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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu memiliki arti yaitu kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu 

produk atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, 

kepuasan (satisfaction) pelanggan (customer).7 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 

ayat 1 menyatakan: mutu pendidikan mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.8 

Sunu mengungkapkan bahwa mutu pendidikan secara luas merupakan 

sebagai kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan 

sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu.9 Hal senada diungkapkan dalam 

Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 bahwa pengertian mutu pendidikan adalah 

tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem 

Pendidikan Nasional. 

 

7 Suryadi, 2009, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep Dan Implikasi, Sarana Panca 
Karya Nusa, hlm. 27 
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 ayat 1 
9 Sunu. I Gusti Ketut Arya, 2014, Studi Kebijakan Nasional Kajian Terhadap Kebijakan Pendidikan, 
Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 142 
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Mutu pendidikan merupakan salah satu masalah Nasional yang dihadapi 

dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan nasional di 

Indonesia. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu yang peneliti maksudkan 

dalam hal ini mengacu kepada input, process dan output pendidikan. Input adalah 

sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud 

berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu 

bagi berlangsungnya proses. Input terbagi empat, yaitu: 

1) Input Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi kepala sekolah, guru, 

pengawas, staf TU dan siswa; 

2) Input Sumber Daya meliputi peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan; 

3) Input Perangkat (manajemen) meliputi struktur organisasi peraturan 

perundang-undangan, deskripsi tugas, kurikulum, rencana dan program; 

4) Input Harapan meliputi visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran sekolah. 

Proses pendidikan ialah berubahnya sesuatu (input) menjadi sesuatu yang 

lain (output). Di tingkat sekolah, proses meliputi pelaksanaan administrasi dalam 

arti proses (fungsi) dan administrasi dalam arti sempit. Sekolah yang efektif terdiri 

dari proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah 

yang kuat, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif. 

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengoordinasian dan penyerasian 

serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan 

sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong 

motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. 

Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar 
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menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan 

tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting bagi peserta didik tersebut mampu 

belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya). 

Output pendidikan adalah kinerja (prestasi) sekolah. Kinerja sekolah 

dihasilkan dari proses pendidikan. Output pendidikan dinyatakan tinggi jika 

prestasi sekolah tinggi dalam hal akademik, non akademik dan prestasi lainnya 

seperti kinerja sekolah dan guru meningkat. Dalam hal ini, sekiranya terdapat lima 

dimensi pokok yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan.10 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan mengacu 

pada konteks hasil pendidikan yaitu prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap 

kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya. 

Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya, 

ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi dibidang lain misalnya 

dalam cabang olahraga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi 

yang tidak dipegang seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan 

sebagainya. 

b. Prinsip-Prinsip Mutu Pendidikan 

Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu metode peningkatan 

mutu yang bertumpu pada sekolah, mengaplikasikan sekumpulan teknik, 

mendasarkan pada kesediaan data kuantitatif-kualitatif, dan pemberdayaan semua 

komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan 

 

10 Mulyasa, 2013, Pengembangan dan Implentasi Pemikiran Kurikulum, Bandung: Rosdakarya, 
hlm. 227-228 
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kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat. 

Manajemen peningkatan mutu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Peningkatan mutu harus dilaksanakan di madrasah. 

2) Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya 

kepemimpinan yang baik. 

3) Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta, baik bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. 

4) Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur 

yang ada di madrasah. 

5) Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa madrasah dapat memberikan 

kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk 

meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kepemimpinan yang baik salah satunya 

adalah harus memberdayakan dan melibatkan seluruh unsur yang ada di madrasah, 

selain itu harus didasarkan pada data dan fakta. 

c. Standar Mutu Pendidikan 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah merumuskan delapan 

aspek atau komponen pendidikan yang harus ditingkatkan melalui pembangunan 

pendidikan, yaitu: 

1) Standar Isi; 

2) Standar Proses; 

3) Standar Kompetensi Lulusan; 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 
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5) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan; 

6) Standar Pengelolaan Pendidikan; 

7) Standar Pembiayaan Pendidikan; dan 

8) Standar Penilaian Pendidikan. 

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan 

output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut 

dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan 

baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan 

sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk 

mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.11 

Dengan demikian, dalam menentukan pendidikan yang bermutu harus 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam SNP terdapat 8 tolak 

ukur standar mutu pendidikan yaitu standar isi, standar proses, SKL, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, sarana 

pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian 

pendidikan. Sekolah yang bermutu harus memenuhi 8 SNP tersebut agar proses 

pelaksanaan pendidikan bermutu. Dengan adanya SNP, sekolah dituntut untuk 

meningkatkan komponen-komponennya dalam upaya menunjang pendidikan yang 

bermutu. 

Zamroni berpendapat peningkatan mutu sekolah berawal dan dimulai dari 

dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi ini terkandung mutu sekolah yang 

diharapkan dimasa mendatang. Visi sebagai gambaran masa depan dapat dijabarkan 

 

11 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, Indikator Mutu: Dalam Penjaminan 
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 3 
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dalam wujud yang lebih konkret dalam bentuk misi. Dalam hal ini, dalam mencapai 

peningkatan mutu sekolah, sekolah perlu merumuskan visi dan misinya sebagai 

bentuk acuan dalam mencapai tujuannya. Dalam merumuskannya tentu diperlukan 

keterlibatan seluruh warga sekolah agar perumusan visi dan misi tersebut sesuai 

dengan kebutuhan sekolah dan tercapainya tujuan sekolah.12 

Selain itu, peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis 

dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-

faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar yang menjadi target sekolah 

dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, peningkatan mutu 

sekolah dilihat dari proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diterapkan guru 

di kelas baik dari segi metode, strategi, alokasi waktu yang sesuai dengan 

pembahasan, dan teknik evaluasi atau penilaian yang diterapkan. Pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar yang efektif sangat menentukan hasil pembelajaran 

peserta didik dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan 

Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input 

pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah 

segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. 

Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan 

sumber daya sekolah menurut Subagio Admodiwirio terdiri dari manusia (man), 

dana (money), sarana dan prasarana (material) serta peraturan (policy). 

 

12 Zamroni, 2013, Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah, Yogyakarta: 
Ombak, hlm. 11 
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Dari pengertian diatas maka input pendidikan yang merupakan faktor 

mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa: 

 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia meliputi seluruh personel yang ada di sekolah, 

diantaranya: 

a) Kepala sekolah, merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai 

kepala sekolah. 

b) Guru, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik. 

c) Tenaga administrasi. 

Dalam hal ini Kepala sekolah perlu mendayagunakan seluruh personelnya 

secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat dicapai 

secara optimal. Dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah: 105 Allah SWT berfirman: 

ُ َ�َ��َُ�ْ� َوَرُ���ُ�ُ َواْ�ُ�ْ�ِ��ُ�َن ۖ َوَ��َُ�د�وَن إِ�َٰ�   َو�ُِ� اْ�َ��ُ�ا �ََ�َ�َ�ى ��

��ِ�ُُ�ْ� ِ�َ�� ُ�ْ��ُْ� �َْ�َ��ُ�نَ َ��ِ�ِ� اْ��َْ�ِ� َوا���َ��دَةِ �َ�ُ�َ   

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.13 

 Sarana Prasarana 

Oemar Hamalik mengemukakan sarana dan prasarana pendidikan, 

merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

 

13 Al-Quran dan Terjemahnya, 2004, Surah At-Taubah ayat 105, Bandung: Jumanatul Ali-Art 
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pendidikan.14 Menurut Sardiman, dkk kata media berasal dari bahasa Latin yang 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. Metode adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.15 Ramayulis menyebutkan pengertian alat pendidikan sama 

dengan media pendidikan, sarana pendidikan. Sedangkan dalam keputusan asing, 

sementara ahli menggunakan istilah Audio Visual Aids (AVA) teaching material, 

instructional material16. 

