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Abstract - Tujuan dari penelitian ini; 1) Untuk 

Mengetahui Pengaruh Manajemen Sekolah terhadap 
Dana Alokasi Khusus Pendidikan di Kabupaten 
Enrekang, 2) Untuk Mengetahui akuntabilitas Dana 

Alokasi Khusus Pendidikan di Kabupaten Enrekang, 3) 
Untuk Mengetahui Pengaruh Manajemen Sekolah 
terhadap akuntabilitas Dana Alokasi Khusus Pendidikan 

di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kantor Dinas Kementerian Pendidikan Kabupaten 
Enrekang dan direncanakan penelitian ini berlangsung 
dua bulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh sekolah di Kabupaten Enrekang yang menerima 
dana alokasi Khusus, yakni sebanyak 56 orang kepala 
sekolah yang terdiri dari 31 Sekolah dasar (SDN) dan 

25 Sekolah Menengah Pertama (SMPN) dan 
menemukan sampel sebanyak 56 orang atau total 
populasi. Dan teknik pengumpulan data adalah data 

primer dan data sekunder. Teknik analisis data 
deskriptif kuantitatif dengan SPSS. Hasil pengamatan 
hasil pengamatan, kajian, dan fasilitasi  di  beberapa  

daerah  yang  dilakukan oleh  Badan  Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Bappenas, 2011), pengelolaan 
DAK selama  delapan  tahun  terakhir  (tahun  2003-

2011) masih dihadapkan dengan beberapa 
permasalahan yang berkaitan dengan aspek keuangan, 
teknis, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). Dalam aspek keuangan, 
permasalahan utama adalah belum optimalnya kinerja 
DAK bagi daerah  karena  ketidaksesuaian  (mismatch) 

antara besaran alokasi dengan kebutuhan daerah. 
Dalam aspek teknis, terdapat permasalahan yang 
berkaitan dengan masih belum optimalnya  kebijakan  

teknis DAK. Sampai  saat  ini  masih  belum  ada 
sasaran/target yang jelas, yang ingin dicapai dengan 
pelaksanaan  DAK  dalam   periode waktu tertentu. 
Dalam aspek kelembagaan, terdapat permasalahan yang 

berkaitan dengan belum mantap dan optimalnya 
koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah, 
belum terbentuknya tim koordinasi di Pusat dan 

Provinsi, serta belum optimalnya kinerja tim koordinasi 
di Kabupaten/Kota. Dalam aspek tata kepemerintahan 
yang  baik  (good governance) terdapat permasalahan 

yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja 
penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 
partisipasi dalam pengelolaan DAK. Penyediaan data 

dan informasi teknis yang diperlukan  dalam  
perhitungan  alokasi  DAK juga masih lemah. 
Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut 

maka diperlukan berbagai upaya untuk memperbaiki 
kualitas seluruh proses, siklus, dan mekanisme 
pengelolaan DAK sejak dari perumusan kebijakan, 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi Terkait dengan hal tersebut pula, 
diperlukan evalusai dari dampak alokasi DAK terhadap 
kinerja perekonomian daerah, terutama 

kabupaten/kota  selama  periode  tahun  2011-2020.  
 

Kata kunci : Manajemen dan Akuntabilitas 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Peningkatan mutu pendidikan merupakan 

sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional 
dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan 
kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu 

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah 
satu diantaranya adalah  manajemen. 

