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Semenjak diberlakukannya 8 Standart Nasional Pendidikan yang 
meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana dan prasarana, 
standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, yang 
diberlakukan pemerintah, maka setiap sekolah atau madrasah harus 
berbenah memenuhi delapan standar tersebut, agar dapat eksis dan diakui 
keberadaannya.

Manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk 
mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan 
pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kontek permasalahannya, pembiayaan pendidikan memang 
sangat mahal dengan asumsi jika diinginkan sebuah madrasah yang 
berkualitas maka harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan 
tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme, dana operasional 
yang cukup dan kenyamanan bagi kegiatan pembelajaran peserta didik 
dan fasilitas yang lengkap, hal ini akan terwujud apabila ditunjang dengan 
anggaran yang memadai, sehingga dapat menopang proses pembelajaran 
yang maksimal dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang 
berkualitas.

Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
wawasan mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu 
layanan pendidikan. Buku ini juga bertujuan untuk memberi sedikit 
pencerahan bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan. 
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Semenjak diberlakukannya 8 Standart Nasional Pendidikan 
yang meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana dan 
prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar 
pembiayaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan 
standar penilaian, yang diberlakukan pemerintah, maka setiap 
sekolah atau madrasah harus berbenah memenuhi delapan standar 
tersebut, agar dapat eksis dan diakui keberadaannya. 

Manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk 
mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain 
memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam kontek permasalahannya, pembiayaan pendidikan 
memang sangat mahal dengan asumsi jika diinginkan sebuah 
madrasah yang berkualitas maka harus didukung dengan 
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan 
profesionalisme, dana operasional yang cukup dan kenyamanan bagi 
kegiatan pembelajaran peserta didik dan fasilitas yang lengkap, hal 
ini akan terwujud apabila ditunjang dengan anggaran yang memadai, 
sehingga dapat menopang proses pembelajaran yang maksimal 
dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen pembiayaan 
dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Buku ini juga 
bertujuan untuk memberi sedikit pencerahan bagi pembaca dan 
pemerhati penelitian pendidikan.  
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