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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahim 

 

Assalamualaikum Wr Wb. 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa sampai saat ini kita senantiasa dalam 

keadaan sehat walafiat--tidak lain karena rahmat, taufik serta hidayah Allah SWT. Mudah-

mudahan kita senantiasa berjalan di Jalan Allah. Karena dengan demikian Insya Allah akan 

menyelamatkan kita baik hidup di dunia dan akherat dan semoga dalam keseharian kita 

dalam Allah SWT. Amiin. 

      Marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa tahun pelajaran 

2016/2017 telah berakhir dengan selamat dan sukses. Capaian itu karena partitsipasi, 

kerjasama, bantuan dan do’a restu dari semua pihak terutama tim yang menangani langsung 

kebendaharaan. Capaian dimaksud akan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan 

program kerja tahun pelajaran 2017/2018. Sampai saat ini dengan bekal, petunjuk saran dan 

pengarahan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Wachid Hasyim Surabaya, kami dapat 

menyelesaikan program bendahara sekalipun sangat sederhana dan masih banyak 

kelemahan maupun kekuranganya. Oleh karena itu, teguran, kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan. 

Atas segala bantuan, do’a dan restu para bapak/ibu dari berbagai elemen, 

disampaikan terima kasih. 

 

Wassalamualaikum  Wr....... Wb 

       

      

Surabaya, 20 Juni 2017 

        Bendahara 

Ttd 

Tim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran 

Bertolak dari penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berupa desentralistik, maka 

hal ini berdampak pula terhadap reorientasi visi dan misi pendidikan nasional yang di 

dalamnya memuat Standar Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional yang berimbas 

pada prinsip penyelenggaraan pendidikan, pendanaan, dan strategi pembangunan 

pendidikan nasional. 

 

Hal-hal tersebut di atas, terutama sifat pemerintahan yang bersifat desentralistik, akan 

berpengaruh secara langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan, 

mengingat kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi setiap wilayah berbeda. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan pendidikan guna mencapai hasil yang lebih optimal, 

efektif, efesien dan sukses memerlukan keterkaitan elemen yang ada dalam 

mengoptimalkan kebendaharaan madrasah. 

 

Emplementasi otonomi lembaga pendidikan yang tertuang dalam School Based 

Management atau Manajemen Berbasis Madrasah/Madrasah (MBS/M) merupakan 

upaya kemandirian, kreativitas madrasah dalam peningkatan kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas dalam peningkatan mutu melalui kerjasama antara 

pemerintah, madrasah, lembaga penyelenggara pendidikan, lembaga-lembaga lain yang 

bergerak di bidang pendidikan, masyarakat umum dan wali murid, guru, karyawan dan 

para professional dan lainnya dalam  membantu untuk menggali, mengelola dan 

memanfaatkan dana yang dibutuhkan madrasah. 

 

Pelaksanaan pendidikan nasional menjamin pemerataan dan peningkatan mutu 

pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya 

saing dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tetcapainya 

tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan 
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dimaksud merupakan kriteria minimum tentang sistem pendidikan yang diberlakukan 

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Repblik Indonesia. 

 

Implementasi atau pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada 

peserta didik agar dapat: 

a) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b) Belajar untuk menghayati dan memahami, 

c) Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, 

d) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 

e) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang 

aktif, kreatif, efektif dan meyenangkan. 

 

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya biaya yang memadai. 

Biaya yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan 

dalam standar biaya.  

Standar biaya untuk lingkup pendidikan formal, mencakup: 

a) Kriteria minimum sarana yang terdiri dari Gaji pendidik/tenaga kependidkan, 

biaya barang sekali habis, biaya perbaikan/pengembangan sarana dan prasarana, 

biaya kegiatan kesiswaan, biaya kegiatan kurikulum, biaya pengelolaan, biaya 

buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan telekomunikasi, serta 

perlengkapan lain yang wajib dibiayai oleh maradsah. 

b) Kriteria minimum biaya terdiri dari iuran yang bersumber dari wali murid, hasil 

usaha madrasah, donator tetap dan/atau tidak tetap, dan sejumlah bantuan dari 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang dikelola untuk 

kemanfaatan madrasah oleh madrasah. 

 

Biaya pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur dari mutu madrasah. Tetapi fakta 

di lapangan banyak ditemukan bahwa ada sejumlah dana/biaya yang tidak dikelola 

madrasah dengan baik. Untuk itu diperlukan pemahaman dan pengaplikasian 

manajemen biaya pendidikan madrasah.  

Oleh karena itu, pengambil kebijakan di madrasah tentang pemahaman secara detail 

terhadap pentingnya biaya akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana 

merencanakan, mengadakan, menggunakan, melakukan pengawasan dan mengevaluasi 
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biaya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

 

1.2 Landasan Hukum Program Kerja 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

3) Peraturan pemerintah RI No. 69 Tahun 2009 tentang tentang standar biaya. 

4) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010, tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, 

Pasal 1; Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik pada 

Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB). Pemberian 

bantuan biaya pendidikan bertujuan membantu peserta didik yang orang tua atau 

walinya tidak mampu  

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan 

Pendidikan Dasar.   

 

1.3 Maksud, Tujuan dan sasaran  

1) Maksud 

Sebagai pedoman kerja bendahara madrasah dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya selama tahun pelajaran 2017/2018. 

