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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur Penulis panjatkan ke hadlirat Alloh SWT atas rahmat dan 

hidayathNya, maka Penulis berhasil menyelesaikan buku “Manajemen Mutu 

Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama”. 

 Buku ini merupakan hasil dari penelitian Penulis di 2 sekolah SMP di 

Kota Magelang yaitu SMP 1 dan SMP 2 dan diperuntukkan bagi Dosen, 

Peneliti dan masyarakat umum yang tertarik di bidang manajemen 

pendidikan sebagai upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang pendidikan. 

 Dalam buku ini dikemukakan mengenai pengertian manajemen mutu, 

pengelolaan mutu, model konseptual, disain dan model manajemen biaya, 

model hipotetik serta pengembangan model manajemen biaya dengan 

penerapan prosedur mutu. 

 Kritik dan saran Penulis nantikan guna penyempurnaan buku ini dan 

semoga bermanfaat. 

 

 

 

Magelang, September 2013 

Penulis  
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PENDAHULUAN 

 

Sekolah Menengah Pertama dituntut mampu melaksanakan sistem 

manajemen internasional. Semua standar pendidikan perlu dikelola secara 

profesional. Berdasarkan kenyataan di lapangan, salah satu standar yang 

belum dikelola secara profesional adalah pembiayaan pendidikan sekolah,. 

Penelitian ini bertujuan (a) memperoleh gambaran tentang model faktual 

manajemen pembiayaan SMP di Kota Magelang, (b) mengembangkan 

model manajemen pembiayaan dengan prosedur mutu dan penghitungan 

BOSP, dan (c) mengetahui keefektifan model penghitungan BOSP pada 

SMP di Kota Magelang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 

(R&D). Subyek penelitian ini adalah para pengelola anggaran SMP N 1 dan 

SMP N 2. Penelitian diawali dengan memperoleh gambaran manajemen 

pembiayaan faktual, pengembangan model manajemen pembiayaan dengan 

prosedur mutu dan penghitungan BOSP, dan uji model. Uji model hipotetik 

prosedur mutu manajemen pembiayaan dilakukan oleh pakar dan praktisi. 

Uji model  penghitungan BOSP dilaksanakan dengan eksperimen terbatas, 

yaitu “one group pretest-postest design”. Analisis data penelitian dilakukan 

secara deskriptif, penghitungan persentase, rerata, t-test, dan chi kuadrat.  

Temuan penelitian ini adalah bahwa (1) penyusunan RAPBS sudah 

melibatkan stakeholder sekolah; sumber biaya pendidikan dari pemerintah 

pusat (BOS & blockgrant RSBI), pemerintah provinsi (blockgrant RSBI), 

pemerintah kota (SBS), dan sumbangan orang tua. Tidak semua sumber 

dana dimasukkan ke RAPBS; (2)  penggunaan dana belum sesuai 

peruntukannya; (3) monitoring dilaksanakan sejak tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan tetapi pemeriksaan tidak dilakukan secara 

terprogram dan berkesinambungan; (4) pihak yang terlibat dalam 

manajemen pembiayaan adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, 

guru/koordinator bidang pengembangan dan komite sekolah; (5) 

kekurangpahaman konsep, prosedur, dan kesibukan para pengelola 

anggaran merupakan hambatan dalam manajemen pembiayaan;  (6) hasil 

pengembangan model hipotetik prosedur mutu manajemen pembiayaan 

mempunyai karakteristik penambahan komponen tujuan, ruang lingkup 

kegiatan, kriteria keberhasilan, dan rincian prosedur mutu dari setiap fungsi 

manajemen pembiayaan; (7) hasil akhir model penghitungan BOSP 
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menambahkan komponen standar mutu dalam setiap komponen biaya 

operasional non pegawai; (8) model penghitungan BOSP efektif 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan pengelola 

anggaran.  

Implikasi teoretis temuan model memperkuat: (1) teori Blocher bahwa 

dalam manajemen biaya menekankan pentingnya penghitungan BOSP dan 

(2) teori Gaspersz bahwa sistem manajemen mutu menekankan pentingnya 

standar mutu dan target mutu dalam penyusunan dan pelaksanaan program. 

Rekomendasi yang diajukan adalah (1) perlunya menggunakan model 

prosedur mutu dalam manajemen pembiayaan, (2) perlunya menghitung 

biaya satuan dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan 

pelanggan; (3) perlunya perbaikan mutu berkelanjutan. 
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BAB 1 

MANAJEMEN MUTU 
 

A. PENGERTIAN MUTU 

Definisi mutu dapat berbeda dari setiap orang karena mutu memiliki 

banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Definisi mutu juga 

didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. 

Crosby dalam Sallis (2008:115) mempersepsikan mutu sebagai 

conformance to requirement, artinya mutu adalah kondisi barang atau jasa 

yang sesuai dengan persyaratan. Deming dalam Sallis (2008:97)  

mendefinisikan mutu sebagai the predicable degree of uniformity 

dependability at low cost and suited to market. Artinya, mutu adalah 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta tingkat kesepahaman 

tentang harga yang murah sesuai dengan kebutuhan pasar dibanding dengan 

yang lain pada kondisi barang atau jasa yang sama. Senada dengan pendapat 

tersebut Juran dalam Sallis (2008:12) mendefinisikan mutu sebagai fitness 

for use atau mutu sebagai kecocokan untuk digunakan. Sallis (2008:32) 

customers needs and wants. Artinya, sesuatu yang dianggap bermutu apabila 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, memuaskan bagi keinginan 

pelanggan. Menurut Sallis mutu memiliki dua aspek yakni measuring up to 

specification and meeting customer requirement. Artinya, jelas ukuran 

spesifikasinya dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Goetsch dan Davis 

(1994:22) mendefinisikan mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Goetsch lebih menekankan bahwa mutu 

tidak menekankan hasil akhir tetapi juga proses. 

Garvin (1994:23) mengidentifikasikan mutu lebih terinci ke dalam lima 

pendekatan perspektif mutu yaitu: (1) transcendental approach, yakni 

sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit untuk didefinisikan dan 

dioperasionalkan maupun diukur. Perspektif ini biasanya diterapkan pada 

karya seni; (2) product based approach, yakni karakteristik atau atribut yang 

dapat diukur. Perbedaan mutu mencerminkan adanya perbedaan atribut yang 

dimiliki produk secara obyektif; (3) user based approach, yakni mutu yang 

didasarkan pada pemikiran bahwa mutu tergantung pada orang yang 

memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang 

atau cocok dengan selera (fitnes for used); (4) manufacturing based 
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approach, yakni mutu sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratannya 

(conformance quality). Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian yang 

diterpakan perusahaan secara internal, dan (5) value based approach, yakni 

pandangan mutu dari segi nilai dan harga. Mutu didefinisikan sebagai 

affordable excellence. Karena itu kualitas dalam pandangan ini bersifat 

relatif dan produk yang berkualitas belum tentu produk yang bernilai. 

The International Organization for Standardization (ISO 9001-

2000:7), mendefinisikan mutu secara sederhana yakni kemampuan dari 

kelompok karakter atau ciri-ciri dari suatu produk, sistem atau proses untuk 

memenuhi persyaratan pelanggan atau pihak lain yang berkaitan. Definisi ini 

mengacu pada pendapat Goestch bahwa mutu tidak hanya menekankan hasil 

tetapi juga sistem dan proses untuk memenuhi persyaratan pelanggan. 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) mutu meliputi usaha untuk 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (2) mutu mencakup produk, 

jasa manusia, proses dan lingkungan; dan (3) mutu merupakan kondisi yang 

selalu berubah. 

Sebenarnya tidak ada definisi mengenai mutu yang dapat diterima 

secara universal namun landasan konsep mutu tersebut mencakup dua istilah 

utama yaitu: (1) ciri produk yang merupakan ciri suatu produk atau layanan 

jasa nyata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan yang disebut baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Di bidang manfaktur ciri-ciri 

produk umumnya diseabut secara langsung misalnya tingkat kemurnian dari 

suatu gas, ukuran dari suatu produk atau kekuatan suatu beton. Di bidang 

layanan jasa ciri-ciri produk sering disebut secara tidak langsung seperti 

kemudahan dalam mendapat bantuan teknis mengenai penggunaan suatu 

produk, kesopanan staf layanan atau kecepatan tanggapan, dan (2) kepuasan 

pelanggan memungkin kan adanya tingkatan mutu yang berbeda baik yang 

tinggi maupun yang rendah. Hanya pengguna produk atau penerima layanan 

jasa yang dapat menilai dan menentukan tingkatan mutu tersebut sesuai 

dengan tingkat kepuasan mereka. 

Dimensi mutu merupakan beberapa karakteristik tertentu yang 

memberikan gambaran dari mutu suatu produk atau jasa. Garvin (1994:23) 

mengembangkan delapan dimensi yang dapat dijadikan dasar dalam 

perancangan strategis. Delapan dimensi tersebut adalah: (1) performance 

(kinerja), yakni karakteristik pokok dari produk inti; (2) features, yakni 
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karakteristik pelengkap atau tambahan; (3) reliability (kehandalan), yakni 

kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian; (4) conformance (kesesuaian), 

yakni sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya; (5) durability (daya tahan), yaitu berapa lama 

produk dapat terus digunakan; (6) serviceability, yakni meliputi kecepatan, 

kompetisi, kenyamanan, kemudahan dalam pemeliharaan dan penanganan 

keluhan yang memuaskan; (7) estetic, yakni menyangkut corak, rasa dan 

daya tarik produk, dan (8) perceived, yakni menyangkut citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Zeithaml dan Parasuraman  (1985:56) mengidentifikasikan lima 

dimensi karakteristik yang digunakan oleh pelanggan dalam mengevaluasi 

mutu pelayanan, yakni: (1) tangibles (bukti langsung), yakni meliputi 

fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; (2) reliability 

(kehandalan), yakni kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan 

segera dan memuaskan serta sesuai dengan apa yang telah dijanjikan; (3) 

responsiveness (daya tangkap), yakni keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; (4) assurance 

(jaminan, yakni mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan, 

dan (5) empaty, yakni meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan 

pelanggan. 

Karakteristik mutu sangat relatif dan multidimensional, karena produk 

dengan berbagai cara dapat memberikan kepuasan dan nilai kepada 

pelanggan. Produk yang bersifat kuantitatif mudah untuk diukur dan 

ditentukan dimensinya tetapi karakteristik lain yang bersifat kualitatif sulit 

untuk diukur dan bersifat relatif. 

Martinich (1997:32) mengemukakan spesifikasi dimensi mutu produk 

yang relevan dengan pelanggan dikelompokkan dalam enam dimensi, yaitu: 

(1) performance. Hal yang penting bagi pelanggan adalah apakah mutu 

produk menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau apakah pelayanan 

diberikan dengan cara yang benar; (2) range and type of features. Selain 

fungsi utama dari suatu produk dan pelayanan, pelanggan sering kali tertarik 

pada kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki produk dan pelayanan; 

(3) reliability and durability. Kehandalan produk dalam penggunaan secara 

normal dan berapa lama produk dapat digunakan hingga perbaikan 
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diperlukan; (4) maintainability and serviceability. Kemudahan untuk 

pengoperasian produk dan kemudahan perbaikan maupun ketersediaan 

komponen pengganti; (5) sensory characteristics. Penampilan, corak, rasa, 

daya tarik, bau, selera dan beberapa faktor lainnya mungkin menjadi aspek 

penting dalam mutu, dan (6) ethical profile and image. Kualitas adalah 

bagian terbesar dari kesan pelanggan terhadap produk dan pelayanan. 

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari 

pandangan pelanggan, dimensi mutu dapat ditarik beberapa unsur sebagai 

berikut: (1) keadaan (fasilitas, personal yang handal dan keterasediaan 

sistem); (2) faktor fisik (aplikasi perangkat lunak, pelatihan); (3) daya 

tangkap (jawaban yang tepat); (4) jaminan (perangkat lunak yang tidak cacat, 

pelatihan mutu); dan (5) empati (bantuan yang ramah, proses umpan balik, 

bantuan teknis). 

 

B. SISTEM MANAJEMEN MUTU 

Manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai penerapan praktek-

praktek manajemen secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dan pasar. Hakikat manajemen mutu merupakan aktifitas-aktifitas yang 

terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengawasi suatu organisasi dalam 

hubungannya dengan mutu. 

Definisi sistem manajemen mutu (Quality Manajemen System) dari 

standar ISO 9000 (Sistem Manajemen Mutu 2004: 9) adalah struktur 

organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-proses, dan sumber-

sumber daya untuk penerapan manajemen mutu. Sistem manajemen mutu 

merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dari praktek-praktek 

standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari 

suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau 

persyaratan tertentu. Gaspersz (2003:9) menyatakan sistem manajemen mutu 

mencakup elemen-elemen: tujuan, pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, 

masukan-masukan, pemasok, dan pengukuran untuk umpan balik atau 

dikenal dengan istilah SIPOCOM ( Suppliers, Input, Processes, Output, 

Costumers, Objectives and Measurement). 

 Ishikawa Kouru (1987:34) manajemen mutu terpadu mengartikan 

sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik 

yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktifitas dan 

pengertian serta kepuasan pelanggan. Definisi lain yang relevan dengan 
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pendapat di atas adalah manajemen mutu terpadu merupakan sistem 

manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi 

(Santoso,1992:23). Selanjutnya Tjiptono dan Diana (2001:45) menjabarkan 

karakteristik manajemen mutu terpadu sebagai berikut: (1) fokus pada 

pelanggan, baik pelanggan internal dan pelanggan eksternal; (2) memiliki 

obsesi yang tinggi terhadap kualitas; (3) menggunakan pendekatan ilmiah 

dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah; (4) memiliki 

komitmen jangka panjang; (5) membutuhkan kerjasama semua tim; (6) 

memperbaiki proses secara berkesinambungan; (7) menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan; (8) memberikan kebebasan yang terkendali; (9) 

memiliki kesatuan tujuan, dan (10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan. 

Prinsip manajemen mutu sesuai dengan ISO 9000-2000 mencakup hal-

hal sebagai berikut: (1) organisasi berfokus pada pelanggan, maksudnya 

organisasi bergantung pada pelanggannya sehingga harus memahami 

kebutuhan saat ini dan masa depan, memenuhi persyaratan pelanggan dan 

berusaha melebihi harapan pelanggan; (2) kepemimpinan menentukan 

keseragaman tujuan dan arah organisasi. Mereka harus mampu menciptakan 

dan memelihara lingkungan internal sehingga orang menjadi terlibat penuh 

dalam mencapai sasaran organisasi; (3) keterlibatan orang pada seluruh 

tingkatan adalah akar dari organisasi dan keterlibatan penuh mereka 

menunjukkan kemampuan mereka dapat digunakan untuk keuntungan 

organisasi; (4) pendekatan proses mengarah pada hasil yang diinginkan dapat 

dicapai lebih efisien pada sumber daya dan aktifitas yang dikelola sebagai 

suatu proses; (5) manajemen dengan pendekatan sistem dengan melakukan 

identifikasi, pemahaman dan pengelolaan suatu sistem antar proses untuk 

suatu sasaran yang diberikan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

organisasi; (6) peningkatan berkelanjutan harus menjadi sasaran tetap suatu 

organisasi; (7) pendekatan fakta pada pengambilan keputusan menjadi dasar 

yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi, dan (8) hubungan 

yang saling menguntungkan dengan supplier akan saling ketergantungan dan 

hubungan yang saling menguntungkan akan memberikan kemampuan 

mereka untuk nilai. 

Pendekatan proses dalam manajemen mutu dapat digambarkan sebagai 

berikut:  
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Sumber : ISO 9001-2000 

 

Gambar Proses Manajemen Mutu 

 

Gambar tentang proses manajemen mutu yang dikembangkan oleh 

standar ISO 9001-2000 dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Komitmen mutu 

dimulai dengan tanggung jawab manajemen terhadap mutu produk dan jasa. 

Manajemen harus memiliki persepsi dan tujuan untuk memberikan kepuasan 

pelanggan dengan proses dan hasil produksi yang sesuai dengan persyaratan 

dan keinginan pelanggan; (b) Manajemen harus melakukan identifikasi dan 

pengukuran tentang kebutuhan/ keinginan pelanggan suatu perusahaan atau 

organisasi, baik pelanggan internal atau pelanggan eksternal. Gambaran 

detail akan persepsi, keinginan, spesifikasi yang diinginkan secara detail 

menjadi masukan berharga untuk dapat memproduksi barang atau jasa 

relevan dengan persyaratan pasar; (c)  Dengan diketahuinya spesifikasi 
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keinginan/kebutuhan pelanggan maka manajemen harus mampu 

mengorganisir sumber daya yang ada dalam organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Sumber daya tersebut meliputi kemampuan tenaga 

kerja, peralatan, prosedur kerja, teknologi, iklim kerja ke dalam kesatuan 

pencapaian tujuan organisasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan; (d) 

Produk yang merupakan realisasi kerja organisasi dan dimanfaatkan oleh 

pelanggan harus dilakukan pengukuran, evaluasi untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan hanya dapat 

diketahui apabila manajemen dapat mempertemukan antara keinginan 

pelanggan dengan produk atau jasa yang sesuai. Program pengukuran inilah 

sebagai umpan balik bagi manajemen untuk melakukan perbaikan; (e) 

Tanggung jawab manajemen pada hasil pengukuran adalah: (1) melakukan 

perbaikan berkelanjutan; dan (2) berupaya memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang tidak terhingga. 

 Model pendekatan manajemen mutu terpadu di atas merupakan 

pendekatan yang digunakan oleh ISO 9001-2000 dan telah diterapkan pada 

berbagai organisasi di seluruh dunia.  

 

C. PROSEDUR MUTU 

 Manajemen mutu dijalankan di dalam suatu organisasi untuk 

menjamin konsistensi hasil yang diinginkan sesuai dengan persyaratan yang 

harus diikuti oleh organisasi tersebut. Upaya untuk menjamin konsistensi 

hasil tersebut disusun prosedur mutu yang mengarahkan kebijakan-kebijakan 

dan proses-proses dalam suatu organisasi. Prosedur mutu dalam manajemen 

mutu harus (1) disusun dan ditetapkan, (2) didokumentasikan, (3) diukur dan 

diawasi (dipelihara), dan (4) ditingkatkan (improvement). 

Prosedur mutu merupakan panduan mutu (manual mutu) yang disusun 

secara sistematis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya 

mencapai tujuan. Prosedur kerja juga merupakan instruksi kerja yang 

terdokumentasi secara baku yang menunjukkan sasaran kinerja organisasi 

dan juga pada semua fungsi dalam organisasi (Panduan ISO 9001-2000). 

Prosedur kerja dapat menunjukkan tingkat kinerja sebuah organisasi dan 

sifatnya berkembang sesuai perkembangan kondisi internal dan eksternal. 

Fungsi prosedur mutu diantaranya: (1) mengembangkan dan 

mengidentifikasi proses yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk 

menghasilkan produk/jasa organisasi tersebut; (2) mengatur interaksi antar 
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proses-proses; (3) menetapkan kebijakan-kebijakan dan aturan pelaksanaan 

proses; (4) menuangkan kebijakan dan aturan pelaksanaan proses dalam 

dokumentasi; (5) menerapkan dan menjalankan proses sesuai dokumentasi 

yang ditetapkan, dan (6) meningkatkan dan mengembangkan proses sesuai 

kebutuhan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu panduan mutu dalam 

setiap organisasi minimal memiliki ciri sebagai berikut: (1) merupakan 

blueprint proses kerja organisasi (core bisnis); (2)  disusun secara sistematis; 

(3) berisi seperangkat syarat, langkah dan dokumen kerja minimal; (4) 

menjamin tujuan organisasi sesuai persyaratan yang diinginkan, dan (5) 

dapat digunakan sebagai alat kontrol. 
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BAB 2 

PENGELOLAAN MUTU BIAYA PENDIDIKAN 

 

Pengelolaan pendidikan yang secara efisien merupakan salah satu 

kebutuhan pokok dalam pembangunan pendidikan. Upaya untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan yang profesional perlu terus 

diciptakan dengan jalan meningkatkan kemampuan aparat pada setiap unit 

kerja, baik di pusat maupun di daerah agar dapat mengenal dan memahami 

masalahnya sendiri, untuk kemudian membuat keputusan dalam 

memecahkan masalah, perencanaan, dan pengelolaan program-program 

pendidikan secara lebih efisien. Khusus pada tingkat institusional tingkat 

efisiensi ditentukan oleh keberhasilan sistem pendidikan dalam hal: Pertama, 

menjabarkan secara jelas tujuan pendidikan ke dalam proses pendidikan pada 

masing-masing jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, penyusunan isi, 

orientasi, dan struktur program-program pendidikan berdasarkan tujuan 

tersebut. Di samping itu secara manajerial harus pula didukung oleh 

masukan pengelolaan pendidikan, proses pembelajaran dan pengelolaan 

sekolah, serta keluaran pendidikan (Renstra Depdiknas, 2009:68). 

Secara umum konsep efisiensi dipahami sebagai suatu keadaan dimana 

tingkat output (keluaran) secara optimal dapat dihasilkan dengan 

menggunakan   input   (masukan)   yang   minimal.   Penggunaan   input   

yang minimal mengandung arti akan penggunaan    terbaik  (secara tepat)  

atas sumber-sumber sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. 

Hal ini berarti efektifitas (berkenaan dengan penilaian tingkat pencapaian 

tujuan) merupakan dasar dari konsepsi efisien. Dengan demikian, efisiensi 

tidak dapat dibahas sebagai suatu konsep tersendiri, terlepas dari persoalan 

efektifitas. . 

Konsep efisiensi agak berbeda dengan konsep efektifitas, namun 

keduanya hampir tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem 

pendidikan dapat dinilai memiliki tingkat efisiensi yang tinggi bilamana 

tujuan atau sasaran yang dikehendaki (yang dinilai efektif) diperoleh secara 

maksimal melalui daya dan dana minimal. Dengan demikian, tidak akan 

pernah ada upaya-upaya efisiensi tanpa pertimbangan-pertimbangan 

efektifitas terlebih dahulu.  
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A.EFISIENSI 

Menurut Widodo (1998:81), efisiensi adalah sesuatu yang dapat diukur 

dengan perbandingan antara masukan dan keluaran, seperti antara sumber 

daya mentah dan barang jadi. Rumusan umum yang mengarahkan pemikiran 

akan efisiensi adalah "minimaks" yaitu masukan minimum dan keluaran 

maksimum. Hubungan antara input dan output tersebut dapat dianalisis dari 

sejumlah perspektif, oleh karena itu penilaian efisiensi harus 

mempertimbangkan lebih dari satu aspek hubungan.  Misalnya efisiensi 

internal, efisiensi eksternal, efisiensi tehnis, maupun efisiensi ekonomis. 

Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat 

menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya yang minimal, atau jika 

untuk suatu input sumber pendidikan tertentu, dapat memaksimalkan output 

yang diharapkan. Dua kategori indikator yang digunakan adalah: (1) 

indikator kuantitatif yang meliputi angka kelulusan,    angka    mengulang    

kelas,    angka    putus  sekolah,  angka bertahan, dan lama penyelesaian 

studi; (2) indikator kualitatif yang merupakan "outcomes" pendidikan pada 

kehidupan para lulusan dari suatu sistem pendidikan.  

Efisiensi eksternal dinilai menurut dua kriteria yaitu : (1) seberapa jauh 

lembaga pendidikan memberikan keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan untuk berjalannya ekonomi; (2) seberapa jauh para lulusan 

pendidikan terserap ke dalam pasar kerja, mendapatkan pekerjaan dan 

pendapatan yang mereka harapkan, serta mampu menggunakan 

keterampilannya dalam pekerjaan.  

Efisiensi tekhnis menunjuk kepada pencapaian tingkat atau kuantitas 

tertentu output fisik sebagai produk dari kombinasi tipe-tipe dan tingkat-

tingkat input yang berbeda. Sedangkan efisiensi ekonomis menunjuk kepada 

penempatan ukuran-ukuran kegunaan dan/atau harga kepada input-input 

yang digunakan dan output-output yang dicapai. Kedua jenis efisiensi ini 

memberikan pengertian konseptual yang sama, tetapi mengandung cara 

penerapan yang berbeda. Cara penerapan mana yang tepat tergantung pada 

bagaimana suatu program pendidikan itu dikaji. Apabila suatu program 

pendidikan dianggap sebagai suatu tipe komoditas pasar di dalam ekonomi 

pasar yang kompetitif,  maka hal ini merupakan urusan efisiensi ekonomi.  

Di lain pihak   apabila   suatu   program   pendidikan   dianggap   sebagai   

"public goods"  maka   merupakan   urusan   efisiensi  tekhnis,   dan   dalam   

hal   ini mutu pendidikan menjadi fokus persoalan yang harus dikaji.  



 

 

32  

   

B.KEEFEKTIFAN 

Konsep keefektifan selalu dihubungkan dengan upaya untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan. Keefektifan pendidikan diartikan sebagai 

suatu keadaan di mana tujuan atau sasaran pendidikan adalah merupakan 

suatu ukuran keberhasilan, dalam arti semakin berhasil pendidikan tersebut 

mencapai sasarannya berarti semakin tinggi tingkat efektifitasnya 

(Widodo,1998:83-84). Senada dengan konsep tersebut Hallak (1990:7) 

menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Artinya, sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi merupakan urusan 

"maksi-maks" yaitu memaksimumkan tujuan dan memaksimumkan 

pencapaian tujuan.  