 Kesiswaan 

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan peserta didik didasarkan 

atas kriteria yang jelas, transparan dan akuntabel. 

 Keuangan 

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu 

dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Sekolah 

harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena 

itu dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien. 

 Kurikulum 

Kurikulum adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, bahan pelajaran” merupakan variabel pendidikan yang menjadi salah satu faktor 

dominan terjadinya proses pembelajaran. Kurikulum khusus digunakan dalam 

pendidikan dan pengajaran yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah yang harus 

 

14 Hamalik Oemar, 2011, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 201 
15 Sardiman. S. Arief, 2011, Media Pendidikan Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatannya, 
Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 6 
16 Ramayulis. H, 2012, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 120 
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ditempuh untuk mencapai selembar kertas yang disebut dengan nama ijazah atau 

tingkat keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan.17 

Secara etimologi, Ramayulis menyatakan kurikulum berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu curer yang artinya pelajari dan curie yang berarti tempat berpacu. 

Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Yunani kuno di 

Yunani, yang mengandung arti sesuatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari 

garis start sampai garis finish.18 Pendapat lain, Rosyada menegaskan bahwa 

kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena 

pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian seluruh 

konsep pendidikan di sekolah itu harus ideal.19 

 Keorganisasian 

Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan, merupakan faktor yang 

dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan dalam lembaga 

pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan 

mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih 

mudah untuk ditangani. 

 Lingkungan 

Belajar dan bekerja harus didukung oleh lingkungan. Lingkungan 

berpengaruh terhadap aktivitas baik terhadap guru, siswa termasuk di dalamnya 

aktivitas pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal 

 

17 Muslich. Mansur, 2014, KTSP dan Dasar Pemahaman dan Pengembangan, Jakarta: Bumi 
Aksara, Cet-5. hlm. 1 
18 Ramayulis. H, 2012, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 128 
19 Rosyada. Dede, 2013, Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, Cet-3. hlm. 26 
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balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antar guru dan siswa itu merupakan syarat 

utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam PBM tergambarkan 

bahwa adanya kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru 

yang mengajar, antara keduanya terjalin interaksi yang saling menunjang. 

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Di samping faktor guru dan sarana lainnya yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan yaitu faktor eksternal yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sekolah sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berfungsi 

sebagai transfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dituntut untuk mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sesuai dengan bidang 

pengajarannya. 

 Partisipasi atau Peran Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi tulang 

punggung, sedangkan pihak pemerintah sebatas memberikan acuan dan binaan 

dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah. 

 Kebijakan Pendidikan 

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah 

melakukan desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi tersebut, maka 

berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan 

mengharuskan adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen 

penyelenggaraan pendidikan. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen mutu meliputi: sumber daya manusia yaitu: 
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kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi, sarana prasarana sekolah, siswa, 

keuangan, kurikulum, keorganisasian, lingkungan fisik, perkembangan ilmu 

pengetahuan, partisipasi atau peran serta masyarakat, dan kebijakan pendidikan. 

e. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik 

berangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. 

Sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, membutuhkan 

dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Rosyada ada 

beberapa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain 

yaitu: 

1) Peningkatan kualitas guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan 

strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Salah 

satu cara meningkatkan kualitas guru adalah mengikuti penataran, 

memperbanyak membaca, dan lain-lain. 

2) Peningkatan materi pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan maka peningkatan materi perlu dilakukan karena materi yang 

akan di berikan akan menambah lebih luas akan pengetahuan. 

3) Peningkatan dalam penggunaan metode alat yang dipakai untuk mencapai 

tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas 

pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. 

4) Peningkatan sarana alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara 
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pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran 

disekolah.20 

Usaha yang dapat dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu 

pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman 

dan menantang. Usaha ini akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya 

sikap terbuka dari guru-guru, guru-guru juga harus didorong agar kreatif serta 

memilki kinerja yang tinggi. Tinggi rendahnya mutu dari suatu pendidikan 

(sekolah) dapat dilihat dari bagaimana kinerja seorang manajer puncak (kepala 

sekolah) dalam mengelola sekolahnya. 

f. Indikator Standar Mutu Pembiayaan Pendidikan 

 Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang 

a) Pembebasan biaya bagi siswa tidak mampu 

b) Terdapat daftar siswa dengan latar belakang ekonomi jelas 

c) Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang 

mampu 

 Beban Operasional Sekolah Sesuai Ketentuan 

a) Terdapat biaya operasional non personil sesuai ketentuan 

 Sekolah Melakukan Pengelolaan Dana Dengan Baik 

a) Pengaturan alokasi dana yang berasal dari 

APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya 

b) Terdapat laporan pengelolaan dana 

 

20 Rosyada. Dede, 2013, Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, Cet-3. hlm. 26 
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c) Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku 

kepentingan 

2. Manajemen Keuangan Sekolah 

Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap 

kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di sekolah. 

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu manus yang berarti tangan, dan 

agere yang berarti melakukan. Dua kata itu digabung menjadi managere yang 

berarti menangani, melakukan dengan tangan. Kemudian kata managere 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, yang 

berarti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang 

telah ditentukan.21 

Stephen P. Robins dan Mary Coulter dalam Hermya mengistilahkan, 

manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-

kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang 

lain.22 

Pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.23 Pengelolaan keuangan sekolah yang 

 

21 Imam Gunawan. et al, 2017, Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik, Bandung: 
Alfabeta, hlm. 19 
22 Stephen P. Robbins et al (terj. T. Hermya), 1999, Management Sixth Edition, Jakarta: PT. Indojaya 
Multitama, Ed-6. Jilid. 1 hlm. 8 
23 Malayu Hasibuan SP, 2007, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, Jakarta: Hajimasagung, 
hlm. 2 
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baik dapat dilakukan dengan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap 

transaksi, pelaporan dan pengawasan. 

Menurut R. Agus Sartono, Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai 

manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 

bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk 

pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien24. Suad Hasan dan Enny 

Pudjiastuti menyatakan bahwa, Manajemen Keuangan menyangkut kegiatan 

perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan.25 

Menurut Depdiknas bahwa Manajemen Keuangan merupakan tindakan 

pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, Manajemen 

Keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur sekolah 

mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan sekolah. 

Dari uraian pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Manajemen Keuangan adalah aktivitas yang menggunakan prinsip manajemen 

yang meliputi perencanaan keuangan, menganalisis penggunaan uang, dan 

mengendalikan penggunaan keuangan lembaga atau organisasi sebagai bentuk 

pelaksanaan keuangan untuk mengambil keputusan. Maka berdasarkan pengertian 

tersebut manajemen keuangan disini mengarah pada uang dan bagaimana mengatur 

keuangan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen Keuangan 

 

24 R. Agus Sartono, 2001, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: FE UGM, Cet-1. 
hlm. 6 
25 Suad Hasan dan Enny Pudjiastuti, 1998, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Yogyakarta: UUP 
AMP YKPN 1998, hlm. 4 
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dalam pendidikan menuntut lembaga pendidikan formal melakukan suatu usaha 

pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta 

mempertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan (manajemen) keuangan itu 

sendiri adalah kegiatan mengatur struktur permodalan, mengalokasikan, dan 

mengendalikan keuangan perusahaan demikian rupa sehingga dicapai hasil yang 

optimal. 

a. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah 

 Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan 

kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara 

transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara 

efektif dan efisien. 