 

2) Tujuan 

a) Meningkatkan  program kerja yang akan dilaksanakan sehingga dapat mencapai 

tujuan yang optimal karena efektif dan efisien dalam pelaksanaan. 

b) Sebagai bahan masukan bagi penyusunan program dan pertimbangan kepala 

madrasah dalam menetapkan kebijaksanaan serta langkah–langkah 

pengembangan madrasah selanjutnya. 

c) Agar dapat melaksakan tugas secara rinci, efektif dan efisien sesuai dengan 

bidang tugas bendahara. 
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3) Sasaran 

Sasaran dari program tahunan bendahara madrasah adalah membantu sebagian tugas 

kepala madrasah dalam mewujudkan dan menjamin kelancaran proses pembelajaran 

di MTs. Wachid Hasyim Surabaya. 
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BAB II 

BIAYA PENDIDIKAN 

 

 

2.1. Pengertian Biaya Pendidikan 

Secara Etimologis (bahasa) biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 

(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. 

Misalnya: biaya lokasi/tempat, biaya bangunan madrasah, biaya lapangan olahraga, gaji 

dan sebagainya.  

 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pendidikan itu adalah suatu 

komponen biaya yang sacara langsung maupun tidak langsung yang menunjang 

jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu 

sendiri. Menurut keputusan menteri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan 

Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Jenis pungutan dan yang 

sumbangan yang dimaksud pada Permen di atas, di antaranya: 

a) Biaya investasi 

b) Biaya operasi 

c) Bantuan biaya pendidikan 

d) beasiswa 

 

Secara micro (sempit) kepala madrasah lah yang bertanggungjawab atas penggalian dan 

pengelolaan biaya pendidikan yang di perlukan di madrasah. 

Sedangkan penerapan sejumlah administrasi biaya itu sendiri mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi terlaksananya proses pengelolaan keuangan/biaya di madrasah serta 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan di madrasah baik tujuan secara khusus 

maupun tujuan secara umum. 

 

Terdapat beberapa pemahaman mengenai administrasi biaya/keuangan di madrasah, di 

antaranya adalah: 

a) Berdasarkan konsepsi lama dan modern 

Menurut konsepsi lama administrasi biaya itu diartikan sebagai sebuah system 

yang mengatur ketertiban biaya yang ada di madrasah. Menurut konsepsi modern 
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administrasi biaya itu adalah suatu proses pengelolaan dalam penggunaan biaya 

yang ada di madrasah.  

b) Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu 

1. Seperangkat alat untuk mempertahankan pengelolaan biaya di madrasah 

melalui penggunaan disiplin (pendekatan otoriter) 

2. Seperangkat alat untuk mempertahankan pengelolaan biaya di madrasah 

melalui pendekatan intimidasi 

3. Seperangkat alat untuk memaksimalkan penggunaan biaya di madrasah 

sesuai peruntukan (pendekatan permisif) 

4. Seperangkat alat untuk mengefektifkan penggunaan biaya di madrasah 

sesuai dengan keputusan kepala madrasah (pendekatan intruksional) 

5. Seperangkat alat untuk meningkatkan pengelolaan biaya di madrasah 

6. Seperangkat alat untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan biaya 

yang ada di madrasah. 

 

Pengertian lain dari administrasi biaya adalah suatu usaha yang diarahkan untuk 

mewujudkan pengelolaan biaya yang efektif dan efisien serta dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan aturan yang ada. 

 

Dengan demikian adminitrasi biaya itu merupakan upaya untuk mengelola biaya yang 

dibutuhkan oleh madrasah demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan.  

 

2.1.1. MACAM – MACAM BIAYA PENDIDIKAN 

Adapun macam-macam biaya yang diperlukan di madrasah demi kelancaran dan 

keberhasilan kegiatan proses pendidikan madrasah, di antaranya: 

1) SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan): pos biaya ini sepenuhnya 

dibiayai oleh BOS/BOPDA; yang peruntukannya untuk biaya operasional 

rutin bulanan, seperti: HR guru/karyawan, ATK, tunjangan masa kerja, 

tunjangan jabatan, PDAM, listrik, telepon, air minum/teh guru, internet dan 

lain-lain. 

2) Kegiatan Ekstra Kurikuler: semua kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh 

BOS/BOPDA. 

3) PTS-1, PTS-2, PAS-1, PAS-2: kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh 

BOS/BOPDA. 
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4) Biaya ATK; pos ini sepenuhnya dibiayai oleh BOS/BOPDA. 

5) Pengajuan dan LPJ BOS: kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh 

BOS/BOPDA. 

6) Pengajuan dan LPJ BOPDA: kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh 

BOS/BOPDA. 

7) Tambahan Iuran Opersional: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

8) Buku Paket dan LKS: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

9) 1 setel seragam batik (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

10) Badge dan lokasi (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

11) 1 setel kaos olah raga (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

12) 3 jilbab (khusus putri) (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh 

murid/wali murid. 

13) Pemeliharaan Perpustakaan: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

14) Pemeliharaan lab. Computer: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

15) Pemeliharaan lab. IPA: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

16) Outbond dan LDKS (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid.  

17) Sampul raport (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

18) Uji talenta: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

19) Kalender Pendidikan: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

20) KTP (Kartu Tanda Pelajar) (kelas 7): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh 

murid/wali murid. 

