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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

a. Gambaran Umum SMK Muhammadiyah Imogiri
76

 

Sejarah berdirinya SMK Muhammadiyah Imogiri diawali 

dengan didirikannya Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Muhammadiyah 

Imogiri yang dirintis dan didirikan di Imogiri oleh Persyarikatan 

Muhammadiyah cabang Imogiri pada tahun 1968. Dari kurun waktu 

tahun 1968 sampai dengan tahun 1990 SPG Muhammadiyah Imogiri 

terus berperan membantu pemerintah mencetak tenaga guru. Karena 

mengikuti kebijakan pemerintah menutup sekolah pendidikan guru, 

SPG Muhammadiyah Imogiri pada tahun pelajaran 1989/1990 

mengalami alih fungsi menjadi Sekolah Menengah Teknik atau 

Sekolah Teknik Menengah (STM) Muhammadiyah Imogiri dengan 

program keahlian teknik mekanik otomotif. Akreditasi pertama kali 

STM Muhammadiyah Imogiri memperoleh status akreditasi “Diakui”.  

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang perubahan 

Sekolah Menengah Teknik maka pada tahun 1997 STM 

Muhammadiyah Imogiri berubah menjadi SMK Muhammadiyah 
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Imogiri dengan program keahlian teknik mekanik otomotif, SMK ini 

pada tahun 1998 diakreditasi memperoleh status “Disamakan”. 

Kesungguhan seluruh warga sekolah dan siswa menjalankan 

aktifitasnya dengan baik berdampak pada sekolah ini semakin 

dipercaya oleh masyarakat. Merujuk pada kebijakan pemerintah 

tentang pengembangan spektrum program keahlian pada sekolah 

menengah kejuruan, program keahlian teknik mekanik otomotif 

berubah menjadi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan (TKR). 

Pada tahun 1997 program keahlian TKR melaksanakan akreditasi 

sehingga diperoleh status akreditasi “A”, yang selanjutnya akreditasi 

kompetensi keahlian TKR memperoleh predikat akreditasi “A”. 

Pada tahun 2004, di SMK Muhammadiyah Imogiri terjadi 

perubahan kepemimpinan sekolah. Mulai tahun tersebut SMK 

Muhammadiyah Imogiri dipimpin oleh Drs. Nur Wahyuntoro. 

Mengawali kepemimpinannya, visi misi SMK Muhammadiyah Imogiri 

disederhanakan menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami oleh 

seluruh warga sekolah, yaitu terwujudnya insan islami, unggul dan 

kompetitif yang diikuti penjabaran menjadi misi yang lebih konkrit 

untuk mewujudkan visi tersebut. Melalui rumusan visi dan misi 

sekolah yang baru selanjutnya dirumuskan program sekolah yang 

berkelanjutan memberikan layanan pendidikan terbaik, terarah dan 

terencana sebagai implementasi dari misi-misi tersebut.  
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Setelah dipegang oleh Drs. Nur Wahyuntoro, SMK 

Muhammadiyah Imogiri mengalami perkembangan yang pesat. 

Perkembangan itu dapat dilihat dari segi jumlah kuantitas siswa, 

kualitas pelayanan pembelajaran dan sarana prasarana belajar. 

Kompetensi-kompetensi keahlian baru juga dibuka dengan tetap 

menjaga dan terus meningkatkan mutu layanannya. Pembukaan 

kompetensi keahlian baru diawali pada tahun pelajaran 2005/2006, 

yaitu dengan membuka program keahlian tata busana. Kesungguhan 

sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, program 

keahlian tata busana terus berkembang sehingga jumlah siswa dan 

rombongan belajar terus meningkat. Hingga saat ini, SMK 

Muhammadiyah Imogiri mempunyai empat kompetensi keahlian, yaitu 

teknik kendaraan ringan, tata busana, teknik komputer dan jaringan, 

dan teknik sepeda motor. 

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan, SMK 

Muhammadiyah Imogiri membentuk tim manajemen sekolah yang 

saling bekerja sama satu sama lain. Adapun tim manajemen sekolah di 

SMK Muhammadiyah Imogiri adalah sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 2 

Tim Manajemen SMK Muhammadiyah Imogiri 

No. Tim Manajemen 

Sekolah 

Nama Personalia Status Pendidikan  

1 Kepala Sekolah Drs. H. Nur Wahyuntoro PNS S1 

2 Wakaur Kurikulum Sabarudin Ahmad, S.Pd.T GTY S1 

3 Wakaur Kesiswaan Wiranti Prastomo GTY SLTA 
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No. Tim Manajemen 

Sekolah 

Nama Personalia Status Pendidikan  

4 Wakaur Humas  Dwiaruji, S.Pd PNS S1 

5 Wakaur Ismuba  Hery Sukirno, S.H.I GTY S1 

6 Wakaur Sarpras Sariman, S.Pd GTY S1 

7 Kepala TU Yeni Kuswandari, S.Si PTY S1 

8 Bendahara  Indah Wulandari PTY SLTA 

Sumber : Surat Pembagian Tugas Tahun 2017/2018 

b. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Dalam teori manajemen pembiayaan seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka untuk melihat praktek manajemen pembiayaan 

pendidikan di SMK Muhammadiyah Imogiri, akan diuraikan empat 

unsur penting yaitu, strategi sumber pendapatan sekolah, perencanaan 

anggaran (budgeting), pelaksanaan anggaran dan evaluasi. Di bawah 

ini akan diuraikan mengenai tiga hal tersebut yang langsung memotret 

SMK Muhammadiyah Imogiri.  

1) Strategi Sumber Pendapatan Sekolah 

Tidak bisa dipungkiri bahwa biaya menduduki peranan 

yang sangat penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya biaya 

maka roda suatu organisasi akan terhambat atau bisa dikatakan 

stagnan. Begitupun juga dengan dunia pendidikan. Setiap lembaga 

pendidikan membutuhkan biaya guna membiayai kebutuhannya. 

Dengan demikian tujuan dari lembaga pendidikan itu bisa 

terwujud.  

Di SMK Muhammadiyah Imogiri, yang secara defacto 

berstatus swasta, peranan biaya menjadi prioritas utama. Gerak 
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laju pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh 

biaya yang baik. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus mempunyai 

keahlian dalam hal mencari sumber-sumber pendapatan sekolah. 

Kepala sekolah harus kreatif dalam hal membuka jejaring atau 

networking, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain 

itu, kepala sekolah harus mempunyai wawasan yang luas dalam 

mencari sumber-sumber pendapatan sekolah.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, maka setiap 

sekolah harus pandai, cerdik dan kreatif dalam mencari dan 

menggali sumber-sumber pendapatan sekolah. Dengan berbagai 

macam strategi, baik struktural maupun kultural, strategi untuk 

mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan sekolah harus 

dilakukan. Di SMK Muhammadiyah Imogiri ada beberapa 

sumber-sumber pendapatan sekolah yang digunakan untuk 

pembiayaan pendidikan, yaitu: 

1) Dana BOS 

Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) didapat dari 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Hitungan anggaran dana BOS dihitung berdasarkan 

per siswa. Jumlah penerimaan dana BOS baik dari pusat 

maupun daerah terkumpul Rp 1.400.000,00 per siswa 

pertahun. Karena perhitungannya adalah siswa, maka 

semakin banyak siswanya secara otomatis penerimaan dana 
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BOSnya juga semakin besar. Akan tetapi penerimaan dana 

BOS bukan setiap bulan, akan tetapi diterima minimal tiga 

bulan sekali dan juga kadang mengalami keterlambatan 

sampai lima bulan sekali.   

Menurut keterangan kepala TU SMK Muhammadiyah 

Imogiri, jumlah siswa pada tahun ajaran 2017/2018 adalah 

1259 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan) siswa.
77

 

Pendapatan yang bersumber dari dana BOS tergantung dari 

jumlah siswa. Dengan demikian, penerimaan dana BOS di 

SMK Muhammadiyah Imogiri selama setahun berjumlah Rp 

1.762.600.000,00 (satu milyard tujuh ratus enam puluh dua 

juta enam ratus ribu rupiah).  

2) Sumbangan dari Orang Tua Siswa  

Sumber pendapatan sekolah di SMK Muhammadiyah 

Imogiri selain dari dana BOS adalah berasal dari sumbangan 

orang tua siswa. Di SMK Muhammadiyah Imogiri ada dua 

jenis sumbangan yang berasal dari orang tua siswa, yaitu 

berupa dana pendidikan dan Sumbangan Pengembangan 

Pendidikan (SPP). Dana pendidikan dikenakan setahun sekali 

kepada setiap siswa yaitu sebesar Rp 2.737.500,00 (dua juta 

tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 

semua tingkatan. Sedangkan untuk biaya dari jenis SPP yaitu 
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 Wawancara dengan ibu Yeni Kuswandari, S.Si, Kepala TU SMK Muhammadiyah 

Imogiri, pada tanggal 19 April 2018 
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sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). 

SPP adalah sumbangan dari orang tua yang bersifat bulanan. 

Ada satu lagi sumber dana yang berasal dari komite, 

yaitu dana awal masuk. Besaran dana awal masuk berbeda-

beda tergantung dengan jurusannya. Untuk jurusan otomotif 

dana awal masuk sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat 

ratus ribu rupiah). Dari dana ini calon siswa sudah 

mendapatkan berbagai macam jenis seragam sekolah 

lengkap.    

Dalam merumuskan jumlah sumbangan dari orang tua 

atau lebih dikenal dengan istilah dana komite sekolah, pihak 

sekolah yang dikenal dengan tim manajemen sekolah 

melakukan rapat internal. Unsur dari tim manajemen sekolah 

adalah kepala sekolah, bendahara dan semua wakil kepala 

sekolah. Setelah menentukan besaran sumbangan orang tua, 

maka pihak sekolah mengundang wali siswa dalam acara 

pengajian dan rapat wali siswa. Dalam acara tersebut pihak 

sekolah memberikan sosialisasi tentang jumlah sumbangan 

orang tua siswa serta penggunaannya.    

Dari hasil wawanacara dengan kepala sekolah, 

menunjukkan bahwa sumber pendapatan sekolah baru sebatas 

dua sumber, yaitu dari pemerintah yang berupa dana BOS 

dan dari sumbangan komite. SMK Muhammadiyah Imogiri 
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sampai saat ini belum menggali sumber-sumber pendapatan 

yang lain. Misalnya pendapatan dari jenis BUMS (badan 

usaha milik sekolah), misalnya koperasi, bengkel, pertanian, 

peternakan dll.) 

2) Perencanaan Penganggaran (budgeting) 

Perencanaan anggaran (budgeting) merupakan langkah 

awal dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Di SMK 

Muhammadiyah Imogiri, penyususunan anggaran pendidikan 

dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali.
78

 Di SMK 

Muhammadiyah  Imogiri, penyusunan anggaran tidak bisa lepas 

dari program kegiatan sekolah. Oleh sebab itu, penyusunan 

anggaran dinamakan dengan istilah RKAS (Rencana Kerja dan 

anggaran sekolah). Adapun penyusun dari RKAS ini adalah kepala 

sekolah, bendahara dan semua tim manajemen sekolah. Tim 

manajemen sekolah, selain kepala sekolah dan bendahara yaitu 

semua wakil kepala sekolah yang meliputi wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, kesiswaan, humas, ismuba dan sarana 

prasarana.  

Selain itu, ada personalia di luar tim tersebut di atas yang 

ikut mengarahkan dan juga memberikan persetujuan terhadap 

RKAS tersebut. Personalia tersebut adalah komite sekolah. Tanpa 

adanya persetujuan komite sekolah, maka RKAS itu belum 
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 Wawancara dengan Drs. H. Nur Wahyuntoro, kepala sekolah SMK Muhammadiyah 
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dianggap sah. Walaupun kadang komite sekolah tidak mengetahui 

secara detail tentang program kerja sekolah dan berapa besar 

jumlah anggarannya, minimal komite sekolah mengetahui lewat 

membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuannya.  

Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya di SMK 

Muhammadiyah Imogiri, penyusunan RKAS dilakukan secara 

serentak dan bersama-sama. Adapun penyelenggaranya adalah 

Majelis Dikdasmen PWM DIY. Dalam penyusunan RKAS, 

Majelis Dikdasmen mengundang kepala sekolah dan bendahara 

sekolah untuk dikarantina selama dua sampai tiga hari di sebuah 

tempat yang dianggap representatif. Tujuannya adalah agar 

penyusunan RKAS bisa dikerjakan dengan fokus dan dalam target 

yang telah ditentukan dapat selesai tepat pada waktunya. Setelah 

selesai, penyusunan RKAS SMK Muhammadiyah Imogiri maka 

diserahkan dan sekaligus diedit oleh tim dari Majelis Dikdasmen 

dalam rangka untuk perbaikan. Apabila dianggap sudah mewakili 

semua unsur dari semua program dan kebutuhan sekolah, maka 

Majelis Dikdasmen memberikan persetujuan terhadap RKAS milik 

SMK Muhammadiyah Imogiri khususnya dan sekolah-sekolah 

Muhammadiyah pada umumnya.   