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah 

adalah26: 

a) Menjamin agar dana tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan 

menggunakan kelebihan untuk di investasikan kembali 

b) Memelihara barang-barang (aset) sekolah 

c) Menjaga agar peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan 

pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. 

Menurut Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) tujuan 

Manajemen Keuangan adalah:27 

a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah 

b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 

 

26 Mulyono, 2010, Konsep Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, hlm. 172 
27 Depdiknas, 2001, Manajemen Berbasis Sekolah untuk Sekolah Dasar, Jakarta: Depdiknas 
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c) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala 

sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang 

menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta 

memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam 

pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara 

lain:28 

 Prinsip Keadilan 

Diberikan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-

luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, 

ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi. 

Menurut Sulthani Keadilan adalah “sebuah sikap yang komprehensif yang 

merepresentasikan sebuah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang tepat, dan 

terukur, keadilan adalah sebuah sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang 

dalam menempatkan segala sesuatu menurut tempatnya yang sewajarnya dan 

sepantasnya, secara tepat dan proporsional”.29 

 Prinsip Efisiensi 

Dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing 

pelayanan pendidikan; 

 

28 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 59 ayat 1 
29 Sulthani. Mawardi Labay el, 2002, Zikir dan Do`a: Mencapai Nikmatnya Ibadah Puasa, Jakarta: 
Al Mawardi Prima, hlm. 11 
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Menurut Mulyasa (2005:82), efektivitas adalah “adanya kesesuaian antara 

orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu 

organisasi berhasil menempatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha 

mewujudkan tujuan operasional”.30 

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan 

dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan 

adanya partisipasi aktif dari anggota. Menurut Mulyasa (2005:89) suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika “tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau 

pemakaian sumber daya yang minimal”.31 

 Prinsip Transparansi 

Dilakukan dengan memenuhi asas kepatuhan dan tata kelola yang baik 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan 

masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit dan 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan 

pendidikan. 

Menurut Krina transparansi adalah “prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.32 

 

30 Mulyasa, 2005, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep; Strategi dan Implementasi, Bandung: 
Remaja Posdakarya, hlm. 82 
31 Mulyasa, 2005, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep; Strategi dan Implementasi, Bandung: 
Remaja Posdakarya, hlm. 89 
32 Loina Lalolo Krina P, 2003, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan 
Partisipasi, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 14 
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 Prinsip Akuntabilitas Publik 

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan 

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan 

pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut PP No. 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan 

dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh 

penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan33. 

Menurut Mardiasmo “akuntabilitas adalah pertanggungjawaban 

pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi 

tanggung jawab”.34 

Berikut ini dapat kita lihat mengenai kewajiban bertanggungjawab dalam 

ajaran Islam, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, 

mengenai prinsip manajemen: 

ةٍ َ�ۡ�ً�ا ��َ�ٗه �ََ�ۡ� ��ۡ�َ�ۡ� ِ�ۡ��َ  ا ��َ�هٗ    �َل ذَر� ةٍ َ��� َوَ�ۡ� ��ۡ�َ�ۡ� ِ�ۡ��َ�َل ذَر�   

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 
niscaya Dia akan melihat (balasan) Nya, dan Barang siapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat 
(balasan) nya pula".35 

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat 

manajemen adalah at-tadbir (pengaturan).36 Kata ini merupakan derivasi dari kata 

 

33 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 59 ayat 5 
34 Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, hlm. 20 
35 Al-Quran dan Terjemahnya, 2004, Surah Az-Zalzalah ayat 7-8, Bandung: Jumanatul Ali-Art 
36 Ramayulis. H, 2008. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 362 
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dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an surat As-Sajadah ayat 

5 yang berbunyi: 

�ُ�َ��ُِ� اْ�َْ�َ� ِ�َ� ا���َ��ِء إِ�َ� اْ�َْرِض �ُ�� َ�ْ�ُ�ُج إِ�َْ�ِ� �ِ� َ�ْ�ٍم َ��َن ِ�ْ��َاُرهُ  

� �َ�ُ��ونَ   أَْ�َ� َ�َ�ٍ� ِ���

Artinya: "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 
naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu".37 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT 

adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti 

kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang 

diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus 

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT 

mengatur alam raya ini. 

c. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga 

hal, yaitu: (1) penyusunan anggaran (budgeting), (2) pembukuan (accounting), dan 

(3) pemeriksaan (auditing).38 

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, komponen keuangan dan 

pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus 

dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, 

 

37 Al-Quran dan Terjemahnya, 2004, Surah As-Sajadah ayat 5, Bandung: Jumanatul Ali-Art 
38 Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 
hlm. 317 
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sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, 

tidak ada kebocoran.39 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah 

meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, 

pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban pelaporan. 

d. Pembiayaan Pendidikan 

Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk 

membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan…40 Mengenai 

konsep pembiayaan pendidikan, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi 

yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran 

pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah anggaran yang diperoleh setiap tahun 

oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur.41 

Sekolah swasta umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan 

dari Pemerintah Daerah, orang tua murid, masyarakat sekitar, dan sumber lainnya. 

Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk 

kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan 

oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsinya bervariasi diantara sekolah 

yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari waktu ke waktu. 

 

39 E Mulyasa, 2009, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi, Bandung: 
Remaja Rosdakarya, hlm. 48 
40 Bastian. Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, hlm. 160 
41 Fattah. Nanang, 2002, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, Bandung: PT. Rosda Karya, hlm. 23 
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Biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah tidaklah sedikit. Sekolah 

harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan. 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas sebagai berikut:42 

 Biaya Investasi 

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi biaya 

penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal 

kerja tetap. 

 Biaya Personal 

Biaya personal sebagaimana dimaksud meliputi biaya pendidikan yang 

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran 

secara teratur dan berkelanjutan. 

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 5 Allah SWT berfirman: 

ُ �َُ�ْ� �َِ��ً�� َواْرُز�ُ�ُ�ْ� �ِ�َ�� َواْ�ُ��ُ�ْ� َو�ُ��ُ�ا   َوَ� �ُْ��ُ�ا ا����ََ��َء أَْ�َ�ا�َُ�ُ� ا���ِ� َ��ََ� ��

 �َُ�ْ� �َْ�ً� َ�ْ�ُ�و�ً�

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik.43 

 Biaya Operasional 

Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, 

 

42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 62 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
43 Al-Quran dan Terjemahnya, 2004, Surah An-Nisa ayat 5, Bandung: Jumanatul Ali-Art 
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air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 

Tanggal 5 Oktober 2009 Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya 

yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) 

tahun untuk bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat 

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar 

Nasional Pendidikan.44 

a. Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya 

bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan 

ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya 

konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya 

uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. 

b. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah 

yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. 

c. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat 

dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum 

IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahanbahan 

praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, 

alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahanbahan kebersihan, 

alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, 

toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau 

kurang. 

 

44 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 
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d. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara 

dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk 

mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar 

layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. 

e. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya 

dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di 

sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll. 

f. Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan 

perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik 

dalam di kota maupun ke luar kota. 

g. Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan 

sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat 

sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll. 

h. Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan 

dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan 

peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi 

kecelakaan praktek kerja di industri, dll. 

i. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk 

menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra 

kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, 

lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan 

keagamaan, dll. 
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j. Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian 

kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

akan lulus. 

k. Biaya praktek kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk 

penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK. 

l. Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan 

sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang. 

 

Jadi biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan 

oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa 

dalam bentuk barang, pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola 

dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan 

diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi biaya yang 

akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga. 