21) Aksioma: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

22) KSM: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

23) Jalan Sehat Akhir Tahun: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

24) HUT RI: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 
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25) Study Lapangan (kelas 8): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

26) Tryout UN (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

27) UN (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

28) UAM (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

29) UAMBN (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

30) Ujian Praktek (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

31) Sampul dan Ligalisir ijazah (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh 

murid/wali murid. 

32) Ziaroh Wali (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

33) Daftar Ulang (kelas 7 & 8): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali 

murid. 

34) Wisuda (kelas 9): pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

35) Kelas Percontohan: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

36) Kelas AC: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

37) Biaya mutasi masuk: pos ini sepenuhnya dibiayai oleh murid/wali murid. 

38) Biaya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 

 

Catatan:  

1. Murid Panti Asuhan yang dikelola oleh yayasan dibebaskan dari biaya 

pendidikan. 

2. Murid yatim/miskin yang tidak tinggal di panti asuhan disubsidi oleh 

madrasah. 

 

2.1.2. Pemanfaatan Biaya Pendidikan 

Untuk menyempurnakan pemanfaatan biaya pendidikan disarankan menerapkan 

beberapa langkah pengelolaan biaya pendidikan, diantaranya: 

1) Kepala madrasah tidak terlalu intervensi secara langsung dengan urusan 

pelaksanaan administrasi biaya. 

2) Melakukan sistem pencatatan yang tepat sehingga mudah dikerjakan. 

3) Senantiasa ditinjau dari segi pengelolaan guna memperlancar pelaksanaan 

program. 
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Adapun masalah yang sering timbul dalam pengelolaan biaya pendidikan di 

madrasah adalah keterlambatan pembayaran baik oleh wali murid dan 

pemerintah. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam menangani 

masalah tersebut, di antaranya: 

1) Membangkitkan rasa tanggungjawab wali murid tentang pentingnya biaya 

pendidikan. 

2) Untuk pembiayaan rutin di madrasah dicarikan sumber alternative sehingga 

tidak mengganggu pproses pembelajaran dan sejenisnya. 

3) Melakukan counselling kepada siswa agar semakin disiplin dalam 

membayar. 

4) Mencari terobosan lain jika sumber alternative utama tidak bisa memberi 

pinjaman ketika BOS/BOPDA dan pembayaran wali murid terlambat 

Koordinasi dalam mengelola dan memanfaatkan biaya pendidikan di madrasah 

agar tetap berjalan lancar adalah tugas utama di lapangan dari bendahara 

madrasah. Oleh karena itu, bendahara madrasah beserta para petugas dan wali 

kelas yang berhubungan dengan biaya madrasah bertanggung jawab langsung 

kepada kepala madrasah. Adapun kebijaksanaan yang diperlukan untuk 

mengelola & memanfaatkan biaya pendidikan di madrasah adalah: 

1. Membina hubungan kerjasama yang baik dengan bendahara dan wali kelas 

2. Memimpin kerjasama dengan wali kelas dan petugas yang membantu 

bendahara. 

3. Memberikan pendampingan kepada semua unsur yang dilibatkan oleh 

bendahara. 

4. Mengawasi pembaharuan dan perbaikan administrasi biaya. 

5. Mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti terhadap biaya pendidikan. 

2.1.3. Prinsip dan Tata Tertib Pengelolaan Biaya Pendidikan 

Setiap madrasah memiliki prinsip-prinsip dan tata tertib pengelolaan biaya 

pendidikan di madrasah. Hal itu bertujuan untuk mempermudah kepala madrasah 

di dalam merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi sejumlah sumber biaya 

yang ada di madrasah.  

 

2.2. KOMPONEN-KOMPONEN ADMINISTRASI BIAYA PENDIDIKAN 

2.2.1. BUKU KAS UMUM 
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BKU (Buku Kas Umum) yang diberlakukan di MTs. Wachid Hasyim Surabaya 

sekurang-kurangnya memuat beberapa kolom, di antaranya: 

a) Kolom nomor urut 

b) Kolom hari/tanggal 

c) Kolom uraian pemasukan 

d) Kolom uraian pengeluaran 

e) Kolom jumlah pemasukan dan pengeluaran 

f) Kolom saldo 

 

2.2.2. RAPBM 

RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) MTs. Wachid 

Hasyim Surabaya disusun oleh tim anggaran setiap awal tahun pelajaran. Tim 

anggaran bekerja sesuai dengan pedoman teknis yang ada dan arahan dari kepala 

madrasah. RAPBM memuat semua anggaran kegiatan yang ada di MTS. Wachid 

Hasyim Surabaya secara detail (terperinci). Dalam penyusunan RAPBM kepala 

madrasah terlibat langsung. Kemudian, RAPBM yang dibuat dibahas yang 

melibatkan beberapa unsur madrasah, di antaranya: a). kepala madrasah, b). wakil 

kepala bidang kurikulum, c). wakil kepala bidang kesiswaan, d). wakil kepala 

bidang sarana dan prasarana, e). wakil kepala bidang humas, f) bendahara 

madrasah g). Beberapa perwakilan guru, h). Komite madrasah. Tahap selanjutnya 

adalah sosialisasi ke orang tua/wali murid. Adapun tahap terakhir adalah 

pengesyahan oleh kepala madrasah dan Ketua Yayasan Majlis Ta’lim 

Annahdliyah Surabaya.  