Dari sumber-sumber pendapatan SMK Muhammadiyah 

Imogiri tersebut di atas, apabila diakumulasi, maka pada tahun 

2017/2018 pendapatannya berjumlah 10 Milyard. Dari jumlah 
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inilah yang akan digunakan untuk membiayai jalannya kegiatan 

pendidikan di SMK Muhammadiyah Imogiri.
79

 

3) Pelaksanaan Anggaran (accounting)  

Menurut kepala sekolah, pelaksanaan anggaran di SMK 

Muhammadiyah Imogiri tidak lepas dari ketentuan yang ada. 

Ketentuan yang di maksud dalam hal ini depalan standar 

pendidikan. Di masing-masing standar ini memberikan rincian, 

pos-pos apasajakah yang akan di biayai. Dalam pelaksanaan 

anggaran ini, peneliti idak akan menuliskan jumlah atau nominal 

uangnya, akan tetapi nama agenda kegiatannya. Dan peneliti, 

sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, hanya akan 

menjabarkan berkaitan dengan gaji guru. Karena gaji guru 

merupakan hal yang penting yang langsung berkaitan dengan 

kesejahteraan.  

Berikut ini jenis-jenis penggunaan biaya yang dikeluarkan 

di SMK Muhammadiyah Imogiri sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 
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Tabel 3 

Penggunaan Biaya Pendidikan di SMK Muhammadiyah Imogiri 

No. Bidang Nama Kegiatan Keterangan 

1.  Kurikulum  Uji kurikulum  Satu semester sekali  

Rapat pembagian tugas  Satu semester sekali 

Penilaian siswa: Mid 

semester dan PAS 

(Penilaian Akhir Semester) 

Satu semester dua kali 

Peningkatan SDM guru 

(internal) 

Satu semester sekali 

Rapat akhir semester 

(penegasan penilaian) 

Satu semester sekali 

Rapat pleno kenaikan Satu tahun sekali 

Kegiatan semester pendek 

(bagi siswa yang naik ke 

tingkat berikutnya dengan 

bersyarat) 

Satu tahun sekali 

2.  Kesiswaan  PPDB (Panitia Penerimaan 

Siswa Baru) 

Satu tahun sekali 

Kegiatan ekstra kurikuler Setiap hari setelah KBM 

Lomba  Insidental  

Bela Negara  Satu tahun sekali 

Pelepasan siswa/wisuda  Satu tahun sekali 

Outbond siswa Satu tahun sekali 

Kegiatan ke-IPM-an Satu tahun sekali 

3.  ISMUBA/ 

Keagamaan 

Buku paket ISMUBA Satu tahun sekali 

Uji praktek siswa  Satu semester dua kali 

Diklat Iqro’ Setiap hari setelah KBM 

Lomba keagamaan Insidental  

Tebar qurban Satu tahun sekali 

Zakat fitrah Satu tahun sekali 

Pesantren Romadhon Tahun 2017/2018 tidak ada 

PHBI Sesuai dengan agenda  

Baitul-Arqam Satu tahun sekali 

4.  Hubungan 

Masyarakat 

Kunjungan industri Satu tahun sekali 

Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) 

Satu tahun sekali 

Outbond guru Satu tahun sekali 

Rapat dan pengajian wali 

siswa 

Satu tahun sekali 

5.  Sarana 

prasarana 

Pembelian alat tulis guru Satu semester sekali 

Pembelian alat kebersihan Satu semester sekali 

Reparasi (perbaikan) alat-

alat sekolah 

Incidental 

Perawatan gedung dan lain-

lain 

Incidental 

Pembuatan RKB Apabila mendapat bantuan 

RKB 

Perluasan lahan parker Bila perlu 

Reparasi dan pengadaan 

mebeler 

Bila perlu 
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No. Bidang Nama Kegiatan Keterangan 

6.  Bendahara  Belanja barang habis pakai Setiap bulan 

Belanja konsumsi rapat Insidental  

Transport dinas luar Insidental  

Jasa listrik  Setiap bulan 

Gaji guru dan THR Setiap bulan  

Pajak kendaraan sekolah Satu tahun sekali 

Pengadaan seragam guru 

dan karyawan 

Satu tahun sekali 

Sumber: Wawancara Dengan Kepala Sekolah, Drs. H. Nur Wahyuntoro 

Dari tabel di atas, perlu dijelaskan yang berkaitan dengan 

sistem penggajian guru dan karyawan. Penggunaan biaya untuk 

gaji guru dan karyawan bersifat rutin setiap bulan. Dalam sebulan, 

menurut pengakuan kepala sekolah, SMK Muhammadiyah Imogiri 

mengeluarkan biaya Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) 

untuk menggaji guru dan karyawan sejumlah 75 guru dan 

karyawan. Adapun rincian system penggajian guru dan karyawan 

di SMK Muhammadiyah Imogiri adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

 Rincian Penggajian Guru SMK Muhammadiyah Imogiri 

No. Rincian Gaji Guru Besaran 

1 Gaji pokok Rp. 26.000,00 per jam 

2 Transport  Rp. 6.000,00 per jam berdiri 

3 Kehadiran  Rp. 10.000,00 per hari 

4 Tadarus (bagi yang ngajar jam 

pertama) 

Rp. 5.000,00 

5 Masa kerja Rp. 10.000,00 per tahun 

6 Wali kelas Rp. 130.000,00  

7 Piket  Rp. 90.000,00 

8 Tunjangan personalia: 

1. Kepala  

2. Wakil kepala sekolah 

3. Staf  

4. Kepala jurusan  

5. Kepala TU 

6. Bendahara  

 

Rp. 4.500.000,00 

Rp.    520.000,00 

Rp.    260.000,00 

Rp.    260.000,00 

Rp.    500.000,00 

Rp.    300.000,00 

Sumber: Wawancara dengan bendahara sekolah dan guru 

 



77 
 

Sedangkan penggajian untuk karyawan terlihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5 

Rincian Penggajian Karyawan SMK Muhammadiyah Imogiri 

No. Rincian Gaji Karywan Nominal 

1 Gaji pokok sesuai pendidikan.  

Lususan S1 (16 jam), D3 (14 jam), 

SMA (10 jam), SMP (8 jam) 

Rp. 26.000,00 

2 Insentif kehadiran  Rp. 3.000,00 per jam pelajaran 

3 Transport  Rp. 10.000,00 per hari 

4 Masa kerja  Rp. 10.000,00 per tahun 

Sumber: Wawancara Dengan Bendahara Sekolah 

4)  Evaluasi Anggaran  

Proses pelaksanaan evaluasi anggaran pembiayaan 

pendidikan di SMK Muhammadiyah Imogiri dilaksanakan dalam 

rangka untuk melihat ketercapaian hasil dari setiap program 

kegiatan dan pembelanjaan sekolah. Di SMK Muhammadiyah 

Imogiri, dalam melaksanakan evaluasi pembiayaan pendidikan 

sedikitnya ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan 

anggaran dan pelaporan (pertanggungjawaban) penggunaan biaya 

sekolah.  

a) Pemeriksaan perencanaan anggaran 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa 

perencanaan anggaran di SMK Muhammadiyah Imogiri 

dinamakan dengan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran 

sekolah). RKAS dibuat secara kolektif oleh tim manajemen 

sekolah bersama-sama dengan sekolah-sekolah 

Muhammadiyah yang lain. Setelah selesai dibuat maka RKAS 
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tersebut diperiksa oleh Majelis Dikdasmen PWM DIY. 

Sekiranya RKAS tersebut sudah sesuai dengan delapan standar 

pendidikan dan mengakomodir kepentingan persyarikatan 

maka setelah diperiksa, majelis dikdasmen menyetujui RKAS 

tersebut untuk diimplementasikan di SMK Muhammadiyah 

Imogiri. 

Pemeriksaan yang kedua dilakukan oleh komite 

sekolah. Komite sekolah dalam hal ini bertugas untuk 

memberikan masukan, saran dan menyeleksi kelayakan 

anggaran yang direncanakan. Komite sekolah di SMK 

Muhammadiyah Imgiri lebih banyak membahas dan 

memeriksa yang berkaitan dengan berapa besarnya biaya yang 

harus ditanggung oleh orang tua siswa. Karena melihat input 

siswa SMK Muhammadiyah Imogiri, diharapkan biaya yang 

ditanggung oleh orangtua siswa tidak begitu memberatkan.
80

 

b) Pelaporan Penggunaan Anggaran 

Dalam hal penggunaan biaya pendidikan, SMK 

Muhammadiyah Imogiri selalu melaporkan ke dua tempat, 

yaitu ke pemerintah lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 

Raga (Dikpora) dan ke yayasan yang diwakili oleh Majelis 

Dikdasmen PWM DIY. Pelaporan ke Dikpora berkaitan 

dengan dana-dana yang berasal dari pemerintah, yaitu dana 
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 Wawancara dengan Drs. H. Maryoto, kepala sekolah SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 
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BOS. Sedangkan pelaporan ke yayasan berkaitan dengan dana-

dana yang berasal dari sumbangan orang tua siswa.    

5) Kendala-kendala dalam manajemen pembiayaan pendidikan  

SMK Muhammadiyah  Imogiri yang notabene adalah 

sekolah swasta, pengelolaan pembiayaan pendidikannya juga 

terdapat dua kendala yang dihadapi. Dua kendala tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Penarikan biaya dari orang tua siswa 

Sebagai sekolah swasta, dana dari orang tua siswa 

memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan 

program kerjanya. Menurut kepala sekolah, 90 % orang tua 

siswa dalam menunaikan kewajibannya berupa membayar ke 

sekolah mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini dipicu 

oleh tingkat ekonomi orang tua yang sebagian besar menengah 

ke bawah. Dengan keterlambatan ini, pihak sekolah terutama 

bendahara sekolah sering menggunakan pos-pos dana yang 

lain untuk menunjang program kegiatan. Dalam bahasa yang 

lain, bendahara sekolah hutang dana dari pos-pos yang lain. 

Sehingga hal ini kadang merepotkan bendahara sekolah karena 

programnya harus terlaksana.  

Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah kemudian 

membentuk tim yang terdiri dari guru-guru senior dengan 

tujuan untuk melakukan komunikasi dengan orang tua siswa 
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baik lewat surat edaran maupun pemanggilan secara langsung. 

Pihak sekolah selalu menyampaikan bahwa dalam rangka 

melayani kebutuhan peserta didik tidak lepas dari biaya. Akan 

tetapi dari tahun ke tahun, karena orang tuanya selalu berganti-

ganti, kendala seperti ini selalu terjadi setiap tahun.  

b) Sistem Pelaporan ke Pemerintah 

Dalam hal penggunaan dana yang berasal dari 

pemerintah, lebih tepatnya dana BOS, banyak yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sebagai contoh dalam hal 

pelaksanan berbagai macam ujian baik UTS maupun UAS, 

juklak dan juknis dari dana BOS tidak boleh digunakan untuk 

membiayai honor pengawas, akan tetapi hanya diperbolehkan 

untuk penggandaan soal saja. Sehingga dalam pelaporan 

banyak yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh 

yang lain adalah sekolah membutuhkan komputer untuk 

kegiatan pembelajaran, akan tetapi juklak dan juknisnya hanya 

diperbolehkan untuk perawatan komputer. Sehingga dalam 

kenyataannya membeli komputer, akan tetapi dalam hal 

pelaporan sekolah membuat draf perawatan komputer.  

Sebagai sekolah swasta, sekolah berharap agar regulasi 

dari pemerintah tidak bersifat kaku, akan tetapi setiap dana 

yang bersumber dari pemerintah hendaklah bersifat luwes 

yang bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah. Karena setiap 
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sekolah pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda 

sehingga dana tersebut bisa digunakan kapan saja dan untuk 

apa saja demi kepentingan sekolah.    

 

2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1       

 Bantul 

a. Gambaran Umum SMK Muhammadiyah 1 Bantul
81

 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul adalah sekolah tingkat 

menengah atas yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 12 Manding, 

Trirenggo, Bantul. SMK Muhammadiyah 1 Bantul pada awal 

berdirinya bernama STM Muhammadiyah Bantul. STM 

Muhammadiyah Bantul didirikan atas prakarsa Bapak Mursidi yang 

kemudian membentuk panitia pendirian STM Muhammadiyah Bantul. 