3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah 

biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung 

berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 
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lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa 

jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.45 

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 tahun yang bermutu, banyak 

program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan 

publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan 

perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. 

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan wajib 

belajar 12 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan 

hal-hal berikut: 

a) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu 

pendidikan dasar hingga menengah yang bermutu. 

b) BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus 

sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju 

seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya; 

c) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke 

tingkat MTs/sederajat dan tingkat MTs dapat melanjutkan ke tingkat 

MA/sederajat; 

d) Kepala Madrasah mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya 

untuk diajak kembali ke bangku madrasah; 

 

45 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 3 
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e) Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan 

akuntabel; 

BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya 

memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah. 

Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, 

tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak 

memberikan sumbangan. 

a. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus 

program BOS bertujuan untuk:46 

1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di 

tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah 

swasta. 

2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, 

MTs negeri dan MA Negeri. 

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah 

swasta. 

Menurut Petunjuk Teknis BOS Nomor 1801 Tahun 2020 Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk:47 

 

46 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 3 
47 Dirjen Pendis No. 1801 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Pada RA 
dan pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 2 
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1) Membantu pendanaan biaya operasional dan non personalia pada 

RA/Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan 

pemenuhan sebagian Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

2) Meringankan beban biaya pendidikan terutama bagi peserta didik pada 

RA/Madrasah dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) 

tagihan biaya pendidikan 

3) Membantu RA/Madrasah dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

4) Mendukung program strategis pemerintah dalam rangka mengatasi 

stunting pada anak usia dini 

5) Mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan 

RA/Madrasah. 

b. Sasaran Program dan Besar Bantuan 

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di 

seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah 

penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau 

SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore 

hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi 

Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Besar biaya satuan BOS yang 

diterima oleh madrasah tahun anggaran 2019, dihitung berdasarkan jumlah siswa 

dengan ketentuan:48 

 

48 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 4 



40 

 

 

1) Madrasah Ibtidaiyah  :  Rp   800.000,-/siswa/tahun  

2) Madrasah Tsanawiyah :  Rp1.000.000,-/siswa/tahun  

3) Madrasah Aliyah  :  Rp1.400.000,-/siswa/tahun 

Untuk alokasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 

Anggaran 2020 pemerintah menaikkan nominal satuan BOS menjadi:49 

1) Madrasah Ibtidaiyah  :  Rp   900.000,-/siswa/tahun  

2) Madrasah Tsanawiyah :  Rp1.100.000,-/siswa/tahun  

3) Madrasah Aliyah  :  Rp1.500.000,-/siswa/tahun 

c. Waktu Penyaluran Dana 

Pada Tahun Anggaran 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan 

untuk periode Januari sampai Desember 2019, yaitu semester 2 tahun pelajaran 

2018/2019 dan semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. 

Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap 

semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk 

madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker madrasah. 

Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag 

Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag 

Kabupaten/Kota.50 

Tugas pengelola BOS di madrasah terdiri atas: 

1) Penanggungjawab : Kepala Madrasah 

2) Anggota, terdiri dari : 

 

49 Dirjen Pendis No. 1801 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Pada RA 
dan pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 3 
50 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 4 
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a) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri; 

b) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah 

untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada madrasah 

swasta. 

c) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator 

pengolah data. 

d) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur 

orang tua siswa. 

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh madrasah dengan pembentukan tim 

pengelola dana BOS yang meliputi Bendahara, Guru, Operator data hingga komite 

madrasah. 

d. Tanggungjawab Madrasah 

1) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data 

siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau 

kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera 

memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota; 

2) Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa 

miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran; 

3) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;  

4) Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di madrasah 

menurut komponen dan besar dananya; 
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5) Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh 

madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, 

Bendahara, dan Komite Madrasah;  

6) Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang 

ditandatangani oleh Kepala Madrasah;  

7) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di 

madrasah; 

8) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 

9) Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip 

dengan rapi. 

e. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 

 Perencanaan Pengelolaan Dana BOS 

Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara 

kualitatif) dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal 

itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus 

dicapai.51 

Wilson bangun memberikan pengertian Perencanaan adalah “suatu 

kegiatan dalam pengambilan keputusan (decision making) dalam menentukan 

sasaran, metode, waktu, dan orang yang tepat yang dilakukan manajer dalam suatu 

organisasi”.52 

 

51 M. Manullang, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI), hlm. 40 
52 Wilson Bangun, 2008, Intisari Manajemen, Bandung: Refika Aditama, hlm. 75 
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Perencanaan adalah “fungsi untuk merencanakan tujuan yang ingin 

dicapai organisasi. Bagi organisasi nonprofit, setelah menentukan tujuan, mereka 

akan mencari cara-cara untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat”.53 

Robbins sebagaimana dikutip oleh Syamsir Torang mengemukakan bahwa 

perencanaan adalah proses pendefinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi 

untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun keseluruhan rencana kemudian 

diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan aktivitas organisasi.54 

Koontz dan O’Donnel sebagaimana dikutip oleh M. Manullang 

memberikan pengertian bahwa “Planning is the function of manager which 

involves the selection from among alternatives of objectives, policies, procedures 

and program” yang artinya Perencanaan adalah fungsi manajer yang melibatkan 

pemilihan di antara alternatif tujuan, kebijakan, prosedur dan program.55 

Perencanaan dapat diartikan juga sebagai proses penyusunan berbagai 

keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.56 

Samiyah dalam tesisnya mengatakan bahwa Perencanaan dalam kaitannya 

dengan keuangan ialah merencanakan sumber dana untuk  menunjang kegiatan  

pendidikan  dan sejumlah tercapainya tujuan pendidikan di Universitas. 

Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai 

 

53 Karyoto, 2015, Manajemen Teori Definisi dan Konsep, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 5 
54 Syamsir Torang, 2016, Organisasi dan Manajemen-Perilaku Struktur dan Budaya Organisasi, 
Bandung: Alfabeta, hlm. 167 
55 M. Manullang, 2012, Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 
40 
56 Nur Munajat, 2001, Hand Out Mata Kuliah Administrasi pendidikan, Jakarta: Uhamka Press, hlm. 
91 
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suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran 

suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen pendidikan....57 

Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS 

pada madrasah untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS. Pemberian kebebasan 

ini mencakup Perencanaan Pengelolaan sebagaimana disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan dari masing-masing madrasah penerima Dana BOS. 

a) Mekanisme Alokasi BOS Madrasah Swasta 

Pengalokasian dana BOS pada madrasah swasta dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:58 

(1) Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa 

Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil 

Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal 

lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan 

oleh EMIS (Education Management Information System) Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam;  

(2) Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, 

Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana 

BOS untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA 

 

57 Samiyah, 2015, “Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang”, 
Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 52 
58 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 11-12 
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Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota; 

(3) Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data 

jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana 

BOS di tiap madrasah; 

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah perlu 

dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun 

pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut: 

(1) Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2019 didasarkan pada jumlah 

siswa semester kedua tahun pelajaran 2018/2019. 

(2) Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2019 didasarkan pada data 

jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2019/2020. 

Oleh karena itu setiap madrasah harus segera menyerahkan surat 

pernyataan tentang jumlah siswa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

setelah masa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 selesai. 

b) Syarat penyaluran dana BOS 

Adapun syarat untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) adalah sebagai berikut:59 

 

59 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 14-15 
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(1) Dalam pengajuan pencairan dana BOS, Madrasah Swasta harus 

menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 

dalam jangka waktu satu tahun. Jika pada tahap dua terjadi perubahan nilai 

bantuan dalam jangka waktu satu tahun maka perlu dilakukan perubahan 

RKAM; 

(2) Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Madrasah Swasta 

Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang di sahkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran; 

(3) Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan 

Kepala Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS pada pengajuan 

tahap satu yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan 

jika pada tahap dua terjadi perubahan isi perjanjian kerjasama maka perlu 

dilakukan addendum antara kedua belah pihak; 

(4) PPK melakukan pencairan berdasarkan permohonan dari penerima 

bantuan dilampiri RKAM, PKS yang sudah ditandatangani kedua belah 

pihak, dan kuitansi/bukti penerimaan yang sudah ditandatangani Kepala 

Madrasah.  

