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MOTTO 

 َحاِمدأَلْهِّلِه # َوَفْضٌل َو ُعْنَواٌّن ِلُكِل الَمَتَعّلْم َفإَّن الِعّْلَم َزْيٌن 

 ِئِدَوُكْن ُمْسَتِفْيًدا ُكَل َيْوٍم ِزَياَدًة # ِمَن الِعّْلِم َواْسَبْح ِفي ُبُحْوِر الَفَوا

"Belajarlah, karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya # dan keutamaan serta 

tanda dari setiap hal yang terpuji 

dan tambahlah ilmu di setiap harinya # berenanglah dalam lautan faidah”
1
 

  

                                                           
1
 Muhammad bin Ahmad Nabhan. Tanpa Tahun. Alala Tanalul Ilma Illa Bisittatin. 

Kediri: Mu’jizat. 
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ABSTRAK 

 Moch. Faisal Hidayat, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) untuk kegiatan ekstrakurikuler di MI Sultan Agung Sleman Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016. 

 Penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintah mengenai program 

wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kebijakan tersebut dimaksudkan 

untuk mencapai pendidikan bagi semua (education for all). Dalam dunia terdapat 

delapan standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

nasional yang bermutu. Delapan standar tersebut adalah Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar 

Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Sebagai upaya untuk 

mewujudkannya, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

untuk membantu jalannya kegiatan belajar mengajar di lembaga-lembaga 

pendidikan.  

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

pengelolaan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler peserta didik di MI Sultan 

Agung (2) bagaimana peran dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler peserta 

didik di MI Sultan Agung. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam pengambilan 

data yaitu kepala madrasah, bendahara BOS, bendahara umum, pelatih 

ekstrakurikuler, dan wakil kepala bidang kesiswaan. Proses analisis data 

menggunakan analisis data yang dikembangkan Miles dan Huberman yaitu data 

reduction (reduksi data), data display, dan conclution drawing/verification. Uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) untuk kegiatan ekstrakurikuler di MI Sultan Agung 

sleman yogyakarta tahun ajaran 2015/2016 meliputi tiga tahap pengelolaan, yaitu 

tahap penerimaan, tahap penggunaan, dan tahap evaluasi. Peran dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) untuk kegiatan ekstrakurikuler di MI Sultan Agung 

meliputi lima aspek, yaitu honorarium pelatih/Pembina, akomodasi berupa 

pengadaan makanan dan snack, pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan ekstrakurikuler, serta biaya kejuaraan berupa biaya pendaftaran,  dan 

biaya transportasi lomba, biaya pelatihan berupa pelatihan pembina pramuka. 

 

Kata Kunci: pengelolaan dana BOS, Kegiatan ekstrakurikuler 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 34, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib 

belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di 

Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (education for all). 

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan 

pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa 

membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. 

Dalam artian setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya 

berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan 

pendidikan dasar.
2
 

Kemudian dijelaskan dalam peraturan pemerintah no 47 tahun 2008, 

tentang wajib belajar. Pada bab 1 ayat ke-2, bahwa yang dimaksud dengan 

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah 

                                                           
2
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 



 
 

2 

 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) 

dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3
 

Program wajib belajar yang terdiri dari pendidikan dasar dan 

menengah pertama ditujukan untuk menjangkau anak-anak terutama usia 7-

15 tahun. Pemerintah Indonesia masih memprioritaskan pendidikan dasar 

dalam pembiayaan pendidikan karena pendidikan dasar merupakan landasan 

utama pendidikan masyarakat Indonesia.
4
 Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. Namun karena keterbatasan dana BOS ini dari pemerintah pusat, 

maka penggunaan dana BOS prioritas utama adalah biaya yang meliputi 

penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi atau penilaian, 

perawatan atau pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kepeserta didikan, 

rumah tangga sekolah dan supervisi. Dalam penggunaan dana BOS sendiri 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih 

dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing 

sekolah.
5
 

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan 

besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas program BOS 

adalah manajemen. Manajemen pada dasarnya mempunyai hubungan yang 

                                                           
3
PP. No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

4
 Nanang Fattah, Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan,(Bandung: Rosda, 2009), hlm. 84. 

5
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 

192. 
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tidak dapat dipisahkan antara sebagian aktivitas rutinitas manajerial dengan 

fungsi-fungsi lebih spesifik berkenaan dengan pelaksanaan program BOS.
 6

 

Manajemen pendidikan adalah seluruh proses kegiatan bersama dalam 

bidang pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada 

dan dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya dalam konteks 

manajemen pendidikan berupa man (manusia=guru, siswa, karyawan), money 

(uang=biaya), materials (bahan=alat-alat pembelajaran), dan methods 

(teknik/cara), machines (mesin=fasilitas), market (pasar), dan minutes 

(waktu). Hasil yang diharapkan dari manajemen pendidikan adalah 

produktivitas lembaga pendidikan. Produktivitas lembaga pendidikan dapat 

dilihat dari efektivitas dan efisiensi.
7
 Berdasarkan pengertian di atas dapat 

diketahui bahwa uang/biaya termasuk dalam komponen utama yang harus ada 

pada sumber daya manajemen pendidikan. Dengan demikian, diharapkan 

dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pendidikan.
8
 

Dalam pengelolaan dana BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh 

dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan 

komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung 

implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara 

umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian 

kewenangan (otonomi). Pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk 

mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah 

                                                           
6
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 

7. 
7
 Didin Kurniadin & Imam Machali, Manajemen Pendidikan (Konsep & Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan), (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 116-119. 
8
 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan…, hlm. 199-200.  
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serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Melalui 

program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan 

sekolah dengan memperhatikan hal-hal antara lain: 1) Sekolah mengelola 

dana secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan 2) 

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan 

sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen sekolah.
9
 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia  Nomor 161 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis penggunaan dan 

pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2015. Pada pasal 2 

dijelaskan bahwa adanya petunjuk teknis penggunaan dana BOS, 

dimaksudkan agar penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung 

penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien. 

Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib 

administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari 

penyimpangan.
10

 

Komponen-komponen kegiatan yang didanai menggunakan BOS 

dijelaskan pada Bab V dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia  Nomor 161 Tahun 2014. Terdiri dari 13 komponen yaitu:  

1. pengembangan perpustakaan 

2. kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru 

3. kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler siswa 

                                                           
9
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan…, hlm. 199-200. 

10
 Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 

2014, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS 

Tahun Anggaran 2015. Hlm. 2. 
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4. kegiatan ulangan dan ujian 

5. pembelian bahan-bahan habis pakai 

6. langganan daya dan jasa 

7. perawatan madrasah 

8. pembayaran honorarium bulanan guru bukan pegawai negeri sipil dan 

tenaga kependidikan bukan PNS 

9. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 

10. membantu siswa miskin 

11. pembiayaan pengelolaan BOS 

12. pembelian perangkat computer 

13. dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai 12 telah terpenuhi 

menggunaan BOS.  

Dari komponen tersebut salah satunya adalah kegiatan pembelajaran 

dan ekstrakurikuler peserta didik. Beberapa item pembiayaannya disebutkan 

berupa olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, dan palang merah 

remaja,  usaha kesehatan sekolah (UKS), pendidikan lingkungan hidup, 

pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana 

pemerintah/pemerintah daerah.
11

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah DKI Jakarta, 

Tanggerang dan Serang tahun 2007 mengenai dampak kebijakan BOS 

terhadap masa depan madrasah juga menunjukkan bahwa dana BOS kurang 

mendukung peningkatan mutu madrasah. Hal ini dikarenakan BOS belum 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 11-14. 
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bisa memenuhi seluruh unit cost per siswa per bulan. Ditambah lagi adanya 

larangan kepada madrasah untuk menarik apapun sumbangan dari orang tua. 

Padahal dana Rp 21.000,00 per siswa jelas tidak memadai. Madrasah-

madrasah yang ingin mengembangkan kegiatan seperti kursus bahasa inggris, 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, fasilitas belajar seperti perpustakaan, dan 

sarana ibadah, terhalang ketentuan tersebut. Guru juga mendapat pengaruh 

negatif, karena guru yang sebelumnya biasa menerima pembayaran dari 

sekolah untuk kelebihan jam mengajar dan transportasi menjadi tidak ada. 