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel 

(Siswanto, 2005:2), manajemen adalah proses 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 
pengendalian anggota organisasi dan penggunaan 

seluruh sumber daya organisasi lainnya demi 
tercapainya tujuan organisasi. Untuk mewujudkan 
pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi 

diperlukan seorang manajer yang mempunyai 
kemampuan profesional dibidangnya, dan itu juga 
berlaku di dunia pendidikan khususnya sekolah, kualitas 

pengelolaan sekolah akan tergantung kepada seorang 
kepala sekolah yang berperan sebagai manajer. Sebagai 
seorang manajer, kepala sekolah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang besar dalam mengelola 
sekolahnya. Keberhasilan kepala sekolah dalam 
mengelola sekolahnya tidak akan terlepas dari 

kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah 
dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai kepala 
sekolah. Untuk itu seorang kepala sekolah dituntut 
mampu memiliki kesiapan dalam mengelola sekolah, 

kesiapan pimpinan yang dimaksud disini adalah 
kemampuan manajerial yang berkenaan dengan   
Peraturan   Menteri   No   6   Tahun   2018   Tentang   

penugasan guru sebagai kepala sekolah, kemampuan 
manajerial kepala sekolah meliputi: perencanaan, 
pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan. Dengan 

kemampuan manajerial yang baik diharapkan setiap 
kepala sekolah mampu menjadi pendorong dan 
penegak disiplin bagi para guru agar mereka mampu 

menunjukkan produktivitas kinerjanya dengan baik. 
Prinsip transparansi memiliki dua aspek dalam 

mewujudkan pemerintah yang terbuka akan informasi-

informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh 
pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh 
pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses 
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informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan   jika   

pemerintah   tidak   menangani   kinerjanya dengan 
baik. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari 
transparansi. Transparansi harus seimbang dengan 

kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun 
informasi- informasi yang mempengaruhi hak privasi 
individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu 
menyiapkan kebijakan yang  jelas  tentang  cara  

mendapatkan  informasi  (Krina, 2003). 
Dalam  konteks  hubungan  keuangan antara  

pusat  dan  daerah,  pemerintah  pusat saat  ini  telah  

mengalokasikan  Dana Perimbangan  (DP)  untuk  
membiayai kebutuhan daerah  dalam  rangka 
mendukung pelaksanaan desentralisasi pemerintahan 

dan pembangunan sebagai wujud nyata political will 
pemerintah untuk melakukan reformasi dan 
demokratisasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor  

23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, Dana 
Perimbangan dibagi dalam tiga kelompok yaitu Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain Dana Perimbangan, 
Pemerintah Pusat juga mengalokasikan Dana Otonomi  
Khusus  (Otsus)  dan  Dana Penyesuaian sebagai 

komponen Belanja Daerah dalam Anggaran 
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). 

Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah 

satu cara untuk  mengakomodasi berbagai kebutuhan 
prioritas nasional dan merupakan  urusan    daerah,  
namun tidak atau belum tertampung dalam formulasi 

DAU. Oleh karena itu, kebijakan alokasi DAK 
diprioritas utamakan untuk membantu daerah dengan 
kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional 
(dalam hal ini menjadi kriteria umum daerah penerima 

DAK). Selain itu, kebijakan alokasi  DAK  juga   
diprioritaskan untuk menunjang percepatan 
pembangunan daerah melalui pembangunan sarana dan 

prasarana di daerah yang berstatus Otonomi Khusus 
(Otsus) seperti Papua (mencakup Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat), daerah pesisir dan pulau-pulau 

kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah 
tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, 
daerah yang masuk kategori daerah ketahanan pangan 

dan pariwisata, dan lain-lainnya. Beberapa maksud lain 
dari alokasi DAK antara lain adalah untuk mendorong 
penyediaan lapangan kerja, membantu mengurangi 

jumlah penduduk miskin, dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah. Beberapa prioritas lanjutan (selain 
kriteria umum) dari alokasi DAK tersebut, biasanya 

ditetapkan menjadi kriteria khusus dalam alokasi DAK. 
Berdasarkan hasil pengamatan, kajian, dan 

fasilitasi  di  beberapa  daerah  yang  dilakukan oleh  

Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional 
(Bappenas, 2011), pengelolaan DAK selama  delapan  
tahun  terakhir  (tahun  2003-2011) masih dihadapkan 

dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 
aspek keuangan, teknis, kelembagaan, dan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam 
aspek keuangan, permasalahan utama adalah belum 

optimalnya kinerja DAK bagi daerah  karena  
ketidaksesuaian  (mismatch) antara besaran alokasi 

dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek teknis, 

terdapat permasalahan yang berkaitan dengan masih 
belum optimalnya  kebijakan  teknis DAK. Sampai  saat  
ini  masih  belum  ada sasaran/target yang jelas, yang 

ingin dicapai dengan pelaksanaan  DAK  dalam   
periode waktu tertentu. Dalam aspek kelembagaan, 
terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum 
mantap dan optimalnya koordinasi kelembagaan antara 

pusat dan daerah, belum terbentuknya tim koordinasi 
di Pusat dan Provinsi, serta belum optimalnya kinerja 
tim koordinasi di Kabupaten/Kota. Dalam aspek tata 

kepemerintahan yang  baik  (good governance) terdapat 
permasalahan yang berkaitan dengan masih rendahnya 
kinerja penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi dalam pengelolaan DAK. Penyediaan 
data dan informasi teknis yang diperlukan  dalam  
perhitungan  alokasi  DAK juga masih lemah. 

Sehubungan dengan berbagai permasalahan 
tersebut maka diperlukan berbagai upaya untuk 
memperbaiki kualitas seluruh proses, siklus, dan 

mekanisme pengelolaan DAK sejak dari perumusan 
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi Terkait dengan hal tersebut 

pula, diperlukan evalusai dari dampak alokasi DAK 
terhadap kinerja perekonomian daerah, terutama 
kabupaten/kota  selama  periode  tahun  2011-2020.  

Pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) telah 
diatur dalam keputusan Bupati Kabupaten Enrekang 
dengan Nomor 340/Kep/VI/2017 tentang Perubahan 

atas keputusan Bupati Nomor 164/Kep/III/2017 
tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Enrekang 
Tahun Anggaran 2017 point a menerangkan bahwa 

setelah finalisasi dana alokasi khusus bidang pendidikan 
tahun anggaran 2017, maka dalam rangka tercapainya 
tujuan capaian target nasional peningkatan akses dan 

mutu pendidikan nasional, diperlukan program 
penyaluran dana alokasi khusus bidang pendidikan 
untuk membiayai pembangunan laboratorium, 

rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat peraga , media 
pendidikan dan pengadaan buku pengayaan sekolah 
sesuai target nasional yang telah ditetapkan oleh 

kementerian pendidikan dan kebudayaan nasional. 
Pelaporan dan evaluasi dana alokasi khusus 
dilaksanakan secara rutin sesuia buku petunjuk 

pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan, 
disini peran kepala sekolah sebagai penerima alokasi 
dana khusus harus mampu memanejemen administrasi 

penggunaan dana serta transparansi dalam pelaporan 
penggunaan dana DAK, namun sering terjadi pelaporan 
yang dilakukan kepala sekolah melewati dari target 

yang ditetapkan serta adanya unsur permintaan 
penundaan waktu pelaporan dan evaluasi hal ini 
mengidentifikasi transparansi kepala sekolah dalam 

penggunaan dana DAK tidak transparan. Minimnya 
hubungan sekolah dengan masyarakat menunjukkan 
kurang transparansinya kepala sekolah. Karena 
kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

komite sekolah terhadap program perncanaan dana 
alokasi khusus yang diterima kapala sekolah. 
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Tabel 1.1 : 

Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Sekolah-
Sekolah Kabupaten Enrekang 

No Kegiatan Realisasi Belum 

Teralisasi 

K

et 

 Jml. 
Anggaran 

Rp. 9.000.000.000  

1 Tahap I Rp.  Rp.   

2 Tahap II Rp. Rp.   

3 Tahap III Rp.  Rp.   

 Sumber : RKA/DPA Dinas Pendidikan 
Kebudayaan  Kabupaten Enrekang. 