(5) Pencairan tahap kedua, dilampiri kuitansi/bukti penerimaan yang sudah 

ditandatangani Kepala Madrasah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Belanja (SPTB). 

(6) PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana BOS 

yang diajukan madrasah sesuai dengan Petunjuk Teknis. Dalam hal 

pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, PPK menyampaikan 
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informasi kepada madrasah untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen 

permohonan. 

 Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai 

evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.60 

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan 

pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input 

untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi 

kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. 

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-

up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan 

atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di 

dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan 

yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro.61 

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.62 Sedangkan Van 

Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan “tindakan 

 

60 Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta Grasindo, hlm. 70 
61 Wibawa. Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
62 Grindle. Merilee S. (ed), 1980, Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New 
Jersey: Princetown University Press. 
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yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara 

kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”. Grindle menambahkan 

“bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah 

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan 

untuk mencapai sasaran”. 

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar 

lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai 

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut:63 

(1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

(2) Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan; 

 

63 Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta Grasindo, hlm. 71 
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(3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program; 

(4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa 

pola yang baku. 

a) Penyaluran Dana BOS 

dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau 

Kantor Kemenag Kabupaten/Kota melalui dua tahap, dengan mekanisme sebagai 

berikut:64 

Untuk madrasah swasta menggunakan mekanisme pembayaran langsung 

(LS) dalam bentuk uang kepada madrasah melalui Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). Pencairan dana BOS dengan mekanisme 

pembayaran langsung dilakukan melalui dua tahap. 

Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana setelah 

syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-satu 

bulan Maret, dengan dilampiri: 

• Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM); 

• Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala 

Madrasah dan Pejabat Pembuat Komitmen;  

 

64 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 15-16 



50 

 

 

• Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Kepala 

Madrasah. 

Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila 

dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% dan setelah 

syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu ke-

empat bulan Agustus, dengan dilampiri:  

• Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Kepala 

Madrasah; 

• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB). 

• PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah semua 

syarat penyaluran dana BOS sudah lengkap dan selesai dilaksanakan. 

• PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan 

kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK 

Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOS dari 

madrasah sesuai dengan  Surat Perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau 

pada akhir tahun anggaran, substansinya meliputi: 

• Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa dana. 

• Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti 

pengeluaran telah disimpan. 

• Jika terdapat sisa dana BOS pada akhir tahun anggaran, maka harus disetor 

ke rekening Kas Negara dengan melampirkan bukti surat setoran sisa dana 

ke rekening Kas Negara. 
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b) Penggunaan Dana BOS 

Penggunaan dana BOS di madrasah (MI, MTs, dan MA) harus didasarkan 

pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan 

komite madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam 

bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian 

dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang akan diajukan ke 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. 

Dana BOS yang diterima oleh madrasah, dapat digunakan untuk 

membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut:65 

No 
Komponen dan Item 

Pembiayaan 
Penjelasan 

1 Pengembangan 
Perpustakaan 

 
Item Pembiayaan, meliputi: 
1) Penyediaan buku teks 

utama 

a) Madrasah wajib menyediakan buku teks utama bagi 
peserta didik sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan. 
b) Buku teks utama bagi peserta didik untuk memenuhi 

rasio 1 (satu) buku untuk peserta didik pada tiap mata 

pelajaran atau tema. 
c) Buku teks utama bagi guru untuk memenuhi 

kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas 
yang diajarkan. 

d) Buku teks utama bagi kepala Madrasah untuk 

memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau 
tema. 

e) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

f) Buku teks utama yang diadakan oleh Madrasah 

melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) wajib 
dijadikan pegangan oleh guru dalam proses 

pembelajaran di Madrasah. Buku teks utama ini 
digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran 

sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks 
utama dari Pemerintah. 

 2) Penyediaan buku teks 
pendamping 

a) Madrasah dapat menyediakan buku teks pendamping 
bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum 
yang digunakan. 

b) Buku teks pendamping diadakan untuk memenuhi 
kebutuhan tiap mata pelajaran. 

 

65 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 18-26 
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c) Buku teks pendamping yang boleh diadakan oleh 
Madrasah merupakan buku teks pendamping yang 

telah dinilai oleh Pemerintah. 

 3) Membeli buku non teks Buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, 

terutama yang menunjang penguatan pendidikan 
karakter, moderasi beragama dan pengembangan 

literasi madrasah sesuai dengan mekanisme 
pengadaan. Buku non teks yang dibeli harus mengacu 
kepada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

 4) Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui 

luring maupun melalui daring. 

5) Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan. 

6) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. 

7) Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik 

(e-library) atau perpustakaan digital (digital library). 

8) Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.  

 

Pembelian buku teks utama dan buku teks pendamping maksimal 20% (dua puluh 
persen) dan buku non teks yang antara lain buku bacaan, buku pengayaan dan buku  
referensi maksimal 5% (lima persen) dari dana BOS madrasah yang diterima. 

 
Pembelian buku teks pendamping dan buku non teks dilakukan apabila kebutuhan buku 

teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala madrasah di madrasah telah terpenuhi. 
 
Pembelian buku teks utama, buku teks pendamping dan buku non teks dilakukan melalui 

sistem katalog elektronik. 
 

Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak dapat dilakukan, 
maka pembelian buku teks pendamping dan buku non teks dilakukan melalui 
mekanisme pengadaan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2 Kegiatan Penerimaan 
Peserta Didik Baru 

(PPDB) dan Masa Ta’aruf 
Siswa Madrasah 

(MATSAMA) 

a) Penggandaan brosur, formulir pendaftaran, kartu 
tes, naskah soal (cetak/aplikasi) 

b) Pembuatan spanduk untuk penerimaan peserta 
didik baru 

c) Biaya Konsumsi 
d) Honor panitia 

e) Transportasi untuk berkoordinasi ke 
instansi/lembaga lain 

f) Kegiatan awal masuk Madrasah (Matsama/ 

orientasi pengenalan siswa) 

3 Kegiatan Pembelajaran 

dan Ekstrakurikuler 
 

Item pembiayaan, meliputi: 
Kegiatan pembelajaran 
meliputi:  

1) Pembelajaran 
Kontekstual,  

2) Pengembangan 
pendidikan karakter,  

3) Pembelajaran remedial,  

a) Dapat dibayarkan honor dan/ transportasinya untuk 

pelatih ekskul yang didatangkan dari luar 
madrasah.  

b) Transportasi untuk GBPNS dapat dibayarkan jika 
kegiatan ekskul diluar lokasi madrasah. 

c) Untuk GBPNS yang juga sebagai pengajar ekskul 

dapat dibayarkan honornya jika belum 
mendapatkan tunjangan sertifikasi.  

d) Honor jam mengajar tambahan untuk GBPNS yang 
telah sertifikasi dapat dibayarkan apabila bukan 
dalam memenuhi beban minimal jam mengajar 24 
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4) Pembelajaran 
pengayaan, dan 

5) Pemantapan persiapan 
ujian. 

