
 

INSTRUMEN PENGGALIAN DATA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

DI JAWA BARAT 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Kab./Kota  :         

Nama Responden :         

Jabatan responden:         

No. Contact   :         

 

IDENTITAS SEKOLAH 

 

Jumlah guru : PNS:……….. orang  Non PNS: ………….orang 

Jumlah siswa : ……………… siswa (total/keseluruhan) 

Jumlah siswa  kls awal: …………..siswa Kls akhir: ………….siswa 

Jml Ruang Kls : ……………… ruang Kls  

Jml TAS : PNS:……….. orang  Non PNS: ………….orang 

Jml Rombel : ……………….. rombel  

 

 

 

 

 

TAHUN 2009  

S E K O L A H 
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PEDOMAN CHEKLIST PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
PADA LEVEL SEKOLAH 

Petunjuk : 

Pilihlan salah satu kondisi yang dapat menggambarkan pembiayaan pendidikan di sekolah 

Bapak/Ibu dengan membubuhkan tanda cheklist (√) pada kolom “Ada” atau “tidak”. Jika 

Bapak/Ibu memilih kolom (3) “Ada”, mohon mengisi kolom (5) “ bersaran nominal”. 

A. Biaya Operasi  

Jenis Pembiayaan 
Pendidikan 

(persekolahan) 
Aspek Pembiayaan  

Pembiayaan 
sekolah 

Jika ada, besaran 
nominalnya 

(Rp) Ada Tidak 

1. Kesejahteraan 
tenaga pendidik 
dan kependidikan 

a. Insentif tambahan bagi guru PNS/GTY 
dari Pemda Kab./Kota per orang per 
bulan  

   

b. Insentif tambahan bagi tenaga 
administrasi di sekolah dari Pemda 
Kab./Kota per orang per bulan  

   

 c. Honor bagi guru untuk kelebihan jam 
mengajar dari sekolah 

   

 d. Honor yang diterima guru bantu/sukwan/ 
honor daerah dari sekolah per bulan  

   

 e. Biaya perjalanan dari sekolah untuk 
proses mutasi/promosi per guru   

   

 f. Hadiah hari raya  dari sekolah untuk guru 
(per orang)  

   

 g. Hadiah hari raya  dari sekolah untuk 
tenaga administrasi  

   

 h. Biaya yang dialokasikan dari sekolah 
untuk pakaian seragam guru per orang  

   

 i. Biaya yang dialokasikan dari sekolah 
untuk pakaian seragam tenaga 
administrasi per orang  

   

 j. Alokasi uang lembur dari sekolah bagi 
tenaga administrasi sekolah per jam 

   

2. Peningkatan 
Profesi/Diklat 

a. Biaya khusus sekolah untuk diklat 
peningkatan kemampuan professional 
bagi guru per orang per tahun  

   

 b. Biaya diklat bagi kepala sekolah per 
orang per tahun  

   

 c. Biaya diklat bagi tenaga administrasi 
sekolah per orang per tahun 

   

 d. Biaya sekolah untuk pelaksanaan 
kegiatan KKG/MGMP per guru per tahun 

   

 e. Biaya sekolah untuk pelaksanaan 
kegiatan MKKS per tahun 
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Jenis Pembiayaan 
Pendidikan 

(persekolahan) 
Aspek Pembiayaan  

Pembiayaan 
sekolah 

Jika ada, besaran 
nominalnya 

(Rp) Ada Tidak 

3. Penyelenggaraan 
KBM 

a. Biaya sekolah untuk penyediaan buku 
bahan ajar per siswa per tahun 

   

b. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan 
praktikum IPA per siswa pertahun 

   

 c. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan 
praktik IPS persiswa pertahun 

   

 d. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan 
praktik keterampilan persiswa per tahun 

   

 e. Biaya sekolah untuk pengembangan 
kurikulum muatan lokal dan 
pengembangan diri (satu kali per tahun) 

   

 f. Biaya sekolah untuk pelaksanaan 
remedial persiswa pertahun 
 

   

4. Penilaian a. Biaya sekolah untuk ulangan umum 
(teori) persiswa pertahun 

   

 b. Biaya sekolah untuk ulangan umum 
praktek persiswa pertahun 

   

 c. Biaya sekolah untuk ujian akhir tertulis    

 d. Biaya sekolah untuk ujian akhir praktik    

 e. Biaya sekolah untuk pengembangan dan 
penilaian tes diagnostik untuk siswa baru 
per siswa per tahun 

   

 f. Biaya sekolah untuk pengukuran IQ, EQ 
per siswa per tahun 

   

 g. Biaya khusus untuk pembelian buku 
raport per siswa  
 

   

5. Pemeliharaan dan 
penggantian 

a. Biaya sekolah untuk perawatan 
bangunan sekolah per tahun 

   

 b. Biaya sekolah untuk perawatan perabot 
kantor per tahun 

   

 c. Biaya sekolah untuk penggantian alat 
IPA per tahun 

   

 d. Biaya sekolah untuk penggantian alat 
keterampilan yg rusak per tahun 

   

 e. Biaya sekolah untuk penggantian buku 
pelajaran yg rusak pertahun 
 

   

6. Daya dan Jasa a. Biaya sekolah untuk listrik per bulan    

 b. Biaya sekolah untuk air (ledeng) per 
bulan 

   

 c. Biaya sekolah untuk telephon per bulan    

 d. Biaya sekolah untuk Internet perbulan    
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Jenis Pembiayaan 
Pendidikan 