 

Adapun pedoman teknis yang digunakan oleh tim penyusun RAPBM MTs. 

Wachid Hasyim Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Besaran bantuan dana BOS 

2. Besaran pagu bantuan dana BOPDA 

3. Sejumlah biaya kegiatan madrasah yang sudah ditetapkan oleh kepala 

madrasah dan disetujui oleh ketua yayasan. 

 

2.2.3. BUKU REKENING BANK 

Buku rekening yang dimiliki dan dikelola oleh MTs. Wachid Hasyim Surabaya 

adalah: 
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1. Buku rekening BOPDA 

2. Buku rekening BOS 

3. Buku rekening madrasah; sebagai tempat penyimpanan dana yang 

bersumber dari orang tua/wali murid sebelum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya. 

4. Buku rekening buku paket/LKS; sebagai tempat penyimpanan dana yang 

bersumber dari orang tua/wali murid sebelum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya. 

 

2.2.4. BUKU KAS HARIAN 

Buku Kas Harian merupakan buku yang dijalankan oleh bendahara madrasah 

guna pecatatan pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Adapun format Buku Kas 

Harian menggunakan format yang dibakukan oleh madrasah. 

 

2.2.5. BUKU KAS BULANAN 

Buku Kas Bulanan merupakan buku yang dijalankan oleh bendahara madrasah 

guna pecatatan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Adapun format Buku 

Kas Bulanan menggunakan format yang dibakukan oleh madrasah. 

 

2.2.6. LPJ 

Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) merupakan bentuk pertanggung jawaban 

keuangan yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang ada di 

madrasah. LPJ dilakukan dan menjadi tanggung jawab kepala madrasah. Prinsip 

LPJ yang diberlakukan di MTs. Wachid Hasyim Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Efektifitas 

2. Efisiensi 

3. Transparansi 

4. Komprehensif 

 

Adapun jenis-jenis LPJ yang diberlakukan di MTs. Wachid Hasyim Surabaya, di 

antaranya: 

1. LPJ BOS dan BOPDA 

2. LPJ PIP 

3. LPJ Bantuan yang bersumber dari APBN/APBD 
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4. LPJ biaya operasional rutin bulanan 

5. LPJ Kegiatan kesiswaan 

6. LPJ kegiatan kurikulum 

7. LPJ kegiatan di bidang sarana dan prasarana 

8. LPJ kegiatan Humas 

9. LPJ kegiatan lainnya yang dibiayai dan bersumber dari anggaran madrasah 

 

2.3. HUBUNGAN BIAYA DENGAN PROGRAM PENGAJARAN 

Semua jenis anggaran yang ada di madrasah mempunyai pengaruh besar terhadap 

proses belajar mengajar. Persediaan anggaran atau penganggaran yang kurang dan tidak 

sesuai dengan jenis-jenis kegiatan akan menghambat proses pembelajaran dan proses 

pengembangan diri. Demikian pula apabila pengelolaan keuangan dan penerapan 

administrasi keuangan yang jelek akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen 

khususnya proses pembelajaran. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah 

keadaan keuangan di madrasah disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. 

 

2.4. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KERJA BENDAHARA  

Kerja profesional bendahara merupakan tuntutan yang mendasar di dalam menjalankan 

sederet tugas yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawabnya. Profesionalisme 

bendahara ditentukan oleh tingkat ketercapaian dan akuntabilitas di dalam menjalankan 

sejumlah jobdes (deskripsi pekerjaan) yang harus diselesaikan.  Di samping itu, 

bendahara dikatakan professional apabila yang bersangkutan mampu menjalankan 

sejumlah pekerjaan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan komprehensif. 

 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara, bertahap, menyeluruh dan kontinyus 

terhadap semua kegiatan bendahara yang tertulis di jobdes (deskripsi pekerjaan). 

Monev dimulai dari jobdes, rencana kerja, administrasi bendahara, etos kerja, melihat 

RAPBM berjalan, dan laporan sejumlah kegiatan yang sudah berjalan dengan dengan 

meminta sejumlah dokumen lain yang diperlukan.  

 

2.5. FUNGSI ADMINISTRASI KEUANGAN 

Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi madrasah 

yang optimal administrasi keuangan madrasah juga berfungsi untuk: 
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a. Mendukung segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran dan kegiatan-

kegiatan lainnya. 

b. Mempermudah pengelolaan keuangan madrasah. 

c. Mewujudkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan komprehensif. 