Pelaksanaan  tugas  kepala  sekolah  sebagai  
manajer  yang  menyebabkan tugas manajerial kepala 
sekolah tidak terlaksana dengan optimal, diantaranya 

perencanaan, kesulitan yang dihadapi oleh kepala 
sekolah di dalam membuat perencanaan adalah 
kesulitan memahami juknis untuk membuat anggaran 

perencanaan karna terkendala oleh situasi dan kondisi 
geografis sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang. 
 

Manajemen keuangan sekolah perlu 

memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 
20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa 
pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu 
mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-

masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, 
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 

Berikut penjelasan masing– masing prinsip 
manajemen keuangan yaitu sebagai berikut : 
1. Transparansi 

Transparan berarti adanya keterbukaan. 

Transparan di bidang manajemen berarti adanya 
keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di 
lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan 

yang transparan berarti adanya keterbukaan 
dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, 
yaitu keterbukaan sumber  keuangan  dan  

jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan 
pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa 
memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan 
sangat diperlukan dalam  rangka  meningkatkan  
dukungan  orangtua,  masyarakat  dan  

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh 
program pendidikan di sekolah. Disamping itu 
transparansi  dapat  menciptakan  kepercayaan  

timbal  balik  antara  pemerintah, masyarakat, 
orang tua siswa dan warga sekolah melalui 
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan 

di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 
memadai. 
Beberapa informasi keuangan yang bebas 

diketahui oleh semua warga sekolah dan orang 
tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan 
dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di 
papan pengumuman di ruang guru atau di depan 

ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang 

membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah 

mendapatkannya. Orang tua siswa bisa 
mengetahui berapa jumlah uang yang diterima 
sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk 

apa saja uang itu. Perolehan informasi ini 
menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap 
sekolah. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai 
oleh orang lain karena kualitas performansinya 
dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan 

yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di 
dalam manajemen keuangan berarti penggunaan 
uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan perencanaan   yang   telah   ditetapkan.   
Berdasarkan   perencanaan   yang   telah 
ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka 

pihak sekolah membelanjakan uang secara 
bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat 
dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan 

pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi 
prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) 
adanya transparansi para penyelenggara sekolah 

dengan menerima masukan dan mengikutsertakan 
berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) 
adanya standar kinerja di setiap institusi yang 

dapat diukur  dalam   melaksanakan  tugas,  fungsi  
dan  wewenangnya,  (3)   adanya partisipasi untuk 
saling menciptakan suasana kondusif dalam 

menciptakan pelayanan masyarakat dengan 
prosedur yang mudah, biaya yang murah dan 
pelayanan yang cepat 

3. Efektivitas 

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak 
berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai 

pada kualitatif  hasil  yang  dikaitkan  dengan  
pencapaian  visi  lembaga.  Effectiveness 

” characterized by qualitative outcomes” . 
Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif 
outcomes. Manajemen keuangan dikatakan 

memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang 
dilakukan dapat mengatur keuangan untuk 
membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan 
lembaga yang bersangkutan dan kualitatif 

outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan. 

4. Efisiensi 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu 
kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang 
terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out 

put) atau antara daya dan hasil. Daya yang 
dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan 
biaya. 

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam 

bukunya “ Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja 
dan Anggaran dalam Perspektif UU NO.17/2003 
Tentang Keuangan Negara”  dimensi akuntabilitas ada 
lima unsur, yaitu : 
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1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

(Accountability for Probity and Legality) 
2. Akuntabilitas Manajerial 
3. Akuntabilitas Program 

4. Akuntabilitas Kebijakan 
5. Akuntabilitas Financial. 

 Menurut Hasibuan Malayu S. P. (2005: 20) 

mengemukakan bahwa “ Manajemen adalah 
serangkaian kegiatan ilmu dan seni mengatur proses 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya-

sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 
suatu tujuan tertentu 
 

 Pada umumnya manajemen adalah suatu 
kerjasama dengan dan melalui orang lain untuk 
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan 

sistematis, efisiensi, dan efektif (Martoyo, 2002:12). 
Manajemen menurut Hasibuan Malayu S. P. (2007: 42), 
adalah suatu proses yang khas yang terjadi tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengendalian yang dilakukan melalui pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber daya lain. 