 
Kegiatan Ekstrakurikuler 
meliputi: 

1) Ekskul Pramuka, 
Tahfidz, Olahraga, Seni 

Bela diri, Seni Musik, 
Seni Tari dan Peran, 
Seni Media, 

Kewirausahaan dan 
Ekskul Lainnya yang 

sifatnya disesuaikan 
dengan kebutuhan 

Madrasah. 
2) Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS)  

3) Usaha Kesehatan 
Sekolah/Madrasah 

(UKS/M) 
4) Pendidikan lingkungan 

hidup. 

5) Kegiatan Ilmiah, 
kegiatan penguasaan 

keilmuan dan 
kemampuan akademik 
dan penelitian. 

6) Pembiayaan lomba-
lomba yang tidak 

dibiayai dari dana 
pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah. 

jtm. (sesuai dengan KMA 110 Tahun 2007 ttg 
Perubahan Atas KMA Nomor 426 Tahun 1995 

tentang Honorarium Kelebihan jam Mengajar Guru 
tetap pada Madrasah Negeri di Lingkungan 

Kementerian Agama) 
e) Biaya pembinaan lomba. 
f) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya 

insidental/mengikuti lomba biaya transportasi 
siswa/ guru dapat menggunakan sewa kendaraan. 

g) Biaya sewa fasilitas/sarana ekstrakurikuler 
h) Biaya pendaftaran mengikuti lomba. 
i) Membeli alat-alat perlengkapan untuk kebutuhan 

ekstrakurikuler. 

4 Kegiatan Penilaian dan  
Ujian/Kegiatan  

Evaluasi Pembelajaran 
 

Item pembiayaan,  
meliputi: 

1) Penilaian harian 
2) Penilaian Akhir 

Semester (PAS) 

3) Penilaian Akhir Tahun 
(PAT) 

4) Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK) atau 
Ujian Nasional Kertas 

dan Pensil (UNKP) 
5) Ujian Madrasah/ 

UAMBN/USBN Selama 
tidak dianggarkan dari 

APBN/APBD 

a) Fotokopi/penggandaan soal dan lembar jawaban.  
b) Biaya koreksi Ujian madrasah 

c) Pengawas ruangan untuk UN, USBN, Ujian 
Madrasah/UAMBN. 

d) Honor proktor dan teknisi untuk simulasi/tryout 
dan UNBK/UAMBNBK. 

e) Biaya transport pengawas ujian diluar madrasah 
tempat mengajar yang tidak dibiayai 
APBN/APBD. 

f) Penilaian Harian tidak dapat dibentuk kepanitiaan. 
g) Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan 

penilaian akhir (PAS dan PAT) dan ujian(UN, 
UAMBN, USBN,UM, UMBD); 

h) Besaran honor kepanitiaan, proktor, teknisi, 

pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang 
berlaku. 
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5 Pengelolaan  
Madrasah 

 
Item pembiayaan, meliputi: 

1) Pembelian alat dan/atau 
bahan habis pakai. 

2) Pembelian dan 

pemasangan alat absensi 
bagi guru dan tenaga 

kependidikan, termasuk 
tipe fingerprint scan 
yang terkoneksi dengan 

Dapodik. 
3) Penggandaan, surat-

menyurat, insentif bagi 
bendahara dalam rangka 

penyusunan laporan 
BOS, dan biaya 
transportasi dalam 

rangka mengambil dana 
BOS di Bank/PT Pos 

a) Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, 
kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku 

inventaris, buku rapor, administrasi guru dan siswa, 
Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan 

flashdisk). 
b) Air minum mineral galon/kemasan, gula, kopi, teh, 

jamuan tamu sesuai dengan kebutuhan dan dalam 

batas kewajaran.  
c) Konsumsi rapat dan kegiatan madrasah terkait 

dengan KBM. 
d) Alat-alat kebersihan madrasah 
e) Penggandaan laporan. 

f) Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa 
dibayarkan insentifnya adalah bendahara 

pengeluaran pembantu (sebanyak 2 kali); 

6 Langganan daya dan  
Jasa 

a) Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), 
baik dengan cara berlangganan maupun prabayar 

b) Biaya tambah daya listrik dan pemasangan baru. 
c) Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk 

pemasangan baru 

d) Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih 
cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika 

di madrasah yang tidak ada jaringan listrik. 
e) Penggunaan Internet dengan mobile 

modem/internet berlangganan dapat dibayarkan 

maksimal  Rp700.000,-/bulan. 
f) Biaya untuk tambah daya listrik sesuai kebutuhan 

madrasah. 

7 Pemeliharaan Sarana  

dan Prasarana 

a) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu 

dan jendela dan perbaikan fasilitas madrasah 
lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan. 

b) Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah 

(kamar mandi dan WC), perbaikan lantai 
ubin/keramik. 

c) Pemeliharaan perabot dan AC perpustakaan, dan 
ruang belajar 

d) Penggunaan dana BOS untuk rehab ruang kelas 
atau pemeliharaan gedung madrasah/fasilitas 
madrasah lainnya maksimal 15% per tahun dari 

jumlah dana yang diterima; 
e) Apabila terjadi kasus force majure (bencana alam, 

kebakaran, banjir, dll) maka dapat dilakukan rehab 
kembali dalam tahun yang sama 

8 Pembayaran Honor 
 
Item pembiayaan, meliputi : 

a) Dalam pengangkatan GBPNS/tenaga kependidikan  
bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan 
batas maksimum penggunaan dana BOS untuk 

belanja pegawai, serta kualifikasi GBPNS harus  
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1) GBPNS (hanya untuk 
memenuhi SPM) 

2) GBPNS ekstrakurikuler  
3) Pegawai administrasi  

4) Pegawai perpustakaan 
5) Penjaga Madrasah 
6) Satpam 

7) Pegawai kebersihan 
8) Operator data selama 

tidak dianggarkan dari 
sumber dana lainnya 
(APBN/APBD) 

sesuai dengan bidang yang diperlukan. 
b) Bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan 

tenaga kependidikan bukan PNS (K2) sebaiknya 
menganggarkan honornya pada belanja pegawai 

c) GBPNS yang sudah mendapatkan sertifikasi dapat 
dibayarkan honorarium bulanan sesuai dengan 
KMA 110 Tahun 2007;  

d) Bagi guru GBPNS impassing KJM nya dibayarkan 
jika lebih dari 37,5 jtm bagi guru MI, sedangkan 

untuk guru MTs dan MA 40 jtm 
e) GBPNS yang mendapatkan KJM dapat diberikan 

honorarium atas kelebihan jam mengajar sesuai 

dengan KMA 110 tahun 2007; kegiatan 
pembelajaran di luar 24 jtm atau bulan yang tidak 

terbayarkan tunjangan sertifikasinya 

9 Pengembangan profesi 

guru dan tenaga 
kependidikan 
 

Item Kegiatan, meliputi: 
1) Kegiatan KKG/MGMP  

2) Kegiatan KKM/MKKM.  
3) Program Pengembangan 

Keprofesian 
Berkelanjutan (PPKB) 
yang meliputi 

pengembangan diri, 
publikasi ilmiah, karya 

inovatif. 

a) Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah 

untuk pengembangan KKG/MGMP/KKM/MKKM 
atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, 
hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS 

untuk biaya transport kegiatan apabila tidak 
disediakan oleh hibah tersebut dan diluar hari 

mengajar. 
b) Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport 

seminar/pelatihan yang dilakukan oleh 
instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh 
instansi/lembaga tersebut sebagai penyelenggara. 

c) Madrasah dapat mengadakan pengembangan 
profesi guru atau peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan, satu kali/tahun selama tidak dibiayai 
dari sumber dana lainnya (APBN/APBD). 