Hubungannya dengan efisiensi, maka efektifitas merupakan cara  

pengukuran yang paling tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi. 

Sebagaimana dijelaskan Hallak (1990:129) sebagai berikut: 

“Upaya efisiensi dapat kita kelompokkan menjadi efisiensi internal 

di mana cara pengukurannya kita sebut cost effectiveness atau 

efektifitas pembiayaan dan efisiensi eksternal dengan suatu cara 

pengukuran yang dikenal sebagai cost benefit atau keuntungan 

pembiayaan.” 

 

Bagian lain pada buku yang sama juga dipertegas lagi bahwa efektifitas 

pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi nampak juga merupakan 

salah satu determinan penting yang harus dianalisis secara seksama. Untuk 

itu beberapa rumus perhitungan kuantitatif dapat digunakan, misalnya: 

average study time, pupil years wasted, years input per graduate, input 

output ratio dari cost effectiveness; serta internal rate of return, private rate 

return, dan cost benefit (Hallak,1990: 133-142).  Dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah input output ratio dari cost effectiveness. Keefektifan 

dilihat dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan, dapat dilihat dari pencapaian sasaran organisasi, memiliki target 

kerja, kerja keras lebih penting dari pada keberuntungan dalam meraih 

prestasi, para guru mempunyai tanggung jawab yang diakui secara umum, 

adanya standar disiplin yang berlaku untuk warga sekolah, adanya harapan 

yang tinggi, adanya sikap yang positif dari para guru, adanya penghargaan 

dan insentif, dan waktu yang cukup. 
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Apabila digambarkan hubungan antara efektifitas dan efisiensi 

pendidikan nampak seperti terlihat pada gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Hubungan Antara Efektivitas dan Efisiensi 

Sumber : Biro Perencanaan Depdiknas 

 

 Zymelman (1985:182-187) memberikan pandangan mengenai efisiensi 

berkaitan dengan proses perubahan dalam suatu sistem. Efisiensi suatu 

proses pendidikan adalah efisiensi proses perubahan yang terjadi dalam suatu 

sistem sekolah. Sistem ini terdiri dari administrator, guru, gedung, alat-alat, 

dan sebagainya. Bagian-bagian ini digabung dan diarahkan oleh peraturan-

peraturan ekonomi dan sosial. Tujuan bersama yang menyatukan bagian-

bagian ini adalah pendidikan siswa untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan. Dengan demikian dalam suatu sistem sekolah, efisiensi adalah 

hubungan antara apa yang sebenarnya dicapai dan apa yang mungkin dicapai 

dengan sumber-sumber ekonomi yang ada. Sebaliknya ketidakefisien dapat 

ditentukan dengan perbedaan antara apa yang mungkin dicapai dan apa yang 

dicapai sebenarnya.  

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai alasan ketidakefisien, sumber 

ketidakefisien, dan cara mengurangi ketidakefisien guna melengkapi konsep 
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efisiensi. Alasan terjadinya ketidakefisien ada dua yaitu (1) ketidakefisien 

operasi yaitu bila bagian-bagian dari sistem tidak menyumbangkan 

kemampuan terbaiknya pada proses perubahan, (2) ketidakefisien 

pengambilan keputusan yaitu kalau pilihan antara proses-proses perubahan 

tidak didasarkan atas  kriteria efisiensi a priori. Sumber ketidakefisien terdiri 

dari faktor lingkungan, faktor pengetahuan, dan faktor waktu yang 

membatasi dan mempengaruhi proses perubahan. Untuk mengurangi 

ketidakefisien harus dilakukan melalui (1) penambahan pengetahuan 

(ketrampilan dan pemahaman), (2) merubah batas-batas proses yang ada 

menjadi kekuatan baru, dan (3) mengubah lingkungan agar lebih 

memberikan dukungan terhadap proses perubahan yang diinginkan.  

Sedangkan berkaitan dengan situasi krisis sumber daya seperti 

sekarang ini, efisiensi masyarakat harus ditingkatkan melalui dua cara 

(Widodo,1998:87) sebagai berikut:  (a) menekan    biaya    pendidikan    

melalui    berbagai    jenis    kebijakan, misalnya      menurunkan      standart      

mutu      bangunan      sekolah, menurunkan biaya operasional, menurunkan 

gaji guru; (b) meningkatkan   kapasitas   pemakaian   fasilitas   sekolah   

misalnya pendayagunaan bangunan secara intensif, pengelompokan murid 

berdasar prestasi, pengurangan pengulangan kelas, meningkatkan kualitas 

belajar mengajar. 

Beberapa   kriteria   yang   dapat   dijadikan   sebagai   tolok   ukur 

efisiensi manajemen biaya pendidikan di SMP Negeri adalah: (a) Secara  

kualitatif  pelaksanaan  manajemen  biaya   menganut  sistem dan 

mekanisme pengelolaan dana terpadu yaitu adanya keterkaitan setiap    

pengorbanan    yang    dilakukan    dengan    bagian    tertentu sehingga dapat 

menunjuk dengan jelas siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana 

melakukannya, untuk apa, dan dengan pengorbanan sumber daya berapa. 

Azas yang dianut meliputi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap 

pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai target hasil tertentu; (b) Secara 

kuantitatif pengalokasian biaya pendidikan pada satuan pendidikan dapat 

mengikuti perbandingan antara recurrent cost dengan capital cost yaitu 

70%:30% atau 60%:40%. (Anwar, 1990:44). Sedangkan berkaitan dengan 

perbandingan antara biaya pengajaran dengan non pengajaran adalah 

62%:38% (Ridler dan Shockley, 1989:100). 
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C. TRANSPARANSI 

Transparansi dapat diartikan sebagai kondisi terbukanya akses bagi 

seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala 

kegiatan yang mencakup keseluruhan proses kegiatan dan pendanaan melalui 

suatu menajemen sistem informasi publik. Dengan informasi yang terbuka, 

kontrol sosial dari warga sangat dimungkinkan. Transparansi dalam 

pelaksanaan pembiayaan pada dasarnya dapat diterapkan dengan 

memberikan akses kepada semua pihak yang berkenpentingan ataupun 

membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep 

pembiayaan, kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan 

pembiayaannya, serta informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan 

masyarakat dan stakeholder pendidikan.   

Semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan pembiayaan 

pendidikan perlu dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas 

serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, 

bulletin, dan berbagai media yang dimungkinkan. Pada tahapan perencanaan 

kegiatan dan anggaran (RAPBS), maka notulen pertemuan, kebijakan, 

kondisi dan laporan keuangan, pihak-pihak yang dilibatkan, jenis kegiatan 

yang diusulkan dan informasi yang lain perlu disebarluaskan kepada 

masyarakat dengan cara ditempelkan di papan-papan pengumuman sekolah. 

Sebaiknya sekolah juga perlu mendorong masyarakat khususnya orang tua 

siswa untuk ikut mengawasi dan mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan pengelolaan kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. 

Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh warga sekolah 

tersebut pada dasarnya dimaksudkan, antara lain untuk: (1) mencegah sedini 

mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya 

kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial; (2) menghindarkan 

miskomunikasi ataupun salah persepsi; (3) mendorong proses masyarakat 

belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab  serta tangung gugat 

terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya; (4) 

membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan 

pembiayaan secara keseluruhan. 

Alat ukur utama transparansi adalah: (1) publikasi kebijakan atau 

kegiatan melalui alat komunikasi seperti brosur, leaflet, pusat informasi, 

liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, 

koran lokal, dan sebagainya, (2) informasi yang disajikan, (3) penanganan 
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keluhan, dan (4) pertemuan. 

 

D. AKUNTABILITAS 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan kelembagaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak terkait atau masyarakat. Tahapan 

akuntabilitas meliputi: (1) proses pembuatan keputusan, dan (2) sosialisasi 

kegiatan atau kebijakan.  

Tahap proses pembuatan keputusan meliputi: (a) dilakukan secara 

tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, (b) memenuhi standar 

dan nilai-nilai yang berlaku, (c) sesuai dengan visi dan misi lembaga. Tahap 

sosialisasi meliputi (a) penyebarluasan informasi mengenai keputusan 

melalui media, (b) akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan 

dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, (c) akses publik pada 

informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme 

pengaduan masyarakat, dan (d) ketersediaan sistem informasi manajemen 

dan monitoring hasil yang telah dicapai. 
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BAB 3 

MODEL  KONSEPTUAL 

 

A. PENGERTIAN 

Yang Ying Ming dkk. (2005:167-168) mengatakan bahwa model 

adalah suatu deskripsi naratif untuk menggambarkan prosedur atau langkah-

langkah dalam mencapai satu tujuan khusus, dan langkah-langkah tersebut 

dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam 

mencapai tujuan. Sementara model yang dikemukakan oleh Law dan Kelton 

(1991:5) dan Sudarman (1998:22) model adalah representasi suatu sistem 

yang dipandang dapat mewakili sistem yang sesungguhnya. 

Definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dimknai jika suatu 

model merupakan suatu desain yang menggambarkan bekerjanya suatu 

sistem dalam bentuk bagan yang menghubungkan bagan atau tahapan 

melalui langkah-langkah spesifik dan dapat dipergunakan mengukur 

keberhasilan untuk tujuan mengembangkan keputusan secara valid. 

Keabsahan suatu model dapat dipertanggungjawabkan karena model disusun 

melalui pengkajian teoritis dan prosedur ilmiah. 

Dalam kategori model konseptual, model memberikan gambaran 

desain alur pikir dan arah pikiran  tersebut sebagai aturan dalam praktek. Hal 

ini merujuk pada pendapat Kauffman (2009,67-73) sebagai berikut: 

“Conceptual model means the way we think about things, not the 

actual practices themselves. In subsequent paragraphs when I 

refer to a structure or system I mean the conceptual model that 

guided our thinking and provides rules for practice” 

 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas maka dapat 

dikatakan bahwa suatu model memiliki karakteristik: (1) merupakan 

deskriptif naratif; (2) memiliki prosedur atau langkah-langkah; (3) memiliki 

tujuan khusus; (4) digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan (5) 

merupakan representasi suatu sistem. 

Perumusan model itu sendiri menurut Widodo (2005) memiliki tujuan 

sebagai berikut (1) memberikan deskripsi tentang kerja sistem untuk periode 

tertentu di mana di dalamnya secara implisit terdapat seperangkat aturan 

untuk melaksanakan perubahan, atau memprediksi cara sistem beroperasi di 

masa datang; (2) memberikan deskripsi tentang fenomena tertentu menurut 
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diferensiasi waktu atu memproduksi seperangkat aturan yang bernilai bagi 

keteraturan sebuah sistem; (3) memproduksi model yang mempresentasikan 

data dan format ringkas dengan kompleksitas rendah. 

 

B. JENIS-JENIS MODEL 

Ada 4 jenis model yang telah dikemukakan oleh Johanssen (1993:13) 

yaitu: (1) Cognitive Model, merupakan model konseptual sebagai dasar 

penalaran dan persepsi, belajar induktif, pembuatan keputusan, perencanaan 

dan sebagainya; (2) Normative Model, yakni model tentang penggambaran 

fungsi-fungsi spesifik yang diinginkan, tujuan, dan sasaran suatu sistem atau 

proses; (3) Descriptive Model yaitu model yang mendeskripsikan suatu 

proses atau sistem baik secara kuantitatif maupun kualitatif, model ini sering 

digunakan untuk tujuan saintifik dan teknologi; dan (4) Functional Model, di 

mana model ini menggambarkan hubungan fungsional antar variabel, bisa 

disajikan secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Menurut Gati & Asher (2001:203-222) model dibagi menjadi empat 

model yaitu: (1) Model normatif mengkhususkan pada bagaimana secara 

rasional memberikan gambaran tujuan, dan hubungan antar fungsi-fungsi 

dalam mencapai tujuan, dengan kata lain garis besar model normatif 

merupakan sejumlah jalan yang harus dilalui untuk memaksimalkan 

kemungkinan untuk mencapai tujuan khusus. Model normatif dalam 

pelaksanaannya seringkali disesuaikan dengan situasi, hal ini karena adanya 

keterbatasan kognisi, keterbatasan waktu dan pendanaan; (2) Model 

deskriptif melukiskan dan menerangkan langkah-langkah dalam mencapai 

tujuan dan pengaruh setiap langkah pada langkah yang lainnya secara lebih 

aktual; (3) Model preskriptif yaitu model yang menggambarkan langkah-

langkah dengan memberikan kerangka proses pencapaian tujuan; dan (4) 

Model prediksi, di mana model ini merupakan model yang menarasikan 

langkah-langkah proses untuk mencapai tujuan, karena model masih 

merupakan konsep yang belum diaplikasikan dalam uji coba. Walaupun 

demikian model ini tetap harus diuji keabsahannya untuk memenuhi standar 

teori dan ilmiah, yaitu dengan validasi dari sejumlah pakar, pengambil 

kebijakan, orang yang terlibat dengan aplikasi model, dan jika 

memungkinkan diseminarkan dalam skope yang luas. 
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C. TEKNIK PENYUSUNAN MODEL 

Borg & Gall (1983:775) mengembangkan 10 tahapan dalam 

mengembangkan model, yaitu: 

1. Research and information collecting, termasuk dalam langkah ini antara 

lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan 

persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian; 

2. Planning, termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan 

keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang 

akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin/diperlukan 

melaksanakan studi kelayakan secara terbatas; 

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk 

permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah 

ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan 

buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat 

pendukung; 

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan ujicoba lapangan awal dalam 

skala terbatas, dengan melibatkan 1 sampai dengan 3 sekolah, dengan 

jumlah 6-12 subyek. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data 

dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau angket; 

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal 

yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Perbaikan ini sangat 

mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang 

ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk 

(model) utama yang siap diuji coba lebih luas. 

6. Main field testing, biasanya disebut ujicoba utama yang melibatkan 

khalayak lebih luas, yaitu 5 sampai 15 sekolah, dengan jumlah subyek 30 

sampai dengan 100 orang. Pengumpulan data dilakukan secara 

kuantitatif, terutama dilakukan terhadap kinerja sebelum dan sesudah 

penerapan ujicoba. Hasil yang diperoleh dari ujicoba ini dalam bentuk 

evaluasi terhadap pencapaian hasil ujicoba (desain model) yang 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan demikian pada 

umumnya langkah ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen; 

7. Operational product revision, yaitu melakukan 

perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil ujicoba lebih luas, sehingga 

produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional 

yang siap divalidasi; 
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8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model 

operasional yang telah dihasilkan. Tujuan langkah ini adalah untuk 

menentukan apakah suatu model yang dikembangkan benar-benar siap 

dipakai di sekolah tanpa harus dilakukan pengarahan atau pendampingan 

oleh peneliti/pengembang model; 

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model 

yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final); 

10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan 

produk/model yang dikembangkan kepada khalayak/masyarakat luas, 

terutama dalam kancah pendidikan. Langkah pokok dalam fase ini adalah 

mengkomunikasikan dan mensosialisasikan temuan/model, baik dalam 

bentuk seminar hasil penelitian, publikasi pada jurnal, maupun 

pemaparan kepada skakeholders yang terkait dengan temuan penelitian. 

Penyusunan model dan pengembangannya yang dikemukakan oleh 

Hoge, Tondora, & Marrelli (2005:533-561) ada 7 langkah yang harus dilalui, 

di mana setiap langkah memiliki hubungan keterkaitan antara satu dan 

lainnya, langkah tersebut adalah: 

1. Menetapkan tujuan (Defining the Obyectives), termasuk dalam langkah 

ini adalah tujuan penyusunan model, alat untuk menganalisa model, siapa 

yang akan mengaplikasikan model, dan apakah model tersebut cocok 

untuk dilaksanakan saat ini; 

2. Mencari dukungan sponsor (Obtain the Support of a Sponsor), kegiatan 

ini menyangkut masalah pendanaan dalam rangka penyusunan model, 

selain itu juga mencari orang-orang yang akan terlibat dalam penyusunan 

dan pengembangan model; 

3. Mengembangkan dan mengimplementasikan komunikasi dan rencana 

pendidikan (Develop and Implement a Communication and Education 

Plan), tahap ini adalah mengembangkan komunikasi dengan berbagai 

pihak yang akan terlibat dalam penyusunan dan  juga merencanakan 

pengetahuan tentang model melalui studi teori dan studi model yang 

telah dikembangkan; 

4. Perencanaan metode (Plan the Methodology), yaitu menyusun metode 

yang kan digunakan untuk menyusun model; 

5. Mengidentifikasikan model dan menyusun model (Identify the model and 

Create the Model), hal  ini mencakup pengumpulan data yang diperlukan 
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dalam penyusunan model dengan terlebih dahulu mengidentifikasikan 

unsur, prosedur dan tujuan akhir dari penyusunan model; 

6. Mengaplikasikan model (Apply the Model), tujuan dalam tahapan ini 

adalah menguji model yang sudah disusun, apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan; 

7. Evaluasi dan memperbaiki model (Evaluate and Uptodate the Model), 

dari hasil pengaplikasian model perlu dinilai apakah model yang sudah 

dikembangkan bisa diaplikasikan, dan mungkin perlu ada penambahan 

dan pengurangan agar model lebih baik, dan jika sudah diidentikasi 

kekurangan dan kelebihannya, maka model perlu diperbaiki sebagai 

produk akhir. 

Sedangkan menurut Draganidis, Fotis dan Gregoris Mentzas (2006:51-

64) pengembangan model memiliki 9 langkah yaitu: 

1. Membentuk tim penyusun model (Creation of Model Sistems Team 

(CST), terdiri dari orang-orang yang akan mendalami bagaimana 

dalamnya suatu pekerjaan yang ada dalam model tersebut, biasanya 

terdiri dari eksekutif, manajer, dan pemilik dan mereka 

bertanggungjawab secara keseluruhan; 

2. Identifikasi metrik kinerja dan memvalidasi sampel (Identification of 

performance Metrics and Validation Sample), menentukan skala untuk 

menentukan tingkat superior, menengah dan terbatas untuk pekerjaan 

dalam model; 

3. Mengembangkan daftar kebutuhan tentatif (Development of Tentative 

Needs List), CST mengembangkan daftar kompetensi awal yang akan 

digunakan sebagai dasar membentuk model, pengembangan daftar 

kebutuhan akan sukses dengan mempertimbangkan organisasi lain yang 

sudah membuat dan dipadukan sencana strategi organisasi; 

4. Menentukan kompetensi dan indikator perilaku (Definition of Models 

and Process Indicators), tahap ini mengumpulkan informasi tentang 

komponen model yang dibutuhkan untuk menyusun model dengan 

diskusi kelompok, survey lapangan; 

5. Mengembangkan inisial model (Development of an Initial Model), CST 

mengembangkan initial kebutuhan model berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dan telah dianalisa secara kuantitatif dan analisa isi sesuai 

dengan topik interview dan hasil diskusi kelompok; 
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6. Mengadakan pengecekan pada initial model (Cross-Check of Initial 

Model), sangat perlu untuk mengadakan cek ulang dengan 

mewawancarai pelaksana atau membuat tambahan kelompok diskusi 

dengan orang yang tidak terlibat pada model yang telah dilaksanakan 

sebelumnya; 

7. Pensortiran model (Model Refinement), dengan menggunakan analisa 

yang sama yang telah digunakan pada tahap pengembangan inisial model 

untuk menyeleksi model; 

8. Validasi model (Validation of the Model), mulai melaksanakan validasi 

model yang telah dikembangkan untuk mendapat pengukuhan; 

9. Menyempurnakan model (Finalize the Model), menyingkirkan sejumlah 

komponen dan proses yang tidak ada hubungannya dengan tujuan model. 

Ketiga model tersebut jika dibandingkan memiliki unsur-unsur yang 

sama. Secara empirik langkah penelitian dan pengembangan dapat dikemas 

dan disederhanakan menjadi 4 tahapan yaitu: Pendahuluan, Pengembangan, 

Validasi, dan Pelaksanaan. 

 

Tabel : Tahapan Penyusunan Model 

 

 

Tahapan Kegiatan-kegiatan 

Pendahuluan (1) Creation of Team; (2) Research and information 

collecting ; Identification of Performance, Identify the of 

Components, Defining the Objectives, Definition of 

Components; (3) Planning : Plan  the Methodology (4) 

Develop preliminary form of product 

Pengembangan (1) Development of tentative Model; Preliminary field 

testing, Main field testing, Operational field testing, 

Cross-Check of Initial Model;(2) Main product revision; 

Model Refinement, Operational product revision. 

Validasi Validation of The Model: Evaluate and Final product 

revision; 

Pelaksanaan Dissemination and implementation 
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D. VALIDASI MODEL 

Menurut Sudarwan (1998:26) suatu model dikatakan valid jika hasil 

model dapat diterima oleh para pengguna dan mampu menjelaskan aktualitas 

implementasi. Tahapan validasi merupakan tahap akhir dari penyusunan 

model, sebelum dilakukan validasi model perlu adanya verifikasi model, 

menurut Hornby (1994:1446) verifikasi merupakan proses pembuktian 

bahwa yang diyakini itu benar, sedangkan menurut Law & Kelton 

(1991:299) verifikasi adalah mengecek penerjemahan model simulasi 

konseptual ke dalam program kerja. 

 Menurut Marrelli, Tondora, and Hoge (2005:533-561) model yang 

baik memiliki ciri: (1) simple; (2) applicable; (3) important; (4) 

controllable; (5) adaptable; (6) communicable. Merujuk pada ciri-ciri 

tersebut maka dalam menyusun model harus memenuhi kriteria: (1) 

mengidentifikasikan kerangka kunci; (2) memerinci setiap bagian atau 

tahapan dalam kerangka; (3) menyeleksi atau memodifikasi bagian proses 

yang memerlukan perbaikan; (4) menyusun proses dalam model; dan (5) 

melakukan revisi model (Draganidis, Fotis, and Mentzas, 2006:51-64).  

  

Sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia membawa 

perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) memiliki hak dan tanggung jawab yang sangat besar untuk 

mengelola pembiayaan pendidikan di wilayah masing-masing. Hal tersebut 

membawa dampak positif dan negatif. Secara positif desentralisasi 

pengelolaan biaya pendidikan dapat meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, sustanibilitas, keefektifan maupun efisiensi karena pemerintah 

daerah lebih memiliki kedekatan dengan masyarakatnya sehingga memiliki 

keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat. Namun karena 

keterbatasan kemampuan dan komitmen para pengelola biaya pendidikan 

daerah yang sangat beragam, muncullah berbagai masalah pengelolaan biaya 

pendidikan yang justru mengurangi transparansi, akuntabilitas, sustanibilitas, 

keefektifan dan efisiensi pengelolaan biaya tersebut. Untuk itu diperlukan 

model manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya pada pendidikan 

RSBI yang merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, baik pusat, 

propinsi, maupun kabupaten/kota dan dukungan partisipasi masyarakat yang 

sampai sekarang belum secara jelas bagaimana model pengelolaan 

pembiayaannya. 
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Satuan pendidikan sebagai organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, 

yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup antara lain 

sumberdaya manusia, sarana prasarana, nilai, manajemen, proses kerja, dana, 

fasilitas, dan target kerja. Faktor eksternal mencakup antara lain lingkungan 

fisik/teknologis, demografik/ekonomi, hukum/politik, budaya/sosial,  

lingkungan persaingan, dan kebijakan. Berkenaan dengan lingkungan 

internal, sekolah merupakan kumpulan dari berbagai individu yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Upaya mencapai tujuan itu diperlukan adanya struktur tertentu yang berisi 

tentang penetapan tugas pekerjaan, pengelompokan pekerjaan dan personal 

dan koordinasi antar kelompok. Hal tersebut penting dilakukan karena untuk 

mewujudkan keberhasilan program dan sekaligus sebagai upaya untuk 

pencitraan publik atas satuan pendidikan. 

Pencitraan publik atas satuan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya 

memasarkan produk yang dihasilkan oleh satuan pendidikan. Kohler (2005) 

menyatakan bahwa pemasaran merupakan salah satu fungsi organisasi dan 

merupakan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan (user) serta mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara-cara yang menguntungkan organisasi. 

Satuan pendidikan RSBI merupakan bentuk layanan pendidikan (jasa) 

bagi masyarakat yang membutuhkan perubahan dan peningkatan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu agar satuan 

pendidikan yang diselenggarakan memperoleh dukungan dari masyarakat 

terutama pelanggan (user), maka satuan pendidikan harus: (1) mempelajari 

kebutuhan dan keinginan pelanggan (user); (2) memberikan produk atau jasa 

yang unggul bagi pelanggan; (3) melakukan pengukuran citra organisasi dan 

kepuasan pelanggan; (4) melakukan inovasi produk dan jasa agar sesuai, dan 

(5) mendorong karyawan untuk memusatkan pada keinginan pelangan 

(Kohler, 2005).  Beberapa indikator atas keberhasilan satuan pendidikan 

yaitu: (1) relevant, yakni program-programnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan kebijakan pemerintah; (2) quality, yakni program yang 

diselenggarakan harus bermutu dan ditingkatkan mutunya setiap saat sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan kondisi masyarakat; (3) satisfaction, yakni layanan pendidikan 

dan peningkatan mutu yang diupayakan oleh organisasi dimaksudkan untuk 

memenuhi kepuasan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder; (4) image, 
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yakni apabila program yang diselenggarakan oleh organisasi mampu 

memberikan kepuasan kepada masyarakat, pemerintah dan stakeholder, 

maka akan meningkatkan citra organisasi; (5) share, yakni organisasi yang 

memiliki citra baik pada akhirnya akan memperoleh dukungan dari 

masyarakat, organisasi, pemerintah atau stakeholder dalam melaksanakan 

program; (6) action, yakni adanya dukungan dari masyarakat, organisasi, 

pemerintah atau stakeholder yang tinggi, maka lembaga akan mampu 

menyelenggarakan program secara berkualitas dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat.  