(persekolahan) 
Aspek Pembiayaan  

Pembiayaan 
sekolah 

Jika ada, besaran 
nominalnya 

(Rp) Ada Tidak 

 

7. Kesiswaan a. Biaya sekolah untuk pembinaan pramuka 
tingkat sekolah 

   

 b. Biaya sekolah untuk pembinaan olahraga 
tingkat sekolah  

   

 c. Biaya sekolah untuk pembinaan 
kesenian tingkat sekolah 

   

 d. Biaya sekolah untuk pelaksanaan 
Porseni tingkat sekolah 

   

 e. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Cerdas 
Cermat tingkat sekolah 

   

 f. Biaya sekolah untuk pelaksanaan 
Olimpiade sains tingkat sekolah 

   

 g. Biaya pembinaan KIR per tahun    

 h. Biaya untuk penyelenggaraan Peringatan 
hari raya besar per tahun 

   

 i. Biaya sekolah untuk kegiatan Pesantren 
kilat per siswa  

   

 j. Biaya sekolah untuk kegiatan orientasi 
siswa baru 

   

 k. Beasiswa dari Depdiknas per siswa per 
tahun (BOS Pusat) 

   

 l. Beasiswa dari pemda Propinsi per siswa 
per tahun (BOS propinsi) 

   

 m. Beasiswa dari pemda Kab./Kota per 
siswa per tahun (BOS pendamping) 
 

   

8. Supervisi a. Biaya untuk kegiatan supervisi oleh 
kepala sekolah per tahun 

   

9. Komponen 
lainnya jika ada 
kegiatan/program/ 
pembelian yang 
belum terkaper di 
atas 

a.     

b.     

c.     

d.     

e.     
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B. Biaya Investasi 

Komponen 
Pembiayaan 

Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan 
Sekolah Jika ada, besaran 

nominalnya 
Ada Tidak  

Sarana 
Prasarana 

1. Biaya untuk pembebasan tanah untuk lahan 
sekolah  

   

2. Bangunan    

a. Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru    

b. Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha    

c. Biaya untuk pembangunan ruang Kepala 
Sekolah 

   

d. Biaya untuk pembangunan ruang Wakil KS    

e. Biaya untuk pembangunan ruang Guru    

f. Baiaya  untuk pembangunan ruang 
Perpustakaan 

   

g. Biaya untuk pembangunan Laboratorium IPA    

h. Biaya untuk pembangunan Laboratorium 
Bahasa 

   

i. Biaya untuk pembangunan ruang 
Keterampilan 

   

j. Biaya untuk pembangunan lapang Olahraga    

k. Biaya untuk pembangunan ruang Serbaguna     

l. Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah    

m. Biaya untuk pembangunan kamar kecil /WC    

n. Biaya untuk pembanguan ruang 
Ekstrakurikuler 

   

o. Biaya untuk pembangunan ruang BK    

3. Buku    

a. Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per 
tahun 

   

b. Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan 
per tahun 

   

c. Biaya untuk pembelian buku Sumber per 
tahun 

   

d. Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per 
tahun 

   

4. Alat    

a. Biaya untuk pembelian Alat peraga per tahun    
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Komponen 
Pembiayaan 

Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan 
Sekolah Jika ada, besaran 

nominalnya 
Ada Tidak  

b. Biaya untuk pembelian Alat Praktik per tahun    

c. Biaya untuk pembelian LCD per tahun    

d. Biaya untuk pembelian Komputer per tahun    

e. Biaya untuk pembelian Perabot per tahun    

Tenaga a. Biaya untuk pengadaan tenaga pendidik per 
orang  

   

 b. Biaya untuk pengadaan tenaga kependidikan 
per orang 

   

Komponen 
Lainnya 

a.     

 b.     

 c.     

 d.     

 e.     

 f.     

 g.     

 h.     

 i.     

 j.     

 k.     

 l.     

 m.     

 n.     

 

 

 

 

 

 

……………………, ……………………….2009 

 

 

( ………………………………………………….. ) 
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INSTRUMEN PENGGALIAN DATA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

DI JAWA BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Kab./Kota  :         

Nama Responden :         

Jabatan responden:         

Tingkat Kelas (anak):         

No. Contact   :         

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2009  

ORANG TUAS SISWA 
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FORMAT ISIAN PENGELUARAN BIAYA SEKOLAH 

DARI ORANG TUA/WALI SISWA 

 

Nama orang tua siswa :           

Kab./Kota  :          

Nama Sekolah  :          

Kecamatan  :          

Jarak Rumah ke sekolah :  km .      Waktu tempuh anak ke sekolah :         menit 

Perjalanan anak ke sekolah: menggunakan kendaraan sendiri/kendaraan umum/jalan kaki *) 

No Komponen 
Jumlah 
satuan 

Harga satuan Total Harga 

1.  Alat perlengkapan sekolah  
(per tahun) 

   

a. Sepatu    

b. Seragam sekolah    

c. Seragam olahraga    

d. Alat tulis (ballpoint, pensil, 
penghapus, dll) 

   

e. Buku tulis    

2.  Biaya transport PP per hari    

3.  Uang saku/uang jajan per hari    

4.  Biaya ekstrakurikuler per tahun    

5.  Biaya bimbingan belajar per tahun    

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

ORANG TUA SISWA 

……………………, ……………………….2009 

 

 

( ………………………………………………….. ) 