 

Adapun fungsi administrasi keuangan secara khusus menjadi tanggung jawab kepala 

madrasah karena berkaitan langsung dengan imlementasi fungsi manajemen, di 

antaranya: 

2.5.1. Perencanaan 

Perencanaan dapat dipandang sebagai suatu proses penentuan dan penyusunan 

rencana dan program-program kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang 

akan dating secara terpadu dan sistematis berdasarkan landasan, prinsip-prinsip 

dasar dan data/atau informasi yang terkait serta menggunakan sumber-sumber 

daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Rencana tersebut hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Harus jelas 

Kejelasan ini harus terlihat pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, 

jenis dan bentuk, tindakan (kegiatan) yang akan dilaksanakan, siapa 

pelaksananya, prosedur, metode dan teknis pelaksananya, bahan dan 

peralatan yang diperlukan serta waktu dan tempat pelaksanaan 

2. Harus realistis 

Hal ini mengandung arti bahwa; 

a. Rumusan, tujuan serta target harus mengandung harapan yang 

memungkinkan dapat dicapai baik yang menyangkut aspek kuantitatif 

maupun kualitatifnya. Untuk itu harapan tersebut harus disusun 

berdasarkan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh sumberdaya 

yang ada. 

b. Jenis dan bentuk kegiatan harus relevan dengan tujuan dan target yang 

hendak dicapai. 

c. Prosedur, metode dan teknis pelaksanaan harus relevan dengan tujuan 

yangnhendak dicapai serta harus memungkinkan kegiatan yang telah 

dipilih dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

d. Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan kegiatan tersebut 

harus memiliki kemampuan dan motivasi serta aspek pribadi lainnya 
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yang memungkinkan terlaksananya tugas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

3. Rencana harus terpadu 

a. Rencana harus memperlihatkan unsur-unsurnya baik yang bersifat 

insani maupun non insani sebagai komponen-komponen yang 

bergantung satu sama sama lain, berinteraksi dan bergerak bersama 

secara sinkron kearah tercapainya tujuan dan target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b. Rencana harus memiliki tata urut yang teratur dan disusun 

berdasarkan skala prioritas. 

2.5.2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu proses yang menyangkut perumusan dan 

rincian pekerjaan dan tugas serta kegiatan yang berdasarkan struktur organisasi 

formal kepada orang-orang yang memiliki kesanggupan dan kemampuan 

melaksanakannya sebagai prasyarat bagi terciptanya kerjasama yang harmonis 

dan optimal ke arah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. 

Pengorganisasian ini meliputi langkah-langkah antara lain: 

a. Mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan 

sebelumnya. 

b. Mengkaji kembali pekerjaan yang telah direncanakan dan merincinya 

menjadi sejumlah tugas dan menjabarkan menjadi sejumlah kegiatan. 

c. Menentukan personil yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk 

melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut. 

d. Memberikan informasi yang jelas kepada semua unsur tentang tugas 

kegiatan yang harus dilaksanakan, mengenai waktu dan tempatnya, serta 

hubungan kerja dengan pihak yangn terkait. 

2.5.3. Menggerakkan 

Fungsi ini menyangkut upaya kepala madrasah untuk memberikan pengaruh 

pengaruh yang dapat menyebabkan semua unsur tergerak untuk melaksanakan 

tugas dan kegiatannya secara bersama-bersama dalam rangka mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

2.5.4. Memberikan arahan 

Fungsi ini menyangkut upaya kepala madrasah untuk memberikan 

informasi, petunjuk, serta bimbingan kepada unsur yang dipimpinnya agar 
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terhindar dari penyimpangan, kesulitan atau kegagalan dalam melaksanakan 

tugas. Fungsi ini berlaku sepanjang proses pelaksanaan kegiatan. 

2.5.5. Pengkoordinasian 

Fungsi ini menyangkut upaya kepala madrasah untuk menyelaraskan gerak 

langkah dan memelihara prinsip taat asas (konsisten) pada setiap unsur khususnya 

di dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya agar dapat tujuan dan 

sasaran yang telah direncanakan .Hal ini dilakukan oleh kepala madrasah melalui 

pembinaan kerjasama antar guru, dan guru dengan pihak-pihak luar yang terkait 

dengan penggalian, penanganan keuangan madrasah. Di samping itu penyelarasan 

dan ketaatan pada asas diupayakan agar fungsi yang satu gengan yang lainnya 

dapat mercapai dan memenuhi target yang ditetapkan. 

2.5.6. Pengendalian 

Fungsi ini mencakup upaya kepala madrasah untuk: 

a. Mengamati seluruh aspek dan unsur persiapan dan pelaksanaan program-

program kegiatan yang telah direncanakan 

b. Menilai seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang ada dapat mencapai sasaran-

sasaran dan tujuan. 

c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan 

beserta faktor-faktor penyebabnya. 

d. Mencari dan menyarankan atau menentukan cara-cara pemecahan masalah-

masalah tersebut. 

e. Mengujicobakan atau menerapkan cara pemecahan masalah yang telah 

dipilih guna menghilagkan atau mengurangi kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan. 

Dengan demikian dalam melaksanakan fungsi ini kepala madrasah dapat 

menggunakan sekurang-kurangnya 3 pendekatan yaitu: 

a. Pengendalian yang bersifat pencegahan 

b. Pengendalian langsung 

c. Pengendalian yang bersifat perbaikan. 

2.5.7. Inovasi 

Fungsi ini menyangkut upaya kepala madrasah untuk menciptakan kondisikondisi 

yang memungkinkan diri para guru untuk melakukan tindakan tindakan atau 

usaha-usaha yang bersifat kreatif inovatif.dengan demikian kepala madrasah dan 

guru-guru perlu mencari atau menciptakan cara-cara kerja atau hal-hal yang baru 
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yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Sekurang-kurangnya mereka diharapkan 

mampu dan mau memodifikasi hal-hal atau cara-cara yang lebih baik atau lebih 

efektif dan efisien agar pembaharuan pendidikan dapat muncul dari warga 

madrasah. Hal ini juga akan menumbuhkan sikap dan daya kreatif warga 

madrasah itu sendiri. 