Pola pemikiran tersebut harus menjadi pijakan dan dasar pemikiran 

setiap organisasi yang ingin maju dan berkembang pesat. Itulah sebabnya 

agar satuan pendidikan RSBI memperoleh dukungan dari masyarakat, 

organisasi, pemerintah atau stakeholder, maka satuan pendidikan harus 

mampu menerapkan keenam unsur tersebut dalam setiap menyelenggarakan 

program. 

Proses penyusunan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan (guru, karyawan, siswa) sehingga program yang disusun relevan 

dengan yang dibutuhkan. Proses ini dapat ditempuh melalui langkah-

langkah: (1) analisis kebutuhan user, analisis standar nasional pendidikan 

dan analisis lingkungan; (2) penyusunan program kegiatan yang 

dikembangkan dari hasil analisis kebutuhan user, standar nasional 

pendidikan dan lingkungan; (3) menyusun cara dan strategi pengumpulan 

sumber dana; (4) pengorganisasian penanggung jawab program; (5) proses 

mekanisme pelaksanaan dan pencairan dana; (6) pemeriksaan dan pelaporan 

penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan; (7) perbaikan secara 

berkelanjutan untuk menyempurnakan program berikutnya. 

Proses penyusunan anggaran tersebut adalah relevan dengan konsep 

manajemen mutu yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan pelangan dan 

perbaikan mutu berkelanjutan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan  

dilakukan dalam wujud identifikasi kebutuhan dan proses pemenuhan 

kebutuhan pelanggan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pelanggan. 

Sementara itu perbaikan mutu secara berkelanjutan dilakukan  dengan 

melakukan monitoring dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Prosedur manajemen tersebut diimplementasikan 

dalam proses manajemen POAC sebagai berikut: 
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Perencanaan Anggaran 

Perencanaan merupakan proses pemikiran rasional dan penetapan 

secara tepat  mengenai berbagai macam hal yang akan dikerjakan di masa 

mendatang, dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (Wuryanto, 

1987:12). Silalahi (2002:159) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan 

suatu proses penetapan tujuan (setting obyectives) yang akan dicapai dan 

memutuskan strategi untuk mencapainya. 

Perencanaan sangat penting karena: (1) dalam perencanaan dirumuskan 

tujuan organisasi sehingga geraknya dapat diarahkan; (2) dengan 

perencanaan semua aktifitas dapat diarahkan ke tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan, dan (3) dapat diperoleh tindakan yang tepat terkoordinasi 

dari berbagai unit kerja. 

Proses perencanaan  kegiatan ini dimulai dengan kegiatan analisis 

kebutuhan pelanggan (pengguna anggaran), analisis lingkungan strategis 

baik internal maupun eksternal (analisis SWOT), perumusan program, 

perumusan RPS, dan penyusunan RAPBS termasuk  penghitungan BOSP. 

Penyusunan RAPBS dan penghitungan BOSP meliputi: (1) analisis sumber 

dana, (2) perumusan semua komponen BOSP, (3) penetapan harga semua 

komponen BOSP, dan (4) penetapan volume penggunaan BOSP. 

 

Pengorganisasian 

Organisasi digambarkan sebagai sekelompok orang yang secara 

terkoordinasi bekerjasama mencapai tujuan melalui pembagian kerja dan 

fungsi dan melalui hirarkhis otoritas dan tanggung jawab, sedangkan 

pengorganisasian didefinisikan sebagai proses penetapan pekerjaan-

pekerjaan sesensial untuk dikerjakan, pengelompokkan pekerjaan, 

pendistribusian otoritas dan pengintegrasian semua tugas dan sumber-sumber 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2003:194). Secara 

umum pengorganisasian sangat penting karena perorganisasian merupakan 

upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan, menetapkan 

akuntabilitas, dan memfasilitasi komunikasi. 

Pengorganisasian dalam proses manajemen pembiayaan adalah 

kegiatan-kegiatan  untuk menyiapkan SDM yang melakukan kegiatan, yakni 

tim penyusun RPS/RKAS, tim penyusun RAPBS, termasuk di dalamnya 

adalah keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
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evaluasi pembiayaan, penentuan siapa, melakukan apa dan target-target 

operasional. 

 

Pelaksanaan Anggaran 

Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi program dan biaya yang telah 

direncanakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan 

program sesuai dengan yang direncanakan. 

Pengendalian anggaran dalam upaya perbaikan mutu manajemen 

Pengendalian adalah suatu proses untuk memotivasi dan memberi 

semangat orang-orang yang melaksanakan kegiatan (Anthony, 1992:152). 

Pengendalian adalah pengontrolan yang merupakan suatu proses 

pemonitoran kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah kinerja aktual 

sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan (Silalahi, 

2002:390). Pengendalian manajemen merupakan sistem pengendalian yang 

terdiri atas tatanan organisasi. Wewenang, tanggung jawab dan informasi 

untuk memungkinkan pelaksanaan pengendalian dan untuk memproses 

sekumpulan tindakan yang memastikan bahwa organisasi bekerja untuk 

mencapai tujuan. 

Proses pengendalian organisasi meliputi tiga tahap, yakni: (1) pada 

tahap perencanaan (planning), (2) pada tahap pelaksanaan tindakan 

(execution), dan (3) pada tahap evaluasi tindakan (evaluation). Tahap-tahap 

ini dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah tindakan itu dilakukan. Satu 

hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian adalah cara memperbaiki 

program secara berkesinambungan yang merupakan salah satu prinsip 

manajemen mutu. Pengendalian program manajemen pembiayaan berbasis 

penghitungan BOSP dimulai sejak perencanaan (melakukan need assesment, 

analisis SWOT, perumusan visi, misi, tujuan, program, penentuan sumber 

dana, penentuan komponen biaya, harga, dan volume penggunaan), 

pengorganisasian (penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi), pelaksanaan kegiatan (proses 

realisasi program dan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan). 

Proses manajemen pembiayaan dengan penghitungan BOSP dengan 

menerapkan manajemen mutu tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu 

SDM (pengelola anggaran) tetapi juga kinerja pengelola anggaran. Mutu 

pengelola anggaran diindikasikan dengan beberapa indikator, yakni 

kompetensi personal (jujur, tanggung jawab, disiplin, rajin), kompetensi 
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sosial (keterbukaan/transparansi, kerjasama, komunikasi), dan kompetensi 

profesional (kemampuan penghitungan BOSP). Sementara itu kinerja 

pengelola anggaran diwujudkan dalam bentuk kepuasan layanan dari 

pengelola anggaran terhadap kompetensi personal, sosial, dan profesional 

yang dilakukan pengelola anggaran dalam bekerja. 
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UU No 22/1999 : Otonomi Daerah 

UU No 32/2004 : Pemerintahan Daerah 

UU No 20/2003 : Sistem Pendidikan Nasional 

PP No 48/2008  : Pendanaan Pendidikan 

Permendiknas No 69/2009 :  Standar Biaya Operasi 

Non-Personalia  

Pembiayaan Pendidikan: 

1. Pemerintah Pusat 

2. Pemerintah Propinsi 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota 

4. Partisipasi Masyarakat 

Faktor Internal: 

Kekuatan dan 

Kelemahan 

Faktor Eksternal: 

Peluang dan 

Tantangan 

1. Jumlah dan kualitas SDM yang beragam 

2. Program kegiatan yang beragam 

(kurikulum, personil, pembelajaran ,sarana 

prasarana, dan media pembelajaran, dan 

pengembangan) 

3. Visi, misi dari strategi yang dirumuskan 

1. Isu-isu Utama Pendidikan 

(peningkatan mutu, relevansi, pemerataan, efisiensi, 

transparansi, akuntabilitas) 

2. Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan (Sekolah 

Gratis, RSBI) 

3. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

 

Empiris 
Teori Manajemen Mutu 

dan Teori Pembiayaan 

 

Empiris 

 Prosedur Mutu 

Manajemen 

Penghitungan  

Biaya Operasional Satuan Pendidikan 

(BOSP)  

Pengembangan Model 

  Manajemen Mutu dan Penghitungan 

BOSP 

EMPIRIS: 

Fungsi-Fungsi Manajemen yang 

telah dilaksanakan 

TEORETIS: 

Fungsi-Fungsi Manajemen Mutu 

& Penghitungan BOSP 

Perencanaan Anggaran, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan Anggaran,  dan Evaluasi 

Anggaran 

SDM sekolah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel 
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    BAB 4 

DESAIN MODEL MANAJEMEN BIAYA 
 

Pengembangan  model manajemen pembiayaan  dengan menerapkan  

standar operasional prosedur  di SMP 1 DAN 2 Magelang ini merupakan 

upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu 

manajemen pembiayaan di SMP. Oleh karena itu pengembangan model ini 

didasarkan atas masalah-masalah atau kelemahan yang diperoleh selama 

studi pendahuluan di dua SMP di Kota Magelang. Pengembangan model 

manajemen ini dalam bentuk standar operasional prosedur  (SOP) yang 

mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dikemas 

dalam bentuk buku panduan manajemen pembiayaan di SMP yang dijadikan 

acuan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan dan 

penghitungan BOSP di Kota Magelang. 

Model yang dikembangkan ini sebelum disebarluaskan dilakukan 

berbagai tahap validasi yakni: (1) Validasi konseptual dengan menggunakan 

kelompok diskusi terfokus, yang divalidasi adalah SOP manajemen 

pembiayaan dan penghitungan BOSP, (2) Validasi operasional dengan 

melakukan ujicoba terbatas di lapangan tentang penghitungan BOSP di SMP. 

Tujuan dari validasi konseptual dan operasional ini adalah untuk 

memperoleh model prosedur  yang telah teruji secara konseptual dan 

lapangan. 

 

A. DESAIN DRAFT MODEL KONSEPTUAL  

Draft model konseptual ini bersumber dari hasil studi pendahuluan di 

dua satuan pendidikan. Berbagai kelemahan dan kekuatan dalam manajemen 

pembiayaan di Satuan Pendidikan RSBI dijadikan dasar merancang standar 

operasional prosedur  sebagai acuan langkah-langkah yang sistematis dalam 

manajemen pembiayaan. Desain draft model konseptual ini dapat 

dipergunakan untuk berbagai macam jenis, jalur, jenjang, dan bentuk satuan 

pendidikan. 

 

Tujuan Manajemen Pembiayaan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam manajemen pembiayaan ini adalah 

untuk meningkatkan mutu manajemen pembiayaan, dengan cara: 
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1. Meningkatkan pemahaman konsep para pengelola anggaran tentang mutu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemeriksaan, pelaporan 

dan  penghitungan BOSP. 

2. Memberikan pedoman kepada kepala sekolah dan stakeholders 

pendidikan untuk menyelenggarakan manajemen mutu dalam 

pembiayaan. 

 

Cakupan Manajemen Pembiayaan 

Model manajemen pembiayaan ini diterapkan di Satuan Pendidikan 

RSBI. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model yaitu 

pendekatan kolaboratif dimana Kepala Sekolah, tim perumus anggaran, guru, 

karyawan, dan stakeholders secara kolaboratif melaksanakan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemeriksaan, pelaporan, dan 

penghitungan biaya operasional di satuan pendidikan. Pihak-pihak yang 

terlibat tersebut memiliki tugas dan fungsi berlainan, namun mereka bekerja 

secara sinergis dalam menerapkan manajemen mutu pembiayaan yang 

diselenggarakan satuan pendidikan. Unsur-unsur yang menjadi ruang lingkup 

model manajemen mutu pembiayaan mencakup: (1) perencanaan; (2) 

pengorganisasian; (3) pelaksanaan, pemeriksaan, pelaporan, dan (4) 

perbaikan mutu berkelanjutan. 

 

Struktur Model Manajemen Pembiayaan di Satuan Pendidikan RSBI 

Secara sistemik, manajemen mutu pembiayaan digambarkan dalam 

bentuk model berikut: 
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Gambar Model  Prosedur Mutu  Manajemen Pembiayaan 
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Di dalam gambar model diatas terlihat bahwa manajemen pembiayaan 

agar sesuai dengan standar mutu ditempuh dengan menerapkan  beberapa 

unsur pokok yang meliputi: (1) penyusunan RKS; (2) penyusunan RKAS; 

(3) penyusunan RAPBS; (4) pembentukan tim penyusun RPS; (5) proses 

penggalangan dana dari pemerintah dan sumbangan masyarakat; (6) proses 

pencairan dana; (7) proses pemeriksaan dan pelaporan penggunaan dana, dan 

(8) proses perbaikan berkelanjutan. 

Unsur-unsur pokok tersebut kemudian dimasukkan ke dalam unsur-

unsur manajemen sebagai berikut: 

1. Perencanaan. Kegiatan perencanaan diawali dengan analisis kebutuhan 

pengguna anggaran, analisis lingkungan strategis baik internal maupun 

eksternal, kemudian dilanjutkan kegiatan perumusan program, yakni 

penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang terdiri dari 

penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyusunan RAPBS termasuk 

penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). 

2. Pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian dilakukan untuk 

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan kegiatan, 

yakni tim penyusun RPS/penanggung jawab kegiatan, penggalangan 

sumber dana dan pengelolaannya. 

3. Pelaksanaan. Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan program-

program yang telah direncanakan yang menyangkut technical man, 

money and material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 

pelaksanaan program agar sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Evaluasi. Kegiatan ini mencakup pengendalian sejak mulai dari proses 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan agar semua aspek dapat berjalan efektif 

dan efisien. 

Proses pelaksanaan manajemen pembiayaan yang digambarkan di atas 

menunjukkan proses manajemen mutu, yakni proses manajemen yang 

menunjukkan adanya interaksi kebutuhan lapangan, Standar Nasional 

Pendidikan, dan perbaikan berkelanjutan. 

 

B.PROSEDUR MUTU MANAJEMEN BIAYA 

Pengembangan model diarahkan pada prosedur mutu manajemen 

pembiayaan. Prosedur mutu itu mencakup unsur-unsur: (1) prosedur mutu 
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perencanaan; (2) prosedur mutu pengorganisasian, (3) prosedur mutu 

pelaksanaan, pemeriksaan, dan pelaporan,  dan (4) prosedur mutu 

pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. 

Model prosedur mutu tersebut disusun dalam bentuk bagan alir dan rincian 

prosedur sebagai berikut: 

 

Perencanaan Anggaran 

Perencanaan anggaran di SMP RSBI di Kota Magelang dilakukan 

dengan menerapkan proses empat tahap, yaitu:  (1) pembentukan tim 

penyusun RPS; (2) analisis kebutuhan dan lingkungan; (3) penyusunan RKS 

dan RKAS; (4) penyusunan RAPBS. Proses empat tahap perencanaan itu 

harus dilandasi prosedur mutu yang dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan perencanaan pembiayaan. 

 

Pembentukan Tim Penyusun RPS 

Prosedur mutu pembentukan tim penyusun RPS merupakan proses 

yang berlangsung di dalam lembaga sekolah, namun perlu disusun prosedur 

mutu agar  dalam pembentukan tim penyusun RPS dapat diterima oleh 

seluruh warga sekolah (guru dan karyawan)   dan individu yang menjadi 

anggota tim penyusun mempunyai kemampuan yang dibutuhkan. Melalui 

proses pembentukan seperti ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan 

berjalan efektif, efisien, dan transparan serta memperoleh dukungan dari 

seluruh guru dan karyawan. Prosedur mutu yang diterapkan dalam proses 

pembentukan tim penyusun RPS dapat digambarkan dalam bentuk gambar 

model berikut: 
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Kepala Sekolah  Tata Usaha Guru 

   

 

Gambar. Prosedur Mutu Pembentukan Tim Penyusun RPS (RKAS-1& 

RKAS– 2) 

 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar diatas, tentang 

prosedur mutu pembentukan tim penyusun RPS dapat dibaca di dalam tabel 

berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Pembentukan Tim Penyusun 

RPS 

Nomor 

Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Pembentukan Tim Penyusun RPS 

1 Proses pembentukan Tim Penyusun RPS melibatkan Kepala 

Menetapkan 

Tim 

Review 

Revisi 

Setuju 

Membuat SK/Surat 

Tugas Tim 

Membuat SK/Surat 

Tugas Tim 

Penomoran dan 

menyampaikan 

SK/Surat Tugas 

Analisis Lingkungan 

Strategis 

Ya 

Tidak 
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Sekolah, Staf Tata Usaha dan Guru 

2 Kepala Sekolah menyusun draft tim penyusun RPS 

3 Staf tat usaha membuat draft Surat Keputusan/ Surat Tugas 

Tim Penyusn RPS 

4 Kepala Sekolah mereview draft SK/Surat Tugas sebelum 

menandatangani 

5 Staf Tata Usaha memproses SK/Surat Tugas dan 

mendistribusikan kepada Guru/Tim Perumus 

6 Guru (Tim Perumus RPS) membuat draft analisis lingkungan 

 

Analisis Kebutuhan dan Analisis Lingkungan Strategis 

Melaksanakan analisis kebutuhan dan analisis lingkungan strategis 

sebetulnya merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Sekolah 

(RKS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS-1), yang 

merupakan pengembangan sekolah untuk jangka waktu empat tahunan, dan 

rencana yang relatif baku dan sesuai dengan arah dan tujuan dari UUSPN No 

20 tahun 2003 dan PP no 19 tahun 2005. Prosedur mutu analisis kebutuhan 

dan analisis lingkungan merupakan proses untuk merencanakan jenis 

kebutuhan yang layak direncanakan selama empat tahun ke depan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan aktual di sekolah yang memperhatikan 

lingkungan internal sekolah/kondisi sekolah saat ini dan kondisi eksternal 

sekolah yang merupakan harapan sekolah di masa depan yang disesuaikan 

dengan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang harus 

dicapai. Prosedur mutu yang diterapkan dalam proses penyusunan analisis 

kebutuhan dan analisis lingkungan stategis dapat digambarkan dalam bentuk 

gambar model berikut. 
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Gambar. Prosedur Mutu Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Analisis     Lingkungan Strategis 
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Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

mutu penyusunan Analisis Kebutuhan dan Analisis Lingkungan Strategis 

dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel  Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Analisis Kebutuhan dan 

Analisis    Lingkungan Strategis 

 

Nomor 

Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Analisis Kebutuhan dan Analisis 

Lingkungan Strategis 

1 Proses analisis kebutuhan dan lingkungan melibatkan semua 

warga sekolah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, 

dan Karyawan sekolah), khususnya tim perumus/penyusun 

RPS (RKS dan RKAS). Tim Penyusun RKS melaksanakan 

analisis lingkungan strategis 4 tahun ke depan tentang kondisi 

sekolah yang menyangkut kondisi sosial, ekonomi, politik, 

keamanan dan kemajuan ipteks 

2 Tim Penyusun RKS melaksanakan analisis kondisi 

pendidikan saat ini yang didasarkan data dan fakta aktual 

tentang mutu, akses, efisiensi, relevansi, dan manajemen 

3 Tim Penyusun RKS melaksanakan analisis sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya sudah 

memenuhi 8 aspek SNP/pemenuhan IKKM atau kalau RSBI 

wajib memenuhi IKKT 

4 Dari analisis kebutuhan dan lingkungan, tim perumus RKS 

merumuskan  visi sekolah dan indikator visi sekolah yang 

mengacu pada landasan filosofis bangsa, UUD, dan visi 

umum pendidikan  

5 Merumuskan misi yang mengacu kepada indikator-indikator 

visi sekolah. Satu visi bisa dirumuskan menjadi lebih dari satu 

misi sekolah 

6 Merumuskan tujuan sekolah dalam jangka waktu 4 tahun, tiap 

misi bisa dibuat lebih dari 1 tujuan, tujuan mengandung 

komponen ABCD 

7 Merumuskan program-program pokok/strategis yang 

diprioritaskan untuk mencapai tujuan selama 4 tahun, 
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program mengacu pada tujuan, misi, dan sekolah yang telah 

dirumuskan sebelumnya, program 4 tahun akan dijabarkan 

lebih rinci dalam kegiatan tahunan 

8 Tim Penyusun merumuskan strategi pelaksanaan/pencapaian 

yang merupakan cara, teknik, seni, metode dalam pelaksanaan 

program-program strategis 

9 Tim Penyusun merumuskan indikator-indikator kunci 

keberhasilan  baik kuantitas maupun kualitas dari program-

program strategis yang direncanakan sesuai dengan standar 

nasional pendidikan. Hasil yang diharapkan perlu memuat apa 

yang dihasilkan, kapan dicapai, dan tahapan pencapaiannya 

10  Semua pembiayaan dan semua perolehan dana dari semua 

sumber dimasukkan dalam RKAS-1/RKS, yang kemudian 

pembiayaan program dibuat dalam RKAS-2/RAPBS 

11 Supervisi, monitoring, dan evaluasi yang direncanakan 

ditujukan untuk mengetahui kinerja sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan untuk mengetahui kecukupan unsur-unsur 

sekolah lainnya sudah memenuhi/sesuai dengan SNP. Monev 

dilakukan oleh kepala sekolah atau tim yang dibentuk 

sekolah. 

 

C. PROSEDUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

SEKOLAH 

Prosedur proses  perumusan RKS dilakukan melalui tiga jenjang yaitu 

persiapan, perumusan RKS dan pengesahan RKS. Prosedur mutu proses 

perumusan RKS digambarkan dalam bentuk gambar model berikut. 
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Kepala Sekolah / 

Wakil Kepala 
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Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

mutu penyusunan RKS dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Kerja 

Sekolah  (RKS/RKAS-1) 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Penyusunan RKS/RKAS-1 

1 Proses Penyusunan RKS melibatkan Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah, Guru, Penanggung Jawab 

Program/Kegiatan, dan Komite Sekolah 

2 Kepala Sekolah membentuk Tim Perumus RKS yang terdiri 

dari Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, Guru, 

Penanggung Jawab Program, dan Komite Sekolah 

3 Setelah Tim Perumus terbentuk, Kepala Sekolah 

memberikan pembekalan kepada Tim Perumus tentang 

perundang-undangan pendidikan, kebijakan pendanaan 

pendidikan, MBS, perencanaan pendidikan di sekolah, 

perumusan RKS 

4 Tim Perumus segera melakukan pertemuan dengan para 

anggotanya untuk merumuskan tahap 1 yaitu tentang 

identifikasi tantangan yang berisi penyusunan  profil 

sekolah, mengidentifikasi harapan sekolah dalam 4 tahun ke 

depan, merumuskan tantangan sekolah dan menetapkan 

tantangan utama/prioritas 

5 Tim Perumus menyusun tahap 2 yaitu analisis pemecahan 

masalah yang berisi menentukan penyebab utama tantangan, 

menentukan alternatif pemecahan tantangan utama 

6 Tim Perumus menyusun tahap 3 yaitu perumusan program 

yang berisi menentukan sasaran, merumuskan program dan 

kegiatan, dan menetapkan penanggung jawab program, 

merumuskan indikator keberhasilan program dan kegiatan, 

menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan 

7 Tim Perumus menyusun tahap 4 yaitu perumusan Rencana 

Kerja dan Anggaran Sekolah yang berisi membuat rencana 

biaya program, membuat rencana pendanaan program 
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dengan mempelajari aturan-aturan penggunaan dana 

(blockgrant, BOS, DAK, SBS, sumbangan masyarakat), 

menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan 

8 Hasil Draft Rumusan RKS yang telah selesai disusun Tim 

Perumus RKS dikonsultasikan kepada Kepala Sekolah  

9 Kepala Sekolah memberikan bimbingan, arahan, masukan, 

dan segera menandatanganinya 

10 Draft Rumusan RKS juga dikonsultasikan kepada Komite 

Sekolah untuk mendapatkan masukan, dan pengesahan 

11 Draft Rumusan RKS yang telah disahkan Kepala Sekolah 

dan Komite Sekolah disosialisasikan Kepala Sekolah 

kepada semua warga sekolah  

 

 

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS-

2/RAPBS) 

RKAS-2/RAPBS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau 

rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disusun berdasarkan 

RKS/RKAS-1 dan tidak boleh menyimpang dari RKS/RKAS-1. Rencana 

Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS-1) dan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS-2) akan digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pembimbingan oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Karena itu 

RKAS/RAPBS harus dipahami semua stakeholders sekolah. Dalam 

menghitung pos-pos pengeluaran atau belanja sekolah harus disesuaikan 

dengan realitas skala kebutuhan sekolah, sehingga bisa dihitung berapa 

pengeluaran yang sesungguhnya dalam satu tahun pelajaran. Prosedur mutu 

proses perumusan RKAS-2/RAPBS digambarkan dalam bentuk gambar 

model berikut. 
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Kepala Sekolah 
Guru / Penanggung Jawab Program / 

Koordinator Bidang 

Warga Sekolah 

(TU& Guru) 
Komite Sekolah 

Orang Tua / 

Wali Siswa 
Dinas Pend. Kota 
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Gambar Prosedur Mutu Penyusunan RKAS-2/RAPBS
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Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

mutu penyusunan RKAS-2/RAPBS, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS-2/RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah) 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Penyusunan RKAS-2/RAPBS 

1 Proses Penyusunan RAPBS melibatkan Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Guru, Penanggung Jawab 

Program/Kegiatan/Koordinator Bidang, Komite Sekolah, 

Staf Tata Usaha, Orang Tua Siswa, dan Dinas Pendidikan 

Kota 

2 Pada akhir bulan Juni, Kepala Sekolah mengadakan rapat 

evaluasi program kerja dan kegiatan tahun lalu dipimpin 

Kepala Sekolah dan Para Wakil Kepala Sekolah 

3 Masing-masing bidang pengembangan dipimpin oleh 

Koordinator Bidang pengembangan mengadakan rapat 

kelompok untuk mengevaluasi program kerja dan anggaran 

tahun lalu dan mendiskusikan untuk merencanakan program 

dan anggaran satu tahun yang akan datang 

4 RAPBS dari masing-masing bidang pengembangan dibahas 

bersama Kepala Sekolah untuk memperoleh hasil akhir 

5 Hasil rapat masing-masing bidang pengembangan 

dipresentasikan dalam forum rapat umum untuk 

mendapatkan masukan/tanggapan dari semua warga sekolah 

6 RAPBS yang telah final direkap Staf Tata Usaha, untuk 

mengetahui kekurangan biaya operasional satuan pendidikan 

(BOSP) 

7 RAPBS yang telah melalui proses finalisasi dibawa ke 

dalam rapat komite sekolah terbatas untuk memperoleh 

persetujuan 

8 Hasil RAPBS yang telah disetujui oleh Komite Sekolah, 

selanjutnya dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Magelang 
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untuk mendapatkan legalitas 

9 Draft RAPBS yang telah mendapatkan pengesahan dari 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang, selanjutnya 

dimusyawarahkan dalam rapat pleno dengan orang tua siswa  

10 Dokumen RAPBS yang lengkap, dimintakan pengesahan 

Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Magelang 

11 Setelah RAPBS disahkan oleh Kepala Sekolah, Ketua 

Komite Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Magelang, Dokumen RAPBS menjadi Dokumen APBS 

12 Dokumen APBS dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan pelaksanaan program, kegiatan, dan 

angaran sekaligus pedoman monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran.  