Sehingga, guru kurang bersemangat dalam mengajar dan ini jelas 

berpengaruh kepada kualitas pembelajaran. Keterlambatan dalam penyaluran 

dana BOS juga memberikan dampak negatif terutama dimadrasah swasta 

yang hanya mengandalkan dana BOS. Pembayaran honorarium untuk guru 

otomatis terlambat. Sehingga, menyebabkan kinerja dari guru menurun dan 

kualitas dalam kegiatan pembelajaran juga menurun.
12

 

Namun masih ada sebagian kecil madrasah yang mampu mengelola  

dana BOS dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman, ditemukan bahwa MI Sultan Agung 

telah dapat  mengelola dana BOS dengan efektif. Terutama untuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Madrasah ini termasuk MI yang memiliki prestasi yang 

banyak dalam bidang ekstrakurikuler. Untuk tahun ajaran 2015/2016 saja 

                                                           
12

 Bambang Suyadi & Ceqda Team, “Dampak Kebijakan Akreditasi, BOS dan Sertifikai 

Guru terhadap Masa Depan Madrasah: Laporan Hasil Studi di Wilayah DKI Jakarta, Tangerang 

dan Serang Tahun 2007”, dalam Robert Kingdom (Ed.), Proceedings Regional Symposium Basic 

Education In Islamic School In Indonesia Brdging The Grap – Vision 2025 : Pendidikan Dasar 

Sekolah Islam Di Indonesia Menjembatani Celah-Visi 2025 (Jakarta: Australia Indonesia 

Partnership Bekerjasama dengan Departemen Agama Republic Indonesia dan UIN Syarif 

Hidayatulloh, 2007), Hlm. 39-41.   
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sudah meraih 34 prestasi dalam berbagai jenis kejuaraan dari tingkat 

kabupaten hingga provinsi.
13

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilik selaku Bendahara 

BOS di MI Sultan Agung, dipaparkan bahwa jenis kegiatan ekstra di MI 

Sultan Agung dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstrakurikuler dan ekstra 

pembinaan. Ekstrakurikuler dibagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib 

yang terdiri dari pramuka, silat, kaligrafi, komputer dan BTAQ. 

Ekstrakurikuler pilihan yang terdiri dari lukis, tari, musik, catur dan tahfidz. 

Ekstra pembinaan juga dibagi menjadi dua, yaitu akademik dan non 

akademik.  Akademik terdiri dari matematika, pidato bahasa jawa dan pidato 

bahasa indonesia. Non akademik terdiri dari silat, kaligrafi, hadroh, paduan 

suara, sepakbola mini, tenis meja, qiroah dan lukis. Berbeda dengan 

ekstrakurikuler, ektra pembinaan diperuntukkan khusus beberapa peserta 

didik yang memiliki bakat dan potensi lebih. Ekstrakurikuler diperuntukkan 

bagi seluruh peserta didik. Dari seluruh jenis kegiatan ekstra baik 

ekstrakurikuler maupun ektra pembinaan yang didanai BOS adalah 

ektrakurikuler wajib dan ektra pembinaan. Untuk ektrakurikuler pilihan 

berjalan berdasarkan iuran dari wali peserta didik sebesar Rp 15.000,00 setiap 

bulannya.
14

 

Dari pernyataan Ibu lilik di atas dapat diketahui bahwa memang dana 

BOS berperan dalam membiayai kegiatan ekstrakurikuler di MI Sultan 

                                                           
13

Dokumen Daftar Prestasi Kejuaraan MI Sultan Agung dari tahun 2013-2016 pada 

tanggal 23 April 2016, pukul 12.15 WIB. 
14

 Hasil wawancara oleh Ibu Lilik selaku Bendahara BOS di MI Sultan Agung pada 

tanggal 25 April 2016, pukul 10.00 WIB. 
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Agung. Namun tidak seluruh kegiatan ekstrakurikuler didanai BOS. Dana 

BOS hanya membiayai kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstra pembinaan.  

Sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (human resources), 

pada dasarnya pendidikan di madrasah maupun sekolah bertujuan 

mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan peserta didik secara utuh. Aspek 

tersebut meliputi: aspek kedalaman spiritual, aspek perilaku, aspek ilmu 

pengetahuan dan aspek keterampilan. Dalam dunia pendidikan, dikenal 

dengan adanya dua kegiatan yang cukup elementer, yaitu kegiatan kurikuler 

dan ektrakurikuler.
15

 

Kurikuler, merupakan kegiatan pokok pendidikan dimana di dalamnya 

terjadi proses belajar mengajar antara peserta didik dan guru untuk 

mendalami materi-materi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan 

pendidikan dan kemampuan yang hendak diperoleh peserta didik. 

Ekstrakurikuler, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka  

mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada 

kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan 

bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari 

peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun 

lingkungan di sekitarnya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik 

memiliki kebebasan penuh dalam memilih dan memilah bentuk bentuk 

kegiatan yang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki dalam dirinya 

serta sejalan dengan cita-cita pendidikan yang ditekuninya. Dalam kegiatan 

                                                           
15

 Departemen Agama Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Panduan Kegiatan 

Ektrakurikuler Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 2-5. 
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ektrakurikuler, peserta didik berarti melatih diri untuk menemukan jati 

dirinya yang sesungguhnya, dan belajar secara lebih dalam bagaimana 

mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkannya di kelas. 

Kegiatan ektrakurikuler harus mendapatkan perhatian khusus dari 

seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak saja 

manajeman sekolah ataupun masyarakat lingkungan, tetapi juga pemerintah 

yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator pendidikan. Sehingga 

kegiatan ektrakurikuler ini menjadi faktor signifikan dalam mengupayakan 

terciptanya output pendidikan yang berkualitas dan memadai.
16

  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ekstrakurikuler menjadi 

salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia 

untuk mengupayakan SDM yang berkualitas dalam segi intelektual, 

integritas, maupun perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara 

peran pemerintah sebagai fasilitator pendidikan sangatlah penting, sejalan 

dengan adanya program BOS sebagai upaya mewujudkan suksesnya program 

wajib belajar sembilan tahun.  

Berdasarkan urgensi masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler di MI Sultan Agung Sleman Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016”.  

 

 

                                                           
16

 Ibid., hlm. 2-5. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS untuk kegiatan ekstrakulikuler peserta 

didik di MI Sultan Agung? 

2. Bagaimana peran dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler peserta didik 

di MI Sultan Agung? 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan keilmuan serta pengalaman 

yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kedepannya. 

2. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai masukan dalam mengoptimalkan 

penggunaan dana BOS dalam bidang ekstrakurikuler. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS dalam kegiatan 

ekstrakulikuler peserta didik di MI Sultan Agung? 

2. Mengetahui bagaimana peran dana BOS dalam kegiatan ekstrakurikuler 

peserta didik di MI Sultan Agung? 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan Dana BOS untuk Kegiatan Ekstrakurikuler di MI Sultan 

Agung melalui tiga tahap yaitu tahap penerimaan, penggunan dan 

evaluasi.  

2. Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Kegiatan 

Ekstrakurikuler di MI Sultan Agung Tahun Ajaran 2015/2016 berperan 

dalam empat aspek, yaitu  

a) Honorarium pelatih/pembina,  

b) Akomodasi berupa pengadaan makanan dan snack,  

c) Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

ekstrakurikuler berupa pembelian alat-alat dan kebutuhan yang 

berkaitan dengan esktrakurikuler terkait 

d) Biaya kejuaraan. Meliputi biaya transport lomba, dan biaya 

pendaftaran lomba.  

e) Biaya pelatihan. Berupa, pelatihan pembina pramuka. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan analisis terhadap hasil yang diperoleh selama 

berlangsungnya penelitian, maka diperoleh hal-hal yang dapat dijadikan 

sebagai saran terhadap pihak yang terkait diantaranya adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mengoptimalkan sumber dana pendidikan, terutama sumber dana dari 

masyarakat. Karena, sumber dana pendidikan di MI Sultan Agung 

baru bersumber dari pemerintah dan orang tua. Sedangkan sumber 

dana dari masyarakat belum dioptimalkan. 

2. Dalam penyusunan RAPBM ditambah kolom penanggung jawab pada 

informasi rencana kegiatan, untuk lebih memperjelas siapakah yang 

bertanggung jawab dalam setiap informasi rincian program kerja yang 

direncanakan.  

