, trasparan, dan memiliki kemampuan profesional 

tentang keuangan. Tetapi dalam kenyataan ada pengguna anggaran 

mengajukan anggaran berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kondisi dan 

program yang telah dibuat, tidak semua unsur memahami cara penyusunan 

APBS, pengguna anggaran tidak memahami isi APBS, pengguna anggaran 

tidak mematuhi rencana kegiatan yang terdapat dalam APBS, tidak semua 

unsur mau ikut (mampu) untuk ikut ambil bagian dalam penyusunan 

RAPBS, tidak semua unsur jujur dan transparan dalam penggunaan dana, 

tidak semua unsur mampu mendelegasikan hal-hal yang menyangkut 

keuangan sekolah, apalagi didukung oleh pimpinan yang jarang mengadakan 

pemeriksaan secara rutin tentang penggunaan dana. Hal ini dapat 

menyebabkan macetnya dana sehingga mempengaruhi mutu proses dan hasil 

pembelajaran. 

Banyaknya kelemahan dan kekurangan Satuan Pendidikan RSBI dalam 

mengelola keuangan tersebut perlu ada langkah-langkah strategis untuk 

memperbaiki secara terencana, terpadu dan komprehensif. Berdasarkan 

analisis hasil masalah tersebut di atas diperoleh dua strategi dasar untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu: (1) perbaikan prosedur 

mutu pengelolaan (SOP), dan (2) penghitungan biaya operasional satuan 

pendidikan (BOSP) atau unit cost per siswa per tahun per sekolah. 

Penelitian ini diarahkan pada penerapan prosedur mutu pengelolaan 

pembiayaan pendidikan. Komponen-komponen yang tercakup di dalam 

prosedur mutu pengelolaan tersebut adalah: (1) prosedur mutu perencanaan 

pembiayaan; (2) prosedur mutu pengorganisasian pembiayaan; (3) prosedur 

mutu pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan pembiayaan, dan (4) 
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penghitungan biaya operasional satuan pendidikan (unit cost) per siswa per 

tahun per sekolah. 

Penerapan prosedur mutu pengelolaan pembiayaan di satuan 

pendidikan didasarkan atas beberapa pemikiran, yaitu: (a) SMP 1 dan 2 

Magelang belum memiliki acuan secara tertulis tentang prosedur mutu 

pengelolaan pembiayaaan; (b) belum menghitung unit cost per siswa per 

tahun per sekolah; (c) adanya prosedur mutu pengelolaan pembiayaan yang 

mantap, dan terarah dan unit cost per siswa yang dihitung secara terus 

menerus/berkelanjutan oleh sekolah akan efektif dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan pembiayaan, karena kinerja input, proses, dan hasil 

kerja akan mudah diukur, dan  (d) model pengelolaan/manajemen 

pembiayaan di satuan pendidikan dibutuhkan oleh sekolah dan pemerintah, 

karena hingga sekarang belum ada pedoman atau acuan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pembiayaan di Satuan Pendidikan. 
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