 

 

Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemeriksaan dan Pelaporan 

Kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan 

dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan 

melakukan kegiatan pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan, yang meliputi 

: (1) pembentukan tim penyusun RPS/penanggung jawab kegiatan atau 

program, (2) penggalangan sumber dana baik dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan sumbangan masyarakat, (3) proses pengajuan dan 

pencairan dana, (4) proses pemeriksaan dan pelaporan dana. Proses itu harus 

dilandasi prosedur mutu yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan 

pengorganisasian pembiayaan. Prosedur mutu pembentukan tim penyusun 

atau penanggung jawab program telah dijelaskan pada tahap perencanaan, 

karena itu dalam pengorganisasian tidak dijelaskan lagi. 

 

Prosedur Pengajuan Dana dan Pencairan Dana dari Pemerintah Pusat 

(Blockgrant RSBI)  

Proses pemasukan sumber dana dari pemerintah pusat khususnya untuk 

dana blockgrant RSBI untuk sekolah kategori RSBI tidak memerlukan 

prosedur mutu, karena dana bantuan tersebut sudah merupakan jatah bantuan 

untuk sekolah RSBI, baik subsidi/bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP 

(pusat) maupun dari subsidi/bantuan dari pemerintah propinsi. Namun 
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demikian prosedur ini dirumuskan sebagai pedoman bagi semua satuan 

pendidikan yang akan menjadi sekolah kategori RSBI. Prosedur pengajuan 

dana RSBI digambarkan dalam bentuk gambar model berikut ini. 
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Kepala Sekolah, 

Koordinator, Guru, 

Bendahara 
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Jateng 
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Pembinaan SMP 
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Gambar  Prosedur Pengajuan  dan Pencairan Dana Blockgrant RSBI 
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Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

mutu pencairan dana blockgrant RSBI, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Pengajuan Dana Blockgrant RSBI 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Pengajuan Dana Blockgrant RSBI 

1 Pihak yang dilibatkan dalam pengajuan dan pencairan dana 

Blockgrant RSBI adalah Kepala Sekolah, Bendahara 

Sekolah, Guru, Penanggung Jawab 

Program/Kegiatan/Koordinator Bidang, BRI/Bank Jateng, 

Dinas Pendidikan Propinsi, dan Direktorat Pembinaan SMP 

2 Pada bulan Juni, ada pemberitahuan dari Direktorat 

Pembinaan SMP dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa 

Tengah tentang adanya workshop dana blockgrant RSBI 

(dana dari Pusat), dan sosialisasi dana RSBI untuk dana dari 

RSBI propinsi 

3 Kepala sekolah mengajukan proporsal blockgrant dana RSBI 

yang berisi RPS (RKS dan RKAS) 

4 Setelah proporsal diajukan, Direktorat Pembinaan SMP 

mengadakan verifikasi proporsal dengan sekolah, 

dilanjutkan penandatanganan MOU. Sedangkan verifikasi 

dari pemerintah propinsi untuk dana RSBI propinsi 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota, baru dilanjutkan 

penandatanganan MOU 

5 Blockgrant RSBI pusat ditansfer ke rekening sekolah 

melalui BRI Cabang Magelang, sedangkan dana blockgrant 

RSBI propinsi dana ditansfer ke Kas Daerah Kota 

Magelang, kemudian di transfer ke rekening sekolah melalui 

BPD Jateng 

6 Pencairan dana dilakukan oleh kepala sekolah bersama-sama 

dengan bendahara sekolah sesuai kebutuhan 

7 Dana yang telah dicairkan, kemudian diserahkan kepada 

Koordinator Bidang Pengembangan 

8 Koordinator Bidang Pengembangan secara terpadu 

melaporkan penggunaan dana RSBI kepada Bendahara 



 

 

73  

   

Sekolah. 

 

Prosedur Pengajuan Dana dan Pencairan Dana  BOS  

Proses pemasukan sumber dana dari pemerintah pusat khususnya untuk 

dana BOS untuk semua sekolah tidak memerlukan strategi khusus, karena 

dana bantuan tersebut sudah merupakan jatah bantuan untuk semua sekolah. 

Namun demikian prosedur ini dirumuskan sebagai pedoman bagi semua 

satuan pendidikan.  Prosedur pengajuan dana BOS digambarkan dalam 

bentuk gambar model berikut ini. 
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Gambar Prosedur Pengajuan dan Penerimaan Dana BOS 

 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

pencairan dana BOS, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Pengajuan Dana BOS 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Pengajuan Dana BOS 

1 Pihak yang dilibatkan dalam pengajuan dan pencairan dana 

BOS adalah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, 

Penanggung Jawab Program/Koordinator Bidang, BRI 

Cabang Magelang, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas 

Pendidikan Kota  

2 Pada bulan Juni, ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan 

Propinsi Jawa Tengah tentang pendataan jumlah siswa 

3 Kepala sekolah dibantu staf tata usaha melaporkan jumlah 

siswa yang terdaftar ke Dinas Pendidikan Kota 

4 Dinas Pendidikan Kota merekap dan mengusulkan ke Dinas 

Pendidikan Propinsi 

5 Dinas Pendidikan Propinsi memberi jawaban bahwa dana 

BOS akan turun setiap triwulan sekali di rekening sekolah 

melalui  BRI Cabang Magelang 

6 Pencairan dana dilakukan di BRI Cabang Magelang oleh 

kepala sekolah bersama-sama dengan bendahara sekolah 

sesuai kebutuhan 

7 Dana yang telah dicairkan, kemudian diserahkan kepada 

Koordinator Bidang Pengembangan/Guru/dipegang sendiri 

oleh Bendahara 

8 Koordinator Bidang Pengembangan/Guru secara terpadu 

melaporkan penggunaan dana BOS kepada Bendahara 

Sekolah. 

9 Setiap akhir bulan dan akhir tahun, sekolah membuat 

laporan terpadu penggunaan dana BOS ke Dinas Pendidikan 

Kota 
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Prosedur Pengajuan Dana dan Pencairan Dana  SBS  

Pemerintah Daerah Kota Magelang memberikan bantuan ke satuan 

pendidikan dengan nama Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk 

mendampingi bantuan dari pemerintah pusat yaitu Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS)  Bantuan ini diberikan agar satuan pendidikan dapat 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dengan pembiayaan yang 

murah atau tanpa memungut biaya dari masyarakat/gratis. Prosedur 

pengajuan dana SBS digambarkan dalam bentuk gambar model berikut ini. 

 

Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bank Jateng 

   

 

Gambar Prosedur Pencairan Dana SBS 

 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar, tentang 

prosedur pengajuan dana SBS, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

Pemberitahuan Dana 
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Pemberitahuan 

Dana SBS 

Pemberitahuan  

dan Penerimaan 

Kwitansi Dana 

SBS 

Pemberitahuan  

Dana sudah masuk 

Rekening Sekolah 

Penerimaan/Pengelu

aran Uang 

Laporan 

Penggunaan Dana 

SBS 

Penerimaan Laporan 

Penggunaan Dana 

SBS 
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Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Pengajuan Dana SBS 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Pengajuan Dana SBS 

1 Pihak yang dilibatkan dalam pengajuan dan pencairan dana 

SBS adalah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, 

Penanggung Jawab Program/Koordinator Bidang, BPD 

Jateng Cabang Magelang, dan Dinas Pendidikan Kota  

2 Pada bulan Maret, ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan 

Kota  tentang alokasi SBS 

3 Alokasi dana SBS harus dituangkan dalam RAPBS 

4 Dinas Pendidikan Kota memberitahukan dan mengirim 

kwitansi bahwa dana SBS sudah turun dan diberikan setiap 

triwulan sekali di rekening sekolah melalui  BPD Jateng 

Cabang Magelang 

5 Pencairan dana dilakukan di BPD Jateng Cabang Magelang 

oleh kepala sekolah bersama-sama dengan bendahara 

sekolah sesuai kebutuhan 

6 Dana yang telah dicairkan, kemudian diserahkan kepada 

Koordinator Bidang Pengembangan/Guru/dipegang sendiri 

oleh Bendahara 

7 Koordinator Bidang Pengembangan/Guru secara terpadu 

melaporkan penggunaan dana SBS kepada Bendahara 

Sekolah. 

8 Setiap akhir bulan dan akhir tahun, sekolah membuat 

laporan terpadu penggunaan dana SBS ke Dinas Pendidikan 

Kota 

 

Prosedur Pengajuan Dana dan Pencairan Dana Gaji  

Prosedur pencairan gaji dan karyawan bagi satuan pendidikan 

negeri/sekolah negeri di Kota Magelang dapat digambarkan dalam bentuk 

gambar model berikut ini. 
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Kepala Sekolah Bendahara Dinas 

Pendidikan Kota 

BPD Jateng 

    

 

Gambar Prosedur Pengambilan Gaji 

 

Ambil Daftar 

Gaji rkp 5 

Kirim Daftar 

Gaji rangkap 5 

Periksa 

Daftar Gaji & 

kirim lbr 2 

Buat Surat 

Permintaan 

Uang / Cek 

Buat 

Potongan 

Data 

Potongan 

Daftar Gaji 

Bersih 

Proses 

Pembayaran 

Slip Gaji 

Guru / 

Karyawan 

Surat 

Permintaan 

Uang 

Terima daftar 

Gaji Lembar 2 

Pengeluaran 

Uang 

Slip 

Daftar 

Gaji 
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Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

pencairan gaji, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatam Prosedur Pembayaran Gaji 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Pembayaran Gaji 

1 Pihak yang dilibatkan dalam pencairan gaji adalah Kepala 

Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, karyawan, BPD Cabang 

Magelang, dan Dinas Pendidikan Kota  

2 Setiap akhir bulan, sekolah mengambil daftar gaji rangkap 5 

ke Dinas Pendidikan Kota Magelang, sambil menyerahkan 

SPJ gaji bulan sebelumnya 

3 Sekolah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Belanja (SPTJB) dan mengembalikan daftar gaji lembar 

salinan kedua ke Dinas Pendidikan Kota 

4 Bendahara mengajukan permintaan uang kepada kepala 

sekolah  dengan menandatangani cek bersama dengan 

kepala sekolah 

5 Pencairan gaji dilakukan di Bank Jateng Cabang Magelang 

oleh bendahara sekolah  

6 Bendahara merekap potongan, dan mengurangkannya pada 

gaji setiap guru dan karyawan 

7 Guru dan karyawan bisa mengambil gaji di Bendahara 

Sekolah. 

8 Setelah semua guru dan karyawan mengambil gaji, maka 

SPJ gaji rangkap 3 dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kota, 

rangkap 1 ditinggal sebagai arsip di sekolah 

 

Prosedur Penggalangan Dana dari  Masyarakat 

Menurut peraturan perundang-undangan, bagi sekolah negeri yang 

bukan klasifikasi RSBI tidak boleh menarik sumbangan dari masyarakat, 

tetapi berdasarkan studi pendahuluan hampir semua satuan pendidikan dasar 

di Kota Magelang menarik sumbangan dari masyarakat khususnya dari orang 

tua siswa, hanya SDLB yang tidak menarik sumbangan dari masyarakat. 
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Prosedur penggalangan dana dari masyarakat dapat digambarkan dalam 

bentuk gambar model berikut ini. 
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Gambar. Prosedur Penggalangan Dana dari Sumbangan Masyarakat 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur  

penggalangan dana dari masyarakat, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Penggalangan Dana dari Sumbangan 

Masyarakat 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Penggalangan Dana dari Sumbangan 

Masyarakat 

1 Pihak yang dilibatkan dalam penggalangan dana dari 

masyarakat adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Wali Kelas, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah, Dinas 

Pendidikan Kota, Orang Tua Siswa/Wali Siswa 

2 Pada bulan September, Kepala Sekolah memimpin rapat 

pleno RAPBS dengan semua orang tua siswa dan dibantu 

oleh Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Komite Sekolah, 

dan sepengethuan Dinas Pendidikan Kota 

3 Kepala Sekolah menjelaskan program-program yang akan 

dilaksanakan dalam 1 tahun pelajaran, sumber dana yang 

ada, dan kekurangan dana  

4 Kepala Sekolah dibantu Wali Kelas memberitahukan 

kepada orang tua dengan cara mengisi surat pernyataan 

tentang sumbangan masyarakat yang dipilih kepada sekolah 

5 Bagi orang tua siswa yang keberatan memberikan 

sumbangan bisa mengajukan keringanan dan kebebasan 

kepada kepala sekolah  

6 Kepala Sekolah memberikan keringanan atau membebaskan 

sumbangan bagi siswa yang tidak mampu 

7 Siswa membayar sumbangan ke Bendahara Sekolah 

 

D. PROSEDUR TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 

DANA KEGIATAN 

Prosedur pengajuan kegiatan, transaksi pembayaran, dan pelaporan 

dana kegiatan merupakan suatu tahap pemeriksaan rutin terpadu yang dapat 

dilakukan oleh koordinator program, bendahara sekolah, dan kepala sekolah 
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agar seuai dengan rencana yang telah dirumuskan dalam APBS. Prosedur 

tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk gambar model berikut ini. 

 

Kepala Sekolah Koordinator 

Bidang 

Bendahara BPD / BRI 

    

 

Gambar Prosedur Transaksi Pembayaran dan Pelaporan Dana 

Kegiatan 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

transaksi pembayaran dan pelaporan dana kegiatan, dapat dibaca di dalam 

tabel berikut. 
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Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Transaksi Pembayaran, dan 

Pelaporan Dana Kegiatan 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Transaksi Pembayaran, dan 

Pelaporan Dana Kegiatan 

1 Pihak yang dilibatkan dalam transaksi pembayaran dan 

pelaporan dana kegiatan adalah kepala sekolah, koordinator 

bidang, bendahara, dan Bank Pemerintah 

2 Koordinator bidang pengembangan mengajukan proporsal 

yang berisi rincian kebutuhan dana kepada bendahara 

sekolah 

3 Bendahara sekolah mengajukan permintaan uang kepada 

kepala sekolah, kepala sekolah memeriksa pengajuan dana 

dari bendahara sekolah 

4 Bendahara sekolah mengeluarkan cek yang harus 

ditandatangani bendahara, dan kepala sekolah  

5 Bendahara Sekolah mencairkan cek ke BPD/BRI Cabang 

Magelang  

6 Koordinator Bidang/Penanggung Jawab Program menerima 

dana, menggunakan dana kegiatan, dan membuat laporan 

penggunaan dana kegiatan 

7 Laporan penggunaan dana dari masing-masing Koordinator 

Bidang/Penanggung Jawab Program secara terpadu 

diserahkan ke Bendahara Sekolah 

 

Prosedur Laporan Keuangan 

Prosedur laporan keuangan terpadu satuan pendidikan dapat 

digambarkan dalam bentuk gambar model berikut ini. 
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Gambar Prosedur Pelaporan Terpadu Dana Sekolah 



17 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

laporan keuangan terpadu, dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Laporan Keuangan Terpadu 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Laporan Keuangan Terpadu 

1 Pihak yang dilibatkan dalam laporan keuangan terpadu 

adalah kepala sekolah, koordinator bidang, bendahara, 

komite sekolah dan Dinas Pendidikan  

2 Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran kas 

sehari-hari di Buku Kas Harian dan direkap di Buku Kas 

Bulanan 

3 Bendahara sekolah/Bagian Pembukuan membuat buku 

besar yang merupakan rekapitulasi dari penerimaan dan 

pengeluaran dari masing-masing mata anggaran  

4 Bendahara sekolah mencetak buku besar dan laporan arus 

kas fianal 

5 Bendahara Sekolah/bagian pembukuan mempersiapkan 

pembuatan laporan dengan mengumpulkan data : laporan 

penerimaan uang, laporan pengeluaran uang dari 

koordinator bidang pengembangan, dari  penanggung jawab 

program lain, data anggaran yang disetujui kepala sekolah 

dan komite sekolah 

6 Merekap laporan penerimaan, pengeluaran dan melakukan 

komparasi anggaran dan realisasi secara periodik 

7 Membuat buku besar pembantu, sebagai bagian tak 

terpisahkan dari laporan keuangan untuk beberapa pos mata 

anggaran, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja 

modal  

8 Membuat laporan keuangan yang kemudian dijilid dalam 

bentuk buku Laporan Keuangan 

9 Laporan Keuangan direview oleh Kepala Sekolah sebelum 

dikirim ke Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota, dan 
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arsip. 

 

Pemeriksaan, Pengendalian, dan Perbaikan Berkelanjutan  

Cakupan pemeriksaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan 

dalam proses manajemen pembiayaan merupakan tahap yang 

berkesinambungan. Dalam proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan, 

proses pemeriksaan dan pengendalian dilakukan mulai dari penyusunan 

perencanaan, sampai pelaksanaan program. Pemeriksaan dilakukan untuk 

mengetahui realisasi program dan anggaran dan digunakan untuk 

memperbaiki penyusunan program dan anggaran selanjutnya. Dengan 

adanya proses perbaikan mutu manajemen berarti ada upaya untuk 

melakukan perbaikan mutu manajemen yang menuju pada perbaikan setiap 

tahap. Gambar model 4.5 Prosedur Mutu Penyusunan RKAS-2/RAPBS telah 

tersaji bahwa dalam gambar tersebut sudah mencerminkan perbaikan mutu 

berkelanjutan. Sebagai upaya untuk memberikan acuan kerja pelaksanaan 

perbaikan mutu manajemen pembiayaan maka prosedur mutu disusun  dalam 

bentuk gambar model  
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Gambar. Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Manajemen 
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Rincian singkat kegiatan yang tersaji di dalam gambar  tentang prosedur 

mutu manajemen dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

 

Tabel Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Manajemen 

 

Nomor Urut 

Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Manajemen 

1 Pihak yang terkait dalam perbaikan mutu diantaranya 

Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, 

Koordinator Bidang Pengembangan/Penanggung Jawab 

Program/Guru, Komite Sekolah.  

2 Kepala Sekolah mengajak diskusi dengan pihak terkait 

tentang kelemahan-kelemahan pelaksanaan program 

pembiayaan. 

3 Staf Tata Usaha memaparkan beberapa kekuatan dan 

kelemahan.  

4 Wakil Kepala Sekolah memaparkan beberapa kekuaatan dan 

kelemahan. 

5 Koordinataor Bidang Pengembangan/Penanggung Jawab 

Program/Unsur Guru memaparkan kekuatan dan kelemahan. 

6 Komite Sekolah memaparkan beberapa kekuatan dan 

kelemahan. 

7 Kepala Sekolah menganalisis paparan tersebut diatas untuk 

disimpulkan komponen-komponen yang harus diperbaiki.  

8 Kepala Sekolah mengajak pihak terkait untuk merumuskan 

berbagai alternatif prioritas perbaikan. 

9 Kepala Sekolah menunjuk Tim Pelaksana/Wakasek.untuk 

melakukan perbaikan mutu sesuai hasil diskusi. 

10 Tim Pelaksana/Wakil Kepala Sekolah melakukan perbaikan 

mutu sesuai hasil diskusi. 

11 Kepala Sekolah melakukan monitoring dan pengendalian 

pelaksanaan perbaikan mutu. 
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Dari keseluruhan prosedur mutu di atas terdapat 107 rincian kerja 

prosedur mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam 

melaksanakan manajemen pembiayaan di sekolah. Prosedur tersebut dapat 

terlaksana dengan baik apabila penyelenggara satuan pendidikan benar-benar 

memahami keseluruhan komponen yang terdapat di dalam prosedur mutu 

tersebut. 

 

Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 

Model prosedur penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 

dapat digambarkan dalam gambar berikut. 

 

                                                   

   

 

 

                           

 

 

                                                                   

                                                                  

                                                                                                                   

 

                                                               

 Gambar Model Proses Penghitungan BOSP 

 

Rincian singkat kegiatan yang tersaji di dalam gambar tentang prosedur 

penghitungan biaya operasional satuan pendidikan adalah : 

 

Penyamaan Persepsi BOSP 

Biaya Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan/Sekolah 

Di tingkat sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya 

investasi dan biaya operasional. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan 

sarana prasarana, dan modal kerja tetap. 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 

Penyamaan Persepsi 

Tentang BOSP 

Perumusan 

Komponen 

BOSP 

Penghitungan BOSP  
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biaya operasional personil dan biaya operasional bukan personil. Biaya 

operasional personil meliputi seluruh pengeluaran sekolah yang digunakan 

untuk kesejahteraan personil dan pengembangan personil. Kesejahteraan 

personil mencakup gaji, tunjangan, kesejahteraan, transportasi termasuk 

perjalanan dinas, seragam, kelebihan jam mengajar atau kerja, tunjangan hari 

raya, dan sebagainya. Personil  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. Karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun dalam nilai riil 

yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM ini dapat diklasifikasikan 

sebagai 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): alat tulis kantor dan  alat tulis 

PBM; 

(2) Buku-Buku: buku pegangan guru, buku pegangan siswa, buku 

perpustakaan; 

(3) Biaya Alat dan Bahan Habis Pakai: bahan praktek, alat-alat 

praktek, LKS, alat kebersihan, alat listrik, kebutuhan rumah 

tangga sekolah; 

(4) Biaya Daya dan Jasa: listrik, telepon, air, internet, gas; 

(5) Biaya Perbaikan Ringan dan Pemeliharaan: gedung, 

alat/utilitas, perabot;     

(6) Biaya Pembinaan Siswa: pramuka, LDKS OSIS, MOS, 

Olimpiade, lomba-lomba, bimbingan belajar, kegiatan 

keagamaan, peringatan PHBK/PHBN,  UKS, bimbingan dan 

penyuluhan/bimbingan karier/bursa kerja khusus, olah raga, 

kesenian,  PMR;  

(7) Biaya Hubungan Industri (HI): sinkronisasi kurikulum, 

koordinasi hubungan industri, pelaksanaan Praktek Kerja 

Industri, Uji Kompetensi; 

(8) Biaya Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Pelaporan; 
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(9) Biaya Rapat: pendukung perlengkapan rapat dan konsumsi; 

(10) Biaya Operasional Komite Sekolah.    

 

Asumsi Dasar dalam Penghitungan BOSP 

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan 

penelitian khususnya tentang penghitungan BOSP per tahun per siswa agar 

mendekati kenyataan, maka 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. 

 

Perumusan Komponen BOSP 

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. 

Dalam menghitung BOSP, tidak diperbolehkan menambahkan 

komponen biaya yang dari sisi peraturan sebenarnya sekolah tidak 

diperbolehkan mengeluarkan uang untuk komponen biaya tersebut. Yang 

juga tidak diperbolehkan adalah “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, (2) 

biaya untuk tenaga kependidikan. Untuk setiap sub-komponen pendidik dan 

tenaga kependidikan dihitung kebutuhan untuk pembayaran gaji dan 

tunjangan. Tetapi agar sesuai 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: 
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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).  

4. Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan 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).  

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 
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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 12/13, karena guru dan tenaga kependidikan dibayar 12/13 kali 

setiap bulannya dalam satu tahun. Jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan setiap sekolah. 

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 menggunakan daftar standar 

harga yang ditentukan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang 

yaitu Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 tahun 2009 tentang Penetapan 

Standarisasi Harga Tahun 2010. 