3. Untuk lebih memperjelas sumber dana yang akan membiayai suatu 

program kerja, maka jumlah keseluruhan biaya yang dibutuhkan 

dalam program kerja yang telah disusun, didistribusikan keseluruh 

sumber dana yang ada. Sehingga, lebih memudahkan dalam 

pelaksanaannya 

4. Agar pencairan dana BOS dalam setiap triwulan tidak terlambat. 

Maka dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS agar dapat 

selesai tepat pada waktunya, sehingga tidak mengganggu terhadap 

pembiayaan pendidikan. 

C. Penutup 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang 

telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya, dengan memberikan 

kekuatan lahir dan batin serta ketenangan jiwa kepada peneliti sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengelolaan Dana Bantuan 
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Operasional Sekolah (BOS) dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di MI Sultan 

Agung Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 ini dengan baik. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah mengupayakan yang 

terbaik. Akan tetapi peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, tidak lain karena kemampuan yang dimiliki peneliti sangat 

terbatas. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. 

Kemudian tidak lupa peneliti haturkan terima kasih atas bantuan 

semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan skripsi ini. Harapan peneliti semoga skripsi ini bisa 

memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan kepada masyarakat 

maupun MI Sultan Agung  pada umumnya. 

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan 

dan berserah diri, semoga Allah SWT memberikan ridhaNya. Amin ya 

robbal ‘alamin. 
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Transkrip Wawancara 1 

Tanggal dan Waktu : 20 Agustus 2016 pukul 08.00 – 08.30 

Tempat  : Kantor Kepala Madrasah MI Sultan Agung 

Informan  : Bapak Muhson (Kepala Madrasah) 

Variabel Indikator Item pertanyaan Jawaban 

1. Pengelol

aan dana 

BOS 

dalam 

kegiatan 

ekstrakur

ikuler 

1.1 Mengeta

hui dari 

mana 

saja 

sumber 

dana 

pendidik

an yang 

ada di 

MI 

Sultan 

Agung 

 

 Darimana saja 

sumber dana 

pendidikan di 

MI Sultan 

Agung? 

 

 Sumber dananya itu ya dari 

BOS NAS, BOS KAB, BOS 

PROV, dan Komite. Komite 

itu ya orang tua. Jadi ya 

istilahnya SPP itu loh, iuran 

wajib.  

 1.2 Mengeta

hui 

bagaima

na 

pengelol

aan 

penerim

aan dana 

pendidik

an dari 

berbagai 

sumber 

di MI 

Sultan 

Agung 

 Bagaimana 

prosedur 

penerimaan 

dana 

pendidikan di 

MI Sultan 

Agung? 

 Jadi dananya 

ini yang 

periode ketiga 

ya pak? 

 Siapa saja 

yang terlibat 

dalam 

penerimaan 

dana 

pendidikan? 

 Kalau bapak 

sendiri berarti 

 Ya untuk prosedurnya ya 

mengajukan. jadi sekarang itu, 

jadi kita melaporkan setelah 

melaporkan baru turun yang 

tahap berikutnya gitu. Jadi 

kalo dulu kan transfer 

langsung dari pemerintah 

kerekening MI lalu di kelola, 

lah sekarang dengan aturan 

seperti itu, sekarang 

peraturannya mengajukan dulu 

kirim, laporan setelah laporan 

selesai baru turun yang 

berikutnya. Jadi kelo belum 

laporan ya belum turun.  

 Periode ketiga ya. Dalam 

proses pencairan dana yang 
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sebagai 

penanggung 

jawab? 

 Maaf tadi 

kelewatan pak, 

untuk tadi kan 

prosedur 

penerimaan 

BOS, kalo 

yang komite 

itu bagaimana 

pak? 

 Jadi 

kesiswanya 

nanti siswa 

datang sudah 

membawa 

uang? 

 Untuk 

besarannya 

yang SPP itu 

berapa pak? 

 Itu 

menentukan 

besarannya itu 

menggunakan 

apa? 

 Kapan waktu 

penerimaanny

a? 

ketiga 

 Yang terlibat ya itu terutama 

yang bendahara yang berkuasa 

untuk melaporkan dan 

mengambilnya (dana).  

 Ya sebagai penannggung 

jawab. 

 Yang komite itu ya iuran 

setiap bulan, jadi kita batasi itu 

setiap awal bulan, paling 

lambat tanggal 10, tanggal 

muda itu wali-wali kelas 

itukan membagikan kartu SPP, 

nah setelah itu kemudian orang 

tua, istilahnya  kesekolahan itu 

paling lambat tanggal 10. Jadi 

kartunya (SPP) itu kan tiap-

tiap diwalikelas, setiap selesai 

dikembalikan ke bendahara 

sekolah, kemudian setiap awal 

bulan dibagikan ketiap-tiap 

siswa setiap kelas. 

 Jadi kartunya dikasih orang 

tua, nanti yang membayarkan 

orang tua bukan siswanya. 

Karena takut itu kadang-

kadang anak-anak uang nya 

kececer atau disimpan dikelas, 

nanti kalau ada yang jail. Jadi 

orang tua yang selalu aktif 

membayar.  

 Besarannya tu ada tingkat-

tinggkatan, jadi tidak trus 

sekian tidak, jadi istilahnya 

ada kesanggupan, jadi ada 

yang rendah sedang dan tinggi. 

Seperti subsidi silang itu. 

Bahkan ada yang gratislah,  

 Itu ada siswa baru itukan ada 
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selebaran pilihan satu, pilihan 

dua, sppnya itu, jadi tinggal 

memilih. 

 Kalo surat ket tidak mampu itu 

biasanya minta keringanan, 

bahkan nanti bisa gratislah. 

 Harapannya seperti itu 

(triwulan sekali), namun kita 

harus laporan dulu nanti 

setelah laporan baru dicairkan.  

 1.3 Mengeta

hui 

bagaima

na 

proses 

pengelol

aan 

penggun

aan dana 

pendidik

an yang 

didapat 

dari 

berbagai 

sumber 

di MI 

Sultan 

Agung 

 

 Bagaimana 

proses 

pengelolaan 

keseluruhan 

dana 

pendidikan di 

MI Sultan 

Agung? 

 Bagaimana 

proses 

pengelolaan 

dana BOS 

untuk kegiatan 

ekstrakurikuler 

yang ada di 

MI Sultan 

Agung? 

 Siapa sajakah 

yang terlibat 

dalam 

pengelolaanny

a? 

 Untuk pengelolaan itukan 

setiap awal tahun kita 

mengadakan raker, rapat kerja 

itu, yang salah satunya itu 

membahas perincian 

pemasukan dan pengeluaran 

dana anggaran. RAPBM, satu 

tahun kita bahas dalam proker 

itu kemudian kita klopkan. 

 Karena dana BOS itu terbatas, 

jadi yang bisa dibiayai BOS di 

biayai BOS, jadi apa saja 

dalam aturan penggunaan dana 

BOS ada itu kita maksimalkan 

menggunakan dana BOS. 

 Rapatnya kalo dulu menjelang 

masuk hari efektif baru kita 

rapat, sebelum liburan 

semester, namun untuk 

semester ini rapatnya hari ke 

1,2,3 KBM. Selama 3 hari itu 

untuk membahas pengeluaran 

anggaran. 

 Dana ekstrakurikuler, jadi 

segala yang dapat dibiayai 

oleh dana BOS itu diambilkan 

dari dana BOS untuk yang 

ekstrakurikuler, untuk yang 

tidak bisa itu kita pakai 
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menggunakan dana spp. Yang 

mendalami (untuk lebih 

jelasnya kebendahara). Oh ini 

tidak bisa menggunakan BOS, 

maka mengguanakan spp 

(komite), karena sangat 

terbatas untuk pnggunaannya.  

 Yang terlibat dalam 

pengelolaan yang itu tadi, saya 

dan bendahara dalam 

pengelolaan, tapi kadangkan 

bendahara juga minta bantuan 

kepada guru lain, karena 

bendahara untuk mengurusi 

BOS NAS, KAB, PROV itu 

kan waktu tidak cukup dalam 

membuat laporan. 

 

 1.4 Mengeta

hui 

bagaima

na 

evaluasi/

pertangg

ungjawa

ban dari 

penggun

aan dana 

pendidik

an di MI 

Sultan 

Agung 

 Berapa 

Besarnya dana 

BOS untuk 

kegiatan 

Ekstrakurikule

r? 

 Bagaimana 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan 

dana BOS ? 

 Kapan waktu 

evaluasi dana 

BOS di MI 

Sultan Agung? 