Pada bulan November 1969, panitia menghadap Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah, dilanjutkan kepada ketua Majelis Pendidikan 

Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bantul untuk 

mendapatkan persetujuan pendirian STM Muhammadiyah Bantul. 

Sehingga pada tanggal 01 Januari 1970 berhasil mendapatkan piagam 

pendirian dengan nomor: E-45/MPPM/SK/1970 dari Majelis 

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, tentang persetujuan 

berdirinya STM Muhammadiyah Bantul dengan membuka dua 

program keahlian yaitu mesin konstruksi dan bangunan gedung.  
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 Berkaitan dengan gambaran umum SMK Muhammadiyah 1 Bantul dapat dilihat di 

http://smkmuh1bantul.sch.id  
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Kemudian setelah itu, berturut-turut memperoleh piagam 

pendirian dari Pimpinan Pusat Majelis Pendidikan Pengajaran dan 

Kebudayaan pada tanggal 01 September 1977 dengan nomor: 

2985/N.572/DIY.70/77. Setelah itu memperoleh status “Terdaftar” dari 

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

DIY pada tanggal 24 Mei 1975 dengan nomor SK: 

C.396/Set.III.a/Kppt/75. Setelah itu memperoleh status “Diakui” 

dengan piagam nomor: 001/C/KEP/I.86 pada tanggal 06 Januari 1986 

dan disusul pula tahun berikutnya memperoleh nomor data sekolah 

(NDS) yakni nomor: D.01.01.4301 berdasarkan Keputusan Direktur 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 23 Februari 

1983 dengan nomor: 018/C/Kep/I.83. 

Pada perkembangannya STM Muhammadiyah Bantul 

kemudian menyesuaikan dengan regulasi pemerintah dan mengubah 

namanya menjadi SMK Muhammadiyah 1 Bantul. SMK ini hingga 

sekarang mempunyai lima (5) program keahlian, yaitu teknik 

pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik audio video, teknik 

rekayasa perangkat lunak dan teknik sepeda motor. Semua program 

keahlian tersebut telah melaksanakan akreditasi kecuali program 

keahlian teknik sepeda motor dengan nilai akreditasi “A” pada bulan 

November 2010.  

SMK Muhammadiyah 1 Bantul mengusung visi membentuk 

tamatan yang berakhlaq mulia, berprestasi, mandiri, dan berdaya saing 
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ditingkat lokal maupun nasional. Sedangkan misinya adalah melalui 

keterbukaan, kemitraan dan pelayanan prima, SMK Muhammadiyah 1 

Bantul : 

1) Menerapkan kedisiplinan dan kejujuran yang dilandasi ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

2) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang berkualitas dengan 

mengedepankan keunggulan untuk berprestasi. 

3) Melaksanakan layanan sekolah yang mengacu pada sistem 

manajemen mutu dan penerapan budaya industri untuk membekali 

siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian sehingga 

mampu bersaing di tingkal lokal maupun nasional. 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka sekolah 

membentuk tim manajemen sekolah yang bekerja sama satu sama lain. 

Adapun tim manajemen sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Tim Manajemen SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

No.  Tim Manajemen 

Sekolah 

Nama Personalia Status  Pendidikan  

1. Kepala Sekolah Widada, S.Pd  PNS S2 

2. Waka Kurikulum Harimawan, S.Pd GTY S1 

3. Waka Sarpras Sarjana, S.Pd GTY S1 

4. Waka Ismuba Insan Gunarjo, S.Pd.I, 

MSI 

GTY S2 

5. Waka Humas Slamet Raharjo, S.Pd GTY  S1 

6. Waka Kesiswaan Taswanto, S.Kom GTY S1 

7. Kepala TU Zulkarnain Nur F., S.Pd PTY S1 

8. Bendahara  Bibit Wijesih, Amd PTY D3 

Sumber : http://smkmuh1bantul.sch.id 

 



84 
 

b. Manajemen Pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa untuk melihat 

praktek manajemen pembiayaan pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan, ada tiga hal pokok yang menjadi sorotan utama, yaitu 

perencanaan anggaran (budgeting), pelaksanaan anggaran dan evaluasi. 

Di bawah ini akan diuraikan mengenai tiga hal tersebut yang langsung 

memotret SMK Muhammadiyah 1 Bantul.  

1) Strategi Sumber Pendapatan Sekolah 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, maka setiap 

sekolah harus pandai, cerdik dan kreatif dalam mencari dan 

menggali sumber-sumber pendapatan sekolah. Dengan berbagai 

macam strategi, baik struktural maupun kultural strategi untuk 

mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan sekolah harus 

dilakukan. Di SMK Muhammadiyah 1 Bantul ada beberapa 

sumber-sumber pendapatan sekolah yang digunakan untuk 

pembiayaan pendidikan, yaitu: 

a) Dana BOS 

Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) didapat dari 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Hitungan anggaran dana BOS dihitung berdasarkan per siswa. 

Jumlah penerimaan dana BOS baik dari pusat maupun daerah 

terkumpul Rp 1.400.000,00 per siswa pertahun. Karena 
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perhitungannya adalah siswa, maka semakin banyak siswanya 

secara otomatis penerimaan dana BOSnya juga semakin besar. 

Akan tetapi penerimaan dana BOS bukan setiap bulan, akan 

tetapi diterima minimal tiga bulan sekali dan juga kadang 

mengalami keterlambatan sampai lima bulan sekali.   

b) Sumbangan dari Orang Tua Siswa  

Sumber pendapatan sekolah di SMK Muhammadiyah 1 

Bantul selain dari dana BOS adalah berasal dari sumbangan 

orang tua siswa. Di SMK Muhammadiyah 1 Bantul ada dua 

jenis sumbangan yang berasal dari orang tua siswa, yaitu 

berupa dana pendidikan dan SPP. Dana pendidikan dikenakan 

setahun sekali kepada setiap siswa yaitu sebesar Rp 

3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk semua 

tingkatan. Sedangkan untuk biaya dari jenis SPP yaitu sebesar 

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). SPP adalah 

sumbangan dari orang tua yang bersifat bulanan. 

c)  Unit Wirausaha Sekolah 

Di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, ada satu lagi 

sumber pendapatan sekolah yaitu yang berasal dari unit 

wirausaha sekolah, seperti bengkel dan koperasi siswa. Akan 

tetapi, menurut wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 

Harimawan, S.Pd hasil pendapatan dari unit wirausaha sekolah 
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belum seberapa atau hasilnya masih sangat kecil sehingga 

belum bisa mencukupi kebutuhan sekolah.
82

  

2) Perencanaan Penganggaran (budgeting) 

Perencanaan anggaran (budgeting) merupakan langkah 

awal dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Di SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul, penyususunan anggaran pendidikan 

dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali.
83

 Di SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul, penyusunan anggaran tidak bisa lepas 

dari program kegiatan sekolah. Oleh sebab itu, penyusunan 

anggaran dinamakan dengan istilah RKAS (Rencana Kerja dan 

anggaran sekolah). Adapun penyusun dari RKAS ini adalah kepala 

sekolah, bendahara dan semua tim manajemen sekolah. Tim 

manajemen sekolah, selain kepala sekolah dan bendahara yaitu 

semua wakil kepala sekolah yang meliputi wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, kesiswaan, humas, ismuba dan sarana 

prasarana.  

Selain itu, ada personalia di luar tim tersebut di atas yang 

ikut mengarahkan dan juga memberikan persetujuan terhadap 

RKAS tersebut. Personalia tersebut adalah komite sekolah. Tanpa 

adanya persetujuan komite sekolah, maka RKAS itu belum 

dianggap sah. Walaupun kadang komite sekolah tidak mengetahui 

                                                           
82

 Wawancara dengan Harimawan, S.Pd, wakil kepala sekolah urusan kurikulum SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul  
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 Wawancara dengan Harimawan, S.Pd, wakil kepala sekolah urusan kurikulum SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul 
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secara detail tentang program kerja sekolah dan berapa besar 

jumlah anggarannya, minimal komite sekolah mengetahui lewat 

membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuannya.  

Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya di SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul, penysusunan RKAS dilakukan secara 

serentak dan bersama-sama. Adapun penyelenggaranya adalah 

Majelis Dikdasmen PWM DIY. Dalam penyusunan RKAS, 

Majelis Dikdasmen mengundang kepala sekolah dan bendahara 

sekolah untuk dikarantina selama dua sampai tiga hari di sebuah 

tempat yang dianggap representatif. Tujuannya adalah agar 

penyusunan RKAS bisa dikerjakan dengan fokus dan dalam target 

yang telah ditentukan dapat selesai tepat pada waktunya. Setelah 

selesai, penyusunan RKAS SMK Muhammadiyah 1 Bantul maka 

diserahkan dan sekaligus diedit oleh tim dari Majelis Dikdasmen 

dalam rangka untuk perbaikan. Apabila dianggap sudah mewakili 

semua unsur dari semua program dan kebutuhan sekolah, maka 

Majelis Dikdasmen memberikan persetujuan terhadap RKAS 

milik SMK Muhammadiyah 1 Bantul khususnya dan sekolah-

sekolah Muhammadiyah pada umumnya.   

3)  Penggunaan biaya pendidikan  

Di SMK Muhammadiyah 1 Bantul atau yang lebih dikenal 

dengan nama SMK MUSABA, dalam penggunaan biaya 

pendidikan tidak lepas dari RKAS yang telah dibuat. Karena 
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sekolah ini sudah mendapat sertifikat ISO, maka dalam hal 

penggunaan biaya harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional 

Pendidikan) yang ada. Menurut buku induk RKAS tahun 

2017/2018 yang kebetulan peneliti diperbolehkan untuk 

meminjam, maka berikut ini akan ditampilkan beberapa 

penggunaan biaya pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. 
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Tabel 7 

Penggunaan Biaya Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

No. Bidang Nama Kegiatan Keterangan 

1. Kurikulum  Workshop pengembangan kurikulum 

2017/2018 

Satu semester 

sekali 

Review dan revisi buku 1 dan silabus 

2017/2018 

Satu tahun sekali 

Uji publik kurikulum Satu semester 

sekali 

Dokumentasi kurikulum Satu tahun sekali 

  

Pengembangan bahan ajar dan 

administrasi guru 

Satu tahun sekali 

Supervisi pembelajaran guru Satu semester 

sekali 

Pemantauan evaluasi pembelajaran 

guru 

Satu semester 

sekali 

Persiapan ujian nasional Satu tahun sekali 

AMT menjelang ujian Satu tahun sekali 

MGMP tingkat sekolah Insidental  

Analisis standar kompetensi lulusan Satu tahun sekali 

Penyusunan KKM (kriteria ketuntasan 

Minimal) 

Satu semester 

sekali 

Analisis hasil Ujian Nasional (UN) dan 

UKK 

Satu tahun sekali 

  

2. Kesiswaan  Ektrakurikuler (wajib, keahlian dan 

pilihan) 

Setiap hari 

PPDB (Penerimaan Peserta Didik 

Baru) 

Satu tahun sekali 

PLS (Pengenalan lingkungan Sekolah) Satu tahun sekali 

Pelatihan Tonti dan Paskibraka Satu tahun sekali 

Kegiatan IPM Insidental 

Pekan budaya, bahasa dan seni Incidental 

Penyusunan dan cetak buku tata tertib 

siswa 

Satu tahun sekali 

Bakti social Satu tahun sekali 

Pameran karya siswa Satu tahun sekali 

Lomba siswa (LKS, O2SN dll) Insidental 

  