 

Penghitungan BOSP 

Model Penghitungan Biaya Operasional Pegawai 

Komponen biaya operasional pegawai terdiri dari: (a) gaji, (b) 

tunjangan yang melekat dalam gaji, dan (c)  penghasilan lainnya. Setelah 

komponen biaya,  frekuensi biaya pertahun, jumlah per unit diperoleh dan 

dijumlahkan, kita akan memperoleh jumlah biaya pegawai per tahun. Biaya 

satuan per peserta didik/unit cost biaya pegawai = jumlah pengeluaran 

pegawai dalam 1 tahun dibagi jumlah peserta didik 

 

Model Penghitungan Biaya Operasional Bukan Pegawai  

Komponen biaya operasional bukan pegawai terdiri dari: (a) ATS, 

bahan, dan alat habis pakai, (b) biaya rapat, (c) transport/perjalanan dinas 

dalam kota/luar kota, (d) penilaian dan penggandaan soal, (e) daya dan jasa, 

(f) pemeliharaan sarana prasarana, (g) kegiatan lomba dan pembinaan 
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kesiswaan (ektra kurikuler), (h) penyusunan data dan laporan, (i) horarium 

non PNS, (j) biaya siswa kurang mampu.  

Setelah komponen biaya,  frekuensi biaya pertahun, jumlah per unit 

diperoleh dan dijumlahkan, kita akan memperoleh jumlah biaya bukan 

pegawai per tahun. Biaya satuan per peserta didik/unit cost biaya bukan 

pegawai = jumlah pengeluaran bukan pegawai dalam 1 tahun dibagi jumlah 

peserta didik. 

 

Model Dasar Penghitungan Biaya Operasional 

Untuk menghitung berapa kebutuhan biaya operasional pendidikan 

dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas 

diperlukan tools. Standar analisa biaya  (SAB) yang dihitung dengan formula 

sebagai berikut: 

 

 

dimana 

TCa : biaya keseluruhan (Rp) per sekolah per tahun 

fij : frekuensi item ke-1 dan ke-j per tahun 

qij : kuantitas item ke-1 dan ke-j per tahun 

nij : per satuan item ke-1 dan ke-j 

pij : harga per item ke-1 dan ke-j 

m : jumlah item biaya pegawai 

n             : jumlah item komponen bukan pegawai 

ha : indeks kemahalan pendidikan di kabupaten atau kota A 

 

 

 

di mana: 

URa : biaya pendidikan (Rp) per rombongan belajar per tahun, pada  

    jenjang tertentu (SD/MI, SMP atau SMA)  

X1 : jumlah rombongan belajar di sekolah. 

 

Selanjutnya biaya per siswa per tahun untuk setiap kabupaten atau kota 

dapat ditentukan sebagai berikut: 
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di mana 

USa :  Biaya pendidikan (Rp) per rombongan belajar per tahun, pada  

      jenjang tertentu (SD/MI, SMP/SMA). 

X1 : jumlah rombongan belajar di sekolah. 

X2 : jumlah siswa rombongan belajar pada jenjang tertentu. 

     (Widodo: 2008:6) 
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BAB 5 

MODEL HIPOTETIK 
 

A PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN 

Strategi perencanaan biaya pendidikan di SMP dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Perencanaan dalam penyelenggaraan SMP berisi dua rencana 

pengembangan pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu rencana 

sekolah dalam jangka menengah (4 tahun) disebut Rencana Kerja dan 

Anggaran Sekolah (RKAS-1/RKS), dan rencana operasional sekolah dalam 

jangka pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS-2/RKAS). Jadi RKAS-1 dibuat pada awal tahun untuk 

empat tahun mendatang, sedangkan RKAS-2 dibuat pada tahun pertama dari 

empat tahun yang akan dilaksanakan. Baik dalam RKAS-1 maupun RKAS-2 

semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat diprediksi sebelumnya. 

Penyusunan program strategis baik RKAS-1 dan RKAS-2 harus 

memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat serta sesuai dengan standar 

internasional. Penyusunan RKAS-1 didasarkan pada visi, misi, tujuan 

sekolah, kemudian diadakan pengkajian terhadap lingkungan internal dan 

eksternal untuk memahami adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan yang ada di SMP RSBI. Selanjutnya dengan berpedoman pada 

RKAS-1 disusunlah program kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS-2). 

Temuan ini selaras dengan temuan  Widodo (1998:45-46) bahwa sebelum 

tahap perencanaan dimulai, langkah yang paling penting harus dilakukan 

adalah penetapan visi, misi, tujuan lembaga, isu-isu utama, strategi 

pengembangan, penetapan prioritas, penentuan kebijakan, program kegiatan, 

sasaran yang hendak dicapai, kapan dan berapa banyak sasaran kegiatan 

tersebut dapat dicapai. Berdasarkan hasil penetapan program dan tahap 

pencapaiannya kemudian disusun anggaran guna membiayai program-

program yang ada. Menurut Fattah (2002:54) strategi secara sederhana dapat 

didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang berusaha untuk mencapai 

sasaran organisasi. Strategi itu sendiri dipengaruhi oleh misi organisasi 

(sekolah) dan lingkungannya. Dalam hubungan ini penyusunan RAPBS 

memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats). 
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Identifikasi kebutuhan diperlukan untuk menentukan tujuan, dan dasar 

sebagai penyusunan program yang akan dikembangkan dalam sistem 

pelaksanaan, menurut Pearce (2001:167) pengembangan strategi harus 

didahului dengan mengidentifikasi kebutuhan sebelum meningkat pada 

penentuan tujuan dan perumusan perencanaan yang merupakan bagian dari 

strategi. Disisi lain identifikasi kebutuhan akan memberikan arahan untuk 

melakukan analisis SWOT yang diperlukan dalam menentukan satu strategi 

dalam pencapaian tujuan. 

Perencanaan program strategis yang ada dan dikembangkan oleh kedua 

SMP RSBI yang menjadi obyek penelitian dan merupakan standar mutu 

dapat dipaparkan sebagaimana tabel  

 

Tabel Temuan Jenis Program/Standar Mutu  

 

No SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 

1. Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Isi 

2.  Pengembangan Standar 

Kompetensi Lulusan 

Pengembangan Standar 

Kompetensi Lulusan 

3. Pengembangan Standar 

Proses 

Pengembangan Standar 

Proses 

4. Pengembangan Standar 

Penilaian 

Pengembangan Standar 

Penilaian 

5. Pengembangan Standar 

Sarana dan Prasarana 

Pengembangan Standar 

Sarana dan Prasarana 

6. Pengembangan Standar 

Pengelolaan 

Pengembangan Standar 

Pengelolaan 

7. Pengembangan Standar 

Tenaga Kependidikan 

Pengembangan Standar 

Tenaga Kependidikan 

8. Pengembangan Standar 

Pembiayaan 

Pengembangan Standar 

Pembiayaan 

9. Pengembangan Standar 

Budaya, Kewirausahaan, dan 

Pengembangan Standar 

Budaya dan Lingkungan 
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Lingkungan Sekolah 

10. Pengembangan Standar 

Humas dan Kerjasama 

 

11. Pengembangan Standar 

Kesiswaan 

 

12. Pengembangan Standar 

Bimbingan Konseling dan 

Kesehatan 

 

13. Pengembangan Standar 

Sistem Informasi 

Manajemen 

 

 

Menurut Tabel dapat dijelaskan bahwa dua SMP di Kota Magelang 

telah memenuhi salah satu prinsip pengembangan SBI yaitu pengembangan 

SBI berpedoman pada 8 SNP+X. Teori ini diperkuat oleh Hafidz (2009:6) 

dan Buton (2009:10) bahwa SBI diartikan sebagai sekolah nasional yang 

dalam proses pengelolaan dan penyelenggaraan melakukan pengembangan, 

perluasan dan pendalaman dari standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia 

sehingga memiliki kemampuan daya saing internasional. 

Prosedur penyusunan RAPBS di SMP dilakukan dengan cara, 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 

RAPBS didahului dengan mengadakan workshop/rapat di masing-masing 

bidang. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan dari informan berikut: 

“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 
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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”. 

 

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa proses 

penyusunan RAPBS di SMP melibatkan semua warga sekolah yang 

meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bidang 

pengembangan, guru, karyawan, komite sekolah, orang tua siswa, dan dinas 

pendidikan. Penyusunan program kegiatan dan anggaran tersebut 

menunjukkan bahwa penyusunan anggaran sudah berdasarkan analisis 

kebutuhan pelanggan. Hasil penelitian ini dikuatkan oleh temuan Firdaus 

(2005) bahwa perencanaan anggaran selalu melibatkan orang tua siswa, 

majelis sekolah serta telah dipatuhinya prosedur penganggaran sesuai dengan 

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Sumber biaya pendidikan di SMP berasal dari: (1) pemerintah pusat 

15% (BOS, blockgrant RSBI), pemerintah propinsi 10% (blockgrant RSBI), 

pemerintah kota 60% (gaji 59% dan SBS 1%), dan 15% pungutan dari orang 

tua. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Firdaus (2005) bahwa 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. 

Temuan Yahya (2008) 91,4% sumber biaya berasal dari pemerintah pusat, 

dan 14,8% biaya digunakan untuk operasional pendidikan. Temuan Supriadi 

(2006:111-112) 81% dana bersumber dari pemerintah, 18% berasal dari para 

siswa yang langsung dikelola sekolah. Hampir semua dana yang berasal dari 

pemerintah digunakan untuk membayar gaji guru (80%). 

Proposisi yang dapat dikembangkan adalah: 
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“Visi, misi, tujuan sekolah, program strategis dipergunakan sebagai 

dasar dalam perencanaan anggaran”. 

“Perencanaan anggaran perlu memperhatikan analisis lingkungan, 

analisis SWOT, dan kebutuhan pelanggan”. 

“Perencanaan anggaran perlu melibatkan semua warga sekolah yang 

meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua 

siswa, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan”. 

  “Pungutan dari orang tua perlu ditentukan bersama antara warga 

sekolah, komite sekolah  dan orang tua siswa”. 

 

B.  PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN 

Ada minimal delapan 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). 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 
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pendidikan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah untuk mencapai berbagai target indikator kunci 

tambahan (Depdiknas, 2009: 256-262). 

Dana blockgrant SMP dari pemerintah 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 (7) Program Pengembangan 

Humas dan Kerjasama. Bantuan 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.  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, 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.  
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Dana BOS SMP 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). Penggunaan BOS di SMP 

Negeri 2 ada kesalahan peruntukannya, karena untuk merehab ruang kelas 

dan pembelian televisi ruang tamu. 

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, (2) tunjangan 

keluarga, (3) tunjangan fungsional, (4) tunjangan beras, dan (5) 

kesejahteraan pegawai.  

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.  

Sumbangan masyarakat bagi sekolah meliputi: (a) Sumbangan 

Pengembangan Institusi (SPI), (b) Sumbangan Bulanan, (c) Iuran 

Peningkatan Mutu (IPM).  SPI klas 7 sebesar Rp. 1.500.000,-, digunakan 

untuk membiayai kegiatan pengembangan, pemenuhan buku pelajaran, 

pengadaan dan pemeliharaan alat kantor. Penggunaan dana SPI, iuran 

peningkatan mutu di SMP RSBI belum transparan karena dana tidak 

dimasukkan dalam RAPBS. Padahal menurut Davies (1986:196) manajemen 

akan memberikan prinsip efsiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabel. 

Keempat prinsip tersebut dalam pembiayaan pendidikan diperlukan karena 

prinsip efisien akan mengurangi pemborosan biaya, disisi lain efektivitas 

akan mengarah pada target sasaran yang benar, transparan mengarah pada 

keterbukaan penggunaan dana dan akuntabel mengarah pada pertanggung 

jawaban penggunaan dana. Teori ini sesuai dengan pengembangan standar 

pembiayaan RSBI yaitu pemenuhan penggunaan dana yang transparan dan 

akuntabel.  Sumbangan bulanan klas 7, 8, dan 9 sama yaitu Rp. 100.000,- 
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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. besarnya Rp. 200.000 setahun hanya 

untuk klas 9.   

Proposisi yang dapat dikembangkan adalah: 

”Dalam penggunaan dana perlu menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen secara konsisten”. 

 

C. EVALUASI PENGGUNAAN BIAYA PENDIDIKAN  

Proses evaluasi penggunaan biaya yang dilakukan  SMP RSBI  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 manajemen 

yang berlangsung secara teratur melalui siklus tertentu dan menunjuk dengan 

jelas siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana melakukannya 

dan untuk apa dilakukan.  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. 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaaan dilaksanakan sejak saat 

perencanaan sampai pada pelaksanaan penggunaan biaya. Secara lebih jelas 

kegiatan pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Guna menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai maka pihak 

sekolah melakukan pemeriksaan pengajuan rencana kegiatan dan anggaran 

yang dibuat guru 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, 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. Selanjutnya rancangan RAPBS diplenokan 

dengan kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. 

Selanjutnya rancangan RAPBS yang telah disepati dan ditandatangani kepala 
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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  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. 

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/ koordinator pengembangan kegiatan dan beberapa tim belanja 

barang, dan tim penerima barang. Bendahara 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.  

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, tetapi peran disini kurang optimal. 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 
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menyangkut gaji, tunjangan dan insentif yang belum turun dan jarang 

memeriksa penggunaan uang.  

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. Temuan yang diperoleh pembuatan laporan selalu 

terlambat. 

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. 

Hasil evaluasi penggunaan biaya oleh pihak sekolah digunakan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan rancangan RAPBS 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 RAPBS yang baru sesuai dengan tambahan 

perubahan. 
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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 RAPBS 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. 

Temuan penelitian ini selaras dengan pendapat Bambang Hartadi 

(1990:122) mekanisme tersebut dinamakan ”pengendalian manajemen” yang 

mengarah pada ”operating control” dan akan membawa pengaruh langsung 

terhadap catatan keuangan. Temuan tersebut juga selaras dengan pendapat 

Silalahi (2002:390) bahwa pengendalian manajemen merupakan sistem 

pengendalian yang terdiri atas tatanan organisasi, wewenang, tanggung 

jawab dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan pengendalian dan 

untuk memproses sekumpulan tindakan yang memastikan bahwa organisasi 

bekerja untuk mencapai tujuan. Proses pengendalian organisasi meliputi tiga 

tahap, yakni: (1) pada tahap perencanaan (planning), (2) pada tahap 

pelaksanaan tindakan (execution), dan (3) pada tahap evaluasi tindakan 

(evaluation). Tahap-tahap ini dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah 

tindakan itu dilakukan. Satu hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian 

adalah cara memperbaiki program secara berkesinambungan yang 

merupakan salah satu prinsip manajemen mutu. Menurut Fattah (2002:66) 

secara sederhana proses pengawasan terdiri daari tiga kegiatan pokok yakni: 

(1) memantau (monitoring), (2) menilai, (3) melaporkan hasil-hasil temuan, 

kegiatan/monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual (actual performance), 

baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah 

dilakukan terhadap kinerja aktual, baik dalam proses maupun hasilnya. 

Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah digariskan dalam perencanaan. Apakah terdapat 

penyimpangan (deviasi) maka diusahakan adanya perbaikan atau korelasi 

yang direkomendasikan kepada pimpinan evaluasi. 

Proposisi yang dikembangkan adalah: 

”Evaluasi anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan 

berkelanjutan (continuous development)” 
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”Evaluasi anggaran dilakukan pada saat penyusunan rencana 

anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang merupakan 

prinsip pengendalian organisasi”. 

 

D. PARA PIHAK DALAM PROSES MANAJEMEN BIAYA  

Pihak-Pihak yang berperan dalam pengembangan manajemen 

pembiayaan di SMP-RSBI terdiri dari: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

guru/koordinator bidang pengembangan, karyawan, komite sekolah, Dinas 

Pendidikan, orang tua, masyarakat dan DUDI. Masing-masing pihak yang 

terlibat dalam pengembangan manajemen pembiayaan mempunyai peranan 

yang sangat penting. Kepala sekolah sebagai manajer, motivator mempunyai 

peran yang cukup besar dalam mekanisme pengembangan manajemen 

pembiayaan terutama sebagai pengarah, dan penanggungjawab program. 

Begitu juga guru sebagai koordinator pengembangan program standar 

nasional mempunyai peran strategis dalam menganalisis kebutuhan, 

merancang kebutuhan dan anggaran, melaksanakan program dan melaporkan 

program yang menjadi tanggungjawabnya. Karyawan khususnya bendahara 

juga mempunyai tugas yang lebih tinggi daripada guru yang hanya sebagai 

pembantu bendahara dan koordinator bidang pengembangan dalam 

manajemen pembiayaan. Komite sekolah sebagai monitoring eksternal juga 

punya peran dalam mengevaluasi perencanaan, penggunaan, dan evaluasi 

anggaran. Dinas pendidikan serta masyarakat sebagai monitoring eksternal 

juga perlu terlibat secara langsung dalam manajemen pembiayaan sehingga 

hasilnya lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Orang tua siswa dan 

DUDI dalam pengembangan manajemen pembiayaan sebagai sumber dana 

pendidikan mempunyai peran sebagai monitoring eksternal penggunaan dana 

agar tujuan tercapai dengan optimal. 

Menurut hasil penelitian aktor/pihak yang terlibat dalam manajemen 

pembiayaan pada kedua SMP RSBI belum sinergis. Hasil temuan 

menunjukkan peran aktor yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi manajemen pembiayaan akan menentukan keberhasilan 

pengembangan manajemen pembiayaan. Aktor atau pelaku dalam proses 

pengembangan manajemen pembiayaan, menurut Soesilowati (2008:51) 

bahwa aktor pelaku dalam satu proses memegang peranan kunci terhadap 

suatu proses kegiatan. Kebijakan-kebijakan ditingkat institusi terkait dengan 

kualitas sangat penting, hal ini banyak tergantung pada pimpinan sekolah 
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SMP RSBI, untuk itu dalam pengembangan manajemen pembiayaan peran 

kepala sekolah sangat penting. Dalam pengembangan manajemen 

pembiayaan dibutuhakan pemimpin atau kepala sekolah yang visioner dan 

transformatif yang mampu menggugah kesadaran, melakukan terobosan dan 

perubahan yang mendasar dan signifikan dalam semua aspek khususnya 

dalam mencari solusi agar tidak terjebak pada formalitas tanpa mengetahui 

filosofi, visi dan target yang dicanangkan. Menurut Danim (2003:81-83) 

seorang pemimpin transformatif dalam menggerakkan perubahan, inovasi 

dan kreasi pada lembaga pendidikan yang dipimpinnya perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip dari organisasi visioner. 

Proposisi yang dikembangkan adalah: 

“Pengembangan manajemen pembiayaan sangat dipengaruhi oleh 

peran kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, Dinas Pendidikan, 

orang tua siswa, dan  masyarakat”. 

 

E. HAMBATAN DALAM PROSES MANAJEMEN BIAYA 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan pengembangan manajemen 

pembiayaan ditemukan adanya berbagai hambatan.  Dari hasil temuan dapat 

dikemukakan hambatan dalam pengembangan manajemen pembiayaan yaitu  

kelemahan dalam pemahaman konsep dan prosedur manajemen pembiayaan, 

yaitu belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas yang 

dijadikan sebagai acuan dan jaminan mutu proses serta hasil manajemen 

pembiayaan, kelemahan dalam menghitung biaya operasional satuan 

pendidikan (BOSP) yaitu belum adanya SMP RSBI yang telah menghitung 

berapa biaya operasional satuan pendidikan dasar yang dibutuhkan per siswa 

setiap tahun,  kelemahan dalam keterlibatan dan pemilihan tim pelaksana 

yang memiliki kompetensi personal, sosial, dan profesional. 

Pemahaman prosedur merupakan satu bentuk langkah awal dari satu 

kegiatan, hal ini rasionalitasnya bagaimana seseorang bisa melaksanakan jika 

tidak dipahami satu hal yang akan dikerjakan. Konsep merupakan satu 

batasan yang bisa menyangkut masalah norma, filosofis, sistem dan prosedur 

yang memiliki muatan bersifat prediktif tentang suatu hasil (Susenno, 

2001:23), oleh karena itu kegagalan memahami satu konsep maka 

keberhasilan satu tindakan sulit diharapkan. Orang melakukan suatu tindakan 

sangat dipengaruhi oleh adanya pemahaman tentang sesuatu itu penting atau 

tidak penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena pemahaman seseorang akan 
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mempengaruhi persepsi yang mana akan memberikan input bagi penentuan 

langkah tindakan. Jika pemahaman tidak diperoleh dengan benar maka 

tindakan seseorang menjadi mengambang. Pengembangan manajemen 

pembiayaan di SMP RSBI walaupun secara rutin setiap tahun dilaksanakan, 

tetapi perlu ada prosedur yang terdokumentasikan dan terus menerus 

disosialisasikan. Seseorang perlu mengenal apa yang akan dicapai dan apa 

yang akan dilakukan. Menurut Asmani (2009:156) bahwa sebuah program 

yang bagus tetapi ketika diberlakukan tidak didahului langkah-langkah 

sosialisasi yang cukup dan didukung SDM yang mumpuni maka ditengah 

jalan akan gagal. Prosedur kerja juga merupakan instruksi kerja yang 

terdokumentasi secara baku yang menunjukkan sasaran kinerja organisasi 

dan juga pada semua fungsi dalam organisasi (Panduan ISO 9001-2000). 

Hambatan dalam pengembangan manajemen pembiayaan yang lain 

adalah SDM sekolah. Selain SDM kurang memahami prosedur/konsep juga 

kurang dapat membagi waktu dalam pengembangan manajemen 

pembiayaan, karena tugas pokok guru adalah mendidik, tugas pengembangan 

manajemen pembiayaan adalah merupakan tugas tambahan, sehingga 

penyusunan RAPBS selalu terlambat di Kota Magelang. Banyaknya standar 

program yang harus dikembangkan di SMP RSBI juga merupakan hambatan 

karena memprediksi jumlah pengeluaran tidak mudah, perlu kecermatan dan 

tersedianya waktu untuk mencermati dan menyusunnya. Turunnya dana 

kegiatan yang terlambat juga menjadikan tidak lancarnya kegiatan yang telah 

direncanakan. 

Identifikasi kebutuhan, identifikasi kompetensi diperlukan untuk 

menentukan tujuan, dan dasar sebagai penyusunan program yang akan 

dikembangkan dalam sistem pelaksanaan, menurut Pearce (2001:167) 

pengembangan strategi harus didahului dengan mengidentifikasi kebutuhan 

sebelum meningkat pada penentuan tujuan dan perumusan perencanaan yang 

merupakan bagian dari strategi. Di sisi lain identifikasi kebutuhan akan 

memberikan arahan untuk melakukan analisa SWOT yang diperlukan dalam 

menentukan satu strategi dalam pencapaian tujuan. 

Pengembangan manajemen pembiayaan di SMP RSBI menjadi 

tanggung jawab bersama semua SDM di sekolah, oleh karena itu keterlibatan 

warga sekolah dan stakeholder sangat diperlukan. Diknas merupakan 

hubungan vertikal yang bertanggung jawab pada keberhasilan di unit 
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sekolah, oleh karena informasi dan monitoring harus dilakukan oleh pihak 

Diknas. 

SMP RSBI belum menghitung standar satuan biaya (unit cost) per anak 

per tahun, sehingga sulit diprediksi berapa kekurangan biaya operasionalnya 

setelah mendapatkan sumber dana dari pemerintah. Padahal salah satu tujuan 

standar pembiayaan SMP RSBI adalah terpenuhinya standar pembiayaan 

pendidikan standar internasional per anak per tahun (Panduan RSBI, 

2009:82). Menurut Supriadi (2006:132-133) satuan biaya atau biaya satuan 

(unit cost) siswa adalah rata-rata biaya per siswa per tahun sebagai hasil bagi 

dari total RAPBS dan dana-dana non-RAPBS oleh jumlah siswa. 

Proposisi yang dapat dikembangkan adalah: 

“Keberhasilan pengembangan manajemen pembiayaan SMP RSBI 

dipengaruhi tingkat kemampuan kepala sekolah, guru, karyawan terhadap 

konsep dan prosedur manajemen pembiayaan, hubungan yang sinergis  

antar warga sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan 

Diknas”.  
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BAB 6 

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN BIAYA 

DENGAN PENERAPAN PROSEDUR MUTU 

 

 

A. MODEL FAKTUAL MANAJEMEN BIAYA  

Model faktual manajemen pembiayaan merupakan model yang 

dirumuskan peneliti dari hasil yang diperoleh melalui triangulasi data 

wawancara, observasi dan dokumentasi dalam penelitian pendahuluan.  

Pola manajemen pembiayaan di SMP  menunjukkan bahwa SMP I di 

Kota Magelang selama ini belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen 

biaya, tetapi telah melaksanakan sebagian dari prosedur mutu manajemen 

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

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

(2) accounting (pembukuan) dan (3) auditing (pemeriksaan).  Senada dengan 

Arikunto, Blocher dkk. (2000:3-4) menjelaskan fungsi utama manajemen 

biaya adalah: (1) manajemen stratejik; (2) perencanaan dan pengambilan 

keputusan; (3) pengendalian manajemen dan operasional; dan (4) 

penyusunan laporan keuangan. 