 Siapa sajakah 

yang terlibat 

dalam proses 

evaluasi 

tersebut? 

 Berapa ya, besarnya langsung 

ditanyakan ke bendahara saja.  

 Ya itu mengukurnya dengan 

lapornya itu, kalo ini tidak bisa 

ya di evaluasi, ka nada 

petunjuk untuk pengeluaran 

dana BOS itu, jadi bendahara 

itu sangat teliti mana yang 

boleh menggunakan dana BOS 

dan mana yang tidak. Jadi 

sangat hati-hati, kadang-

kadang kesulitannya itu 

dananya masih, keudidn 

apasaja yang bisa digunakan 

ya kadang kesulitannnya 

disitu. Kalo dulu kan bebas 

jadi kalo ada sisa untuk 

anggaran berikutnya. Sekarang 

kan sebaiknya akhir tahun 

sudah habis. Dan sekarang 

aturannya beda, kalo dulu enak 
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kalo sisa bisa di tabung. Jadi 

harus pandai melaporkan.  

 Ya ada evaluasi, tapi kan 

sudah di antisipasi dari awal. 

Jadi bendahara kan sangat 

teliti.   

 Evaluasi setiap mau bikin 

laporan 

 Yang terlibat bendahara, orang 

yang membantu, dan kepmad. 

 Evaluasi setiap satu semester. 

2. Peran 

dana 

BOS 

dalam 

kegiatan 

ekstraku

rikuler 

2.1 mengeta

hui 

macam-

macam 

ekstraku

rikuler 

yang ada 

di MI 

Sultan 

Agung 

 

 Apa saja 

eksrakurikuler 

yang ada di 

MI Sultan 

Agung?  

 

 Ekstrakurikuler yang wajib itu, 

BTAQ menggunakan metode 

qiroati, silat hadroh, seni 

musik, lukis, yang masuk 

wajib itu BTAQ, Silat, 

kaligrafi, yang tidak wajib itu 

musik, tari, hadroh, udah. 

Catur wajib untuk kelas 1. 

Yang atas tidak.  

 2.2 Mengeta

hui 

ekstraku

rikuler 

apa saja 

yang di 

danai 

menggu

nakan 

BOS di 

MI 

Sultan 

Agung 

 

 Apa saja 

ekstrakurikuler 

yang didanai 

dengan dana 

BOS di MI 

Sultan Agung? 

 Untuk lebih jelasnya tanya ke 

bendahara saja, dari pada nanti 

saya keliru 

 2.3 mengeta

hui 

dalam 

hal apa 

saja 

 apa saja yang 

dibiayai dalam 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

yang 

 Ya sama Tanya bendahara 

saja.  
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dana 

BOS 

berperan 

membia

yai 

dalam 

kegiatan 

ekstraku

rikuler 

di MI 

Sultan 

Agung 

 

menggunakan 

dana BOS di  

MI Sultan 

Agung? 

Ket :  

 Honor 

Pelatih 

 Pembelian 

alat-alat 

kesenian, 

olah raga, 

dll 

 Perawatan 

alat-alat 

 Kejuaraan, 

biaya 

transportasi 

lomba, dll 

 

Transkrip Wawancara 2 

Tanggal dan Waktu : 24 Agustus 2016 pukul 09. 30 – 10.40 

Tempat  : Kantor Guru MI Sultan Agung  

Informan  : Ibu Lilik (Bendahara BOS) 

Variabel Indikator Item pertanyaan Jawaban 

1.Pengelola

an dana 

BOS dalam 

kegiatan 

ekstrakurik

uler 

1.5 Mengeta

hui dari 

mana 

saja 

sumber 

dana 

pendidik

an yang 

ada di 

MI 

Sultan 

 Darimana 

saja sumber 

dana 

pendidikan 

di MI 

Sultan 

Agung? 

  

 Sultan agung untuk tahun ajaran 

2016/2017 sumber dananya 

pertama dari komite, kedua BOS 

nas, bos kabupaten, yang ke 

empat bos provinsi. 

 BOS nya ada tiga, yang BOS 

nas itu ya dari pusat, kalo yang 

BOS kabupaten ya dari 

kabupaten sleman, yang 

provinsi dari provinsi, yang bos 

kabupaten dan BOS provinsi 
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Agung 

 

itukan istilahnya BOS daerah. 

Jadi tidak semua daerah dapat. 

Artinya tidak semua daerah di 

Indonesia itu memberikan BOS 

DA, tapi kalo BOS nas 

keseluruh Indonesia. 

 Jadi untuk yang BOS kabupaten 

dan BOS provinsi itukan mulai 

ada itu tahun 2015, jadi tahun 

kemaren kayanya pas njenengan 

kesini belum, jadi mulai ada itu 

tahun 2015. Untuk realisasinya 

berarti kemarin sudah dibulan 

Mei, itu baru ada BOS DA nya. 

 1.6 Mengeta

hui 

bagaima

na 

pengelol

aan 

penerim

aan dana 

pendidik

an dari 

berbagai 

sumber 

di MI 

Sultan 

Agung 

 Bagaimana 

prosedur 

penerimaan 

dana 

pendidikan 

di MI 

Sultan 

Agung? 

 Siapa saja 

yang 

terlibat 

dalam 

penerimaan 

dana 

pendidikan

? 

 Kapan 

waktu 

penerimaan

nya? 

 Pertama ya untuk yang BOS ada 

pengajuan proposal, dari tiga-

tiganya. Ya kalo proposal itu ya 

biasalah isinya ya profil-profil 

madrasah, terutama itu nantikan 

untuk menetukan jumlah yang 

akan diterima sesuai dengan 

jumlah siswanya.  

 Kita mengajukan proposal baru 

nanti akan ada pemberitahuan ee 

biasanya si ya kaya ada 

sosialisasi, trus nanti ada 

disuruh mengajukan proposal 

baru nanti ada pemberitahuan 

dana BOS sudah turun. Itu 

untuk yang provinsi dan 

kabupaten. Kalo yang bos nas 

itu pengajuan proposal 

kemudian. Sebentar-sebentar 

itukan modelnya  triwulan mas 

jadi kalo yang 2015/2016 kan 

sudah ganti lagi kalo yang 2015 

itukan modelnya istilahnya 

minta ganti. Jadi sekolah yang 

mengeluarkan dulu mengajukan 

nota-nota yang sudah 
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dikeluarkan baru dana turun. 

Tapi mulai 2016 jadi modelnya 

ya kita mengajukan turun 3 

bulan trus untuk mengajukan 

triwulan selanjutkan madrasah 

harus menggunakan minimal 

85% dari dana yang sudah 

dikeluarkan dari triwulan 

pertama. Baru bisa mengajukan 

untuk triwulan berikutnya.  
 Soalnya laporannya itukan 

bukan sekedar laporan 

keseluruhan jadi kaya buku 

kas itu jumlahnya 

seluruhnya berapa ya itu 

laporannya. Tapi 

perkegiatan laporan BOS 

nya.  

 kalo penentuan diproposal 

itu kan ada RAPBM, jadi 

mana yang bisa dibiayai 

dengan BOS itu yang akan 

digunakan untuk pengajuan 

proposal.  

 Biasanya RAPBM itukan 

dibuat sesuai dengan raker 

hasil raker dituangkan 

dalam bentuk seperti ini. 

Nanti dari raker itu memang 

sudah ada yang bisa 

ditentukan ini bisa dibiayai 

dari BOS ini tidak, nanti ini 

yang BOS provinsi, ini yang 

BOS Nas, ini BOS kab.  
 Kalo pas raker itukan tiap 

standar kan menyusun 

rencana jadi guru-guru itu 

dibagi tiap-tiap standar, trus 

disusun rencana nah rencana 

itu dirangkum trus 

dituangkan di RAPBM. 

Menyesuaikan dengan 
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jumlah dana yang diterima. 

Tapi untuk yang khususnya 

dibiayai dengan dana BOS 

itu ya harus sesuai juknis 

BOS. jadi yang tidak bisa 

dibayai dari BOS dibiayai 

dari dana komite.  
 Waktu penerimaan itu tidak 

mesti, untuk yang tahun 

2016 ini bulan april untuk 

yang BOS kabupaten dan 

provinsi. Untuk BOS 

nasnya kemaren saya baru 

mengajukan dari bulan 

januari sampai juni. Cuma 

untuk triwulan berikutnya 

saya belum membuat 

proposal laporan nya juga 

belum. Jadi untuk yang 

semester satu ini belum. 