Adapun beberapa pengertian yang mendukung 

tentang akuntabilitas publik adalah sebagai berikut : 
Menurut Mahmudi (2010:23) pengertian 

akuntabilitas publik adalah sebagai berikut : 

Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola 
sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi 

mandat (prinsipal)” . 
Menurut Ghartey dan crisis, Accountability and 

Development in the third world (2000) yang dikutip oleh 
Mardiasmo (2006:4) : 

Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban 

terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan 
pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang 

mana dan bagaimana” . 
Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah-BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul 

Ulum MD (2004:40) dalam bukunya” Sebuah Pengantar 

Akuntansi Sektor Publik”  pengertian akuntabilitas 
adalah sebagai berikut : 

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui media pertanggungjawaban secara periodik” . 
Menurut Syahrudin Rasul (2003:8) dalam buku 

“ Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan 
Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang 
Keuangan Negara”  menyatakan bahwa akuntabilitas 
adalah sebagai berikut : 

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi 
jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan 
seseorang atau sekelompok orang terhadap 

masyarakat luas dalam suatu organisasi” . 
Menurut Kusumastuti Lukito, Peny (2014:2) 

dalam buku “ Membumikan Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik” , menyatakan 
bahwa akuntabilitas adalah : 

Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara 
kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab 

segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan 
dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban 

terhadap hasil dan kinerja” . 
Menurut Abdul Halim (2012:20) dalam buku 

“ Akuntansi sektor pubik ; Akuntansi Keuangan 
Daerah” , Menyatakan bahwa : 

Akuntabilitas dalam arti luas merupakan 
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, 
badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak 
yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban dan keterangan.”  
Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada 
masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam 
peningkatan pelayanan publik. Pertanggungjawaban 
tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas birokrasi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Akuntabilitas dapat dikomunikasikan melalui laporan 
keuangandan dampak dari kualitas pelayanan publik 
yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. 

 
 

II. METODE PENELITIAN 

 
Jenis metode yang digunakan untuk 

pengukuran adalah deskriptif kuantitatif, dengan 

metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
secara cermat dan jelas. Adapun jumlah populasi 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

sekolah di Kabupaten Enrekang yang menerima dana 
alokasi Khusus, yakni sebanyak 56 orang kepala 
sekolah yang terdiri dari 31 Sekolah dasar (SDN) dan 

25 Sekolah Menengah Pertama (SMPN) dan 
menemukan sampel sebanyak 56 orang. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, kuisioner dokumentasi, serta data 
yang bersumber dari instansi. Selanjutnya tekhnik 
analsis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan model 
regresi dan pengujian hipotesis. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil pengamatan, kajian, dan 
fasilitasi  di  beberapa  daerah  yang  dilakukan oleh  

Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional 
(Bappenas, 2011), pengelolaan DAK selama  delapan  
tahun  terakhir  (tahun  2003-2011) masih dihadapkan 

dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 
aspek keuangan, teknis, kelembagaan, dan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam 

aspek keuangan, permasalahan utama adalah belum 
optimalnya kinerja DAK bagi daerah  karena  



Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE-8 

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

ketidaksesuaian  (mismatch) antara besaran alokasi 

dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek teknis, 
terdapat permasalahan yang berkaitan dengan masih 
belum optimalnya  kebijakan  teknis DAK. Sampai  saat  

ini  masih  belum  ada sasaran/target yang jelas, yang 
ingin dicapai dengan pelaksanaan  DAK  dalam   
periode waktu tertentu. Dalam aspek kelembagaan, 
terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum 

mantap dan optimalnya koordinasi kelembagaan antara 
pusat dan daerah, belum terbentuknya tim koordinasi 
di Pusat dan Provinsi, serta belum optimalnya kinerja 

tim koordinasi di Kabupaten/Kota. Dalam aspek tata 
kepemerintahan yang  baik  (good governance) terdapat 
permasalahan yang berkaitan dengan masih rendahnya 