Berkaitan dengan pendapat tersebut maka manajemen pembiayaan 

SMP RSBI di Kota Magelang ini belum menunjukkan suatu proses 

manajemen pembiayaan yang optimal karena selama ini hanya melakukan 

sebagian dari proses manajemen pembiayaan. Kesimpulan ini didukung oleh 

sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa proses manajemen pembiayaan 

SMP belum melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) belum melakukan 

sejumlah proses perencanaan diantaranya; belum melakukan analisis SWOT 

yaitu analisis kebutuhan biaya untuk satu tahun yang memperhatikan analisis 

lingkungan internal dan eksternal termasuk di dalamnya kebijakan. Karena 

analisis kebutuhan biaya kurang tepat dan lengkap bisa menyebabkan 

penyusunan RAPBS tidak tepat sehingga dalam pelaksanaan anggaran tahun 

yang berjalan bisa kekurangan dana, belum menghitung rata-rata biaya per 

anak per tahun sesuai dengan tujuan pengembangan pembiayaan sekolah (2) 

kurang melakukan pembukuan/pencatatan, pembukuan yang dilaksanakan 

hanya dengan buku kas harian dan buku kas bulanan,dan (3) kurang 

melakukan pemeriksaan secara rutin, cermat dan teliti dan kurang melakukan 
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pengendalian manajemen dan operasional biaya sehingga bisa 

disalahgunakan oleh pengelola, terlihat ada pendapatan yang belum masuk di 

RAPBS, dan penggunaan biaya yang salah peruntukannya.  

SMP Kota Magelang, dalam penyusunan RAPBS  telah merumuskan 

prosedur mutu yang meliputi standar mutu dan target mutu yang tertulis di 

dokumen profil sekolah, sedangkan indikator (capaian program, masukan, 

keluaran, hasil), tolok ukur kinerja dan target kinerja setiap ruang lingkup 

kegiatan pembiayaan yang tercantum dalam dokumen RAPBS dan 

pelaporan. Standar mutu dan target mutu meliputi 13 standar untuk SMP 

Negeri 1 (RSBI-1) dan 9 standar mutu untuk SMP Negeri 2 (RSBI-2). 

Pelaporan anggaran meliputi program, kegiatan, total belanja, 

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

uraian, volume penggunaan, satuan harga dan jumlah total. 

Proposisi yang dikembangkan adalah: 

“Model pengembangan manajemen pembiayaan sekurang-kurangnya  

memiliki komponen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan 

evaluasi anggaran”.  

 “Keberhasilan pengembangan manajemen pembiayaan sangat 

dipengaruhi oleh prosedur mutu manajemen yang dikembangkan, 

kompetensi pelaksana dan kesesuaian kebutuhan pengguna”. 

 Model faktual yang dilaksanakan di SMP tergambar berikut ini: 
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Gambar  Model Faktual Manajemen Pembiayaan  
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B. MODEL PENGHITUNGAN BOSP  

Draf Model Penghitungan BOSP 

Draf model penghitungan BOSP merupakan model dari kajian 

teoritik yang dikembangkan berdasarkan pada teori penghitungan BOSP. 

Penghitungan BOSP dikembangkan dengan memperhatikan jenis-jenis biaya 

operasional satuan pendidikan. Adapun draf model  penghitungan BOSP 

tergambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Gambar Model  Penghitungan BOSP 
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atau kurang per siswa per tahun. Biaya operasional dapat dipilah menjadi 

biaya operasional pegawai dan biaya operasional bukan pegawai.  

Biaya operasional pegawai meliputi seluruh pengeluaran sekolah yang 

digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan pengembangan pegawai. 

Kesejahteraan pegawai mencakup gaji, tunjangan, kesejahteraan, transportasi 

termasuk perjalanan dinas, seragam, kelebihan jam mengajar atau kerja, 

tunjangan hari raya, dan sebagainya. Pegawai  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 pegawai (SDM) meliputi: lokakarya, seminar, magang, 

pelatihan, penataran, dan pendidikan untuk personil. Karena biaya 

pengembangan SDM ada setiap tahun dalam nilai riil yang relatif sama maka 

biaya pengembangan SDM ini dapat diklasifikasikan sebagai biaya 

operasional bukan pegawai. 

BOSP bukan pegawai 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): alat tulis kantor, alat tulis PBM, 

buku-buku  

    (buku pegangan guru, buku pegangan siswa, buku perpustakaan), (2) 

biaya alat dan bahan habis pakai: (bahan praktek, alat-alat praktek, 

LKS, alat kebersihan, alat listrik, kebutuhan rumah tangga sekolah),  

(4) biaya daya dan jasa: listrik, telepon, air, internet, gas, (5) biaya 

perbaikan ringan dan pemeliharaan : gedung, alat, perabot, (6) biaya 

pembinaan siswa : pramuka,  LDKS OSIS,  Masa Orientasi Siswa 

(MOS), Olimpiade, lomba-lomba, LPIP (Lomba Penelitian Ilmiah 

Pelajar)/LKIR (Lomba Karya Ilmiah Remaja), PIB (Pembinaan 

Intensif Belajar)/Bimbingan Belajar (BIMBEL), kegiatan 

keagamaan, peringatan PHBK/PHBN, UKS, Bimbingan dan 

Penyuluhan/Bimbingan Karier/Bursa Kerja Khusus, olah raga, 

kesenian, dan        PMR (Palang Merah Remaja), (7) Biaya 

Hubungan Industri (HI):  sinkronisasi kurikulum, koordinasi 

hubungan industri, pelaksanaan praktek kerja industri,       uji 

kompetensi, (8) biaya pembinaan, pengawasan, pemantauan dan 
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pelaporan, (9) biaya rapat: pendukung perlengkapan rapat, konsumsi, 

(10) biaya operasional komite sekolah.    

 

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan 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. 

Komponen biaya meliputi biaya pegawai dan non pegawai. Komponen 

biaya pegawai meliputi: (1) biaya untuk pendidik, (2) biaya untuk tenaga 

kependidikan. Untuk setiap sub-komponen pendidik dan tenaga 

kependidikan dihitung kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. 

Tetapi agar sesuai 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:  

13. Biaya untuk alat tulis sekolah (ATS) 

14. Biaya untuk bahan dan alat habis pakai 

15. Biaya untuk daya dan jasa (air, listrik, gas, internet).  

16. Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan 

17. 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).  

18. Biaya untuk konsumsi 

19. Biaya untuk asuransi 

20. Biaya untuk pembinaan siswa 

21. Biaya untuk penyusunan data dan laporan. 

22. 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 
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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. 

23. Biaya pembelian alat peraga sederhana 

24. Biaya untuk bantuan bagi siswa miskin. 

 

Penentuan volume penggunaan atau pemakaian untuk setiap komponen 

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

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 12/13, karena guru dan tenaga kependidikan dibayar 12/13 kali setiap 

bulannya dalam satu tahun. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan setiap 

sekolah, 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; (2) Jumlah pemakaian 

per satuan waktu; (3) Satuan untuk komponen biaya. 

Penentuan harga dapat dilakukan dengan menggunakan daftar standar 

harga yang ditentukan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang 

yaitu Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 tahun 2009 tentang Penetapan 

Standarisasi Harga Tahun 2010. 

 Penghitungan BOSP dibedakan antara BOSP Pegawai dan non 

pegawai. BOSP pegawai dihitung dengan cara: memerinci komponen biaya 

operasional pegawai terdiri dari: (a) gaji, (b) tunjangan yang melekat dalam 

gaji, dan (c)  penghasilan lainnya. Setelah komponen biaya,  frekuensi biaya 

pertahun, jumlah per unit diperoleh dan dijumlahkan, kita akan memperoleh 

jumlah biaya pegawai per tahun. Biaya satuan per peserta didik/unit cost 



 

 

21  

   

biaya pegawai=jumlah pengeluaran pegawai dalam 1 tahun dibagi jumlah 

peserta didik 

Komponen biaya operasional bukan pegawai terdiri dari: (a) ATS, 

bahan, dan alat habis pakai, (b) biaya rapat, (c) transport/perjalanan dinas 

dalam kota/luar kota, (d) penilaian dan penggandaan soal, (e) daya dan jasa, 

(f) pemeliharaan sarana prasarana, (g) kegiatan lomba dan pembinaan 

kesiswaan (ektra kurikuler), (h) penyusunan data dan laporan, (i) horarium 

non PNS, (j) biaya siswa kurang mampu. Setelah komponen biaya,  frekuensi 

biaya pertahun, jumlah per unit diperoleh dan dijumlahkan, kita akan 

memperoleh jumlah biaya bukan pegawai per tahun. Biaya satuan per peserta 

didik/unit cost biaya bukan pegawai=jumlah pengeluaran bukan pegawai 

dalam 1 tahun dibagi jumlah peserta didik. 

Hasil teori penghitungan BOSP/unit cost ini selaras dengan pendapat 

Supriadi (2006:132-133), Bastian (2007:136) satuan biaya atau biaya satuan 

(unit cost) siswa adalah rata-rata biaya per siswa per tahun sebagai hasil bagi 

dari total RAPBS dan dana-dana non-RAPBS oleh jumlah siswa. Widodo 

(1998:178) biaya rata-rata per siswa adalah merupakan pembagian biaya 

total (tidak termasuk biaya investasi) dengan jumlah siswa. Blocer dkk. 

(2000:83) biaya per unit (biaya rata-rata) merupakan biaya pemanufakturan 

total bahan, tenaga langsung dan overhead dibagi dengan jumlah output. Ini 

merupakan konsep yang berguna dalam penentuan harga dan dalam evaluasi 

profitabilitas produk, tetapi informasi tentang biaya per unit juga dapat 

mengarahkan  pada interpretasi yang keliru. Untuk dapat mempunyai 

interpretasi yang tepat tentang biaya per unit, kita harus membedakan biaya 

variabel per unit, yang tidak berubah dengan adanya perubahan output, 

dengan biaya tetap per unit, yang berubah dengan adanya perubahan output. 

Senada pendapat  Blocer, Warindrani (2006:22) menyatakan bahwa 

menghitung harga pokok per unit adalah dengan membagi total biaya 

produksi/biaya produk dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Biaya 

produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. Harga pokok per unit seringkali digunakan untuk pelaporan 

keuangan pihak eksternal. Tetapi  pada suatu kondisi perusahaan berproduksi 

dibawah kapasitas, maka untuk menentukan harga pokok per unit sebagai 

dasar penetapan harga penawaran, harga pokok per unit lebih didasarkan 

pada biaya variabel sebagai dasar menerima atau menolak pesanan khusus.  
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Model Hipotetik Penghitungan BOSP 

Model hipotetik merupakan hasil draf model penghitungan BOSP dan  

divalidasi secara internal dengan Focus Group Discussion. Model hipotetik 

ini adalah model penghitungan BOSP yang merupakan bagian dari model 

standar operasional prosedur (SOP) penyusunan RAPBS masing-masing 

SMP RSBI. Proses uji coba terbatas standar operasional prosedur (SOP) 

manajemen pembiayaan  tidak dapat dilaksanakan semua, karena 

berdasarkan kesepakatan Focus Group Discussion dan teknik Delphi 

penerapan SOP harus dilaksanakan bulan Maret. 

Hasil validasi internal model penghitungan BOSP diperoleh masukan 

dan tanggapan sebagai berikut: (1) komponen BOSP non pegawai 

ditambahkan biaya penilaian/penggandaan soal meliputi: ulangan 

umum/ulangan kenaikan kelas, ulangan tengah semester, ujian akhir sekolah, 

penyusunan soal ulangan umum, penyusunan soal UAS, ulangan mid 

semester, ulangan akhir semester, ujian praktek, dan try out ujian nasional; 

(2) Komponen BOSP LPIR/LKIR dijadikan satu dengan komponen lomba-

lomba; (3) Komponen yang dihilangkan: bimbingan penyuluhan/bimbingan 

karier/bursa kerja khusus, biaya hubungan industri; dan biaya komite 

sekolah; (4) semua pengeluaran biaya harus diwadahi dengan standar mutu 

yang telah dirumuskan oleh sekolah yang mengacu pada standar nasional 

pendidikan yaitu (8SNP+X).  

 Model penghitungan BOSP ini adalah model yang layak untuk 

diujicoba di lapangan. Model hipotetik proses penghitungan BOSP SMP 

RSBI  adalah sebagai berikut: 
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Gambar Model Hipotetik Penghitungan BOSP 

 

 

Validasi Eksternal Proses Pelaksanaan Penghitungan BOSP dengan 

Memberikan   Fasilitasi dan  Evaluasi  

 Proses pelaksanaan ujicoba model penghitungan BOSP dilakukan 

dengan cara: pertama melaksanakan pembelajaran dengan memberikan 

fasilitasi kepada para pengelola anggaran dari dua satuan pendidikan RSBI, 

kedua melaksanakan evaluasi. 

Pembentukan 

Tim Penghitungan  

BOSP : SK/Surat Tugas Tim 

Penghitungan BOSP 

Penyamaan Persepsi 

Tentang BOSP: 

1. Investasi : Sarana 

    Prasarana, Modal Kerja 

    Tetap. 

2. Personal – Orang Tua 

2. Biaya Operasinal  

    Pegawai dan Non 

    Pegawai. 
Perumusan Komponen BOSP : 

1. BOSP Pegawai : Gaji pendidik 

    dan tng kependidikan  

    PNS beserta 

    tunjangan yg melekat pd gaji   

     

2. BOSP non pegawai: 8SNP+X: 

     a. ATS 

     b. Buku-buku 

     c. Bahan habis pakai 

     d. Biaya daya dan jasa 

     e. Biaya pemeliharaan 

     f. Biaya pembinaan dan  

         evaluasi siswa 

     g. Biaya rapat-rapat  

     h. Biaya peningkatan mutu 

      i.  Honor GTT/TTT 

       

 

Perumusan Klasifikasi 

Sekolah  : Jml siswa, 

Jml program, Jml pddk  

dan tng kependidikan, 

volume penggunaan 

Penghitungan BOSP 

Berdasarkan Klasifikasi 

Sekolah 

Penyusunan Kebijakan 

Pembiayaan Pendidikan : SK 

Kepala Sekolah tentang Unit Cost 

Biaya Pendidikan 



 

 

24  

   

Pelaksanaan fasilitasi berisi tentang:  peraturan yang mengatur tentang 

biaya pendidikan di sekolah, jenis-jenis biaya pendidikan, pengertian biaya 

pendidikan, komponen-komponen biaya pendidikan, klasifikasi satuan 

pendidikan, dan cara penghitungan biaya operasional satuan pendidikan 

(BOSP) pegawai dan non pegawai.  Sebelum dilaksanakan fasilitasi peserta 

disuruh mengerjakan pretest (evaluasi 1) untuk mengukur seberapa 

kemampuan penguasaan peserta tentang sistem penghitungan biaya 

operasional satuan pendidikan (kompetensi profesional) dan kompetensi 

personal yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, keuletan, kerajinan dalam 

bekerja, serta kompetensi sosial yang merupakan cerminan dari indikator 

kinerja keterbukaan/transparansi dan kerjasama dengan pimpinan, bawahan 

dan sesama koordinator bidang pengembangan. Pada saat fasilitasi peserta 

mendapatkan materi fasilitasi penghitungan BOSP, peserta mendapatkan soft 

copy  berupa CD yang berisi template untuk menghitung biaya operasional 

satuan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing dan hard copy 

berupa materi pelatihan untuk mengukur kompetensi profesional.   

Pada tanggal 14 Oktober 2010 (satu minggu setelah fasilitasi), 

dilaksanakan posttest (evaluasi 2) untuk mengukur seberapa kompetensi 

personal, sosial dan profesional tim pelaksana anggaran setelah diberi 

fasilitasi tentang penghitungan BOSP. Dan evaluasi secara praktek 

perwakilan peserta pelatihan yang mewakili masing-masing satuan 

pendidikan ditugaskan untuk melasanakan  pemaparan hasil penghitungan 

BOSP baik oleh SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Magelang. Setiap 

pemaparan diikuti pemberian masukan oleh peneliti dan peserta yang lain. 

Berdasarkan paparan peserta pelatihan, kelemahan dan masukan yang 

paling mendasar adalah dalam penghitungan BOSP perlu diperhatikan dan 

dipisahkan antara penghitungan BOSP Pegawai dan BOSP Non Pegawai.  

Asumsi yang dipakai dalam pengelompokan biaya dan 

penghitungannya adalah: (1) bagi sekolah negeri gaji guru dan karyawan 

serta tunjangan dibayar oleh pemerintah sehingga masuk penghitungan 

BOSP pegawai, sedangkan gaji GTT dan TTT, serta tambahan honor guru 

PNS (untuk peningkatan mutu/les tambahan) masuk BOSP non pegawai, (2) 

dalam menghitung pengeluaran tidak boleh hanya globalnya saja, tetapi perlu 

dirinci pengeluaran sesuai dengan komponen biaya dan volume pengeluaran 

dalam satu tahun yang sesungguhnya, (3) penghitungan BOSP harus 

dilakukan seteliti mungkin agar hasilnya mendekati kebenaran, (4) 
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penghitungan dilakukan berkelanjutan (setiap tahun) agar dapat diketahui 

kekurangan biaya dengan tepat. 

Hasil akhir penghitungan BOSP  di SMP Negeri 1 Magelang (RSBI-1) 

diperoleh BOSP pegawai/unit cost pegawai setiap tahun sebesar Rp. 

4.739.736,00, dan unit cost non pegawai Rp. 3.741.892,00, dengan asumsi 

dasar jumlah siswa 495 orang (rombongan belajar 21), jumlah pendidik 55 

orang, jumlah tenaga tatausaha 21 orang, jumlah koordinator bidang 

pengembangan 13 (8SNP+3X) dengan 15 program kegiatan yang 

direncanakan. Untuk SMP Negeri 2 Magelang (RSBI-2) diperoleh BOSP 

pegawai/unit cost pegawai setiap tahun sebesar Rp. 3.020.400,00, dan unit 

cost non pegawai Rp. 2.889.338,00, dengan asumsi dasar jumlah siswa 479 

orang (rombongan belajar 18), jumlah pendidik 45 orang, jumlah tenaga  

tatausaha 17 orang, jumlah koordinator bidang pengembangan 9 (8 

SNP+1X) dengan 9 program kegiatan yang direncanakan.  

Menurut peneliti unit cost di SMP RSBI Kota Magelang tidak mahal 

dan wajar, khususnya SMP Negeri 1 unit cost non pegawai sebesar Rp. 

3.741.892,00,- dengan prestasi hasil ujian nasional (UN) nomor 1 se Jawa 

Tengah lima tahun berturut-turut dan nomor 8 secara nasional. Berdasarkan  

penelitian Depdiknas (2009:36) gambaran umum unit cost per anak per bulan 

untuk operasional pendidikan mencapai lebih dari satu juta rupiah dengan 

standar  mutu atau hasil pendidikan yang rata-rata masih dalam tingkatan 

menengah. Bagi sekolah RSBI swasta, rata-rata biaya operasional per anak 

per bulan bisa mencapai lebih dari tiga juta rupiah dengan penetapan kriteria 

keberhasilan atau prestasi siswa minimal baik. Pendapat Supriadi (2006:132) 

tentang satuan biaya pendidikan per siswa SMP Negeri sebesar Rp. 

2.743.605,-.  

Langkah berikutnya Kepala Sekolah membuat surat keputusan tentang 

unit cost non pegawai yang disetujui Komite Sekolah. Setelah diperoleh unit 

cost  khususnya non pegawai, dikurangi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

pusat, bantuan RSBI pusat dan propinsi dan dikurangi Subsidi Bantuan 

Sekolah (SBS) Kota, diperoleh kekurangan biaya. Untuk SMP Negeri 1 

kekurangan biaya per tahun per siswa non pegawai adalah Rp. 1.672.841, 

dan kekurangan biaya non pegawai per tahun per siswa di SMP Negeri 2 

Magelang sebesar Rp. 562.960,-. Kekurangan biaya inilah yang dimintakan 

ke orang tua dengan persetujuan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota 

Magelang. 
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Penghitungan BOSP satuan pendidikan RSBI di Kota Magelang perlu 

ditindaklanjuti, dan dilakukan setiap tahun, karena kelemahan satuan 

pendidikan dalam menghitung BOSP tidak logis atau tidak wajar karena 

kurang cermat dan teliti dalam penghitungannya.  

Pada tanggal 16 November 2010 bertempat di Kantor Penelitian, 

Pengembangan dan Statistik Kota Magelang dilakukan sosialisasi tentang 

hasil penghitungan BOSP  RSBI di Kota Magelang. Dalam sosialisasi 

tersebut dihadiri para kepala sekolah di satuan pendidikan  Kota Magelang, 

Staf Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan para Satuan Kerja 

Pemerintahan Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Magelang dan Dewan 

Riset Propinsi Jawa Tengah. 

 

Tingkat Keberhasilan dan Efektivitas Model Penghitungan BOSP  

Keefektifan model manajemen pembiayaan di SMP RSBI, melalui 

Prosedur Mutu Manajemen pembiayaan (SOP) dan Penghitungan BOSP 

didasarkan atas 3 variabel utama yaitu (1) kompetensi tim pelaksana 

anggaran yang meliputi kompetensi personal, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional dalam mengelola anggaran, (2) kemampuan tim 

pelaksana anggaran dalam: (a) memahami chart manajemen, diagram alir, 

prosedur mutu, dokumen mutu, (b) memahami perencanaan, (c) memahami 

pelaksanaan, dan (d) memahami evaluasi anggaran, dan (3) kepuasan 

layanan para pengguna anggaran. Suatu model dikatakan efektif dan berhasil 

jika model tersebut mampu mencapai tujuan penyusunan pembentukan 

model. Model ini dapat dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan 

kemampuan tim pelaksana anggaran dalam mengelola anggaran  dan 

kepuasan pengguna anggaran, sehingga pelaksanaannya bisa transparan 

efektif, efisien dan akuntabel. 

 

Kompetensi Tim Pelaksana 

Kompetensi adalah  seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan (UUGD,2006:5). Termasuk dalam 

kompetensi adalah kompetensi kepribadian/personal, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Kompetensi ini membantu seseorang belajar 

bagaimana memelihara kemampuan diri sendiri, tumbuh menjadi diri sendiri 

(jujur, disiplin, tekun, ulet, tanggung jawab), bekerjasama secara baik dengan 
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orang lain (terbuka/transparan, berkomunikasi, mendengarkan orang lain), 

membuat keputusan logis, menguasai materi dan mencapai tujuan di dalam 

kehidupannya. 

Hasil analisis data dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa 

model manajemen pembiayaan dengan menerapkan model penghitungan 

BOSP ternyata memiliki dampak positif terhadap kompetensi profesional 

pelaksana anggaran. Perhitungan perbedaan rerata terhadap penguasaan 

kompetensi pada para pengelola anggaran sebelum dan setelah mengikuti 

fasilitasi menunjukkan perbedaan yang signifikan khususnya kompetensi 

profesional (t=9,440 perbedaan mean sebesar 7,5333). Peningkatan 

pengelola anggaran dalam pemahaman aturan biaya meningkat sampai 55%. 

Komponen biaya sebesar 30%, klasifikasi sekolah sebesar 35%, dan 

penghitungan BOSP sebesar 37%. Dengan demikian tujuan dari 

pembentukan model tercapai, oleh karena itu merujuk dari pencapaian 

tersebut untuk tujuan peningkatan pemahaman model penghitungan BOSP 

dikatakan efektif. Secara rinci hasil peningkatan pemahaman penghitungan 

BOSP dapat dilihat pada gambar dibawah. 

Peningkatan Pemahaman Penghitungan BOSP Pengelola Anggaran 

 

 
Gambar  Grafik Peningkatan Pemahaman Penghitungan BOSP 
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 (Kompetensi Profesional) Pengelola Anggaran 

 

  Sedangkan hasil perhitungan perbedaan rerata untuk kompetensi 

personal dan kompetensi sosial tim pengelola anggaran  sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan tidak ada perbedaan baik untuk SMP Negeri 1 maupun 

SMP Negeri 2 Magelang. Ini menunjukkan bahwa kejujuran, 

tanggungjawab, keterbukaan, keefektifan dan keefisienan para pengelola 

anggaran sebelum dan setelah pelatihan tidak ada perbedaannya. Secara rinci 

hasil peningkatan pemahaman  kompetensi personal dan kompetensi sosial 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Peningkatan Pemahaman Kompetensi Personal Dan Kompetensi Sosial  

Pengelola Anggaran 

 
Gambar  Grafik Tingkat Pemahaman Kompetensi Personal dan 

Kompetensi Sosial  Pengelola Anggaran 
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Model manajemen pembiayaan memiliki empat unsur pokok, dan 

setiap unsur memiliki beberapa unsur yang harus dipahami oleh tim 

pelaksana pengelola anggaran. Keempat unsur pokok yang dimaksud yaitu: 

pemahaman umum, perencanaan anggaran,  pelaksanaan anggaran, dan 

evaluasi anggaran. Unsur pemahaman umum meliputi: (1) sistematika 

model, (2) urutan komponen model, (3) diagram alir setiap prosedur mutu, 

(4) rincian prosedur mutu, dan (5) model mudah dilaksankan dan diukur 

keberhasilannya. Unsur perencanaan anggaran meliputi kegiatan: (1) 

pembentukan tim penyusun RPS, koordinasi dan sosialisasi; (2) analisis 

SWOT; (3) penyusunan RKS;  (4) penyusunan RAPBS, dan (5) 

penghitungan BOSP. Unsur pelaksanaan anggaran meliputi kegiatan: (1) 

pengajuan dana blockgrant RSBI; (2) pengajuan dana BOS; (3) pengajuan 

dana SBS; (4) pengambilan gaji; (5) penggalangan dana dari masyarakat; (6) 

transaksi pembayaran dan pelaporan dana kegiatan, dan (7) 

pencatatan/pembukuan.  Unsur evaluasi meliputi kegiatan:  (1) pemeriksaan, 

(2) pelaporan terpadu, dan (3) perbaikan mutu manajemen.   