Jadi, untuk yang BOS NAS 

waktu penerimaan tiap 

madrasah itu tidak akan 

sama tergantung madrasah 

saat pengajuan proposal dan 

laporan yang sebelumnya. 

 1.7 Mengeta

hui 

bagaima

na 

proses 

pengelol

aan 

penggun

aan dana 

pendidik

an yang 

didapat 

dari 

berbagai 

sumber 

di MI 

 Bagaimana 

proses 

pengelolaan 

keseluruhan 

dana 

pendidikan 

di MI 

Sultan 

Agung? 

 Bagaimana 

proses 

pengelolaan 

dana BOS 

untuk 

kegiatan 

ekstrakurik

 Proses pengelolaan, ya 

secara umum si sama 

dengan yang dimana-mana. 

Kalo saya cen rodo angel, 

eee kadang saya laporan 

hanya satu semester kadang 

untuk ke pak kepala. Tapi 

untuk yang lain saya nggak 

tau. Karenakan saya hanya 

BOS.  

 Eeeee jadi setelah dana 

turun laporan ke pak kepala 

trus nanti kalau mau 

digunakan saya matur ke 

pak kepala kemudian 

melakukan proses 
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Sultan 

Agung 

 

uler yang 

ada di MI 

Sultan 

Agung? 

 Siapa 

sajakah 

yang 

terlibat 

dalam 

pengelolaan

nya? 

pengambilan dibank kan 

harus tanda tangan, ya 

sudah diambil trus nanti 

dibelanjakan  sesuai dengan 

RAPBM yang ada trus nanti 

saya membuat laporan. 

Untuk ketiga-tiganya gitu si 

saya selama ini loh mas. 

Kalo diakhir tahun itu ya 

laporan secara keseluruhan. 

Artinya jumlah dana yang 

diterima berapa yang 

digunakan berapa.  

 Kalo yang ekstrakurikuler 

itu kan saya biasanya dapat 

rekapan kegiatan 

ekstrakurikuler. Jadi dari 

bagian kesiswaan ada 

beberapa ekstrakurikuler 

trus kami ngrekap 

khususnya untuk yang 

honor loh ya ini. Kan 

mereka kan juga ada daftar 

hadir.  Kemudian kalo 

sudah direkap ya sudah 

kami bayarkan. Atau kalo 

yang untuk ATK nya ya 

kebutuhan bagian 

ekstrakurikuler itu apa kami 

menyerahkan sejumlah 

uang. Biasanya ke gurunya 

langsung. Kan yang tau 

itukan kebutuhannya itukan 

baliau, artinya kebutuhan 

sudah terekap tapikan yang 

tahu barangnya itukan 

beliau yang pembiananya 

itu jadi yang membelikan 

sana kami hanya menerima 

bukti pembelian. Jadi gak 

semuanya saya. Ada juga 

misal pramuka itukan saya 
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menyetorkan sesuai dengan 

RAPBM di BOS saya 

setorkan ke bendahara bu 

nunung baru beliau 

memberikan ke yang 

pramuka. Tapi kalau ada 

yang lain seperti 

pembianaan akademik dan 

nonakademik itu kan saya 

langsung. jadi ada yang dari 

saya llangsung ada juga 

yang dari bendahara lain.  

Tapi untuk yang ATKnya 

biasanya saya langsung. 

Maksudnya ATK itu 

kebutuhan ekstrakurikuler, 

kalo pramuka biasanya 

butuh bendera simapur atau 

butuh apa itukan bisa 

dibiayai juga. Mereka yang 

mencarikan saya dapat 

notanya.  
 Ya pak kepala, bendahara 

sendiri, kan BOS itukan 

bisa digunakan untuk 

banyak hal jadi kira-kira 

yang berkompeten untuk 

membelajakan dana itu ya 

itu yang terlibat. Misalnya 

untuk perpustakaan, berarti 

kan kkami menyerahkan ke 

pengurus perpustakaan.  
 

 1.8 Mengeta

hui 

bagaima

na 

evaluasi/

pertangg

ungjawa

ban dari 

penggun

 Berapa 

Besarnya 

dana BOS 

untuk 

kegiatan 

Ekstrakurik

uler? 

 Bagaimana 

mengukur 

 Mengukurnya efektif 

tidaknya nek se tau saya 

mas, ya pas di akhir tahun 

itu, artinya sudah terserap 

atau belum. Diakhir tahun 

itu biasanya ketahuan oh itu 

bisa dibiayai dengan dana 

BOS. ya BOS kan bedanya 

tahun ajaran dan tahun 
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aan dana 

pendidik

an di MI 

Sultan 

Agung 

keefektifan 

penggunaan 

dana BOS ? 

 Kapan 

waktu 

evaluasi 

dana BOS 

di MI 

Sultan 

Agung? 

 Siapa 

sajakah 

yang 

terlibat 

dalam 

proses 

evaluasi 

tersebut? 

anggaran ya ribet diproses 

pelaporannya karena kadang 

dilaporkan kan tapi itu 

masih berjalan pelaporan 

pengeluaran.  
 Nek yang terlibat dalam 

evaluasi itu kan dalam raker 

semua guru ikut terlibat.  
 

3. Peran 

dana BOS 

dalam 

kegiatan 

ekstrakuri

kuler 

2.4 mengeta

hui 

macam-

macam 

ekstraku

rikuler 

yang ada 

di MI 

Sultan 

Agung 

 

 Apa saja 

eksrakuriku

ler yang ada 

di MI 

Sultan 

Agung?  

 

  

 2.5 Mengeta

hui 

ekstraku

rikuler 

apa saja 

yang di 

danai 

menggu

nakan 

BOS di 

MI 

Sultan 

Agung 

 Apa saja 

ekstrakurik

uler yang 

didanai 

dengan 

dana BOS 

di MI 

Sultan 

Agung? 

 Terutama honor 

pembiananya, tapi gak 

semuanya. Kalo yang 

pembinaan itu dibiayai 

dengan BOS. kalo yang 

ekstrakurikuler itukan ada 

anak yang bayar untuk tiap 

bulan jadi misalnya lukis, 

itukan mbayar. Kalo yang 

itu (lukis) honor gurunya 

dibayar dengan uang siswa. 

Tapi kalo pembianaan 

khusus ini dibiayai dengan 
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 BOS. disini itu ada yang 

namanya ekstra pembianaan 

ada yang umum artinya 

semua anak bisa. Walaupun 

nantinya ini untuk kelas 1 

dan kelas 2. Lah yang ekstra 

khusus dibiayai BOS. jadi 

ekstrakurikuler khusus itu 

anak-anak tertentu yang 

mempunyai bakat khusus itu 

di bina. Untuk peralatan 

yang mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler juga 

menggunakan dana BOS. 

untuk perawatan juga 

menggunakan dana BOS. 

Untuk kejuaraan ada yang 

dibiayai dari BOS tapi kalo 

transport kebetulan memang 

proses pelaporannya kan 

ribet. Jadi biasanya jarang 

dari BOS, atau biasanya 

uang makannya, snack. 

Kalo biaya untuk mendaftar 

lomba juga bisa dari dana 

BOS.  
  

 2.6 mengeta

hui 

dalam 

hal apa 

saja 

dana 

BOS 

berperan 

membia

yai 

dalam 

kegiatan 

ekstraku

rikuler 

di MI 

 apa saja 

yang 

dibiayai 

dalam 

kegiatan 

ekstrakurik

uler yang 

menggunak

an dana 

BOS di  

MI Sultan 

Agung? 

Ket :  

 Honor 

Pelatih 
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Sultan 

Agung 

 

 Pembeli

an alat-

alat 

kesenian

, olah 

raga, dll 

 Perawata

n alat-

alat 

 Kejuaraa

n, biaya 

transport

asi 

lomba, 

dll 
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Transkrip Wawancara 3 

Tanggal dan Waktu : 26 Agustus 2016 pukul 09. 30 – 10.00 

Tempat  : Kantor Guru MI Sultan Agung  

Informan  : Ibu Hanurawati (Bendahara Madrasah) 

1. Komite itu sistem pembayarannya seperti apa? 

Jawab: wali murid langsung membayar di tempat pembayaran pake kartu spp, 

trus direkap, kemudian dimasukkan ke buku kas madrasah.  