10 Pembelian/Perawatan Alat 
Multi Media Pembelajaran 
(Termasuk penunjang 

UNBK/UAMBN-BK) 
 

Item pembiayaan, meliputi: 
1) Desktop/workstation 
2) Laptop 

3) Proyektor 
4) Printer  

5) Scanner 
6) Pengadaan perangkat 

ICT dalam menunjang 
UNBK/UAMBN-BK 

a) Pembelian Printer 2 unit/tahun 
b) Desktop/workstation maksimum 10 unit, dan bagi 

madrasah yang melaksanakan UNBK/UAMBNBK 

sesuai kebutuhan. 
c) Laptop 1 unit/tahun dengan harga maksimum  Rp7 

juta dengan garansi resmi. 
d) Proyektor maksimal 3 unit dengan harga 

maksimum  Rp6 juta/unit dengan garansi resmi. 

e) Pembelian server berdasarkan kemampuan dan 
kebutuhan. 

Spesifikasi minimal untuk Desktop/work station, 
adalah : 

• prosesor Intel Core i3 atau yang setara; 

• memori standar 4GB DDR3; 

• hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; 

• monitor LED 18,5 inci; 

• sistem operasi Windows 10; 

• aplikasi terpasang word processor, 
spreadsheet, dan presentation 

• garansi 1 (satu) tahun 
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Tabel 1. Komponen penggunaan dana BOS Tahun 2019 

Dalam menggunakan dana BOS, madrasah harus memperhatikan 

ketentuan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan 

dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak 

mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (10 item 

pembelanjaan), maka madrasah dapat mempertimbangkan sumber 

pendapatan lain yang diterima oleh madrasah, yaitu pendapatan hibah 

(misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan tetap 

memperhatikan peraturan terkait;  

(2) Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang bertugas di luar jam 

mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Standar 

Biaya Masukan Kementerian Keuangan; 

(3) Madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, 

maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, 

sehingga tidak terjadi double accounting; 

(4) Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor 

guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada 

madrasah negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana BOS yang 

diterima oleh madrasah dalam satu tahun. 

(5) Penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga 

kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah 

swasta dapat lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari total dana BOS yang 

diterima oleh madrasah dalam satu tahun, dengan ketentuan kebutuhan 
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untuk belanja pegawai tersebut disetujui oleh Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. 

c) Larangan Penggunaan Dana BOS:66 

(1) Disimpan dengan maksud dibungakan; 

(2) Dipinjamkan kepada pihak lain; 

(3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS; 

(4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan 

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) 

dan sejenisnya; 

(5) Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah 

antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; 

(6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 

(7) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan 

pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima 

PIP; 

(8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 

(9) Membangun gedung/ruangan baru; 

(10) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak 

mendukung proses pembelajaran; 

(11) Menanamkan saham; 

(12) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional; 

 

66 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 26 
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(13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 

(14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ 

sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS 

yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama; 

(15) Pembayaran iuran kegiatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan/atau 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

Jadi, pengelolaan dana BOS dari penyaluran dana hingga komponen-

komponen yang boleh dibelanjakan dari dana BOS dan yang dilarang untuk 

dibelanjakan sudah diatur di dalam petunjuk teknis BOS sehingga pembiayaan yang 

ada di madrasah tidak tumpang tindih dengan bantuan atau pembiayaan dari sumber 

lainnya. 

 Pelaporan Dana BOS 

Pada dasarnya Pelaporan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak 

jauh dari pelaporan keuangan secara umum seperti neraca, laporan laba rugi serta 

laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan 

modal pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang 

telah dicapai serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan 

modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal. 

Dalam praktiknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya 

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan 

perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas. 

Menurut Myer (dalam Munawir, 2010) yang dimaksud dengan laporan 

keuangan adalah “Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk 
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suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan 

perusahaan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini 

sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar 

ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan”.67 

Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5): “Laporan 

keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja 

keuangan dalam sebuah entitas. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan 

tersebut untuk kepentingan umum yakni penyajian informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk 

membuat keputusan ekonomis bagi para pengguna”.68 

Menurut Bambang, Laporan keuangan yakni memberikan usaha mengenai 

keadaan finansial suatu perusahaan, yang mana Neraca (Balance Sheets) 

menyatakan nilai aktiva, utang serta modal sendiri pada waktu-waktu tertentu dan 

laporan rugi dan laba (income statement) menyatakan hasil-hasil yang telah dicapai 

selama periode tertentu, umumnya meliputi periode satu tahun.69 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 

program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, madrasah) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan 

dana BOS. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah 

yang berkaitan dengan data penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan 

pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.70 

 

67 Munawir, 2010, Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Ed-4. Cet. 7. hlm. 5 
68 Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 5 
69 Bambang Riyanto, 2012, Dasar-dasar Pembelanjaan, Yogyakarta: BPFE, Ed-4. hlm. 327 
70 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 34 
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Berikut jenis pelaporan Bantuan Operasional Sekolah pada tingkatan 

madrasah: 

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 

b) Pembukuan, yang meliputi: 

(1) Buku kas umum 

(2) Buku pembantu pajak 

(3) Bukti pengeluaran 

(4) Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS 

(5) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS 

c) Pengawasan Dana BOS 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan 

organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat 

kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan 

dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. 

M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur pengawasan yaitu suatu usaha 

sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan 

merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya71. 

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, 

sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan 

definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan 

 

71 Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rafika 
Aditama, hlm. 360 
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manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”72 

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses 

untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.73 

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi 

pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu 

berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang 

telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-

kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan 

mencegah terulangnya kembali.74 

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk 

memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang 

yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber 

daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan 

penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau 

organisasi yang bersangkutan.75 

Dalam pengelolaan dana BOS, kegiatan pengawasan bertujuan untuk 

mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan 

wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk 

 

72 Sarwoto, 1978, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 93 
73 M. Manullang, 1977, Dasar-Dasar Management, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 136 
74 Victor M. Situmorang et al, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta: Rineka Cipta, 
Cet-1. hlm. 20 
75 Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 176 
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penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat 

(Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 76 

(1) Pengawasan Melekat 

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan 

masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat, Provinsi, 

kab/kota maupun madrasah. Prioritas utama dalam program BOS adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada madrasah. 

(2) Pengawasan Fungsional Internal 

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS 

secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI atau Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut dapat melakukan 

audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan 

diaudit. 

(3) Pengawasan Eksternal 

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS 

adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Instansi tersebut dapat melakukan 

audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan 

diaudit. 

(4) Pengawasan Masyarakat 

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga 

dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang 

 

76 Dirjen Pendis No. 511 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 
Anggaran 2019, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 43 
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terdapat di Madrasah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut 

melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di 

madrasah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan 

dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas 

fungsional internal atau lembaga berwenang lainnya. 

Pengawasan juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan monitoring dan 

supervisi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian 

masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini 

adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam 

jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. 

Komponen utama yang dimonitor antara lain: 

• Alokasi dana BOS pada madrasah penerima bantuan; 

• Penyaluran dan penggunaan dana BOS; 

• Pelayanan dan penanganan pengaduan Masalah BOS; 

• Administrasi keuangan BOS; 

• Pelaporan pengumuman penggunaan dana BOS. 