kinerja penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, 
dan partisipasi dalam pengelolaan DAK. Penyediaan 
data dan informasi teknis yang diperlukan  dalam  

perhitungan  alokasi  DAK juga masih lemah. 
Sehubungan dengan berbagai permasalahan 

tersebut maka diperlukan berbagai upaya untuk 

memperbaiki kualitas seluruh proses, siklus, dan 
mekanisme pengelolaan DAK sejak dari perumusan 
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi Terkait dengan hal tersebut 
pula, diperlukan evalusai dari dampak alokasi DAK 
terhadap kinerja perekonomian daerah, terutama 

kabupaten/kota  selama  periode  tahun  2011-2020.  
Pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) telah 

diatur dalam keputusan Bupati Kabupaten Enrekang 

dengan Nomor 340/Kep/VI/2017 tentang Perubahan 
atas keputusan Bupati Nomor 164/Kep/III/2017 
tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Enrekang 

Tahun Anggaran 2017 point a menerangkan bahwa 
setelah finalisasi dana alokasi khusus bidang pendidikan 
tahun anggaran 2017, maka dalam rangka tercapainya 

tujuan capaian target nasional peningkatan akses dan 
mutu pendidikan nasional, diperlukan program 
penyaluran dana alokasi khusus bidang pendidikan 

untuk membiayai pembangunan laboratorium, 
rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat peraga , media 
pendidikan dan pengadaan buku pengayaan sekolah 

sesuai target nasional yang telah ditetapkan oleh 
kementerian pendidikan dan kebudayaan nasional. 
Pelaporan dan evaluasi dana alokasi khusus 

dilaksanakan secara rutin sesuia buku petunjuk 
pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan, 
disini peran kepala sekolah sebagai penerima alokasi 

dana khusus harus mampu memanejemen administrasi 
penggunaan dana serta transparansi dalam pelaporan 
penggunaan dana DAK, namun sering terjadi pelaporan 

yang dilakukan kepala sekolah melewati dari target 
yang ditetapkan serta adanya unsur permintaan 
penundaan waktu pelaporan dan evaluasi hal ini 

mengidentifikasi transparansi kepala sekolah dalam 
penggunaan dana DAK tidak transparan. Minimnya 
hubungan sekolah dengan masyarakat menunjukkan 
kurang transparansinya kepala sekolah. Karena 

kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

komite sekolah terhadap program perncanaan dana 

alokasi khusus yang diterima kapala sekolah. 
Tabel 1.1 : 

Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Sekolah-

Sekolah Kabupaten Enrekang 

No Kegiatan Realisasi Belum 
Teralisasi 

Ket 

 Jml. 
Anggaran 

Rp. 9.000.000.000  

1 Tahap I Rp.  Rp.   

2 Tahap II Rp. Rp.   

3 Tahap III Rp.  Rp.   

 Sumber : RKA/DPA Dinas Pendidikan 
Kebudayaan  Kabupaten Enrekang. 
Pelaksanaan  tugas  kepala  sekolah  sebagai  manajer  

yang  menyebabkan tugas manajerial kepala sekolah 
tidak terlaksana dengan optimal, diantaranya 
perencanaan, kesulitan yang dihadapi oleh kepala 

sekolah di dalam membuat perencanaan adalah 
kesulitan memahami juknis untuk membuat anggaran 
perencanaan karna terkendala oleh situasi dan kondisi 
geografis sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang. 

 
IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. Manajemen Sekolah terhadap Dana Alokasi 
Khusus Pendidikan di Kabupaten Enrekang kurang 
baik 

2. Terdapat  akuntabilitas Dana Alokasi Khusus 
Pendidikan di Kabupaten Enrekang yang kurang 
baik 

3. terdapat Pengaruh Manajemen Sekolah terhadap 
akuntabilitas Dana Alokasi Khusus Pendidikan di 
Kabupaten Enrekang rekang kurang baik. 
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