2. Mbaayarnya sama ibu nggih? 

Jawab : ya 

3. Jadi setiap anak sudah membawa buku sppnya seperti itu bu? 

Jawab: ya 

4. Kemudian, untuk nominal dari pembayaran SPP itu dari yang paling tinggi itu 

berapa trus yang sedang sampe yang paling kecil itu berapa bu? 

Jawab : yang paling tinggi itu yang kemarin 150 ribu itu yang sekarang, kalo 

yang tahun kemarin 140, yang sedang itu 90, trus yang paling sedikit itu, ka 

nada siswa yang minta keringanan ada yang 50, 40, 60 itu untuk 12 anak an, 

yang tidak mampu.. rata-ratanya ya sekitar 90-100.  

5. Lah itu penentuan besar kacilnya itu dari apanya bu? 

Jawab : itu dari kemampuan masing-masing siswa, dari orang tua itu mengisi 

data masuk, kan januari tahun 2015 kemarin pas waktu kenaikan kelas, di 

tambah 40. Kan dua tahun lalu paling tinggi 100 lah mulai ada kenaikan itu 

ditambah 40. 

6. Itu penetuan pas awal masuk?  

Jawab : ya, orang tua mengisi ka nada 3 pilihan, yang tertinggi, trus 

dibawahnya yang sedang trus yang paling kecil.  

7. Lah itu harus ada bukti gak bu? Maksudnya bukti penghasilannya ? 

Jawab : ya, ada dari nulis penghasilan, biasanya yang dibawah 1 juta minta 

keringanan, kemudian ngambil pilihan yang paling rendah 
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8. Jadi orang tua gak harus membawa slip atau bukti penghasilan? 

Jawab : tidak, disitu kan sudah ada pengisian. Penghasilannya berapa 

9. Untuk pengelolaan dana keseluruhan kan ibu nggih, itu pengelolaannya 

gimna? 

Jawab : kan punya buku masukan dulu, buku pembantu istilahnya. 

Maksudnya jadi semua yang masuk kita rekap dulu, nanti kita 

mengeluarkannya kan kadang-kadang gak sempet langsung dimasukkan ke 

buku kas 

10. Tapi tetep mengacu e RAPBM ? 

Jawab : ya 

11. Untuk evaluasi dari penggunaan dana? 

Jawab: ya disesuaikan dengan RAPBM kalo pelaksanaannya sesuai dengan 

RAPBM maka itu sudah efektif. 
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Transkrip Wawancara 4 

Tanggal dan Waktu : 16 September 2016 pukul 07.30 – 08.00 

Tempat  : Kantor Guru MI Sultan Agung  

Informan  : Ibu Lilik (Bendahara BOS Madrasah) 

1. Apasaja konten yang ada dalam proposal pengajuan dana BOS? 

Jawab :  terutama berisi jumlah siswa itu kaitannya jumlah yang di RAPBM, 

trus ada RAPBM, RKAM, dan DPA, itu untuk semester satu,, januari sampai 

juni. Jadi pengajuannya satu semester, kerena biasanya ada perbedaan tahun 

anggaran dan tahun ajaran.  Kalo tahun anggaran kan tahun 2016 kalo tahun 

ajaran 2015/2016. Jadi yang 2016 itu yang januari –juni, mengikuti yang 

semester 2 tahun ajaran  2015/2016. Sedangkan yang juli-desember ikut ke 

tahun ajaran 2016/2017.  

 

2. Setahu saya pengajuan dana BOS itu ada syarat-syaratnya seperti RKAM, 

surat keputusan tentang penetapan madrasah penerima BOS, ? 

Jawab: oh iya itu ada kalo itu surat penetapan itukan dari sana, biasanya pak 

kepala yang menyimpan, tapi surat penetapan itu setahu saya kalau sini sudah 

mengajukan trus sana yang menetapkan. Tapi terkadang tidak setiap sekolah 

menerima surat penetapan, tapi biasanya dulu itu ada surat perjanjian 

kerjasama tapi untuk anggaran 2016 belum ada. Untuk format pengajuan 

proposal dana kan ada formatnya dari pemerintah kita tinggal menyesuaikan 

saja. Seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat tanggung jawab 

belanja. 

 

3. Untuk pengambilan itu seperti apa bu? 

Jawab: untuk setahu saya untuk uangnya transfer langsung ke rekening atas 

nama madrasah,  rekening khusus BOS atas nama madrasah. Jadi tetap ada 

rekening BOSatas nama madrasah. Jadi kalau udah ditranfer dikasih tahu 

sama kemenag kabupaten sleman, diberitahukan bahwa dana sudah cair.  

 

4. Untuk pengajuannya itu kemana bu? 

Jawab: untuk pengajuannya itu ke kemenag kabupaten sleman baru nanti dari 

kabupaten ke provinsi. 

 

5. Kalo yang sosialisasi itu yang mengadakan dari kemenag kabupaten atau 

provinsi bu? 

Jawab: kalo yang sosialisasi itu yang kemarin, kayanya langsung kanwil 

provinsi, biasanya perwakilan pengurus dari sekolah biasanya bendaharanya. 
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6. Kalo mau ambil dananya itu yang berhak mengambil sapa saja bu? 

Jawab: bendahara dan kepala madrasah, kan yang bertandatangan direkening 

itu bendahara BOS Madrasah dan kepala madrasah, tidak boleh ada yang lain 

 

7. Evaluasi itu ada tidak indicator tertentu untuk bisa menetukan apakah dana 

berjalan evektif atau tidaknya? 

Jawab  : biasanya si dari rencana yang ada itu sudah terlaksana atau belum, 

misalnya ada rencana beli barang tertntu atau membelanjakan anggaran yang 

ada itu biasanya sudah terlaksana atau belum, mengacu ke RAPBM DPA kan 

yang pertain kegiatan DPAnya,  

 

8. Apakah proses seperti itu dilaksanakan perbulan aatau tidak bu? 

Jawab : tidak mesti perbulan, jadi ada laporan pembelanjaan perbulan 

9. Untuk laporan bulan april mei juni sudah jadi atau belum bu? 

Jawab : belum, jadi belum direkap, jadi untuk jumlah fixnya belum tau. 
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Transkrip Wawancara 5 

Tanggal dan Waktu : 2 November 2016 pukul 10.10 – 10.50 WIB 

Tempat  : Kantor Guru MI Sultan Agung  

Informan  : Ibu Lilik (Bendahara BOS MI Sultan Agung) 

1. apakah ada bukti sosialisasi penggunaan dana BOS yang dilaksanakan oleh 

pemerintah? Baik berupa foto atau bukti slide powerpoint? 

Jawab: kalau powerpoint ada, tapi kalau foto tidak ada, kalau powerpoint juga 

dapat didonwload di websitenya kanwil kemenag juga ada, di info penting. 

 

2. Apakah ada bukti kwitansi penerimaan dana BOS? 

Jawab: bukti kwitansi penerimaan itu yang menandatangani kanwil 

kemenag,kuasa pengguna anggaran, kami mengajukan tapi tidak memperoleh 

hasilnya.  

 

3. apakah ada LPJ dari penggunaan dana BOS? 

Jawab: ya LPJnya dari laporan penggunaan itu, tidak ada rapat LPJ lainnya. 

 

4. Mengapa ada istilah transport dan honor? 

Jawab: karena yang ini hanya berupa transport yang ini berupa honor, jadi 

tidak digabungkan, kalo yang berupa honor karena dia punya SK dari 

yayasan, sedangkan yang berupa transport dia tidak mempunyai SK dari 

yayasan, makanya kalo yang berupa honor dia ada pajaknya. 

  

5. mengapa ada beberapa bukti penerimaan honor yang belum ditandatangani? 

Jawab: belum ada ttd nya karena dulu baru sementara laporannya. Untuk april 

mei juni. 
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Transkrip Wawancara 6 

Tanggal dan Waktu : 2 November 2016 pukul 01.00 – 01.15 WIB 

Tempat  : Masjid   

Informan  : Bapak Syarif Hidayatulloh (Pelatih Pencak Silat di MI 

Sultan Agung) 

1. menurut keterangan dari Bu Lilik, beliau menyampaikan bahwasanya teknis 

penggunaan dana BOS itukan melibatkan pelatih dalam hal membelanjakan 

dana. Apakah benar begitu pak? 

Jawab : iya seperti itu, biasanya dari bendahara BOs menawarkan apa yang 

mau dibeli, nanti kan otomatis saya langsung merekap alat yang mau saya 

beli. Nanti misal saya butuh alat packing untuk menahan pukulan, misalnya 

minta sepuluh baru bisa beli lima ya dibelikan lima dulu.  