Secara kualitatif ada kecenderungan bahwa tim pelaksana anggaran di 

dua SMP RSBI Kota Magelang menunjukkan derajat penerimaan yang 

cukup tinggi terhadap model  manajemen pembiayaan dengan menerapkan 

standar operasional prosedur (SOP) manajemen pembiayaan. 

Dari data menunjukkan tim pengelola anggaran SMP RSBI dalam 

memahami chart manajemen pembiayaan, diagram alir dan prosedur mutu 

tergolong  baik (87,8%) di SMP Negeri 1 Magelang 86,7% (Mean 15,4667) 

dan SMP Negeri 2 Magelang 88,9% (Mean 15,1111). 

Berkenaan dengan kemampuan tim pelaksana pengelola anggaran SMP 

Negeri 1 dalam memahami standar operasional prosedur (SOP) perencanaan  

pembiayaan mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa umumnya 

mereka  mampu memahami perencanaan dengan baik 86,6% (Mean 

56,8000).Untuk  kemampuan tim pelaksana pengelola anggaran SMP Negeri 

2 (RSBI-2) dalam memahami standar operasional prosedur (SOP) 

perencanaan  pembiayaan mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa 

umumnya mereka  mampu memahami perencanaan dengan baik 88,8% 

(Mean 48,5556).  

Mengenai kemampuan tim pelaksana pengelola anggaran SMP Negeri 

1 dalam memahami SOP pelaksanaan pembiayaan, ada indikasi bahwa 

umumnya mereka telah mampu memahami SOP pelaksanaan pembiayaan 
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dengan sangat baik 93,4% (Mean 56,1333). Untuk SMP Negeri 2 dalam 

memahami SOP pelaksanaan pembiayaan, ada indikasi bahwa umumnya 

mereka telah mampu memahami SOP pelaksanaan pembiayaan dengan baik 

88,9% (Mean 53,0000).  

Kemampuan tim pelaksana anggaran dalam memahami SOP 

pengendalian pembiayaan di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 

mengindikasikan kinerja yang sama dengan kinerja mereka di bidang 

pemahaman SOP penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan. 

Sehubungan dengan itu kemampuan tim pelaksana pengelola anggaran SMP 

Negeri 1 dalam memahami SOP pengendalian pembiayaan mengindikasikan 

telah mampu memahami SOP pengendalian dengan baik 80% (Mean 

53,6667 dan SD 2,91956). Untuk SMP Negeri 2 dalam memahami SOP 

pengendalian pembiayaan mengindikasikan telah mampu memahami SOP 

pengendalian dengan baik 88,8% (Mean 48,5556 dan SD 13,54724). 

 Analisis tentang kemampuan tim pelaksana dalam memahami SOP 

manajemen pembiayaan dapat dinyatakan bahwa tim pelaksana cenderung 

telah mampu memahami SOP manajemen pembiayaan dengan cukup baik. 

Persoalannya adalah apakah kemampuan tim pelaksana dalam memahami 

diagram alir dan prosedur mutu berkorelasi dengan kemampuan mereka 

dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu 

manajemen pembiayaan?  Hasil analisis Chi Kwadrat tentang kemampuan 

tim pelaksana dalam memahami diagram alir dan prosedur mutu, 

sebagaimana tersaji di dalam tabel  4.51, ternyata berkorelasi secara 

signifikan dengan kemampuan mereka dalam memahami SOP perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian manajemen pembiayaan. Secara lebih rinci 

hasil analisis di SMP Negeri 1 menunjukkan kemampuan mereka dalam 

memahami diagram alir dan prosedur mutu menunjukkan  korelasi yang 

signifikan (Z=3,454,Sig0,001<0,05), sedangkan dalam hubungannya dengan 

kemampuan memahami SOP pelaksanaan menunjukkan korelasi yang 

signifikan (Z=3,424,Sig.0,001<0,05), dan dalam hubungannya dengan 

pemahaman SOP pengendalian juga menunjukkan korelasi yang signifikan 

(Z=3,438,Sig.0,001<0,05). Mengenai hubungan kemampuan memahami 

penyusunan program pembiayaan dengan pemahaman pelaksanaan 

pembiayaan menunjukkan korelasi tidak signifikan 

(Z=1,019,Sig.0,308>0,05), dan kemampuan  memahami SOP perencanaan 
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dengan SOP pengendalian pembiayaan menunjukkan korelasi yang 

signifikan (Z=2,708,Sig.0,007<0,05).  

Untuk hasil analisis di SMP Negeri 2 menunjukkan kemampuan 

mereka dalam memahami diagram alir dan prosedur mutu menunjukkan  

korelasi yang signifikan (Z=2,670,Sig 0,008<0,05), sedangkan dalam 

hubungannya dengan kemampuan memahami SOP pelaksanaan 

menunjukkan korelasi yang signifikan (Z=2,677,Sig.0,007<0,05), dan dalam 

hubungannya dengan pemahaman SOP pengendalian juga menunjukkan 

korelasi yang signifikan (Z=2,670, Sig.0,008<0,05). Mengenai hubungan 

kemampuan memahami penyusunan program pembiayaan dengan 

pemahaman pelaksanaan pembiayaan menunjukkan korelasi yang signifikan 

(Z= 2,236,Sig.0,025<0,05), dan kemampuan  memahami SOP perencanaan 

dengan SOP pengendalian pembiayaan menunjukkan korelasi yang tidak 

signifikan (Z= 0,000,Sig.1,000>0,05). 

Dari hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan tim 

pelaksana dalam memahami SOP manajemen pembiayaan baik di SMP 

Negeri 1 (RSBI-1) dan di SMP Negeri 2 (RSBI-2)  menunjukkan korelasi 

yang signifikan. Dengan kalimat lain bahwa tim pelaksana anggaran dalam 

memahami diagram alir dan prosedur mutu (SOP) manajemen berkorelasi 

dengan pemahaman SOP perencanaan, SOP pelaksanaan, dan SOP 

pengendalian. Sementara itu mengenai pemahaman SOP perencanaan tidak 

berkorelasi dengan SOP pelaksanaan, namun SOP perencanaan berkorelasi 

dengan SOP pengendalian di SMP Negeri 1 Magelang, sedangkan di SMP 

Negeri 2 pemahaman SOP perencanaan berkorelasi dengan SOP 

pelaksanaan, tetapi SOP perencanaan tidak berkorelasi dengan SOP 

pengendalian. Oleh karena  model manajemen pembiayaan dengan 

menerapkan SOP cukup mudah dipahami oleh tim pelaksana anggaran di 

SMP RSBI di Kota Magelang, semoga tim pelaksana di SMP RSBI dapat 

menerapkan SOP tersebut setiap tahun, agar  kinerja pengelola manajemen 

pembiayaan meningkat. 

 

Kepuasan Layanan 

Kompetensi yang ditampilkan oleh tim pelaksana pengelola anggaran 

dalam bekerja merupakan indikator yang dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada pengguna 

anggaran.  Dengan kata lain, tingkat kepuasan layanan dipengaruhi oleh 
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kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Kepuasan layanan 

diamati dari penilaian mereka terhadap kinerja yang ditampilkan oleh tim 

pelaksana pengelola anggaran di tempat kerja masing-masing. Kinerja yang 

ditampilkan tim pengelola anggaran mencakup kompetensi personal, sosial, 

dan profesional. Secara umum, kinerja yang ditampilkan oleh pengelola 

anggaran  SMP RSBI Kota Magelang dinilai memuaskan oleh pengguna 

anggaran. 

Tingkat kepuasan layanan terhadap kinerja tim pelaksana pengelola 

anggaran di SMP RSBI dalam aspek kompetensi personal, sosial, dan 

profesional menunjukkan derajad yang sama. Dalam aspek kompetensi 

personal, pengguna anggaran menunjukkan derajat kepuasan layanan  tinggi 

83,4%. Dalam aspek kompetensi sosial, pengguna anggaran menunjukkan 

kepuasan  layanan tinggi 79,2%. Dalam aspek kompetensi profesional, 

pengguna anggaran menunjukkan kepuasan layanan cukup  72%.  

Tingkat kepuasan layanan terhadap kinerja tim pelaksana pengelola 

anggaran sebenarnya masih memerlukan pengujian yang cukup panjang. 

Untuk lebih jelasnya hasil tingkat kepuasan terhadap kinerja pengelola 

anggaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

Tingkat Kepuasan Layanan Terhadap Kinerja  Pengelola Anggaran

 
Gambar  Grafik Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Kinerja 

Pengelola Anggaran 
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C. MODEL  HIPOTETIK PROSEDUR MUTU MANAJEMEN BIAYA  

Rancangan Model 

Model hipotetik merupakan pengembangan model faktual yang 

dikembangkan dari hasil yang diperoleh melalui triangulasi data wawancara, 

observasi dan dokumentasi dalam penelitian dengan menganalisa peran SDM 

sekolah dalam melaksanakan manajemen pembiayaan dan menemukan 

hambatan-hambatannya. 

Pola manajemen pembiayaan di SMP RSBI  menunjukkan bahwa SMP 

RSBI di Kota Magelang selama ini belum sepenuhnya menerapkan fungsi 

manajemen biaya. Arikunto (2008:317) berpendapat bahwa kegiatan 

manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: (1) budgeting (penyusunan 

anggaran) ; (2) accounting (pembukuan) dan (3) auditing (pemeriksaan).  

Senada dengan Arikunto, Blocher dkk. (2000:3-4) menjelaskan fungsi utama 

manajemen biaya adalah: (1) manajemen stratejik; (2) perencanaan dan 

pengambilan keputusan; (3) pengendalian manajemen dan operasional; dan 

(4) penyusunan laporan keuangan. 

Berkaitan dengan pendapat di atas maka manajemen pembiayaan SMP 

RSBI di Kota Magelang ini belum menunjukkan suatu proses manajemen 

pembiayaan yang optimal karena selama ini hanya melakukan sebagian dari 

proses manajemen. Kesimpulan ini didukung oleh sejumlah fakta yang 

menunjukkan bahwa proses manajemen pembiayaan SMP RSBI belum 

melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) belum melakukan sejumlah proses 

perencanaan diantaranya; belum melakukan analisis SWOT yaitu analisis 

kebutuhan biaya untuk satu tahun yang memperhatikan analisis lingkungan 

internal dan eksternal termasuk di dalamnya kebijakan. Karena analisis 

kebutuhan biaya kurang tepat dan lengkap bisa menyebabkan penyusunan 

RAPBS tidak tepat sehingga dalam pelaksanaan anggaran tahun yang 

berjalan bisa kekurangan dana, dan (2) kurang melakukan pemeriksaan 

secara rutin, cermat dan teliti dan kurang melakukan pengendalian biaya 

sehingga bisa disalahgunakan oleh pengelola, terlihat ada pendapatan yang 

belum masuk di RAPBS, penggunaan biaya yang salah peruntukannya. 

Proses manajemen pembiayaan SMP selama ini memiliki kesan kurang 

memperhatikan sistem manajemen mutu. Vincent Gaspersz (2003:11) 

menjelaskan bahwa sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen: 

tujuan (obyectives), pelanggan (customers), hasil-hasil (outputs), proses-

proses (processes), masukan-masukan (inputs), pemasok (suppliers), dan 
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pengukuran untuk umpan balik dan umpan maju (measurement for feedback 

and feed forward). Dalam akronim bahasa inggris dapat disingkat menjadi 

SIPOCOM: supplier, inputs, processes, outputs, customers, obyectives and 

measurements. Ditegaskan pula dalam sistem manajemen mutu (Quality 

Management System) dari standar ISO 9000 (2004:15) adalah struktur 

organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-proses, dan sumber-

sumber daya untuk penerapan manajemen mutu. Sistem manajemen mutu 

merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek 

standar untuk manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian 

dari suatu proses dan produk (barang dan jasa) terhadap kebutuhan atau 

persyaratan tertentu. 

  Berdasarkan sistem manajemen mutu tersebut, maka prosedur mutu  

manajemen pembiayaan perlu merumuskan  tujuan mutu, cakupan mutu, 

struktur model, diagram alir dan rincian prosedur mutu dari masing-masing 

fungsi manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan anggaran, 

pengorganisasian anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan anggaran, dan 

pelaporan anggaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka manajemen pembiayaan SMP  

selama ini sudah menunjukkan proses manajemen mutu tetapi belum 

optimal, hal ini didukung dengan beberapa fakta hasil studi pendahuluan di 

dua SMP RSBI sebagai berikut: (1) sudah membuat tim penyusun RAPBS 

tetapi belum dibuktikan dengan dokumen kerja berupa surat tugas tim kerja. 

Surat tugas atau surat keputusan ini penting karena sebagai wujud dari 

struktur organisasi, pemberian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, (2) 

kurang melakukan analisis kebutuhan sehingga tidak mampu menjamin 

kesesuaian kebutuhan, program kerja  dengan biaya yang diperlukan, (3) 

kurang jelas tujuan, ketepatan waktu pembuatan RAPBS, dokumen kerja 

yang sistematis, prosedur kerja, alur kerja, untuk menjamin praktek kerja 

dalam mendukung kelancaran kerja, kepuasan dan perbaikan mutu 

pembiayaan yang berkelanjutan, (4)  dalam penyusunan RAPBS  telah 

berdasarkan prosedur mutu yang meliputi standar mutu dan target mutu yang 

tertulis di dokumen profil sekolah, sedangkan indikator (capaian program, 

masukan, keluaran, hasil), tolok ukur kinerja dan target kinerja setiap ruang 

lingkup kegiatan pembiayaan yang tercantum dalam dokumen RAPBS, (5) 

dalam pelaporan telah berdasarkan prosedur mutu yang meliputi uraian 

program, kegiatan, total belanja, penanggung jawab, indikator, tolok ukur 
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kinerja, target kerja, kode rekening, uraian, volume penggunaan, satuan 

harga, dan jumlah. 

Pengembangan model manajemen pembiayaan dengan menerapkan  

prosedur mutu di SMP merupakan jawaban pemecahan masalah yang 

dihadapi SMP RSBI selama ini. Model ini berupaya untuk memecahkan 

masalah tentang kelemahan prosedur manajemen pembiayaan yang belum 

menggambarkan fungsi manajemen pembiayaan secara optimal. 

Berdasarkan analisa kelemahan dan kelebihan model, analisis 

kebutuhan dan pengembangan temuan penelitian serta proposisi yang 

dihasilkan maka disusun model manajemen pembiayaan dengan menerapkan 

prosedur mutu untuk meningkatkan mutu SDM sekolah SMP RSBI. Adapun 

rincian prosedur mutu manajemen pembiayaan yang dikembangkan terinci 

berikut ini: 

1. Proses perencanaan anggaran yang terdiri dari yaitu: (1) prosedur mutu 

pembentukan tim penyusun RPS/tim penyusun RAPBS, koordinasi dan 

sosialisasi, (2) prosedur mutu analisis SWOT, (3) prosedur mutu 

penyusunan RKS, (4) prosedur mutu penyusunan RAPBS, dan (5) 

prosedur mutu penghitungan BOSP. 

2. Proses pelaksanaan anggaran yang terdiri dari  5 prosedur yang terdiri 

dari: (1)  prosedur mutu pengajuan dana blockgrant RSBI, (2) prosedur 

mutu pengajuan BOS, (3) prosedur mutu pengajuan SBS, (4) prosedur 

mutu pencairan uang/gaji,  (5) prosedur mutu penggalangan dana 

masyarakat, (6) prosedur mutu transaksi pembayaran, dan (7) prosedur 

mutu pembukuan/pencatatan. 

3. Proses evaluasi anggaran yang terdiri dari: (1) prosedur mutu 

pemeriksaan,   (2) prosedur mutu pelaporan terpadu, dan (3) prosedur 

perbaikan mutu manajemen. 

Pai (2008:167-188) mengatakan suatu model yang efektif bagi 

pengembangan pembiayaan harus dikelola dengan manajemen yang baik. 

Pengembangan perlu mengidentifikasikan kebutuhan pengguna anggaran 

dengan merangkum dari hasil identifikasi harapan pengguna anggaran. 

Menurut Itamar (2001:177-191) keefektifan model untuk meningkatkan 

mutu bisa dilihat dari mutu SDM dalam menunjukkan perilaku professional. 

Hal ini baru mungkin dilaksanakan jika prosedur dan kompetensi yang dapat 

menunjukkan mutu teridentifikasi. Damanhuri (2006:2) mengatakan dunia 

kerja akan selalu memilih tenaga kerja yang tidak saja cakap dalam hal-hal 
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teknis, tetapi juga memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan 

untuk melobi usaha dan melaksanakan negosiasi. 

Pendapat tentang mutu dalam pengembangan manajemen pembiayaan 

seharusnya merujuk pada kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna 

(Soussa, 2009:156-168), sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen 

(Deming, 1986:23), sesuai dengan tujuan dan memuaskan pelanggan (Sallis, 

1993:32). Hal ini tentu saja akan memberikan arah perlunya bagi 

penyelenggara pendidikan untuk selalu menggali kebutuhan yang menjadi 

harapan pelanggan/pengguna.  

Perubahan yang nampak dalam model hipotetik adalah: (1) ada analisis  

kebutuhan dan analisis lingkungan strategis, analisis lingkungan internal 

(SDM, sarana prasarana, visi misi, biaya) dan lingkungan eksternal 

(mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan; kondisi sosial 

ekonomi, globalisasi informasi dan teknologi) juga memperhatikan  

kebutuhan pelanggan/pengguna dan kepuasan layanan; (2) keterlibatan 

semua warga sekolah dan stakeholder dalam proses prosedur mutu 

manajemen pembiayaan; (3) pengendalian yang merupakan perbaikan 

berkelanjutan dari fungsi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan 

evaluasi anggaran; (4) ada tujuan, cakupan model, struktur model, diagram 

alir dan rincian prosedur mutu dari fungsi-fungsi manajemen pembiayaan 

yang dikembangkan. Itu semua dapat terlihat dalam gambar diagram alir dan 

prosedur mutu pengembangan manajemen pembiayaan.  

 

Asumsi-Asumsi 

Model pengembangan manajemen pembiayaan dengan menerapkan 

prosedur mutu yang dibahas, perlu memenuhi beberapa asumsi sebagai 

berikut: 

1. Model dikembangkan berdasarkan hasil studi pendahuluan. 

2. Komponen-komponen dalam manajemen pembiayaan yaitu perencanaan 

anggaran, pengorganisasian anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan 

anggaran dan pelaporan/evaluasi/pengendalian anggaran. 

3. Pengembangan manajemen pembiayaan difokuskan pada kompetensi 

profesional, personal, dan sosial. 

4. Pengembangan manajemen pembiayaan berorientasi pada peningkatan 

pengelola anggaran. 
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5. Model dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan yaitu (1) peningkatan pemahaman konsep dan prosedur mutu 

manajemen pembiayaan, (2) peningkatan kemampuan pelaksana 

pengembangan manajemen pembiayaan, dan (3) tercapainya kepuasan 

layanan. 

Adapun model hipotetik prosedur mutu manajemen pembiayaan SMP 

berikut ini: 
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Gambar 5.7 Model Hipotetik Prosedur Mutu Manajemen Pembiayaan 
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Pengujian Rancangan Model 

Untuk memperoleh model pengembangan  manajemen pembiayaan 

dengan menerapkan prosedur mutu di SMP RSBI agar dapat meningkatkan 

SDM sekolah yang layak diimplementasikan terlebih dahulu dilakukan 

validasi. Validasi internal dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu: 

Focus Group Discussion oleh teman sejawat dan pakar serta teknik Delphi. 

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada tanggal 30 

September 2010. FGD dilakukan dengan teman sejawat, pakar dan praktisi. 

Pakar  manajemen pendidikan diambilkan dari promotor peneliti yang 

mengajar di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.. Selain para 

promotor, model divalidasi oleh pakar manajemen antara lain: Prof. Dr. Joko 

Widodo, M.Pd., Guru Besar Unnes dan Asdir 2 Pascasarjana Unnes, Prof. 

Dr. Harsono M.Si., Guru Besar UMS., Prof. Dr. Sukarno, M.Si, Guru Besar 

dan Dekan FKIP Universitas Tidar Magelang merangkap Ketua Dewan 

Pendidikan Kota Magelang dan Konsultan USAID Jawa Tengah, Drs. Tawil, 

M.Pd. dan Drs. Ari Supriyatna, M.Pd. dosen Universitas Muhammadiyah 

Magelang, Farikhah, M.Pd. dosen Universitas Tidar Magelang. Model ini 

juga telah divalidasi dari Bagian Keuangan Diknas Kota Magelang 

(Drs.Lody Pramudian, M.Si), Sekretaris Diknas Kota Magelang (Drs. Taufik 

Nurbakin), Kepala Bagian Perencanaan & Program (Drs. Ali Mahrus 

Aikafi), Drs. Sahid M.Pd. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  Kota Magelang. 

Drs. Sumarsono, M.Pd. (Kepala Sekolah SMPN13), Drs. Nurwiyono, M.Pd. 

(Kepala Sekolah SMPN2 RSBI), Drs. Budi Wahyono, M.Pd.(Wakil Kepala 

Sekolah SMPN1 RSBI), Dra. Nok Mujiati, M.Pd. (Kepala Sekolah 

SMPN11). 

Penilaian pakar dilakukan dengan cara membagikan model prosedur 

mutu manajemen pembiayaan untuk memperoleh respon. Para pakar 

kemudian diminta mengkaji secara bebas model yang akan 

diimplementasikan. 

Hasil diskusi dengan pakar, teman sejawat, dan praktisi lewat FGD 

diperoleh tanggapan, masukan antara lain: (1) rincian kerja prosedur mutu 

manajemen pembiayaan semula 107 berubah menjadi 112, (2) pembentukan 

tim penyusun RPS dilaksanakan minggu pertama bulan Maret, (3) tim 

perumus RPS membuat analisis SWOT, (4) istilah RKAS-1 diganti RKS dan 

RKAS-2 diganti RKAS, (5) analisis kebutuhan dan analisis lingkungan 

strategis diganti dengan istilah analisis SWOT dan dilaksanakan minggu ke 2 
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dan 3 bulan Maret, (6)  RKS merupakan rencana kerja dan anggaran yang 

disusun dalam 4 tahun, (7) RAPBS disusun bulan Juni s/d Juli, (8) BOS 

turun setiap triwulan yakni bulan Januari, Agustus, dan September, (9) 

sebelum dana SBS turun ada pendataan ke sekolah tentang jumlah siswa, 

(10) setiap awal bulan sekolah mengambil daftar gaji rangkap 5 ke Dinas 

Pendidikan untuk bulan berikutnya, sambil menyerahkan SPJ gaji bulan 

sebelumnya, (11) pleno RAPBS dipimpin bersama dengan komite sekolah, 

(12) laporan yang dibuat harus disertai data pendukung untuk lampiran,  (13) 

sekolah harus memiliki kebijakan mutu yang menjadikan komitmen bersama 

seluruh warga sekolah dan (14) setiap fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan anggaran/penganggaran, pelaksanaan anggaran,  dan evaluasi 

anggaran perlu ada prosedur mutu yang meliputi: standar mutu, target mutu, 

tujuan, ruang lingkup kegiatan,  kriteria keberhasilan, dan rincian prosedur 

mutu.  

Selain berdiskusi dengan pakar, teman sejawat dan praktisi peneliti 

juga memakai teknik Delphi dengan memakai kuesioner dengan tujuan untuk 

memperoleh masukan dan kesepakatan praktisi yang selama ini berkaitan 

langsung dalam manajemen pembiayaan. Hal ini penting artinya dalam 

upaya memperoleh kesepakatan  tentang diagram alir dan rincian prosedur 

mutu yang layak dan tidak layak dimasukkan dalam diagram alir dan 

prosedur mutu manajemen pembiayaan, sehingga draft model yang sudah 

dibahas dalam tahap awal dapat diterima oleh semua pihak.  