Dalam melakukan fungsi ini kepala madrasah memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Harus di sadari bahwa sesuatu yang baru belum tentu lebih baik dari yang 

lama. 

b. Jika mampu menemukan atau menciptakan sesuatu hal atau cara baru, ia 

tidak perlu memandang rendah yang lama 

c. Perlu dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. 

2.6. TUJUAN ADMINISTRASI KEUANGAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari administrasi keuangan tidak lain adalah  agar 

semua kegiatan tersebut mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi 

keuangan semakin lama dirasakan semakin rumit karena pendidikan juga menyangkut 

masyarakat atau orang tua murid, yang terlibat langsung dalam pendidikan tersebut. 

Oleh karena itu, apabila administrasi keuangan berjalan dengan baik maka semakin 

yakin pula bahwa tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. 

Mengingat madrasah itu merupakan subsistem pendidikan nasional maka tujuan 

dari administrasi keuangan itu bersumber dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. 

Sedangkan subsistem administrasi keuangan dalam madrasah bertujuan untuk 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan madrasah tersebut, baik tujuan khusus 

maupun tujuan secara umum. 
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BAB III 

PROGRAM KERJA BENDAHARA 

 

3.1 Target Bidang bendahara 

1. Penjelasan Program Kerja 

2. Terinventaris RAPBM 

3. Peningkatan etos kerja bendahara  

4. Ter-cover anggaran yang masih kurang 

5. Terwujud kerja yang bersih dari tindakan monopoli. 

6. Tertangani masuknya semua anggaran  

7. Terselesaikan penanganan masalah keterlambatan BOS/BOPDA. 

8. Semakin akuntabel dalam mengelola anggaran non budgeter 

9. Semakin tepat waktu dalam menyalurkan anggaran setiap pos kegiatan 

10. Tepat waktu dan benar dalam peng-LPJ-an setiap kegiatan. 

11. Tepat waktu dan benar dalam peng-LPJ-an ke yayasan 

12. Tepat waktu dan benar dalam peng-LPJ-an dana BOS 

13. Tepat waktu dan benar dalam peng-LPJ-an dana BOPDA 

14. Terinventarisir semua LPJ kegiatan 
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3.2 Program Kerja Bidang Sarana Prasarana 

No 
KEGIATAN 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KEBERHASILAN 

PENANGUNG 

JAWAB/ 

PELAKSANA 

BATAS 

WAKTU 

SUMBER 

DAYA 
KET 

1. Membuat 

Program Kerja 

Tahunan 

Meningkatkan 

program kegiatan 

bidang 

kebendaharaan 

Rincian 

Program 

Kerja 

Tahunan 

Adanya program 

kerja bidang 

kebendaharaan 

 bendahara    

 

2 Sosialisasi 

proram kerja 

Memahamkan 

pentingnya 

anggaran/biaya 

Rincian 

Program 

Kerja 

Tahunan 

Terlaksananya 

Penjelasan 

Program Kerja 

 Bendahara    

 

3 Menginventarisir 

semua 

administrasi 

bendahara 

Memudahkan 

dalam 

menjalankan 

fungsi 

pengelolaan 

Efektifitas 

penggunaan  

sejumlah 

inventaris 

madrasah  

Terwujudnya 

sistim inventaris 

yang baik 

 Bendahara    
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4 Meningkatkan 

etos kerja 

bendahara 

Etos kerja 

bendahara 

meningkat 

Peningkatan 

pengelolaan 

keuangan 

madrasah 

Terwujudnya 

perbaikan dan 

peningkatan 

pengelolaan 

keuangan 

madrasah 

 Bendahara    

 

5 Meng-cover 

anggaran 

kegiatan yang 

masih kurang 

 

Semua kegiatan 

madrasah 

terlaksana 

dengananggaran 

yang cukup 

Biaya semua 

program 

yang belum 

ter-cover  

Terlaksananya 

distribusi anggaran 

secara merata 

 Bendahara    

 

6 Mewujudkan 

kerja yang bersih 

dari tindakan 

monopoli 

Melancarkan 

pendidikan di dan 

mennyejahterakan 

madrasah 

Mengelola 

dengan 

perencanaan, 

implementasi 

dan 

pengawasan 

yang lebih 

serius 

Terwujudnya 

pendidikan di 

madrasah 

berkualitas dan 

kesejahteraan 

warga madrasah. 