3. Bimbingan 

& konseling 

Pengembangan diri dan bimbingan 

konseling siswa 

Insidental  

Home visit  Insidental 

4. Hubungan 

masyarakat 

Praktek kerja lapangan (PKL) Satu tahun sekali 

MoU penempatan alumni Satu tahun sekali 

Penelusuran tamatan dan job fair Satu tahun sekali 

5. SDM dan 

ISMUBA 

Pembuatan dan sosialisasi kode etik 

guru dan karyawan 

Satu tahun sekali 

Penghargaan guru berprestasi Insidental 

Magang guru dan karyawan Satu tahun sekali 

Kegiatan keagamaan guru dan siswa Insidental  



90 
 

Nama Kegiatan Keterangan  

Kegiatan bulan ramadhan Satu tahun sekali 

Penyaluran zakat fitrah dan qurban Satu tahun sekali 

PHBI Sesuai hari 

Pengajian kelas Setiap bulan 

Penyesuaian ijazah, studi lanjut dan 

diklat 

Insidental 

Penilaian kinerja guru dan karyawan Satu tahun sekali 

Studi banding manajerial sekolah Satu tahun sekali 

Baitul-arqom dan outbond guru dan 

karyawan  

Satu tahun sekali 

Pengajian rutin keluarga Satu bulan sekali 

6. Sarana dan 

prasarana 

Mebelair dan interior ruang guru Insidental 

Pembangunan pagar dan tempat parker Insidental 

Pengadaan buku pelajaran Satu tahun sekali 

Pengadaan, perawatan dan perbaikan 

alat 

Insidental 

Sanitasi dan alat kebersihan Insidental 

Pengadaan seragam siswa dan guru Satu tahun sekali 

7. Kepala 

sekolah 

Penyusunan program pengembangan 

sekolah 

Satu tahun sekali 

Penyusunan visi dan misi sekolah Satu tahun sekali 

EDS Satutahun sekali 

Rapat kerja (RKS, RKAS, RKJM) Satu tahun sekali 

Kegiatan SDP Satu tahun sekali 

8. Bendahara  Pembayaran honorarium Bulanan 

Tunjangan jabatan structural dan 

fungsional 

Bulanan  

Dana ta’awun, UIG, UIK dan UIS Tahunan 

Iuran kegiatan kelompok kerja SMK Bulanan 

Belanja barang habis pakai Insidental 

Sumber: Buku RKAS SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

4) Evaluasi Anggaran  

Proses pelaksanaan evaluasi anggaran pembiayaan 

pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul dilaksanakan dalam 

rangka untuk melihat ketercapaian hasil dari setiap program 

kegiatan dan pembelanjaan sekolah. Di SMK Muhammadiyah 1 

Bantul, dalam melaksanakan evaluasi pembiayaan pendidikan 

sedikitnya ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan 

anggaran dan pelaporan (pertanggungjawaban) penggunaan biaya 

sekolah.  
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a) Pemeriksaan perencanaan anggaran 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perencanaan 

anggaran di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro dinamakan 

dengan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah). RKAS 

dibuat secara kolektif oleh tim manajemen sekolah bersama-

sama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain. 

Setelah selesai dibuat maka RKAS tersebut diperiksa oleh 

Majelis Dikdasmen PWM DIY. Sekiranya RKAS tersebut sudah 

sesuai dengan delapan standar pendidikan dan mengakomodir 

kepentingan persyarikatan maka setelah diperiksa, Majelis 

Dikdasmen menyetujui RKAS tersebut untuk 

diimplementasikan di SMK Muhammadiyah Bantul. 

Pemeriksaan yang kedua dilakukan oleh komite sekolah. 

Komite sekolah dalam hal ini bertugas untuk memberikan 

masukan, saran dan menyeleksi kelayakan anggaran yang 

direncanakan. Komite sekolah di SMK Muhammadiyah Bantul 

lebih banyak membahas dan memeriksa yang berkaitan dengan 

berapa besarnya biaya yang harus ditanggung oleh orang tua 

siswa. Karena melihat input siswa SMK Muhammadiyah 

Bantul, diharapkan biaya yang ditanggung oleh orangtua siswa 

tidak begitu memberatkan.
84
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 Wawancara dengan Harimawan, S.Pd, Wakil kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 
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b) Pelaporan Penggunaan Anggaran 

Dalam hal penggunaan biaya pendidikan, SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul selalu melaporkan ke dua tempat, 

yaitu ke pemerintah lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 

Raga (Dikpora) dan ke yayasan yang diwakili oleh Majelis 

Dikdasmen PWM DIY. Pelaporan ke Dikpora berkaitan 

dengan dana-dana yang berasal dari pemerintah, yaitu dana 

BOS. Sedangkan pelaporan ke yayasan berkaitan dengan 

dana-dana yang berasal dari sumbangan orang tua siswa.    

5) Kendala-kendala yang dihadapi  

Dalam menjalankan roda organisasi di SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul, pada bagian pengelolaan pembiayaan 

juga mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Masih banyak siswa yang mengalami keterlambatan dalam 

pembayaran keuangan sekolah, sehingga menyebabkan 

keuangan sekolah kurang stabil. Untuk mengatasi hal seperti 

ini, pihak sekolah selalu mengadakan komunikasi dengan 

orang tua siswa. Pada intinya sekolah selalu melakukan 

penagihan baik dalam bentuk surat edaran atau pemanggilan 

secara langsung. Akibat dari keterlambatan ini, pihak 

bendahara sering mengambil pos-pos keuangan dari kegiatan 

lain. 
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b) Kendala pelaporan yang berkaitan dengan dana BOS. Dana 

BOS dalam penggunaannya  sudah diatur sedemikian rupa 

sehingga tidak boleh melenceng dalam penggunaannya. 

Dengan demikian, pihak bendahara mengalami kesulitan, 

karena penggunaan dana BOS di sekolah swasta banyak 

digunakan dalam penggajian guru dan karyawan. Padahal 

dalam aturannya, penggunaan dana BOS untuk gaji hanya 

maksimal 30%.  

 

3. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

 Bambanglipuro 

a. Gambaran Umum SMK Muhammadiyah Bambanglipuro
85

 

SMK Muhammadiyah Bambanglipuro adalah salah satu dari 

sekian banyak SMK yang ada di Kabupaten Bantul. SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro berdiri sejak tahun 1998 yang 

berlokasi di Jalan Samas KM 2,3 Kanutan, Sumbermulyo, 

Bambanglipuro, Bantul dengan nomor telpon Fax 0274-6460410. 

Pada awal berdiri, hanya membuka satu program keahlian yakni 

teknik otomotif. Dalam perkembangannya, saat ini SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro memiliki lima (5) kompetensi 

keahlian, yakni teknik kendaraan ringan (TKR), teknik sepeda motor 

(TSM), teknik rekayasa perangkat lunak (RPL), teknik multimedia 
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 Untuk melihat profil SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, dapat dilihat di 

http://www.smkmbali.sch.id 
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(MM) dan teknik pengolahan hasil pertanian (PHP) dengan jumlah 

siswa saat ini (tahun 2013) sebanyak 1048 siswa yang terbagi ke 

dalam 32 rombongan belajar. SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

mengusung visi terbentuknya kader Muhammadiyah yang unggul, 

mandiri, berbudaya, dan berdaya saing. Adapun misinya 

menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan kecerdasan 

spiritual, intelektual, emosional, sosial, serta berwawasan teknologi 

yang ramah lingkungan.  

SMK Muhammadiyah Bambanglipuro senantiasa menanamkan 

kepribadian yang berbudaya Yogyakarta dengan tetap berkarakter 

Indonesia, membangun jiwa mandiri, melalui kegiatan wirausaha 

produktif  berlandaskan syariat agama Islam dan Muhammadiyah 

sebagai arah gerakannya. Dalam memenuhi tuntutan pasar kerja, SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro senantiasa meluaskan jaringan serta 

menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, 

dan perusahaan sebagai pasar kerja. Era globalisasi memacu SMK 

Muhammadiyah Bambanglipro untuk selalu meningkatkan kualitas 

layanan guna menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing melalui 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pemenuhan sarana 

prasarana pembelajaran yang selalu mengikuti perkembangan 

teknologi serta pengelolaan manajemen pembelajaran yang efektif.  

Untuk mendukung pengembangan minat dan bakat yang 

dimiliki siswa, sekolah memfasilitasi dengan berbagai macam 
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kegiatan ekstra kurikuler yang antara lain bola volley, basket, futsal, 

atletik, beladiri tapak suci, PMR, majalah dinding, KIR, seni musik, 

elektronika, desain grafis, sinematografi, photografi, teknologi tepat 

guna dan lain-lain.   

Untuk mendukung visi dan misi sekolah, kepala sekolah 

membentuk tim manajemen sekolah. Adapun tim manajemen SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro saat ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 

Tim Manajemen SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

No  Tim Manajemen 

Sekolah 

Nama Personalia Status  Pendidikan  

1. Kepala sekolah Drs. H. Maryoto, M.Pd PNS S2 

2. Waka Kurikulum Suparjiyanto, S.Pd GTY S1 

3. Waka Sarpras Cahyo Sudarsana, S.Pd GTY S1 

4. Waka ISMUBA Dwi Joko Purnomo, S.Th.I GTY S1 

5. Waka Humas Drs. Mardiyanto, Apt GTY S1 

6. Waka Kesiswaan Rinto Kurniawan, SE GTY S1 

7. Kepala TU Akbar Suryanti, S.Kom PTY S1 

8. Bendahara  Fajiran PTY SLTA 

Sumber: http://www.smkmbali.sch.id 

b. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa untuk melihat 

praktek manajemen pembiayaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, 

ada tiga hal pokok yang menjadi sorotan utama, yaitu perencanaan 

anggaran (budgeting), pelaksanaan anggaran dan evaluasi. Di bawah ini 

akan diuraikan mengenai tiga hal tersebut yang langsung memotret SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro.  
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1)  Strategi Sumber Pendapatan Sekolah  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, maka setiap 

sekolah harus pandai dan cerdik dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan sekolah. Dengan berbagai macam strategi, baik struktural 

maupun kultural strategi mendapatkan sumber-sumber pendapatan 

sekolah harus dilakukan. Di SMK Muhammadiyah Bambanglipro 

dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan sekolah terdapat 

beberapa sumber, yaitu:
86

   

a) Dana BOS 

Dana BOS (Biaya Operasional Pendidikan) didapat dari 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Hitungan anggaran dana BOS adalah per siswa. Jumlah 

penerimaan dana BOS, baik dari pemerintah pusat maupun daerah 

terkumpul Rp 1.400.000,00 per siswa per tahun. Karena 

perhitungannya adalah siswa, maka semakin banyak siswanya 

secara otomatis penerimaan dana BOSnya semakin besar.  

b) Sumbangan dari Orang Tua Siswa 

Sumber pendapatan sekolah di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipro yang kedua adalah berupa sumbangan dari orang 

tua siswa. Di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, ada dua 

jenis sumbangan dari orang tua siswa, yaitu berupa dana 

pendidikan dan SPP. Dana pendidikan dikenakan setahun sekali 
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yaitu sebesar Rp 2.700.000,00 per tahun per siswa (dua juta tujuh 

ratus ribu rupiah) untuk kelas X, Rp 1.980.000,00 per tahun per 

siswa (satu juta Sembilan ratus delapan pulh ribu rupiah) untuk 

kelas XI, dan Rp 1.830.000,00 per tahun per siswa untuk kelas 

XII. Sedangkan sumbangan yang berupa SPP berjumlah Rp 

140.000,00 per siswa per bulan (seratus empat puluh ribu rupiah) 

untuk kelas X, Rp 130.000,00 per siswa per bulan (seratus tiga 

puluh ribu rupiah) untuk XI, dan Rp 120.000,00 per siswa per 

bulan (sertaus dua puluh ribu rupiah) untuk kelas XII.  

c) Pendapatan dari sponsor dan unit usaha 

Sumber pendapatan sekolah di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro yang ketiga berasal dari sponsor dan unit usaha 

produksi. Sponsor di sini ada mitra kerja, sebagai contoh dari PT. 

Ahas Honda Motor. Sedangkan yang berasal dari unit usaha 

produksi berupa usaha milik SMK Muhammadiyah 

Bambanglipro. Saat ini, sekolah mempunyai unit usaha bengkel 

berupa bengkel Ahas yang dipasarkan secara umum. Untuk 

jumlah nominal pendapatan dari unsur yang ketiga ini tidak 

disebutkan nominalnya, akan tetapi sangat jauh lebih kecil dari 

penerimaan dana BOS dan sumbangan dari orang tua siswa.  

Dari berbagai jenis sumber pendapatan di SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro, setelah diakumulasi selama satu 

tahun maka mendapatkan angka tujuh milyard. Dari pendapatan 
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sekolah tersebut maka yang akan digunakan untuk membiayai 

pendidikan dari berbagai aspek yang dibiayai di SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro.  

2) Perencanaan Penganggaran (Budgeting)  

Perencanaan anggaran (budgeting) merupakan langkah awal 

dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro, penyususunan anggaran pendidikan dilakukan dalam 

kurun waktu setahun sekali.
87

 Di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro, penyusunan anggaran tidak bisa lepas dari program 

kegiatan sekolah. Oleh sebab itu, penyusunan anggaran dinamakan 

dengan istilah RKAS (Rencana Kerja dan anggaran sekolah). Adapun 

penyusun dari RKAS ini adalah kepala sekolah, bendahara dan semua 

tim manajemen sekolah. Tim manajemen sekolah, selain kepala 

sekolah dan bendahara yaitu semua wakil kepala sekolah yang 

meliputi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, 

ismuba dan sarana prasarana.  