Hasil tabulasi kuesioner dianalisis dengan menghitung persentase 

jawaban responden terhadap penyataan yang disajikan. Hasil dari penilaian 

tingkat kepentingan masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel Tingkat Kepentingan dan Relevasi Komponen dalam Model 

 

 

No 

 

Komponen 

 

Sub Komponen 

Tingkat Kepentingan 

SP P Total 

1 Perencanaan 

Anggaran 

Prosedur Mutu 

Analisis SWOT 

31 66 97% 

  Prosedur Mutu 

Penyusunan RKS 

27 71 98% 
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Prosedur Mutu 

Penyusunan RAPBS 

27 68 95% 

2 Pengorganisa

sian 

Anggaran 

Pembentukan Tim 

Penyusun RPS dan 

RAPBS 

35 60 95% 

3 Pelaksanaan 

Anggaran 

Prosedur Pengajuan 

Dana dan Pencairan 

Dana Blockgrant 

RSBI 

54 32 86% 

Prosedur Pengajuan 

Dana dan Pencairan 

Dana BOS 

30 65 95% 

Prosedur Pengajuan 

Dana dan Pencairan 

Dana SBS 

25 71 96% 

  

 

 

 

 

Prosedur Pengajuan 

Dana dan Pencairan 

Dana Gaji 

17 54 71% 

Prosedur 

Penggalangan Dana 

Masyarakat 

23 63 86% 

Prosedur Transaksi 

Pembayaran dan 

Pencatatan Kegiatan 

19 56 75% 

4 Evaluasi 

Anggaran 

Prosedur 

Pemeriksaan dan 

Pelaporan Terpadu 

Dana Sekolah 

22 65 87% 

Prosedur Mutu 

Perbaikan 

Berkelanjutan 

19 68 87% 
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Hasil angket responden untuk melihat tingkat kepentingan, maka 

semua responden menyatakan bahwa seluruh komponen yang dimasukkan 

dalam model prosedur mutu manajemen pembiayaan merupakan bagian yang 

sangat penting dan penting di atas 75%, kecuali prosedur pengajuan dan 

pencairan gaji yang hanya 71% ini karena guru dan koordinator 

pengembangan program tidak tahu prosedur pengambilan gaji, yang tahu 

hanya karyawan/bendahara. Merujuk hasil kuesioner untuk mengetahui 

relevansi antar komponen dan sub komponen, menunjukkan tingkat relevansi 

yang tinggi di atas 75%, hal ini berarti bahwa sub komponen yang dipilih 

memiliki keterkaitan dan mendukung komponen utama model. 

Tingkat efektivitas model diukur dari enam hal yang dijadikan 

indikator, dan dapat dijelaskan seperti pada tabel berikut 

.  

Tabel  Tingkat Efektivitas Model 

 

No Indikator Efektivitas Model Tingkat Efektivitas 

4 3 Total 

1 Sistematika model mudah dipahami 

(tidak terlalu rumit) 

21 75 96% 

2 Urutan komponen prosedur mutu 

mudah diikuti dan sudah sesuai 

dengan tujuan 

8 87 95% 

3 Memiliki diagram alir dalam setiap 

prosedur mutu yang mudah 

dipahami 

8 87 95% 

4 Memiliki rincian prosedur mutu 

yang jelas dan mudah dipahami 

21 75 96% 

5 Aplikatif/mudah dilaksanakan 8 75 83% 

6 Mudah diukur keberhasilannya 8 75 83% 

 

Sistematika model prosedur mutu manajemen pembiayaan dimana dari 

angket jawaban menunjukkan efektif sebanyak 15% jawaban dan 77% cukup 

efektif, hal ini bisa dikatakan sistematika sebagai satu satuan rangkaian 
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sistem dikatakan efektif, dengan demikian dapat dimaknai jika sistem yang 

dibangun dalam model sudah sistematis hal ini berarti bahwa model tersebut 

memenuhi kriteria sebagai sistem yang memiliki komponen, memiliki kaitan 

yang jelas dan setiap komponen dapat terukur dan teramati. Sistem yang 

efektif akan memberikan bantuan yang kuat untuk mencapai tujuan. 

 

Tabel Penilaian Panduan Model Prosedur Mutu Manajemen 

Pembiayaan 

No Indikator  Jawaban 

4 3 Total 

1 Pemahaman Umum 7 80 87% 

2 Perencanaan Anggaran 13 80 93% 

3 Pelaksanaan Anggaran - 93 93% 

4 Evaluasi Anggaran - 80 80% 

 

Dengan menerapkan kriteria yang telah ditetapkan yakni 75% maka 

panduan model manajemen pembiayan dengan menerapkan prosedur mutu 

telah memenuhi kriteria untuk digunakan. Meskipun hasil tentang 

pengukuran kepentingan, relevansi, dan keefektifan menunjukkan hasil yang 

hanya cukup memuaskan. 

Berdasarkan hasil pembahasan draf prosedur mutu melalui teknik 

Focus Group Discussion dan Delphi diperoleh kesepakatan prosedur mutu 

terdiri dari  12 prosedur mutu (SOP) manajemen pembiayaan  SMP di Kota 

Magelang dengan 107 rincian kegiatan, setelah validasi tahap pertama 

menjadi 112 rincian, dan setelah validasi kedua menjadi 11 SOP dan 101 

rincian untuk SOP satuan pendidikan dasar, dari 15 indikator yang belum 

mencapai kriteria 75%, yang disepakati kembali sebagai rincian kerja dalam 

SOP manajemen pembiayaan ada 4 indikator diterima dengan perubahan, 

dan 11  indikator lainnya ditolak. Sedangkan khusus satuan pendidikan 

menjadi 109 rincian kegiatan yang  terdiri dari 12 SOP, dari 15 indikator 

yang belum mencapai kriteria 75%, 12 indikator diterima dengan perubahan 

dan 3 indikator ditolak.  

Sesuai dengan pendapat Witkin dan Norman Dalker tersebut maka draf 

model manajemen pembiayaan dengan menerapkan prosedur mutu di SMP 
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sudah memenuhi kaidah penelitian khususnya dalam tahap validasi 

konseptual, hal ini didasarkan atas asumsi: (1) sudah dikaji oleh para pakar 

bidang manajemen pembiayaan, pakar manajemen mutu, para praktisi 

pendidikan seperti kepala sekolah dan bendahara sekolah, (2) sudah 

dilakukan kajian beberapa kali untuk memperoleh kelayakan dan 

kesepakatan yang melibatkan banyak orang expert yang terkait bidang 

manajemen pembiayaan di satuan pendidikan dasar. 

Kelayakan tersebut ditinjau dari: (1) tahap-tahap yang sistematis sesuai  

fungsi manajemen pembiayaan; (2) langkah-langkah prosedur kerja yang 

menggambarkan urutan kerja yang sistematis; (3) prediksi ketercapaian 

tujuan setiap prosedur mutu, dan (4) format-format dokumen kerja yang 

harus dipenuhi. 

Pengujian model atau validasi eksternal menggunakan data hipotetik  

model prosedur mutu manajemen pembiayaan secara parsial. Validasi 

eksternal juga  dilakukan dengan seminar  pada  tanggal 16 November 2010 

bertempat di Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang  

tentang hasil pengembangan prosedur mutu manajemen pembiayaan berupa 

14 prosedur mutu (SOP) manajemen pembiayaan di Kota Magelang. 

Seminar tersebut dihadiri para kepala sekolah di satuan pendidikan  Kota 

Magelang, Staf Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan para Satuan Kerja 

Pemerintahan Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Magelang dan dihadiri 

Dewan Riset Propinsi Jawa Tengah.  

Perubahan pada model akhir adalah: penambahan tujuan, ruang 

lingkup kegiatan,  kriteria keberhasilan, dan dokumen setiap prosedur mutu 

manajemen pembiayaan yang dibuat meliputi prosedur mutu budgeting,  

prosedur mutu pengorganisasian, dan prosedur mutu pelaksanaan anggaran. 

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat teori bahwa dalam sistem 

manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan 

praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan untuk 

menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan jasa) 

terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Adapun model hipotetik akhir 

prosedur mutu manajemen pembiayaan SMP RSBI berikut ini. 
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Gambar 5.5 Model Akhir Prosedur Mutu Manajemen Pembiayaan  
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Perencanaan anggaran yang dibuat oleh SMP 1 dan 2 Magelang 

meliputi: RKS, RKAS dan RAPBS. Proses penyusunan RAPBS sudah 

melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Sumber biaya pendidikan pada 

umumnya berasal dari bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah 

provinsi, bantuan pemerintah kota, dan sumbangan masyarakat. Bantuan 

pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Blockgrant 

RSBI dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Bantuan Pemerintah Provinsi 

berupa blockgrant RSBI. Bantuan Pemerintah Kota Magelang berupa  gaji 

dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil, dan Subsidi Bantuan Sekolah 

(SBS). Sumbangan masyarakat berasal dari orang tua siswa meliputi: (1) 

Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebesar Rp. 1.500.000,-; (2) iuran 

bulanan Rp. 100.000,-; dan iuran peningkatan mutu untuk klas 9 setahun Rp. 

200.000,-. Sumbangan dari masyarakat selain dari orang tua tidak tercantum 

di 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 dan penganggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip anggaran berbasis kinerja. Proses perencanaan dimulai dengan 

evaluasi APBS tahun sebelumnya, identifikasi kebutuhan tahun ini, 

penyusunan prioritas kegiatan, perumusan anggaran kegiatan, dan sosialisasi 

secara internal. Perencanaan anggaran dimulai bulan Maret tetapi sampai 

dengan bulan Oktober (kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan 4 bulan) 

RAPBS  belum selesai dan belum disahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Magelang. Perencanaan anggaran sekolah tidak mengawali dengan analisis 

SWOT.   

 Pelaksanaan Anggaran yang telah  RAPBS yang telah dirumuskan 

tim, disetujui oleh warga sekolah,  komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan 

orang tua/wali siswa, untuk kemudian ditetapkan sebagai APBS. Data lain 

yang ditemukan peneliti terkait dengan sistem pelaksanaan anggaran 

pendidikan SMP RSBI di Kota Magelang adalah sebagai berikut. Pertama, 

masih ada satuan pendidikan yang tidak memasukkan semua sumber dana ke 

RAPBS; Kedua,  sering ditemukan adanya ketidaktepatan penggunaan 

anggaran pada satuan pendidikan. Yang paling sering adalah pendayagunaan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran non-operasional atau yang tidak sesuai peruntukannya. Sumber 
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dana digunakan untuk membiayai 8 SNP sebagai IKKM dan X sebagai 

IKKT. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak tahap: (1) perencanaan 

pada saat penyusunan dan penghitungan RAPBS, (2) pelaksanaan pada saat 

pengajuan dan pencairan dana kegiatan, dan (3) pelaporan kegiatan masing-

masing program atau pelaporan terpadu pada akhir tahun pelajaran. 

Pemeriksaaan dilaksanakan oleh penanggung jawab program, kepala 

sekolah, Dinas Pendidikan,  komite sekolah, dan badan kepengawasan. 

Tetapi monitoring dan evaluasi tersebut tidak dilaksanakan secara terencana 

atau terprogram. Walaupun semestinya minimal setiap bulan dilakukan 

pemeriksaan dan pelaporan oleh kepala sekolah, dan setiap triwulan 

dilakukan pelaporan secara terpadu penggunaan uang ke Dinas Pendidikan 

Kota Magelang, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terprogram 

dan berkesinambungan. 

RAPBS disusun oleh tim perumus yang terdiri atas kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, dan koordinator bidang 

pengembangan/guru. Tim perumus ditunjuk berdasarkan kesepakatan, 

bertugas menyusun dan mensosialisasikan RAPBS. RAPBS yang telah 

disetujui Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Magelang 

disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali siswa 

melalui rapat-rapat. Ada beberapa satuan pendidikan mensosialisasikan 

RAPBS dengan menempelkan RAPBS pada papan-papan pengumuman, 

bahkan ada yang mencantumkannya pada website sekolah sehingga dapat 

diakses oleh semua orang.  

Banyaknya kegiatan pengembangan di SMP RSBI dan banyaknya 

tugas guru sebagai tenaga pendidik dan sekaligus sebagai koordinator bidang 

pengembangan menyebabkan penyusunan RAPBS tidak dapat disusun tepat 

waktu dan tepat sasaran. Pemahaman konsep dan prosedur tentang 

penyusunan anggaran juga merupakan faktor penghambat dalam manajemen 

pembiayaan. Faktor pendukung dalam manajemen pembiayaan di SMP 

RSBI antara lain adalah adanya kebijakan pimpinan, komitmen pengelola, 

kerjasama pengelola yang dalam melaksanakan manajemen pembiayaan 

selalu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan. 

Komponen-komponen yang tercakup di dalam prosedur mutu 

manajemen pembiayaan SMP RSBI adalah: (1) prosedur mutu perencanaan 

pembiayaan; (2)  prosedur mutu pelaksanaan pembiayaaan, dan (3) prosedur 
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mutu evaluasi pembiayaan. Tahap perencanaan dan pengorganisasian 

meliputi kegiatan: (1) prosedur mutu pembentukan tim penyusun RPS, 

koordinasi dan sosialisasi; (2) prosedur mutu analisis SWOT; (3) prosedur 

mutu penyusunan RKS;  (4) prosedur mutu penyusunan RAPBS dan (5) 

prosedur mutu penghitungan BOSP. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan: 

(1) prosedur mutu pengajuan dana Blockgrant RSBI; (2) prosedur mutu 

pengajuan dana BOS; (3) prosedur mutu pengajuan dana SBS; (4) prosedur 

mutu pencairan uang/gaji; (5) prosedur mutu penggalangan dana  

masyarakat; (6) prosedur mutu pembukuan/pencatatan. Tahap evaluasi 

meliputi kegiatan: (1) prosedur pemeriksaan keuangan; (2) prosedur 

pelaporan keuangan, dan (3) prosedur perbaikan mutu manajemen 

pembiayaan.   

Hasil validasi pengembangan model hipotetik manajemen pembiayaan  

baik dengan FGD dan teknik Delphi diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 

pembentukan tim penyusun RPS dilaksanakan minggu pertama bulan Maret, 

(2) analisis SWOT dilaksanakan minggu ke 2 dan 3 bulan Maret, (3) 

penyusunan RKS dilaksanakan bulan April dan Mei, (4) penyusunan RAPBS 

dilaksanakan bulan Juni s/d Juli, (5) penggalangan dana masyarakat 

dilaksanakan bulan September, (6) yang dapat dimodelkan dari prosedur 

mutu meliputi: prosedur mutu penyusunan anggaran/budgeting, prosedur 

mutu pengorganisasian, dan prosedur mutu pelaksanaan, (7) dalam ketiga 

prosedur mutu itu perlu memuat tujuan, ruang lingkup kegiatan,  kriteria 

keberhasilan, dan rincian prosedur mutu, (8) adanya analisis kebutuhan dari 

pengguna anggaran, (9) adanya perbaikan mutu manajemen pembiayaan 

secara berkelanjutan. Berdasarkan tahapan yang disepakati dalam FGD dan 

teknik Delphi tersebut, maka model operasional yang diimplementasikan  

dalam penelitian ini adalah penghitungan BOSP yang merupakan tahapan 

prosedur penyusunan RAPBS yang kebetulan baru berlangsung di satuan 

pendidikan RSBI di Kota Magelang. 

Berdasarkan data yang diperoleh, yang berikut merupakan hasil 

penghitungan BOSP pada SMP di Kota Magelang. 
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Tabel Unit Cost Persiswa Satuan Pendidikan Dasar Kota 

Magelang  

Tahun Pelajaran 2010/2011 

 

N

o 

Sekolah Biaya Total Jml 

Sisw

a 

Unit Cost persiswa per tahun Unit Cost persiswa 

per bulan 

P NP JT  P NP P NP 

1 SMP N 1 2.346.169.306 1.852.236.544 4.198.405.850 495 4.739.736 3.741.892 394.978 311.824 

2 SMP N 2 1.446.771.846 1.383.993.062 2.830.764.908 479 3.020.400 2.889.338 251.700 240.778 

 

 

Berdasarkan tabel menunjukkan unit cost pegawai SMP Negeri 1 

(RSBI-1) dengan 13 program standar nasional pendidikan yang dilaksanakan 

sebesar Rp. 4.739.736,-, dan unit cost non pegawai sebesar Rp. 3.741.892. 

SMP Negeri 2 (RSBI-2) untuk 9 program standar nasional pendidikan yang 

dilaksanakan unit cost pegawai Rp. 3.020.400,- dan non pegawai Rp. 2.889-

338,- 

Model Penghitungan BOSP ini efektif, karena hasil analisis data dengan 

menggunakan uji t menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang 

dilaksanakan dengan menghitung BOSP ternyata memiliki dampak positif 

terhadap kemampuan pengelola anggaran dalam menguasai sistem 

penghitungan BOSP yang merupakan kompetensi profesional. Perhitungan 

perbedaan rerata terhadap penguasaan penghitungan BOSP pada pengelola 

anggaran sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan penghitungan BOSP 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Simpulan ini berdasarkan rerata 

sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan kenaikan dan uji t 

menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan untuk kompetensi personal 

(kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerajinan, keuletan, ketertiban, 

ketepatan), dan kompetensi sosial (keterbukaan/transparansi, kemampuan 

berkomunikasi) menunjukkan kenaikan (rerata meningkat) tetapi tidak 

signifikan, artinya kompetensi personal dan sosial sebelum dan sesudah 

pelatihan tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan sebelum pelatihan pengelola 

anggaran memang sudah jujur, tanggung jawab, hemat, mempunyai target, 

dan transparan. 
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Kemampuan tim pelaksana dalam memahami pemahaman umum 

(chart manajemen, diagram alir, prosedur mutu, dan dokumen mutu), 

memahami perencanaan, memahami pelaksanaan, dan memahami 

pengendalian manajemen pembiayaan ternyata menunjukkan korelasi yang 

signifikan. Dengan kalimat lain bahwa tim pelaksana anggaran dalam 

memahami diagram alir dan prosedur mutu (SOP) manajemen berkorelasi 

dengan pemahaman SOP perencanaan, SOP pelaksanaan, dan SOP 

pengendalian. Oleh karena itu model manajemen pembiayaan dengan 

menerapkan SOP cukup mudah dipahami oleh tim pelaksana anggaran di 

SMP RSBI Kota Magelang. 

Para pengguna anggaran mendapatkan kepuasan layanan dari kinerja 

yang ditampilkan oleh tim pelaksana pengelola anggaran di tempat kerja 

masing-masing. Kinerja yang ditampilkan tim pengelola anggaran mencakup 

kompetensi personal, sosial, dan profesional. Secara umum, kinerja yang 

ditampilkan oleh pengelola anggaran di SMP RSBI dinilai memuaskan oleh 

pengguna anggaran. Aspek kompetensi personal pengguna anggaran 

menunjukkan derajat kepuasan layanan cukup tinggi.  Aspek kompetensi 

sosial pengguna anggaran menunjukkan kepuasan tinggi. Aspek kompetensi 

profesional pengguna anggaran menunjukkan kepuasan cukup tinggi.  

Kajian tentang pengembangan model manajemen pembiayaan dengan 

menerapkan prosedur mutu untuk meningkatkan kualitas pengelola anggaran 

memiliki berbagai implikasi teoritis: Pertama, urutan komponen dalam 

model akan memberikan pencapaian tujuan pembentukan model, hal ini 

menguatkan konsep teori Kauffman (2001:67) tentang model bahwa model 

merupakan deskripsi tentang komponen, prosedur dan acuan dalam 

mencapai tujuan. Kedua, model pengembangan manajemen pembiayaan 

dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pembiayaan lebih terarah, 

terencana dan dapat dikontrol, dikendalikan dan teramati, dengan demikian 

memperkuat teori tentang fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry 

(2003:11) bahwa fungsi manajemen terdiri dari POAC (planning, 

organizing, actuating, dan controlling) dan teori manajemen pembiayaan 

Blocher (2000:3-4) meliputi: management strategik, perencanaan dan 

pengambilan keputusan, pengendalian manajemen dan operasional, dan 

penyusunan laporan keuangan; Fattah (2002:66), Arikunto (2008:317), 

Gitosudarmo (1992:226) tentang proses manajemen pembiayaan yaitu 

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran akan 
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memberikan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam 

mengelola anggaran. Ketiga, pengembangan manajemen pembiayaan di 

SMP RSBI walaupun secara rutin setiap tahun dilaksanakan, perlu ada 

prosedur yang terdokumentasikan dan terus menerus disosialisasikan, hal ini 

memperkuat pendapat Asmani (2009:156) bahwa sebuah program yang 

bagus tetapi ketika diberlakukan tidak didahului langkah-langkah sosialisasi 

yang cukup dan didukung SDM yang mumpuni maka ditengah jalan akan 

gagal, juga diperkuat panduan ISO (9001-2000) prosedur kerja merupakan 

instruksi kerja yang terdokumentasi secara baku yang menunjukkan sasaran 

kinerja organisasi pada semua fungsi dalam organisasi. Keempat,  

perencanaan anggaran yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna 

anggaran baik internal maupun eksternal, hal ini berati meningkatkan mutu 

SDM sebagaimana teori Deming dalam Sallis (2008:23) mendefinisikan 

mutu pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sallis (2008:32) 

sesuatu yang dianggap bermutu apabila sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, memuaskan bagi keinginan pelanggan. Kelima, sekolah perlu 

menghitung standar biaya per peserta didik agar dapat diketahui kekurangan 

biaya per peserta didik, hal ini sesuai dengan anjuran Depdiknas (2009:81) 

dan Supriadi (2006:132-133) tujuan pengembangan pembiayaan adalah 

untuk memenuhi standar biaya (unit cost) per anak per tahun sebagai siswa 

sekolah berstandar internasional. 

 Penelitian ini telah menemukan pola manajemen pembiayaan di SMP 

RSBI yang berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen 

Pembiayaan dan unit cost per siswa per tahun SMP RSBI. Hasil penelitian 

ini sangat relevan dalam upaya meningkatkan mutu layanan manajemen 

pembiayaan bagi satuan pendidikan. Peneliti merekomendasikan keduanya, 

yaitu pemberlakuan SOP dan penghitungan BOSP secara menyeluruh, di 

semua satuan pendidikan di Kota Magelang.  

Secara teknis, temuan penelitian ini mempunyai lima implikasi praktis, 

yaitu: (1) sebagai bahan masukan dan acuan upaya penyempurnaan 

manajemen pembiayaaan di satuan pendidikan, (2) sebagai bahan acuan 

pembinaan bagi satuan pendidikan oleh Dinas Pendidikan khususnya Bagian 

Keuangan Dinas Pendidikan untuk memberikan dan melakukan pembinaan 

dan evaluasi mutu penyelenggaraan manajemen pembiayaan melalui temuan 

penelitian ini, (3) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan peran Satuan 

Pendidikan dalam menyelenggarakan manajemen pembiayaan yang lebih 
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transparan, efektif, efisien di era otonomi daerah, (4) sebagai masukan bagi 

satuan pendidikan tentang kekurangan dana sehingga bisa menghitung unit 

cost secara tepat pada tahun berikutnya, (5) sebagai masukan Pemerintah 

Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam mengevaluasi indikator dan kriteria 

pemberian Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) ke satuan-satuan pendidikan di 

Kota Magelang dalam rangka otonomi daerah. 

Model pengembangan manajemen pembiayaan dan penghitungan 

BOSP yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kerangka acuan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan manajemen 

pembiayaan dengan menerapkan rincian kegiatan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan komponen-komponen penghitungan BOSP yang telah 

disajikan dalam penelitian ini. 

Secara metodologis penelitian ini memiliki keterbatasan di dalam luas 

sampel dan ruang lingkup kajian. Selain itu, penelitian ini merupakan studi 

kasus di Kota Magelang sehingga simpulannya tidak dapat digeneralisasikan 

begitu saja. Untuk mendapatkan simpulan yang dapat berlaku umum perlu 

diadakan penelitian sejenis yang lebih mendalam dan luas di satuan 

pendidikan lain atau di kota/kabupaten lain dengan jangkauan yang lebih 

luas.  

Di samping itu, model temuan penelitian ini merupakan hasil analisis 

deduktif-induktif berdasarkan kenyataan di lapangan. Model ini belum 

dikembangkan melalui tahap ujicoba dan desiminasi model. Untuk itu 

dipandang perlu penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian 

pengembangan melalui desiminasi dan evaluasi model sehingga diharapkan 

diperoleh model yang teruji untuk menjadi acuan bagi pengembangan 

manajemen pembiayaan di satuan pendidikan. 

Berdasarkan analisis, pembahasan, simpulan dan implikasi hasil 

penelitian sebagaimana disajikan sebelumnya, ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan temuan manajemen 

pembiayaan dan penghitungan BOSP di SMP di Kota Magelang. Saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi kebutuhan anggaran merupakan landasan untuk menuju pada 

tujuan, karena itu dalam merencanakan program/kegiatan dan anggaran 

perlu memperhatikan analisis SWOT (lingkungan internal dan eksternal), 

kebutuhan pengguna anggaran,  standar mutu dan target mutu. 
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2. Satuan Pendidikan khususnya di Kota Magelang hendaknya 

melaksanakan fungsi manajemen pembiayaan berdasarkan prosedur 

mutu, agar input, proses, output, dan outcomes dari pelaksanaan 

manajemen pembiayaan dapat bermutu dan akhirnya dapat meningkatkan 

kepuasan para stakeholder pendidikan. 

3. Satuan Pendidikan perlu secara terus menerus dan berkelanjutan 

memperbaiki dan meninjau SOP ini dan selalu menghitung BOSP setiap 

tahunnya sehingga sekolah terjangkau dan bermutu dapat terwujud di 

Kota Magelang. 

4. Ada satuan pendidikan yang menghitung BOSP masih terlalu tinggi 

karena itu perlu ditindaklanjuti untuk menghitung secara cermat dan teliti 

penghitungan BOSP oleh satuan pendidikan. 

5. Dinas Pendidikan Kota Magelang perlu membentuk dan memberikan 

tugas kepada Tim Verifikasi RAPBS yang terdiri dari unsur Dinas 

Pendidikan, Dewan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan Bappeda.   

6. Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Magelang perlu 

menindaklanjuti penelitian ini agar semua satuan pendidikan dapat 

menghitung unit cost sehingga dapat diketahui kekurangan dana secara 

pasti dari setiap satuan pendidikan di Kota Magelang. 
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