 

2. setelah merekap dikasihkan Bu Lilik pak? 

Jawab: iya nanti dikasihkan ke Bu Lilik. Nanti dari ibu lilik melaporkan ke 

saya bahwa dananya hanya ada segini, kemudian saya belanjakan sesuai 

jumlah dana yang ada dulu, nanti bertahap tidak bisa langsung semua. Karena 

kegiatannya juga banyak dibagi-bagi. 

 

3. nanti yang membelanjakan bapak? 

Jawab : iya nanti biasanya yang membelanjakan saya, trus nanti notanya 

diberikan ke Bu Lilik. 
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Transkrip Wawancara 7 

Tanggal dan Waktu : 02 November 2016 pukul 13.30 – 14.00 WIB 

Tempat  : Kantor Guru MI Sultan Agung  

Informan  : Bapak Musa (Wakil Kepala Kesiswaan MI Sultan 

Agung tahun ajaran 2015/2016) 

1. berdasarkan wawancara dengan bu lilik apakah benar pada saat teknis 

pelaksanaan penggunaan dana BOS melalui atau melibatkan pihak kesiswaan? 

Jawab: pada umumnya benar. Tidak semua dibelikan sendiri oleh pelatih, kalo 

untuk yang dibelikan oleh pelatih yang bersifat sarana dan prasarana saja. 

Seperti kemarin dalam pembelian alat rebana tidak dibelikan oleh pelatih. 

Namun sebagian besar memang dibelikan oleh pelatih.  

 

2. pada proses penggunaannya seperti pembelian sarpras harus melalui bapak? 

Jawab : sepengetahuan saja, sebenarnya banyak, tidak Cuma ekstrakurikuler, 

seperti pembinaan. Pembinaan itukan ada yang akademik dan non akademik, 

itu pernah ketika awal tahun ajaran baru kita rapat seluruh pelatih 

ekstrakurikuler. Dalam rapat tersebut mereka membuat program kerja ada 

yang sudah jadi, dan ada yang dibawa pulang, setelah itu ada yang 

disampaikan langsung, ada yang belum bisa disampaikan langsung. 

  

3. program kerja tidak diambilkan dari RAPBM? 

Jawab : tidak, karena di RAPBM itukan sebenarnya belum disahkan, tapi ya 

akhirnya memang dimasukkan disitu. RAPBM pembuatannya itukan bareng 

dengan RAKER (rapat kerja) diawal tahun dan diakhir tahun pelajaran. Nah 

pelatihnya itukan kadang tidak bisa datang semua pas RAKER. Memang 

breakdown dari yang saya pegang itu setelah raker itu, Ketika saya raker 

dengan seluruh pelatih. Tepatnya untuk membahas mengenai breakdown itu. 

Sebenarnya rencana itukan sudah tertuang dalam RKJM dan juga ada 

penyesuaian-penyesuaian seperti ketika tahun ajaran sebelumnya masih ada 

target-target, program yang belum tercapai seperti pramuka penambahan 

Pembina, pengalihan jam, penambahan sarpras maka ditahun ajaran 

selanjutnya itu dimasukkan. 
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Transkrip Wawancara 8 

Tanggal dan Waktu : 3 November 2016 pukul 01.00 – 01.45 

Tempat  : Perpustakaan MI Sultan Agung  

Informan  : Bapak Solikhin (Pelatih Kaligrafi) 

1. menurut keterangan dari Bu Lilik, beliau menyampaikan bahwasanya teknis 

penggunaan dana BOS itukan melibatkan pelatih dalam hal membelanjakan 

dana. Apakah benar begitu pak? Kemudian bagaimana prosesnya? 

Jawab : ya dari kaligrafi kebutuhannya apa, misal peralatan, buku gambar, 

pokoknya untuk kaligrafi. Nanti ditulis, habisnya berapa, stelah itu nanti 

dikasihkan ke Bu Lilik, baru nanti Bu Lilik berpa yang masuk, jadi gak 

mungkin kaligrafi paling banyak sendiri. Tapi selama ini kebutuhan kaligrafi 

terpenuhi terus, karena memang kebutuhannya tidak banyak. kadang ada dana 

BOS ada uang untuk kaligrafi sekian, kadang ada yang mengajukan dulu, jadi 

kita merekap kebutuhan kaligrafi kemudian dimasukkan dalam proposal 

pengajuan dana BOS. kalau biasanya nggak dari sepengetahuan kesiswaan, 

jadi bebas yang penting laporannya jelas. Tapi untuk prosedurnya boleh 

melalui kesiswaan, alangkah bagusnya itu kalo masalah kebutuhan itu melalui 

sarpras nanti dari sarpras baru ke bendahara, tapi kalo yang ekstra itu 

langsung ke bu lilik. Atau saya belanja dulu nanti habisnya berapa baru nanti 

dilaporkan ke bu lilik. Selama ini yang membelanjakan kebutuhan saya karena 

saya yang tau kebutuhannya. Kalau ibu lilik langsung yang bagian penggajian 

itu untuk yang pembinaan. Kalo untuk penggajian umum itu dari Bu Nunung 

(Hanurawati). 
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Situs Resmi Kanwil Kementerian Agama DIY

Informasi Penting >> Selengkapnya ...

 http://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php?a=
artikel&id=35362

Bookmark This Page ! ! !

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Membeli buku teks
pelajaran untuk peserta
didik dan pegangan
guru sesuai dengan
kurikulum yang
diberlakukan oleh
madrasah

√ √ √

2 Mengganti buku teks
yang rusak/menambah
kekurangan untuk
memenuhi rasio satu
siswa satu buku

√ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

3 Membeli buku referensi √ X √
4 Membeli buku teks

pelajaran agama √ √ √
5 Langganan publikasi

berkala √ √ √
6 Akses informasi online √ √ X
7 Pemeliharaan buku/

koleksi perpustakaan √ √ √
8 Peningkatan

kompetensi tenaga
pustakawan

√ √ X
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No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

9 Pengembangan
database perpustakaan √ √ √

10 Pemeliharaan perabot
perpustakaan √ √ X

11 Pemeliharaan dan
pembelian AC
perpustakaan

√ X X

 Yang diutamakan adalah buku teks pelajaran yang
menunjang kurikulum yang diberlakukan di
madrasah

 Jika terdapat sumber dana lain, pembelian buku
yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi
kekurangan

 Pastikan siswa penerima PIP/miskin mendapatkan
pinjaman buku teks tersebut

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Administrasi
pendaftaran √ √ X

2 Penggandaan formulir
pendaftaran √ √ √

3 Pendaftaran ulang √ √ X
4 Biaya pendataan data

pokok siswa √ √ X
5 Penyusunan

RKM/RKAM
berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah

√ X X

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

6 Pembuatan spanduk
madrasah bebas
pungutan

√ X *
7 Pembuatan spanduk

madrasah bebas
pungutan administrasi
pendaftaran pertama
dan ulang

X X √

8 Masa orientasi peserta
didik baru X √ X

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

9 Konsumsi dan honor
panitia √ √ √

10 Transportasi untuk
berkoordinasi ke
instansi/lembaga lain

X X √
11 Kegiatan lainnya yang

terkait dengan
penerimaan peserta
didik baru

√ √ √

 Pembiayaannya mengacu pada Standar Biaya
Masukan (SBM) 2016 dari Kementerian Keuangan
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No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Peralatan praktikum
IPA, IPS, Bahasa,
keagamaan
dan komputer

X √ X

2 Media pembelajaran X √ X
3 Perlengkapan UKS X √ X
4 Olah raga X √ X
5 Kesenian X √ X

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Bahan praktikum IPA,
IPS, Bahasa, dan TIK X √ X

2 Bahan praktek
keagamaan X √ X

3 Bahan praktek kejuruan X √ X

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 PAKEM (MI),
Pembelajaran
Kontekstual (MTs)

√ X √
2 Pengembangan

pendidikan karakter √ √ √
3 Pembelajaran remedial √ √ √
4 Pembelajaran

pengayaan √ √ √
5 Pemantapan persiapan

ujian √ √ √
6 Pramuka √ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

7 Olahraga, kesenian,
karya ilmiah remaja,
dan palang merah
remaja

√ √ √

8 Kegiatan pembinaan
olimpiade sains X √ X

9 Pendidikan lingkungan
hidup √ √ √

10 Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS) X X √

11 Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS) √ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