Selain itu, ada personalia di luar tim tersebut di atas yang ikut 

mengarahkan dan juga memberikan persetujuan terhadap RKAS 

tersebut. Personalia tersebut adalah komite sekolah. Tanpa adanya 

persetujuan komite sekolah, maka RKAS itu belum dianggap sah. 

Walaupun kadang komite sekolah tidak mengetahui secara detail 

tentang program kerja sekolah dan berapa besar jumlah anggarannya, 
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minimal komite sekolah mengetahui lewat membubuhkan tanda 

tangan sebagai bentuk persetujuannya.  

Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya di SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro, penysusunan RKAS dilakukan 

secara serentak dan bersama-sama. Adapun penyelenggaranya adalah 

Majelis Dikdasmen PWM DIY. Dalam penyusunan RKAS, Majelis 

Dikdasmen mengundang kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk 

dikarantina selama dua sampai tiga hari di sebuah tempat yang 

dianggap representatif. Tujuannya adalah agar penyusunan RKAS 

bisa dikerjakan dengan fokus dan dalam target yang telah ditentukan 

dapat selesai tepat pada waktunya. Setelah selesai, penyusunan RKAS 

SMK Muhammadiyah Bambanglipro maka diserahkan dan sekaligus 

diedit oleh tim dari Majelis Dikdasmen dalam rangka untuk 

perbaikan. Apabila dianggap sudah mewakili semua unsur dari semua 

program dan kebutuhan sekolah, maka Majelis Dikdasmen 

memberikan persetujuan terhadap RKAS milik SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro khususnya dan sekolah-sekolah Muhammadiyah pada 

umumnya.    

3) Penggunaan Biaya Pendidikan  

 Setelah RKAS dibuat dan disahkan oleh pihak yang 

berwenang, maka setiap sekolah mau tidak mau harus melaksanakan 

perencanaan yang telah dibuat. Di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro, penggunaan biaya pendidikan baik yang dari 
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pemerintah maupun sumbangan orang tua siswa tidak lepas dari 

delapan standar pendidikan. Adapun delapan standar pendidikan 

tersebut adalah (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi 

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

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

prasarana, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.
88

  

 Dari delapan standar pendidikan tersebut memperoleh porsi 

yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitannya masing-

masing. Sebagai contoh, pembiayaan yang rutin dan menelan 

anggaran paling besar adalah belanja untuk guru dan karyawan (gaji). 

Setiap bulan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro mengeluarkan 

biaya untuk belanja pegawai dan karyawan (gaji) kurang lebih sebesar 

Rp. 125.299.210,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan 

puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Dari angka ini akan 

dijabarkan dalam bentuk penerimaan setiap guru dan karyawan. 

Adapun untuk penerimaan guru SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro, akan disajikan dalam tebel berikut: 

Tabel 9 

Rincian Penggajian Guru di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

No. Jenis item gaji Nominal (Rp.) 

1. Gaji pokok 22.000,00/ jam 

2. Insentif kehadiran 2.500,00/ jam berdiri 

3. Tunjangan masa kerja/ tahun  5.000,00 

4. Wali kelas  112.500,00 

5. Piket  90.000,00 
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No. Jenis item gaji Nominal (Rp.) 

6. DPLK (tabungan hari tua) 50.000,00 

7. Uang makan/ hari  7.500,00 

8. Tujangan jabatan 

a. Kepala sekolah 

b. Wakil kepala sekolah (kurikulum) 

c. Wakil kepala sekolah (selain 

kurikulum) 

d. Staf kurikulum 

e. Ketua jurusan 

f. Staf jurusan 

 

- (tidak diberikan) 

1.000.000,00 

750.000,00 

300.000,00 

500.000,00 

300.000,00 

Sumber: Wawancara Dengan Bendahara Sekolah 

 Sedangkan rincian penerimaan untuk karyawan di SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 

 Rincian Penggajian Karyawan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

No Jenis item gaji Nominal (Rp.) 

1 Gaji pokok (s1) 

Gaji pokok (SLTA) 

650.000,00 

550.000,00 

2 Masa kerja/ tahun 5.000,00 

3 DPLK (tabungan hari tua) 50.000,00 

4 Uang makan/ hari    7.500,00 

5 Insentif kehadiran   2.500,00/ jam 

6 Tunjangan kepala TU  750.000,00 

7 Tunjangan bendahara sekolah 750.000,00 

Sumber: Wawancara Dengan Bendahara Sekolah 

 Selain anggaran yang rutin yang dikeluarkan oleh sekolah di 

atas, SMK Muhammadiyah Bambanglipuro juga mengeluarkan biaya 

dalam rangka peningkatan kapasitas atau kompetensi sumber daya 

manusia (SDM) yang ada, yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi 

guru dan karyawan yang mendapat dinas keluar. Dinas keluar artinya 

tugas dari sekolah dalam rangka mengikuti berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pihak luar, baik dari pemerintah maupun dari 

non pemerintah. Setiap guru dan karyawan yang mendapat tugas luar 

mendapatkan transport dari sekolah. Perhitungan transport dilihat dari 
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jarak yang ditempuh. Di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

jumlah transport yang diberikan untuk dinas keluar sebesar Rp 

30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari untuk area se-Kabupaten 

Bantul dan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari untuk 

lintas kabupaten di Propinsi DIY. 

4) Evaluasi Anggaran  

Proses pelaksanaan evaluasi anggaran pembiayaan pendidikan 

di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro dilaksanakan dalam rangka 

untuk melihat ketercapaian hasil dari setiap program kegiatan dan 

pembelanjaan sekolah. Di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro, 

dalam melaksanakan evaluasi pembiayaan pendidikan sedikitnya ada 

dua kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan anggaran dan 

pelaporan (pertanggungjawaban) penggunaan biaya sekolah.  

a)  Pemeriksaan perencanaan anggaran 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perencanaan 

anggaran di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro dinamakan 

dengan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah). RKAS 

dibuat secara kolektif oleh tim manajemen sekolah bersama-sama 

dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain. Setelah selesai 

dibuat maka RKAS tersebut diperiksa oleh Majelis Dikdasmen 

PWM DIY. Sekiranya RKAS tersebut sudah sesuai dengan 

delapan standar pendidikan dan mengakomodir kepentingan 

persyarikatan maka setelah diperiksa, majelis dikdasmen 
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menyetujui RKAS tersebut untuk diimplementasikan di SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro. 

Pemeriksaan yang kedua dilakukan oleh komite sekolah. 

Komite sekolah dalam hal ini bertugas untuk memberikan 

masukan, saran dan menyeleksi kelayakan anggaran yang 

direncanakan. Komite sekolah di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro lebih banyak membahas dan memeriksa yang 

berkaitan dengan berapa besarnya biaya yang harus ditanggung 

oleh orang tua siswa. Karena melihat input siswa SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro, diharapkan biaya yang 

ditanggung oleh orangtua siswa tidak begitu memberatkan.
89

 

b)  Pelaporan Penggunaan Anggaran 

Dalam hal penggunaan biaya pendidikan, SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro selalu melaporkan ke dua tempat, 

yaitu ke pemerintah lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 

Raga (Dikpora) dan ke yayasan yang diwakili oleh Majelis 

Dikdasmen PWM DIY. Pelaporan ke Dikpora berkaitan dengan 

dana-dana yang berasal dari pemerintah, yaitu dana BOS. 

Sedangkan pelaporan ke yayasan berkaitan dengan dana-dana 

yang berasal dari sumbangan orang tua siswa. 
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5) Kendala-kendala yang dihadapi dalam  manajemen pembiayaan 

pendidikan 

SMK Muhammadiyah  Bambanglipuro yang notabene adalah 

sekolah swasta, pengelolaan pembiayaan pendidikannya juga terdapat 

dua kendala yang dihadapi. Dua kendala tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Penarikan biaya dari orang tua siswa 

Sebagai sekolah swasta, dana dari orang tua siswa 

memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program 

kerjanya. Menurut kepala sekolah, 90 % orang tua siswa dalam 

menunaikan kewajibannya berupa membayar ke sekolah 

mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini dipicu oleh tingkat 

ekonomi orang tua yang sebagian besar menengah ke bawah. 

Dengan keterlambatan ini, pihak sekolah terutama bendahara 

sekolah sering menggunakan pos-pos dana yang lain untuk 

menunjang program kegiatan. Dalam bahasa yang lain, bendahara 

sekolah hutang dana dari pos-pos yang lain. Sehingga hal ini 

kadang merepotkan bendahara sekolah karena programnya harus 

terlaksana.  

Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah tidak henti-hentinya 

melakukan komunikasi dengan orang tua siswa baik lewat surat 

edaran maupun pemanggilan secara langsung. Pihak sekolah 

selalu menyampaikan bahwa dalam rangka melayani kebutuhan 
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peserta didik tidak lepas dari biaya. Akan tetapi dari tahun ke 

tahun, karena orang tuanya selalu berganti-ganti, kendala seperti 

ini selalu terjadi setiap tahun. 

b) Sistem Pelaporan ke Pemerintah 

Dalam hal penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, 

lebih tepatnya dana BOS, banyak yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. Sebagai contoh dalam hal pelaksanan berbagai 

macam ujian baik UTS maupun UAS, juklak dan juknis dari dana 

BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai honor pengawas, 

akan tetapi hanya diperbolehkan untuk penggandaan soal saja. 

Sehingga dalam pelaporan banyak yang terjadi tidak sesuai 

dengan kenyataan. Contoh yang lain adalah sekolah membutuhkan 

komputer untuk kegiatan pembelajaran, akan tetapi juklak dan 

juknisnya hanya diperbolehkan untuk perawatan komputer. 

Sehingga dalam kenyataannya membeli komputer, akan tetapi 

dalam hal pelaporan sekolah membuat draf perawatan komputer.  

Sebagai sekolah swasta, sekolah berharap agar regulasi dari 

pemerintah tidak bersifat kaku, akan tetapi setiap dana yang 

bersumber dari pemerintah hendaklah bersifat luwes yang bisa 

digunakan untuk kebutuhan sekolah. Karena setiap sekolah pasti 

mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dana tersebut 

bisa digunakan kapan saja dan untuk apa saja demi kepentingan 

sekolah.  
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B. Pembahasan (Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul) 

Setiap lembaga pendidikan sudah tentu pasti mempunyai visi dan misi 

serta tujuan yang akan dicapai. Visi dan misi serta tujuan tersebut 

menggambarkan tentang kualitas setiap lembaga pendidikan. Dengan kualitas 

yang baik dan bermutu tentu layanan (service) setiap lembaga pendidikan 

diharapkan bisa menjadi daya tarik (magnet) tersendiri bagi para konsumen 

(masyarakat). Dengan demikian masyarakat akan berbondong-bondong untuk 

menyekolahkan putra-putri ke sekolah tersebut. 

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan sekolah, sudah barang 

tentu sekolah mempunyai berbagai macam trik atau jurus untuk mencapainya. 

Hal ini tentunya diwujudkan dalam berbagai agenda dan program kegiatan 

yang bisa meningkatkan kualitas di berbagai bidang. Dalam melaksanakan 

program sekolah tidak lepas dari keberadaan dana atau keuangan itu sendiri. 

Karena keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan 

program kerja sekolah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan sekolah harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya agar program kerja bisa terlaksana dengan 

baik dan tepat pada sasaran. Di sinilah peran pentingnya pengelolaan dana 

atau biaya dalam lembaga pendidikan atau lebih dikenal dengan istilah 

manajemen pembiayaan pendidikan.  

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kajian teori bahwa 

manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga unsur penting yaitu 

perencanaan anggaran (badgeting), pelaksanaan anggaran (accounting) dan 
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evaluasi anggaran (evaluating). Akan tetapi, sebelum membahas ketiga hal 

tersebut akan diuraikan tentang bagaimana strategi sumber pendapatan 

sekolah. Karena hal ini sangat penting dilakukan bagi para pimpinan sekolah 

demi terwujudnya program kerja yang telah direncanakan. Dari berbagai 

unsur tersebut di atas akan dipakai untuk memetakan keberadaan manajemen 

pembiayaan pendidikan di tiga sekolah Muhammadiyah, yaitu SMK 

Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro.  