 

 bendahara    

 

7 Menangani uang 

masuk dan 

menjalankan 

RAPBM yang 

lebih akuntabel 

Menerapkan 

prinsip efektif dan 

efisien dalam 

pemanfaatan 

anggaran  

Anggaran 

yang dikelola 

madrasah 

Terwujudnya 

efektifitas dan 

efisiensi 

pengelolaan 

anggaran 

 

 Bendahara    
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8 Menyelesaikan 

penanganan 

keterlambatan 

pencairan 

BOS/BOPDA 

Pembelajaran dan 

semua program 

tetap bisa berjalan 

Peminjaman 

sumber dana 

madrasah 

yang belum 

terpakai 

Suksesnya 

pemanfaatan dan 

penanganan 

sumber dana di 

luar BOS dan 

BOPDA 

 Bendahara    

 

9 Memeningkatkan 

akuntabilitas 

pengelolaan dan 

pengananan dana 

non budgeter 

Pemanfaatan dana 

non budgeter bisa 

semakin tepat 

sasaran 

Sejumlah 

kegiatan 

yang tidak 

tertera di 

RAPBM 

Terwujudnya 

peningkatan 

akuntabilitas dan 

pemanfaatan dana 

non budgeter 

 Bendahara    

 

10 Meningkatkan 

percepatan 

penyaluran 

anggaran 

kegiatan 

madrasah 

Mempermudah 

dalam 

menjalankan 

program kegiatan 

Kegiatan 

rutin 

operasional 

bulanan dan 

kegiatan 

rutin lainnya 

Terwujudnya 

percepatan 

penyaluran dan 

pemanfaatan 

anggaran 

 Bendahara    

 

11 Meningkatkan 

kinerja 

bendahara dalam 

penyusunan LPJ 

setiap kegiatan 

Mempermudah 

dan 

memperlancar 

kegiatan 

madrasah  

Masing-

masing pos 

anggaran 

yang 

terprogram  

Ketepatan dalam 

menyusun LPJ 

semua kegiatan 

 Bendahara    

 

12 Meningkatkan 

kinerja 

bendahara dalam 

penyusunan LPJ 

tahunan ke 

yayasan  

Mengetahui 

keadaan keuangan 

madrasah 

Pemanfaatan 

saldo 

anggaran 

kegiatan 

madrasah 

Terlaksananya 

program 

pengembangan 

madrasah 

 Bendahara    
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13 Meningkatkan 

kinerja tim BOS 

dalam menyusun 

LPJ BOS 

Usulan dana BOS 

selanjutnya tidak 

tersendat 

Distribusi 

dan 

pemanfaatan 

dana BOS 

sesuai 

peruntukan 

Terwujudnya 

penyaluran dan 

penggunaan dana 

BOS yang sesuai 

dengan Domnis 

 Bendahara/Kamad    

 

14 Meningkatkan 

kinerja tim 

BOPDA dalam 

menyusun LPJ 

BOPDA 

Usulan dana 

BOPDA 

selanjutnya tidak 

tersendat 

Distribusi 

dan 

pemanfaatan 

dana 

BOPDA 

sesuai 

peruntukan 

Terwujudnya 

penyaluran dan 

penggunaan dana 

BOPDA yang 

sesuai dengan 

Domnis 

 Bendahara/kamad    

 

15 Menginventarisir 

semua LPJ 

keuangan 

kegiatan menjadi 

lebih sempurna 

dan lebih efektif 

Mudah dalam 

pemanfaatn dan 

penggunaan LPJ 

di kemudian hari 

sesuai 

kepentingan 

Bukti semua 

LPJ 

keuangan 

kegiatan 

tetap 

terkendali 

Semakin 

terwujudnya 

pengendalian 

semua  keuangan 

kegiatan melalui 

LPJ 

 

 Bendahara/Kamad    

 

 

3.3 Rencana Kerja (Action Plan) 

No 
KEGIATAN 

TUJUAN 

INDIKATOR 

KEBERHASI

LAN 

PENANGUNG 

JAWAB/ 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

2017 2018 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
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1. 

Membuat 

Program 

Kerja 

Tahunan 

Meningkatka

n program 

kegiatan 

bidang 

kebendahara

an 

Adanya 

program 

kerja bidang 

kebendahara

an 

 bendahara 

 

           

2 

Sosialisasi 

proram kerja 

Memahamka

n pentingnya 

anggaran/bia

ya 

Terlaksanany

a Penjelasan 

Program 

Kerja 

 Bendahara 

 

           

3 

Menginventa

risir semua 

administrasi 

bendahara 

Memudahka

n dalam 

menjalankan 

fungsi 

pengelolaan 

Terwujudnya 

sistim 

inventaris 

yang baik 

 Bendahara 

            

4 

Meningkatka

n etos kerja 

bendahara 

Etos kerja 

bendahara 

meningkat 

Terwujudnya 

perbaikan 

dan 

peningkatan 

pengelolaan 

keuangan 

madrasah 

 Bendahara 

            

5 
Meng-cover 

anggaran 

kegiatan 

Semua 

kegiatan 

madrasah 

Terlaksanany

a distribusi 

 Bendahara 
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yang masih 

kurang 

 

terlaksana 

denganangga

ran yang 

cukup 

anggaran 

secara merata 

6 

Mewujudkan 

kerja yang 

bersih dari 

tindakan 

monopoli 

Melancarkan 

pendidikan di 

dan 

mennyejahter

akan 

madrasah 

Terwujudnya 

pendidikan di 

madrasah 

berkualitas 

dan 

kesejahteraan 

warga 

madrasah. 