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan 

pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam 

pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, 

menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan 

kegiatan monitoring dilakukan oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat, Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dibawah ini: 

1.  Tesis oleh Rohyati Sari 2018 

Dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul: Manajemen Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Jati Agung Lampung Selatan.77 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perencanaan anggaran Dana BOS SMPN 3 Jati Agung telah dilaksanakan 

oleh pengelola sebagaimana mestinya sesuai standar pembiayaan 

pendidikan dan petunjuk teknis BOS yang tertuang di dalam RKAS yang 

disingkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Akan tetapi 

pengelola dana BOS SMPN 3 Jati Agung masih menjumpai kendala dalam 

merencanakan penggunaan anggaran dana BOS, seperti: a. Besaran 

anggaran yang diajukan oleh penanggungjawab program kegiatan sekolah 

melampaui pagu anggaran yang ada. b. Keterlambatan penanggung jawab 

program kegiatan sekolah dalam menyusun dan menyetorkan anggaran 

kepada pengelola dana BOS, sehingga tidak terakomodir. 

b. Pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan 

pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan 

 

77 Rohyati Sari, 2018, “Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Jati 
Agung Lampung Selatan”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
hlm.106 
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Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SMPN 3 Jati Agung selalu 

mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam juknis bos sebagaimana 

yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. Namun Pengelola Dana 

BOS masih sering menghadapi kendala, seperti a. Pengeluaran dana BOS 

insidental untuk program diluar RKAS, yang tidak dianggarkan 

sebelumnya di RKAS, b. Pencairan dana BOS yang sering terlambat, 

akhirnya sekolah harus berhutang mencari dana talangan demi kelancaran 

kegiatan sekolah. 

c. Evaluasi, pertanggung jawaban dan pengawasan anggaran dana BOS 

sudah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS, secara 

internal oleh Pengelola dana BOS SMPN 3 Jati Agung dan secara eksternal 

oleh Tim Manajemen BOS kabupaten, inspektorat setiap akhir triwulan 

serta ada pengawasan dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Namun 

demikian dalam pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pertanggung 

jawaban penggunaan dana BOS tersebut masih sering dijumpai berbagai 

persoalan, seperti: a. Kesalahpahaman antara pengelola dana BOS sekolah 

dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten serta Inspektorat dalam 

menafsirkan petunjuk teknis dana BOS, b. Pengarsipan dokumen laporan 

pertanggungjawaban BOS yang dilakukan instansi vertikal ke atas kurang 

baik dan tidak satu atap. c. Kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana 

BOS diluar kegiatan yang sudah dianggarkan dalam di RKAS. d. Juknis 

BOS yang hampir setiap tahun berubah-ubah. 

2. Tesis oleh Subkhi Widyatmoko 2017 
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Program Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul: Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional  Sekolah (BOS) di SDN Kemasan I Surakarta Tahun 2017.78 Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) perencanaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) (2) pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (3) 

pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 

Kemasan I Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber dan 

metode, dengan hasil penelitian menyimpulkan: 

a. Dalam proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain Kepala 

Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah,  dewan guru dan 

Komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS 

oleh tim Manajemen BOS Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. 

b. Pelaksanaan pengelolaan BOS diawali dengan pengambilan dana yang 

dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo 

minimum di bank. Pengambilan dana dilakukan per triwulan. Uang yang 

sudah diambil dari Bank disimpan di kas sekolah oleh bendahara. 

Sedangkan pengeluaran yang tidak masuk pada 13 item dalam tata kelola 

 

78 Subkhi Widyatmoko, 2017, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 
Kemasan 1 Surakarta”, Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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dana BOS menggunakan iuran infak siswa yang dilaksanakan setiap 

Jumat. 

c. Pertanggungjawaban BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah, dikerjakan 

bertahap setiap hari pelaporannya sesuai dengan anggaran yang 

direncanakan. Dalam penyusunan administrasinya dibantu guru olahraga. 

Terdapat 2 metode pelaporan yaitu metode offline dan online. Dalam 

pengelolaan BOS ada beberapa buku tata kelola yang harus dibuat yaitu 

Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank dan 

Buku Pembantu Pajak. 

3.  Tesis saudara Erwantosi 2010 

Dari Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2010 dengan judul: 

Analisis Efektivitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah 

Pada Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.79 Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi 

kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya, dapat 

disampaikan kesimpulan sebagai berikut.  

a. Pengelolaan program BOS pada sekolah menengah pertama di Kota 

Padang belum efektif, hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran program BOS 

untuk perluasan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan 

peningkatan mutu pendidikan belum sesuai dengan standar yang telah 

 

79 Erwantosi, 2010, “Analisis Efektivitas Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional 
Sekolah Pada Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang”, Tesis Pascasarjana 
Universitas Andalas 
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ditentukan. Sasaran BOS untuk memberikan prioritas yang memadai 

kepada siswa miskin juga belum tercapai. Hal ini disebabkan penggunaan 

dana BOS lebih banyak terserap untuk pembayaran honor guru dan 

pegawai, sehingga kontribusi dana BOS untuk memberikan bantuan 

kepada siswa miskin sangat kecil dan tidak memadai. 

b. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik, indikasi 

ini terutama terlihat antara lain, dalam penyusunan RAPBS dan 

penggunaan dana, Kepala Sekolah tidak melibatkan guru dan komite 

sekolah sebagai alat kontrol dalam perencanaan penggunaan dana BOS, 

penggunaan dana tidak selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan 13 

jenis penggunaan dana yang terdapat dalam juklak program, laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan tepat waktu dan 

belum sesuai dengan juklak yang telah ditentukan. 

c. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS terlihat masih sangat lemah. 

Kelemahan ini terlihat dari beberapa hal antara lain, pelaksanaan 

sosialisasi program BOS kepada orang tua siswa cenderung sekedar 

formalitas. Kebijakan pengelolaan program dan penggunaan dana belum 

diumumkan secara keseluruhan. Di semua sekolah tidak tersedia sarana 

untuk pengaduan dan penanganan masalah pengaduan secara memadai, 

sehingga masyarakat kesulitan untuk menyampaikan permasalahan jika 

ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.  

d. Dengan mekanisme program BOS yang berjalan sekarang terlihat bahwa 

sistem kontrol yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Dalam 

pengelolaan program seperti ini, Satker Kabupaten/Kota pada prinsipnya 
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hanya bertanggungjawab kepada Satker Provinsi, dan selanjutnya kepada 

Satker Pusat atau Depdiknas, sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD bisa 

tidak mengetahui tentang keberadaan dan perkembangan program. 

Padahal urusan pendidikan sudah menjadi salah satu kewenangan wajib 

daerah. Kurangnya koordinasi dan informasi ke Pemda mengenai besarnya 

dana dan pemanfaatan Program BOS, sehingga sulit bagi Pemda untuk 

menyusun atau menyesuaikan program pendidikan yang akan dibiayai 

Pemda agar lebih efektif. 

C. Kerangka Berpikir 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang 

pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non 

personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.  

Dari pertama kali program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dikeluarkan, MTs Miftahul Huda Bulungan telah menerima program bantuan 

Program BOS Madrasah 
 

Mutu Pendidikan 

Implementasi Pengelolaan 
BOS Madrasah 

 

Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan 

Standar Pembiayaan Pendidikan 
Di MTs Miftahul Huda Bulungan 
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tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan oleh 

madrasah tidaklah sedikit, madrasah harus memiliki dana yang cukup untuk 

membiayai kebutuhan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya personal 

dan biaya operasional. 

Dalam implementasinya madrasah harus menempuh beberapa tahapan 

pengelolaan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan untuk 

mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam hal ini peneliti 

akan menggunakan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 511 Tahun 2019 

tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah tahun 

anggaran 2019 dan SK Dirjen Pendis No. 1801 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana BOS Pada RA dan pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, 

dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak terutama satuan pendidikan di 

madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan 

terarah, selain itu petunjuk teknis BOS juga bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi serta memperlancar proses pelaksanaan dana BOS 

agar lebih tepat prosedur dan tepat guna. 

 