1. Strategi Sumber Pendapatan Sekolah 

Setiap lembaga pendidikan pasti mempunyai berbagai sumber 

pendapatannya. Baik sekolah yang berstatus negeri maupun swasta harus 

mempunyai strategi dalam penggalian sumber-sumber pendapatannya. 

Tanpa adanya sumber pendapatan, maka bisa dipastikan, lembaga 

pendidikan tersebut akan mengalami kehancuran. Dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi, setiap sekolah harus cerdas dalam menggali 

sumber-sumber pendapatan sekolah. Adapun sumber-sumber pendapatan 

sekolah adalah sebagai berikut: 

a) Dana Pemerintah 

Sebagai wujud amanat undang-undang, maka pemerintah 

memberikan dana dari APBN ke sekolah dengan kisaran 20 %. 

Amanat undang-undang tersebut tertuang dalam regulasi-regulasi 

pemerintah Indonesia berikut ini: 
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1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 

2003, Pasal 46 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah 

Daerah, dan masyarakat. BAB III menjelaskan tentang prinsip 

penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 menyatakan (1) Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 

menyatakan (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 11 

mengungkapkan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun.  

2) PP. No. 48 tahun 2008, juga menyebutkan tentang pendanaan 

pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, anggaran 

Pemerintah Daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali 

siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah 

maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan 
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masyarakat), dengan jenis pembiayaan di sekolah/madrasah 

berupa biaya investasi, operasional dan pribadi. 

Dari regulasi-regulasi di atas, maka dana pendidikan yang 

bersumber dari pemerintah kemudian dinamakan dana BOS (Biaya 

Operasional Sekolah). Dana BOS tersebut terdiri dari dua macam, 

yaitu BOS pusat dan BOS daerah (BOSDA). Untuk jenjang SMK, 

penerimaan dana dihitung dari jumlah siswa. Dalam setahun setiap 

siswa menerima dana BOS sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta 

empat ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, semua sekolah baik negeri 

maupun swasta menerima dana BOS yang sama besarannya.  

b) Sumbangan Masyarakat 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, terutama sekolah 

yang berstatus swasta, maka kebutuhannya semakin tinggi. Apabila 

hanya mengandalkan dana BOS saja maka sangatlah kurang, sehingga 

sekolah-sekolah swasta mencari strategi bagaimana agar kebutuhan 

sekolah dapat terpenuhi. Strategi yang dimaksud adalah melakukan 

penggalangan dana kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua 

siswa. Dana dari orang tua siswa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 

SPP yang sifatnya bulanan dan Dana Pendidikan yang sifatnya 

tahunan. Setiap sekolah berbeda-beda dalam menentukan besaran 

biayanya. Untuk memudahkan jumlah biaya dari orang tua siswa akan 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 11 
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Jumlah Biaya Sumbangan Orang Tua Siswa 

No Nama sekolah SPP (bulanan) Dana Pendidikan 

(tahunan) 

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Rp. 135.000,00 

(semua tingkat) 

Rp 2.700.000,00 

(semua tingkat) 

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 

Rp 150.000,00 

(semua tingkat) 

Rp 3.500.000,00 

(semua tingkat) 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Rp 140.000,00 (kelas 

X), Rp 130.000,00 

(kelas XI) dan Rp 

120.000,00 (kelas 

XII) 

Rp 2.700.000,00 (kelas 

X) Rp 1.980.000,00 

(kelas XI), Rp 

1.830.000,00 (kelas 

XII) 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, masing-masing sekolah melakukan 

penarikan biaya dari orang tua siswa. Jumlahnyapun berbeda-beda. Di 

sini dapat dilihat bahwa SMK Muhammadiyah 1 Bantul menempati 

posisi tertinggi dalam besaran dana masyarakat. Kemudian disusul 

oleh SMK Muhammadiyah Imogiri dan yang terakhir adalah SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro. 

c) Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) 

Sebagai sekolah swasta, keberadaan BUMS juga menduduki 

posisi yang sangat penting dalam rangka menambah jumlah 

pendapatan sekolah. Setiap sekolah mempunyai keragaman dalam 

membangun BUMS ini. Ada yang berupa koperasi sekolah, bengkel, 

pertanian, perkebunan, persewaan barang dan bangunan dan lain 

sebagainya. Dari hasil wawancara, SMK Muhammadiyah Imogiri 

sampai saat ini belum mempunyai BUMS dalam bentuk apapun. Hal 

ini dikarenakan belum tertatanya manajemen sekolah dengan baik. 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul mempunyai dua bentuk BUMS yaitu 

koperasi sekolah yang isinya jasa foto copy dan peralatan siswa serta 
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bengkel otomotif. SMK Muhammadiyah Bambanglipuro sampai saat 

ini baru mempunyai BUMS berupa bengkel otomotif “Ahas Honda”. 

Berikut ini akan disajikan tabel berkaitan dengan keberadaan BUMS 

di tiga sekolah tersebut: 

Tabel 12 

Keberadaan Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) 

No. Nama Sekolah Jenis BUMS 

1. SMK Muhammadiyah Imogiri -- 

2. SMK Muhammadiyah 1 Bantul Koperasi sekolah dan Bengkel otomotif 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Bengkel otomotif “Ahas Honda” 

Sumber: Kepala Sekolah 

Dari tabel di atas, SMK Muhammadiyah Imogiri belum 

mempunyai sumber pendapatan apapun dari BUMS. Sedangkan SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

sudah mempunyai sumber pendapatan dari BUMS berupa bengkel dan 

koperasi sekolah. Menurut kepala sekolah yang mempunyai BUMS 

ini pendapatannya belum seberapa besar, akan tetapi hanya dijadikan 

untuk melatih kemandirian sekolah dalam menggali sumber-sumber 

pendapatannya. 

Dari hasil wawancara yang berhasil dihimpun, sumber-sumber 

pendapatan sekolah dari ketiga SMK tersebut berbeda-beda 

tergantung jumlah siswa dan jumlah sumbangan orang tua wali. 

Berikut ini disajikan jumlah pendapatan ketiga sekolah dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 13 

Jumlah Pendapatan Sekolah 

No. Nama Sekolah  Sumber Pendapatan Jumlah Total 

Pendapatan 

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Dana BOS dan 

sumbangan wali murid  

10 Milyard 

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul  

Dana BOS, sumbangan 

wali murid dan BUMS 

9,5 Milyard 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Dana BOS, sumbangan 

wali murid dan BUMS 

7,5 Milyard 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, jumlah pendapatan sekolah dari berbagai 

sumber yang paling banyak adalah SMK Muhammadiyah Imogiri, 

disusul SMK Muhammadiyah 1 Bantl dan yang paling sedikit adalah 

SMK Muhammadiyah Bambanglipuro.   

2. Perencanaan anggaran 

Perencanaan anggaran (budgeting) adalah proses penyusunan 

anggaran berdasarkan agenda kerja atau program kerja yang telah disusun. 

Setelah menyusun program kerja maka menentukan besaran jumlah uang 

yang harus dikeluarkan pada setiap pos-pos kegiatan. Besaran pengeluaran 

setiap pos-pos kegiatan dipengaruhi oleh harga pasar dan item-item apa 

saja yang harus dipenuhi.  

Rencana anggaran dalam dunia pendidikan disusun selama setahun 

sekali. Rencana anggaran ini lebih dikenal dengan istilah RKAS (Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, 

penyusunan RKAS disusun secara serentak setahun sekali dan dikerjakan 

secara bersama-sama. Penyelenggara kegiatan ini adalah majelis 

dikdasmen PWM DIY dengan cara menginap di suatu tempat yang 
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representatif. Setiap sekolah mengirimkan dua orang utusan, yaitu kepala 

sekolah dan bendahara sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai 

perencanaan anggaran di ketiga sekolah ini maka akan ditunjukkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 14 

Perencanaan Anggaran Sekolah (RKAS) 

No. Nama Sekolah Penyusun Anggaran  Penyelenggara  

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Kepala sekolah, 

bendahara dan tim 

manajemen sekolah 

Majelis dikdasmen 

PWM DIY 

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul  

Kepala sekolah, 

bendahara dan tim 

manajemen sekolah 

Majelis dikdasmen 

PWM DIY 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Kepala sekolah, 

bendahara dan tim 

manajemen sekolah 

Majelis dikdasmen 

PWM DIY 

Sumber: Kepala Sekolah 

Dari tabel di atas, ketiga sekolah tersebut menyusun RKAS sebagai 

pijakan awal untuk melangkah lebih lanjut. Ketiga sekolah tersebut semua 

menyusun RKAS setiap tahunnya dan semua penyusunnya melibatkan 

personel yang sama, yaitu kepala sekolah sebagai leader dan penanggung 

jawab, bendahara sebagai pemegang keuangan dan tim manajemen 

sekolah sebagai penyusun rencana kegiatan dan sekaligus pelaksana 

kegiatan. Ketiga sekolah tersebut memberikan ruang yang sama kepada 

tim manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah, bendahara dan semua wakil 

kepala sekolah sebagai tim pelaksana kegiatan.    

3. Pelaksanaan Anggaran 

Setelah penyusunan rencana anggaran sudah selesai, maka bagian 

yang kedua adalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran 
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seyogyanya tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan, dari hal-

hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Perencanaan anggaran 

itulah yang menjadi rujukan awal dalam melangkah ke tahap pelaksanaan 

anggaran, sehingga pengelolaannya sesuai dengan garis-garis atau rambu-

rambu yang telah ditetapkan.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ketiga kepala 

sekolah, yaitu SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 

Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro mengatakan bahwa 

pelaksanaan anggaran di sekolah tidak bisa lepas dari delapan standar 

pendidikan. Delapan standar pendidikan yang dimaksud adalah (1) 

standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar 

sarana prasarana, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.  

Masing-masing standar di atas mempunyai pos-pos anggaran yang 

telah dibuat oleh setiap pengambil kebijakan di sekolah masing-masing. 

Dari masing-masing standar, maka yang akan dijelaskan di sini oleh 

penulis adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan karyawan. 

Kesejahteraan guru dan karyawan masuk dalam kategori standar 

pembiayaan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 15 

Rincian penggajian guru di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul 

  
N

o. 

Nama 

Sekolah 

Item Penggajian Guru  

Gaji 

Pokok 

Inseti

f 
tatap 

muka          

Transpo

rt hadir  

Tadar

us 

Pagi* 

Dana 

Pensiu

n 

Uang 

maka

n  

Masa 

kerja  

Jumlah 

terima  

2. SMK 

Muhammadi

yah Imogiri 

Rp. 
26.000,00

/ jam 

Rp. 
6.000,0

0/ jam 

tatap 

muka 

Rp. 
10.000,00/ 

hari 

Rp. 
5.000,0

0/   

hadir 

-- -- Rp. 
10.000,

00/ 

tahun 

Rp. 
1.510,000

,00 

3. SMK 

Muhammadi

yah 1 Bantul  

35% dari 

Gaji PNS  
-- Rp. 

18.000,

00/ hari 

-- -- -- Rp. 

10.000,
00/ 

tahun 

Rp. 

1.595.000
,00 

 SMK 

Muhammadi

yah 

Bambanglip

uro 

Rp. 

22.500,00/j

am 

Rp. 

2.500,0

0/ jam 

tatap 

muka 

-- -- Rp 

50.000,
00/ 

bulan 

Rp. 

7.500,0
0/ hari 

Rp. 

5.000,0
0/ tahun 

Rp. 

985.000,0
0 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah penerimaan kesejahteraan 

guru di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul. Guru paling sejahtera 

di antara tiga sekolah tersebut adalah SMK Muhammadiyah 1 Bantul (Rp. 

1.595.000,00/bulan), disusul SMK Muhammadiyah Imogiri (Rp. 

1.510.000,00/bulan) dan yang terakhir SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro (Rp. 985.000,00/bulan). Penerimaan tersebut diasumsikan 

mengajar dengan jumlah 24 jam/minggu. Dengan demikian, guru di SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul menduduki nomor pertama guru paling 

sejahtera, sedangkan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro menduduki 

tingkat paling bawah kesejahteraannya.   

Selain guru, ada juga yang perlu diberikan kesejahteraan, yaitu 

karyawan, mulai dari tata usaha, pesuruh, tolmen, penjaga malam, satpam 

dan lain-lain. Perhitungan penggajian antara guru dan karyawan memang 
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berbeda. Karena karyawan bertugas ful di sekolah dari pagi sampai dengan 

siswa pulang. Di bawah ini daftar rincian penggajian karyawan di tiga 

sekolah tersebut. 

Tabel 16 

Rincian penggajian karyawan di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul 

N

o. 