 

 bendahara 

            

7 

Menangani 

uang masuk 

dan 

menjalankan 

RAPBM 

yang lebih 

akuntabel 

Menerapkan 

prinsip 

efektif dan 

efisien dalam 

pemanfaatan 

anggaran  

Terwujudnya 

efektifitas 

dan efisiensi 

pengelolaan 

anggaran 

 

 Bendahara 

            

8 

Menyelesaik

an masalah 

keterlambata

n pencairan 

BOS/BOPD

A 

Pembelajaran 

dan semua 

program 

tetap bisa 

berjalan 

Suksesnya 

pemanfaatan 

dan 

penanganan 

sumber dana 

di luar BOS 

dan BOPDA 

 Bendahara 
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9 

Memeningka

tkan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

dan 

pengananan 

dana non 

budgeter 

Pemanfaatan 

dana non 

budgeter bisa 

semakin tepat 

sasaran 

Terwujudnya 

peningkatan 

akuntabilitas 

dan 

pemanfaatan 

dana non 

budgeter 

 Bendahara 

            

10 

Meningkatka

n percepatan 

penyaluran 

anggaran 

kegiatan 

madrasah 

Mempermud

ah dalam 

menjalankan 

program 

kegiatan 

Terwujudnya 

percepatan 

penyaluran 

dan 

pemanfaatan 

anggaran 

 Bendahara 

            

11 

Meningkatka

n kinerja 

bendahara 

dalam 

penyusunan 

LPJ setiap 

kegiatan 

Mempermud

ah dan 

memperlanca

r kegiatan 

madrasah  

Ketepatan 

dalam 

menyusun 

LPJ semua 

kegiatan 

 Bendahara 

            

12 

Meningkatka

n kinerja 

bendahara 

dalam 

penyusunan 

LPJ tahunan 

ke yayasan  

Mengetahui 

keadaan 

keuangan 

madrasah 

Terlaksanany

a program 

pengembang

an madrasah 

 Bendahara 

            

13 
Meningkatka

n kinerja tim 

BOS dalam 

Usulan dana 

BOS 

selanjutnya 

Terwujudnya 

penyaluran 

dan 

 Bendahara/

Kamad             
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menyusun 

LPJ BOS 

tidak 

tersendat 

penggunaan 

dana BOS 

yang sesuai 

dengan 

Domnis 

14 

Meningkatka

n kinerja tim 

BOPDA 

dalam 

menyusun 

LPJ BOPDA 

Usulan dana 

BOPDA 

selanjutnya 

tidak 

tersendat 

Terwujudnya 

penyaluran 

dan 

penggunaan 

dana 

BOPDA 

yang sesuai 

dengan 

Domnis 

 Bendahara/k

amad 

            

15 

Menginventa

risir semua 

LPJ 

keuangan 

kegiatan 

menjadi 

lebih 

sempurna 

dan lebih 

efektif 

Mudah dalam 

pemanfaatn 

dan 

penggunaan 

LPJ di 

kemudian 

hari sesuai 

kepentingan 

Semakin 

terwujudnya 

pengendalian 

semua  

keuangan 

kegiatan 

melalui LPJ 

 

 Bendahara/

Kamad 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1) Sarana dan Prasarana madrasah merupakan salah satu faktor penunjang dalam 

pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di madrasah. Tentunya hal 

tersebut dapat dicapai apabila ketersedian sarana dan prasarana yang memadai 

disertai dengan pengelolaan secara optimal. 

2) Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang 

lebih dikenal dengan istilah KTSP dimana penerapan desentralisasi pengambilan 

keputusan, memberikan hak otonomi penuh terhadap setiap tingkat satuan 

pendidikan, untuk mengoptimalkan penyedian, pendayagunaan, perawatan dan 

pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Madrasah dituntut untuk memiliki 

kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan madrasah menurut 

kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga madrasah dengan tetap 

mengacu pada peraturan dan perundang undangan pendidikan nasional yang 

berlaku. 

3) Sarana Prasarana yang ada di madrasah seharusnya dikelola dengan sebaik-

baiknya. Pengelolaan dimaksud meliputi: 

a) Perencanaan 

b) Pengadaan 

c) Inventarisasi 

d) Penyimpanan 

e) Penataan 

f) Penggunaan 

g) Pemeliharaan   

h) Penghapusan 

 

4.2. Saran-saran 

Diharapkan program kerja Bidang Sarana Prasarana  ini dapat dijadikan acuan dan 

pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan  di MTs. Wachid Hasyim Surabaya tahun 

pelajaran 2017/2018 dan untuk tahun pelajaran yang akan datang.  Kami sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar dalam tahun pelajaran 2018/2019 

bisa lebih baik lagi. 
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Lampiran-lampiran: 

1. SK Bendahara Madrasah 

2. RAPBM tahun berjalan ada di madrasah 

3. SK Tim Penyusun 
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TIM PENYUSUN  PROGRAM KERJA BENDAHARA 

MTs. WACHID HASYIM SURABAYA 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

NO N A M A JABATAN 

1 Drs. Supriyanto, MM Pembina 

2 Drs. H. Jaminun Ketua Pelaksana 

3 Moch. Taufiqurrochman, S.Ag Wakil Ketua Pelaksana 

4 Erdin Liestyanto, S.Pd Sekretaris 

5 Hj. Indah Masrifah, S.Ag Bendahara 

6 H. Zainuri, S.Ag Pengawas-1 

7 Sugianto, S.Pd Pengawas-2 

8 Abdul Karim, S.Si, M.Pd Perlengkapan 

 

 

 

 

Surabaya, 10 Juni 2017 

Kepala Madrasah, 

 

 

Drs. Supriyanto, MM 

 

 

 

 

 