12 Pembiayaan lomba-
lomba yang tidak
dibiayai dari dana
pemerintah/
pemerintah daerah dan
kegiatan ekstra
kurikuler lainnya

√ √ √

 Honor jam mengajar tambahan di luar jam
pelajaran yang belum diperhitungkan untuk
pemenuhan beban mengajar 24 JTM, dan/atau
biaya transportasinya

 Biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam
rangka mengikuti lomba

 Biaya pendaftaran mengikuti lomba

 Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
perlengkapan ekstrakurikuler lainnya



02/01/2002

4

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Ulangan harian √ √ √
2 Ulangan Tengah

Semester √ √ √
3 Ulangan Akhir

Semester/ Ulangan
Kenaikan Kelas

√ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

4 Ujian madrasah √ X X
5 Ujian madrasah (selain

mata pelajaran UN dan
UAMBN)

X √ X
6 Ujian Madrasah/UAMBN

Selama tidak
dianggarkan dari
APBN/APBD

X X √

 Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban

 Biaya koreksi khusus untuk ujian madrasah

 Biaya mengawas ujian madrasah atau Ujian
Nasional dan UAMBN selama tidak dibiayai/
dianggarkan dari sumber dana yang lain (APBN/
APBD)

 Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah
tempat mengajar yang tidak dibiayai pemerintah/
pemerintah daerah

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Buku tulis, kapur tulis,
pensil, spidol, kertas,
bahan praktikum, buku
induk siswa, buku
inventaris, tinta/toner,
CD, Flashdisk, dll

√ √ √

2 Pengadaan suku cadang
alat kantor √ √ √

3 Alat-alat kebersihan
madrasah √ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

4 Minuman dan makanan
ringan untuk
kebutuhan sehari-hari
di madrasah

√ √ X

5 Air minum galon * * √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

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

√ √ √

2 Pembiayaan
penggunaan internet
termasuk untuk
pemasangan baru

√ X √

3 Pembiayaan
penggunaan internet * √ *
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No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

4 Penambahan daya X √ X
5 Membeli genset atau

jenis lainnya yang
lebih cocok di daerah
tertentu misalnya
panel surya, jika di
madrasah yang tidak
ada jaringan listrik

√ X √

 Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat
dilakukan untuk maksimal pembelian voucher Rp.
250.000,-/bulan

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Pengecatan, perbaikan
atap bocor, perbaikan
pintu dan jendela

√ √ √
2 Perbaikan mebeler,

perbaikan sanitasi
madrasah (kamar
mandi dan WC),
perbaikan lantai
ubin/keramik dan
perawatan fasilitas
madrasah lainnya

√ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

3 Pemeliharaan perabot
perpustakaan X X √

4 Pemeliharaan dan
pembelian AC
perpustakaan

X X √
5 Honor kepada tenaga

kerja lepas orang
pribadi yang
melaksanakan kegiatan
perawatan atau
pemeliharaan
madrasah

√ X √

 Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi
dengan baik

 Penggunaan dana BOS untuk perawatan madrasah
tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- untuk setiap item
kegiatan

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 * Penyebutan * • Guru Honorer
• Tenaga Kependidikan

Honorer

• Guru Bukan
PNS (GBPNS)

• Tenaga
Kependidikan
Bukan PNS
(TKBPNS)

2 GBPNS (hanya untuk
memenuhi SPM) √ √ √

3 Pegawai administrasi
(termasuk administrasi
BOS untuk MI)

√ √ √
4 Pegawai perpustakaan √ √ √
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No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

5 Penjaga Madrasah √ √ √
6 Satpam √ √ √
7 Pegawai kebersihan √ √ √
8 Tenaga Operator Data

selama tidak
dianggarkan dari
sumber dana lainnya
(APBN/APBD)

X X √

 Dalam pengangkatan GBPNS/TKBPNS madrasah
harus mempertimbangkan batas maksimum
penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta
kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang
diperlukan

 Bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan
TKBPNS sebaiknya menganggarkan honornya pada
belanja pegawai

 GBPNS yang sudah mendapatkan tunjangan
sertifikasi, maka honor yang dapat dibayarkan
adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar 24 JTM
atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan
sertifikasinya

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 KKG/MGMP √ √ √
2 KKKM/MKKM √ √ √
3 Menghadiri seminar

yang terkait langsung
dengan peningkatan
mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
serta ditugaskan oleh
madrasah

√ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

4 Madrasah dapat
mengadakan
pengembangan profesi
guru atau peningkatan
kompetensi tenaga
kependidikan satu
kali/tahun selama tidak
dibiayai dari sumber
dana lainnya
(APBN/APBD)

X X √

 Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah/block
grant untuk pengembangan KKG/MGMP/KKM/
MKKM atau sejenisnya pada tahun anggaran yang
sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS
untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut dan diluar hari
mengajar

 Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/
pelatihan yang dilakukan oleh instansi/lembaga lain
apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga tersebut
sebagai penyelenggara
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No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Pemberian tambahan
bantuan biaya
transportasi bagi siswa
miskin yang
menghadapi masalah
biaya transport dari
dan ke madrasah

√ X √

2 Membeli alat
transportasi sederhana
bagi siswa miskin yang
akan menjadi barang
inventaris madrasah
(misalnya sepeda,
perahu penyeberangan,
dll)

√ X

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

3 Membantu membeli
seragam, sepatu dan
alat tulis bagi siswa
penerima Beasiswa
Siswa Miskin (BSM) atau
siswa miskin yang
otangtuanya memiliki
Kartu Perlindungan
Sosial (KPS)

√ X *

4 Membantu membeli
seragam, sepatu dan
alat tulis bagi siswa
miskin

* X √

 Penggunaannya tidak boleh dobel pembiayaan dari
dana PIP atau sumber dana lainnya

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Alat tulis kantor (ATK
termasuk tinta printer,
CD dan flash disk)

√ √ X
2 Penggandaan dan

surat-menyurat √ √ √
3 Penyusunan laporan

BOS, termasuk
konsumsi dalam rangka
penyusunan laporan
BOS

X √ X

4 Insentif bagi bendahara
dalam rangka
penyusunan laporan
BOS

√ √ √

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

5 Biaya transportasi
dalam rangka
mengambil dana BOS di
Bank/PT Pos

√ √ √

6 Penyusunan RKM/
RKAM berdasarkan
hasil evaluasi dari
madrasah

X X √

 Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa
dibayarkan insentifnya adalah bendahara
pengeluaran pembantu
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No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Desktop/work station √ X √
2 Laptop √ X √
3 Proyektor √ X √
4 Printer atau

Printer+Scanner √ X √
5 Scanner X X √

 Printer 1 unit/tahun

 Desktop/workstation maksimum 5 unit untuk MTs
dan MA, dan 3 unit untuk MI

 Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta
dengan garansi resmi

 Proyektor maksimal 3 unit dengan harga maksimum
Rp. 5 juta/unit dengan garansi resmi

 Peralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai
inventaris madrasah

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

1 Alat peraga
pendidikan/media
pembelajaran

√ X √
2 Mesin ketik √ X √
3 Fingerprint X X √
4 Alat ibadah X X √
5 Peralatan UKS √ X X

No Item Pembiayaan
2015

2016
MI & MTs MA

6 Pembelian meja dan
kursi siswa jika meja
dan kursi yang ada
sudah rusak berat

√ X √

 Penggunaan dana untuk komponen ini harus
dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan
Komite Madrasah

 Disimpan dengan maksud dibungakan

 Dipinjamkan kepada pihak lain

 Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)

 Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan
keuangan BOS atau software sejenis;

 Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya
studi banding, studi tour (karya wisata) dan
sejenisnya
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 Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru

 Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa
untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris
madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima
BSM

 Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat

 Membangun gedung/ruangan baru

 Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung
proses pembelajaran

 Menanamkan saham
 Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber

dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara
penuh/wajar

 Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada
kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran
dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara
keagamaan /acara keagamaan

 Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program
BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan
lembaga di luar Kementerian Agama

 Fahrudin, S.Ag, MA

› 085-643-876-052

 M. Nurudin Syah, S.Kom

› 081-328-226-113

› @syahuddin

 Hj. Meiyana EW, SE, MPA

› 081-227-299-20

› 087-739-004-754

 Sukarni

› 081-328-057-384
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Nama Ayah   : Miyanto 
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