Nama 

sekolah 

Item Penggajian Karyawan  Jumlah 

terima  Gaji 

pokok  

Insentif 

jam 

Transpo

rt hadir 

Dana 

pensi

un  

Uang 

makan 

Masa 

kerja  

1. SMK 

Muhamma

diyah 

Imogiri 

16 jam 

(S1) 

10 jam 

(SMA) 

Rp 

3.000,00

/jam 

Rp. 

10.000,00

/hari 

-- -- Rp. 

10.000,00/

tahun 

Rp. 

1.136.00

0,00 

2. SMK 

Muhamma

diyah 1 

Bantul  

35% 

dari 

gaji 

PNS 

-- Rp. 

18.000,00

/ hari 

-- -- Rp. 

10.000,00/

tahun 

Rp. 

1.595.00

0,00 

3. SMK 

Muhamma

diyah 

Bambangli

puro 

Rp. 

650.00

0,00 

(S1) 

Rp. 

550.00

0,00 

(SMA) 

-- Rp. 

2.500,00/ 

hari 

Rp. 

50.000

,00 

Rp. 

7.500,00

/hari 

Rp. 

5.000,00/ta

hun 

Rp. 

850.000,

00 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, penerimaan gaji karyawan tertinggi diperoleh 

oleh SMK Muhammadiyah 1 Bantul (Rp 1.595.000,00), kedua disusul 

oleh SMK Muhmmadiyah Imogiri (Rp 1.136.000,00) dan yang terakhir 

adalah SMK Muhammadiyah Bambanglipuro (Rp 850.000,00).  

Selain penggunaan biaya pendidikan tersebut di atas, ada satu lagi 

yaitu pengeluran yang dialokasikan untuk para pejabat struktural di 

sekolah masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat  dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 17 

Tunjangan Jabatan/ Tugas Tambahan 

N

o 

Nama 

Sekolah 

Tunjangan Jabatan / Tugas Tambahan 

Piket Wali 

Kelas  

K3 Staf WKS Benda

hara 

Ka-

TU 

KS 

1

. 

SMK 

Muham

madiyah 

Imogiri 

Rp. 

90.00

0,00 

Rp. 

130.0

00,00 

Rp. 

260.00

0,00 

Rp. 

260.0

00,00 

Rp. 

520.00

0,00 

Rp. 

900.00

0,00 

Rp. 

1.000.

000,00 

Rp.4.50

0.000,00 

2

. 

SMK 

Muham

madiyah 

1 Bantul 

Rp. 

150.0

00,00 

Rp. 

200.0

00,00 

Rp. 

1.700.

000,00 

-- Rp. 

1.700.

000,00 

Rp. 

1.050.

000,00 

Rp. 

1.200.

000,00 

-- 

3

. 

SMK 

Muham

madiyah 

Bamban

glipuro 

Rp. 

90.00

0,00 

Rp. 

112.5

00,00 

Rp. 

500.00

0,00 

Rp. 

300.0

00,00 

Rp. 

750.00

0,00 

Rp. 

750.00

0,00  

Rp. 

750.00

0,00  

-- 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, memang terjadi perbedaan dalam 

mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk tunjangan jabatan. Dari 

berbagai level, SMK Muhammadiyah 1 bantul memberikan tunjangan 

paling tinggi apabila dibanding dengan sekolah yang lain. Kecuali 

tunjangan untuk kepala sekolah. Khusus tunjangan untuk kepala sekolah 

hanya diberikan di SMK Muhammadiyah Imogiri. Sekolah yang lain tidak 

ada tunjangan untuk kepala sekolah.  

 Selain penggunaan tersebut di atas, ada juga pengeluaran yang 

digunakan untuk perjalanan dinas ke luar. Guru atau karyawan yang 

mendapat tugas kepala sekolah ke luar dari sekolah di berikan uang 

transport. Adapun rinciannya adalah sesuai tabel di bawah ini. 
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Tabel 18 

Rincian Transport Dinas Keluar/ Tugas Keluar 

No.  Nama Sekolah  Sistem Pembiayaan Untuk Tugas Luar 

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Berdasarkan jarak dengan sekolah. Jarak antara 0-

10 Km (Rp. 15.000,00), 10-15 Km (Rp. 

20.000,00), 15-20 Km (Rp 25.000,00), 20-30 Km 

(Rp. 30.000,00). Di bawah jam 13.00 ditambah Rp 

10.000,00. Di atas jam 13.00 ditambah Rp 

15.000,00, menginap ditambah Rp 25.000,00  

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 

Tingkat kabupaten (Rp 30.000,00) sedangkan 

tingkat Propinsi (Rp 40.000,00) 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Tingkat kabupaten (Rp 30.000,00) sedangkan 

tingkat Propinsi (Rp 40.000,00) 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Tabel 19 

Perbandingan penggunaan anggaran (%) 

No. Aspek  Nama Sekolah 

SMK 

Muhammadiyah 

Imogiri 

SMK 

Muhammadiyah 

1 Bantul 

SMK 

Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

1.   Standar Isi - 2,73% 2,46% 

2. Standar Kompetensi 

Lulusan 

- 6,17 % 2,09% 

3. Standar Proses - 2,89% 14,67% 

4. Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

- 1,95 % 3,67 % 

5. Standar Pengelolaan - 12,49% 13,10% 

6. Standar Sarana Prasarana - 46% 23,81% 

7. Standar Pembiayaan - 44% 31,46% 

8. Standar Penilaian - 2,69% 8,08% 

Sumber: RKAS  

4. Evaluasi Anggaran 

Evaluasi anggaran adalah upaya untuk melihat keterserapan antara 

program kerja yang telah disusun dengan anggaran yang ada. Apabila 

pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran (RKAS) 

maka sekolah tersebut telah menyimpang dari RKAS. Karena setiap 

perencanaan telah disusun jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan dibuat. 

Selain itu, program sekolah tidak jauh berbeda dari tahun-tahun 
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sebelumnya, hanya ada penambahan atau bahkan pengurangan program 

kerja.  

Evaluasi anggaran di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul 

terdiri dari dua tahap, yaitu pemeriksaan anggaran (auditing) dan 

pelaporan anggaran. Untuk lebih jelasnya tentang pemeriksaan anggaran 

dan pelaporan anggaran dapat dilihat di tabel berikut ini. 

Tabel  20 

Pemeriksaan Anggaran di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul 

No. Nama Sekolah Sistem Audit Anggaran 

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Audit internal, dilakukan oleh pihak internal 

sekolah, yaitu tim manajemen sekolah, audit 

eksternal dilakukan oleh pihak persyarikatan 

diwakili oleh majelis dikdasmen PWM DIY  

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 

Audit internal, dilakukan oleh pihak internal 

sekolah, yaitu tim manajemen sekolah, audit 

eksternal dilakukan oleh pihak persyarikatan 

diwakili oleh majelis dikdasmen PWM DIY 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Audit internal, dilakukan oleh pihak internal 

sekolah, yaitu tim manajemen sekolah, audit 

eksternal dilakukan oleh pihak persyarikatan 

diwakili oleh majelis dikdasmen PWM DIY 

Sumber: Kepala Sekolah 

Dalam tabel tersebut, semua sekolah melakukan audit atau 

pemeriksaan anggaran, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan 

anggarannya. Ketiga sekolah tersebut melakukan audit internal yang 

diwakili tim manajemen sekolah masing-masing dan audit eksternal yang 

dilakukan oleh pihak persyarikatan yang diwakili oleh majelis dikdasmen 

PWM DIY.  

Setelah tahapan pemeriksaan anggaran selesai, maka sekolah 

melakukan pelaporan anggaran. Pelaporan anggaran merupakan bentuk 

pertanggungjawaban terhadap pengelolan biaya yang bersumber dari 
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berbagai pihak, baik yang bersumber dari pemerintah (dana BOS) maupun 

yang bersumber dari sumbangan masyarakat.   

Selain bentuk pelaporan di atas, sekolah juga melakukan pelaporan 

ke steak holder yang ada. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan 

pengelolaan pembiayaan di sekolah dan juga menghindari berbagai macam 

prasangka di antara para guru dan karyawan. Di bawah ini akan 

ditampilkan system pelaporan keuangan di SMK Muhammadiyah se-

Kabupaten Bantul. 

Tabel  21 

Pelaporan Penggunaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah 

No. Nama  Sistem pelaporan pembiayaan pendidikan 

Internal  Masyarakat Persyarikatan Pemerintah  

1. SMK 

Muhammadiyah 

Imogiri 

Tidak 

mengadakan 

pelaporan 

Tidak 

melaporkan  

Melaporkan  Melaporkan 

penggunaan 

dana BOS 

saja 

2. SMK 

Muhammadiyah 

1 Bantul 

Melaporkan 

secara garis 

besarnya saja 

Melaporkan 

secara garis 

besarnya saja 

Melaporkan  Melaporkan 

penggunaan 

dana BOS 

saja  

3. SMK 

Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Tidak 

mengadakan 

pelaporan 

Melaporkan 

secara garis 

besarnya saja 

Melaporkan  Melaporkan 

penggunaan 

dana BOS 

saja 

Sumber: Kepala Sekolah dan buku RKAS 

Sekolah-sekolah Muhammadiyah pada dasarnya adalah sekolah 

yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah sehingga seyogyanya 

segala bentuk pelaporan penggunaan biaya juga dilaporkan ke 

persyarikatan lewat majelis yang terkait, yaitu majelis pendidikan dasar 

dan menengah (Dikdasmen). Pelaporannya juga sesuai dengan jenjang 

masing-masing, khusus sekolah dasar sederarajat (SD/MI) pelaporannya 

ke PCM (tingkat kecamatan), jenjang Sekolah Menengah Pertama 
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sederajat (SMP/MTs) pelaporannya ke PDM (tingkat kabupaten), sedang 

jenjang Sekolah Menengah Atas sederajat (SMA/SMK/MA) pelaporannya 

ke PWM (tingkat propinsi). 

Dari ketiga SMK Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, dalam 

pelaporan penggunaan pembiayaan pendidikan yang paling tertib adalah 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul. SMK Muhammadiyah 1 Bantul dapat 

dikatakan sekolah yang paling transparan dalam pelaporannya, baik 

internal maupun eksternal. Sedang sekolah yang dalam kategori tidak 

transparan adalah SMK Muhammadiyah Imogiri, karena internal dan 

eksternal (khususnya ke masyarakat) tidak melaporkan. 

Dari penjelasan di atas, untuk mempermudah dalam membaca hasil 

penelitian, maka akan ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 22 

Manajemen Pembiayan Pendidikan 

No. Aspek Manajemen 

Pembiayaan 

Pendidikan  

SMK 

Muhammadiyah 

Imogiri 

SMK 

Muhammadiyah 1 

Bantul 

SMK 

Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

1. Sumber pendapatan 

sekolah 

Sumber pendapatan 

sekolah berasal dari 

dua sumber, yaitu 

dari pemerintah 

yang berupa dana 

BOS dan dana 

komite 

Sumber pendapatan 

sekolah berasal dari 

tiga sumber yaitu 

dari pemerintah 

yang berupa dana 

BOS, dana dari 

komite dan dana 

dari hasil badan 

usaha milik sekolah 

yang berupa 

bengkel otomotif 

dan koperasi 

sekolah.  

Sumber pendapatan 

sekolah berasal dari 

tiga sumber yaitu 

dari pemerintah yang 

berupa dana BOS, 

dana dari komite dan 

dana dari hasil badan 

usaha milik sekolah 

yang berupa bengkel 

otomotif 

2. Perencanaan 

anggaran 

(budgeting) 

Perencanaan 

anggaran dilakukan 

langsung oleh 

kepala sekolah dan 

bendahara sekolah 

tanpa melibatkan 

Perencanaan 

anggaran dilakukan 

langsung oleh 

kepala sekolah dan 

bendahara sekolah 

dengan melibatkan 

Perencanaan 

anggaran dilakukan 

langsung oleh kepala 

sekolah dan 

bendahara sekolah 

dengan melibatkan 
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unit-unit kerja 

sekolah, seperti 

wakil kepala 

sekolah dan kepala 

jurusan. 

Perencanaan 

anggaran disusun 

bersama-sama 

dengan sekolah lain 

yang dipelopori 

oleh majelis 

Dikdasmen PWM 

DIY. 

unit-unit kerja 

sekolah, seperti 

wakil kepala 

sekolah dan kepala 

jurusan. 

Perencanaan 

anggaran disusun 

bersama-sama 

dengan sekolah lain 

yang dipelopori 

oleh majelis 

Dikdasmen PWM 

DIY. 

 

unit-unit kerja 

sekolah, seperti 

wakil kepala sekolah 

dan kepala jurusan. 

Perencanaan 

anggaran disusun 

bersama-sama 

dengan sekolah lain 

yang dipelopori oleh 

majelis Dikdasmen 

PWM DIY. 

3. Pelaksanaan 

anggaran 

Pelaksanaan 

anggaran 

disesuaikan dengan 

delapan standar 

pendidikan 

nasional.  

Pelaksanaan 

anggaran 

disesuaikan dengan 

delapan standar 

pendidikan 

nasional.  

Pelaksanaan 

anggaran disesuaikan 

dengan delapan 

standar pendidikan 

nasional.  

4. Evaluasi anggaran Audit internal, 

dilakukan oleh 

pihak internal 

sekolah, yaitu tim 

manajemen 

sekolah, audit 

eksternal dilakukan 

oleh pihak 

persyarikatan 

diwakili oleh 

majelis dikdasmen 

PWM DIY  

 

Untuk pelaporan, 

secara internal dan 

masyarakat tidak 

melakukan 

pelaporan. Untuk 

pemerintah dan 

persyarikatan 

memberikn 

pelaporan 

Audit internal, 

dilakukan oleh 

pihak internal 

sekolah, yaitu tim 

manajemen 

sekolah, audit 

eksternal dilakukan 

oleh pihak 

persyarikatan 

diwakili oleh 

majelis dikdasmen 

PWM DIY 

 

Untuk pelaporan, 

semua lini baik 

internal dan 

eksternal 

melaporkan.  

Audit internal, 

dilakukan oleh pihak 

internal sekolah, 

yaitu tim manajemen 

sekolah, audit 

eksternal dilakukan 

oleh pihak 

persyarikatan 

diwakili oleh majelis 

dikdasmen PWM 

DIY. 

 

 

Untuk pelaporan, 

secara internal tidak 

memberikan laporan. 

Untuk eksternal, baik 

masyarakat, 

persyarikatan dan 

pemerintah 

memberikan 

pelaporan.  

 

C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Islam 

Agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh 

tatanan kehidupan manusia di bumi ini. Seluruh aturan-aturan yang dibuat 

dalam agama Islam bertujuan demi kebaikan manusia itu sendiri sehingga 

manusia tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan baik di dunia maupun di 
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akhirat. Aturan-aturan tersebut tidak hanya untuk peribadatan saja (hablun-

minallah), akan tetapi juga yang bersangkutan dengan hubungan antar 

manusia (hablun-minannaas).  

Dalam hablun-minannaas, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik tingkah laku, tata cara hidup, cara mencari rizki dan juga 

tentang pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan, ada hal yang 

sangat penting yaitu salah satunya tentang bagaimana pengelolaan 

pembiayaan pendidikan. Agar pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak 

salah arah, maka Islam memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

tentang hal ini. Menurut Abdurahman Al-Maliki dalam kitabnya As-Siyasah 

Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Munir 

menjelaskan bahwa tentang prinsip-prinsip manajemen pembiayaan 

pendidikan, yaitu:
90

 

1. Biaya pendidikan pendidikan ditanggung oleh pemerintah 

Dalam konsep Islam, negara mempunyai kewajiban menjamin 

tiga kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu kesehatan, keamanan dan 

pendidikan. dalam islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab Negara. Seluruh pembiayaan 

pendidikan baik menyangkut gaji para guru maupun dosen, serta yang 

menyangkut infrastruktur lainnya sepenuhnya menjadi kewajiban 

Negara.
91

  Dalam hal ini, Negara Indonesia sudah mengalokasikan 
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anggaran sebesar 20% untuk pendidikan. Anggaran dari pemerintah 

untuk lembaga pendidikan kemudian dinamakan dana BOS (biaya 

operasional sekolah). Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan 

bendahara sekolah di tiga SMK Muhammadiyah, yaitu SMK 

Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro, menyatakan bahwa ketiga sekolah 

tersebut mendapatkan dana BOS. Adapun besaran dana BOS dihitung per 

siswa, yaitu sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) 

dan diterimakan satu tahun sekali. Dengan demikian pemerintah sudah 

memenuhi kewajibannya dalam hal pembiayaan untuk penyelenggaraan 

pendidikan.  

2.  Pengelolaan biaya pendidikan harus terbuka (tranparansi) 

Transparansi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah 

segala jenis fungsi-fungsi manajemen bisa diakses oleh semua pihak,  

baik mulai perencanaan, penggunaan biaya dan evaluasinya. 

Transparansi juga bisa berarti memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelola keuangan. Masyarakat 

dalam hal ini bisa warga sekolah, orang tua siswa, yayasan, maupun 

pemerintah. Walaupun tidak sampai detail dalam pemaparannya, minimal 

secara garis besar bisa diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dari ketiga sekolah Muhammadiyah, yaitu SMK Muhammadiyah 
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Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro masih ditemukan ada satu sekolah yang belum bisa 

diakses oleh penulis. Untuk mempermudah tentang transparansi 

pengelolaan pembiayaan pendidikan, dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini. 

Tabel 23 

Transparansi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan 

No. Nama Sekolah Fungsi-fungsi 

Manajemen 

Pembiayaan  

Keterangan 1 Keterangan 2 

1. SMK 

Muhammadiyah 

Imogiri 

Perencanaan 

(RKAS) 

Bisa diakses hanya 

lewat wawancara, 

dokumen tidak boleh 

dipinjam 

Tidak 

disosialisasikan 

kepada guru 

dan karyawan 

Penggunaan biaya Hanya beberapa yang 

bisa diakses lewat 

wawancara, dokumen 

tidak boleh dipinjam 

Hanya kepala 

sekolah dan 

bendahara yang 

mengetahui 

Evaluasi   Hanya bisa diakses 

lewat wawancara 

 

2. SMK 

Muhammadiyah 

1 Bantul 

Perencanaan 

(RKAS) 

Bisa diakses lewat 

wawancara dan lewat 

dokumen 

Disosialisasikan 

ke guru dan 

karyawan 

Penggunaan biaya Bisa diakses yang 

berkaitan dengan gaji 

guru 

Disosialisasikan 

ke guru dan 

karyawan 

Evaluasi  Bisa diakses lewat 

wawancara 

 

3.  SMK 

Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Perencanaan 

(RKAS) 

Bisa diakses lewat 

wawancara dan 

dokumen 

Disosialisasikan 

ke guru dan 

karyawan 

Penggunaan biaya Bisa diakses yang 

berkaitan dengan gaji 

guru 

Disosialisasikan 

ke guru dan 

karyawan 

Evaluasi  Bisa diakses lewat 

wawancara 

 

Sumber: Kepala Sekolah dan RKAS 

Dari tabel di atas, sekolah yang belum terbuka dalam pengelolaan 

pembiayaan pendidikan adalah SMK Muhammadiyah Imogiri. Hal ini 

bisa dilihat dari dokumen sekolah yang semuanya tidak boleh diakses 
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oleh penulis, baik dokumen RKAS maupun dokumen penggunaan biaya 

(gaji). Selain itu, guru dan karyawan tidak pernah mendapatkan 

sosialisasi RKAS dan laporan penggunaan biaya pendidikan. Sedangkan 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro, bisa dikatakan sama-sama transparannya karena 

dokumen RKAS penggunaan biaya (gaji) bisa dikases oleh penulis dan 

guru serta karyawan mendapatkan sosialisasi. 

3. Amanah 

Amanah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah pihak 

sekolah dapat dipercaya atas penggunaan dana-dana yang diterimanya, 

baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Karena dalam 

konsep Islam, harta benda yang diberikan oleh Allah SWT kepada 

manusia adalah amanah. Amanah dalam pengelolaan biaya pendidikan 

harus dapat dipercaya oleh semua pihak, terutama kepada pemberi dana. 

Penggunaannyapun juga amanah, jangan sampai menyimpang dari 

koridor yang ada dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

Penggunaannyapun juga harus berorientasi kepada kepentingan 

kemajuan sekolah. 

Selama ini, ketiga sekolah Muhammadiyah, yaitu SMK 

Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro dapat dikatakan amanah. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan lancarnya dana dari pemerintah (dana BOS) yang 

selama bertahun-tahun tidak pernah putus. Selain itu, dana dari 
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masyarakat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah lewat delapan 

standar pendidikan. Dari hasil temuan di lapangan, ketiga sekolah 

tersebut baik dana dari pemerintah maupun dari masyarakat sudah sesuai 

dengan kepentingan umum, yaitu melaksanakan delapan standar 

pendidikan. 

4. Tanggung jawab 

Tanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan 

adalah melaporkan semua dana baik yang masuk maupun yang keluar 

(penggunaannya). Tanggung jawab disini tidak hanya kepada manusia 

akan tetapi tanggung jawab kepada Allah SWT. Tanggung jawab kepada 

Allah SWT tidaklah mudah, karena akan di bawa sampai di alam akhirat. 

Tanggung jawab kepada Allah yang dimaksud adalah tidak adanya 

penggunaan biaya yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. 

Penggunaan biaya pendidikan tidak diperuntukkan demi kepentingan 

pribadi semata, akan tetapi demi menjamin keberlangsungan dan mutu 

pendidikan itu sendiri. Menurut hasil temuan di lapangan, ketiga sekolah 

muhammadiyah yaitu SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

sudah melakukan tanggung jawab berkaitan dengan penggunaan biaya 

pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari pelaporan kepada pihak-pihak terkait, 

baik kepada pemerintah maupun kepada yayasan, yaitu lewat majelis 

pendidikan dasar dan menengah PWM DIY.   
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Berdasarkan pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah 

(PHIWM), maka ada beberapa kaidah yang membahas tentang 

pengelolaan amal usaha Muhammadiyah (AUM). Pedoman-pedoman 

tersebut adalah sebagai berikut:
92

 

1. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha 

dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan 

persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh 

karena itu, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus 

mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan 

seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk 

melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya 

sebagai misi dakwah.  

2. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka 

pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah 

dalam ukuran kewajaran (sesuai dengan ketentuan yang belaku) yang 

disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. 

Untuk itu, setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata 

aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar 

kemampuan dan keadilan.  

3. Pimpinan amal usaha muhammadiyah berkewajiban melaporkan 

pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya 
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dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara 

bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan 

pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   

Dari uraian di atas, maka dapat diambil benang merahnya yaitu 

manajemen pembiayaan pendidikan dalam perspektif  Islam harus 

menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Amanah 

Pembiayaan pendidikan di amal usaha Muhammadiyah 

menjadi poin penting yang tidak bisa lepas dari kendali kepala sekolah 

dan bendahara sekolah. Oleh sebab itu, kepala sekolah dan bendahara 

sekolah harus bekerja dengan cara yang baik dan amanah. Uang yang 

ada di amal usaha Muhammadiyah pada dasarnya uang milik 

persyarikatan yang harus digunakan secara amanah. Artinya 

pengelolaan pembiayaan pendidikan di amal usaha Muhammadiyah 

harus dapat dipercaya oleh semua pihak. Jangan sampai ada pihak-

pihak yang merasa kecewa atau tidak percaya dengan terhadap 

pengelolaan pembiayaan di amal usaha Muhammadiyah.  

Dari ketiga sekolah yang diteliti, yaitu SMK Muhammadiyah 

Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro secara manajemen pembiayaan pendidikan sudah 

menjalankan prinsip amanah. Hal ini bisa dilihat, penggunaan 

pembiayaan pendidikan sudah memenuhi standar pendidikan dari 

pemerintah dan dari persyarikatan Muhammadiyah.  
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2. Tanggung jawab 

Tanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan 

adalah melaporkan semua dana baik yang masuk maupun yang keluar 

(penggunaannya). Tanggung jawab disini tidak hanya kepada manusia 

akan tetapi tanggung jawab kepada Allah SWT. Tanggung jawab kepada 

Allah SWT tidaklah mudah, karena akan di bawa sampai di alam akhirat. 

Tanggung jawab kepada Allah yang dimaksud adalah tidak adanya 

penggunaan biaya yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. 

Penggunaan biaya pendidikan tidak diperuntukkan demi kepentingan 

pribadi semata, akan tetapi demi menjamin keberlangsungan dan mutu 

pendidikan itu sendiri. Menurut hasil temuan di lapangan, ketiga sekolah 

muhammadiyah yaitu SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

sudah melakukan tanggung jawab berkaitan dengan penggunaan biaya 

pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari pelaporan kepada pihak-pihak terkait, 

baik kepada pemerintah maupun kepada yayasan, yaitu lewat majelis 

pendidikan dasar dan menengah PWM DIY.   

 

  


