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KATA PENGANTAR 

 

 

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan 

Pesantren, Kami menyelenggarakan kegiatan kajian terhadap sistem pengelolaan 

keuanganPesantren. Berbagai data dan informasi telah diperoleh selama rangkaian 

kegiatan ini dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk naskah kajian sistem 

pengelolaan keuanganPesantren. 

Ruang lingkup kajian ini mencakup model pencatatan keuangan Pesantren 

meliputi sistem penerimaan keuangan dan sistem pengeluaran keuangan 

Pesantren. Hasil kajian ini memberikan gambaran tentang sistem keuangan 

Pesantren sebagai masukan dan rekomendasi bagi Pesantren. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah 

membantu penyelesaian naskah kajian ini. Berkat bantuan dan kerja sama yang 

baik, naskah kajian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. 

 

                Tim Penyusun 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

Dalam mengelola Pesantren sebagai suatu lembaga Pendidikan, peran 

Kyai sangat besar dalam menentukan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan. 

Keadaan ini telah menjadikan hampir seluruh pengelolaan sumberdaya baik fisik 

ataupun finansial banyak ditangani langsung oleh Kyai atau oleh Keluarga Kyai 

dengan bantuan Santri yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan keseharian 

dan pendidikan Pondok Pesantren. Secara umum, kepengurusan dalam Pesantren 

terdiri dari kyai, guru/ustadz, pengurus Pondok Pesantren, pimpinan unit-unit 

kegiatan dan tenaga kesekretariatan Pondok Pesantren. 

Pesantren sebagai salah satu lembaga yang telah diakui oleh pemerintah. 

Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di 

Pesantren. Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak 

dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Sehingga format 

Pesantren kedepan haruslah mampu bersaing dengan lembaga-lembaga 
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pendidikan yang lain dengan menata kembali manajemen yang sejalan dengan 

perkembangan dan kebutuhan zaman. 

Masalah keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas 

Pesantren, baik yang berkaitan dengan anggaran, akutansi, penataan administrasi, 

alokasi serta kebutuhan pengembangan Pesantren maupun dalam proses aktivitas 

keseharian Pesantren. Tidak sedikit Pesantren berjalan lambat karena kesalahan 

dalam penataan menejemen keuanganya. Walaupun sebenarnya Pesantren dari 

dahulu sejak awal berdirinya memang  adalah lembaga yang mandiri dalam 

penataan manajemenya.  

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian pada Pesantren di 

Jabodetabek, penulis akan memberikan kajian sistem pengelolaan keuangan 

Pesantren dan memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan pendidikan 

Pesantren sederhana yang dapat diaplikasikan dengan mudah oleh Pesantren.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

2. 1 Prosedur Akuntansi Keuangan 

 Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan 

laporan kepada pihak-pihak yang berkepentinganmengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan (Warren, 2008:10). 

Menurut Mulyadi (2016:3), Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.Tujuan 

umum penyusunan Sistem Akuntansi (Mulyadi, 2001) adalah : 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu ketepatan penyajian maupun struktur 

informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan 

kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Beberapa elemen yang dibutuhkan agar tujuan dalam sistem akuntansi 

tersebut dapat mencapai sasarannya dengan benar yaitu : 
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1. Fomulir 

Yaitu tempat mencatat terjadinya transaksi-transaksi seperti faktur yang 

digunakan sebagai bukti tertulis dan merupakan dasar berikutnya didalam 

pencatatan yang lebih lanjut. 

2. Buku Catatan 

Yaitu seperti buku jurnal yang berisi bermacam-macam transaksi yang terjadi. 

3. Prosedur-prosedur 

Yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh 

suatu pencatatan transaksi agar dapat dihindari adanya pengeluaranpengeluaran 

maupun pembayaran yang tidak sah. 

4. Alat-alat 

Yaitu berupa alat tulis, mesin-mesin kebutuhan, baik yang sederhana 

maupun yang modern. 

 

Sebuah organisasi tentunya membutuhkan pengelola keuangan untuk 

memastikan tertopangnya kegiatan operasional dari aspek pendanaan. Di setiap 

Pesantren memerlukan dana yang cukup untuk menjalankan sejumlah program 

kegiatan dalam periode tertentu. Seperti halnya organisasi-organisasi umum 

lainnya, dana yang dimiliki Pesantren harus diatur dan dicatat sedemikian rupa 

agar jelas arus masuk dan keluarnya, termasuk ketepatan penggunaannya. 

Pencatatan dan pengelolaan dana yang baik menjadi kegiatan yang penting 

sebagai wujud pertanggungjawaban Pesantren. Pada dasarnya pelaksanaan 

akuntannsi keuangan hanya meliputi penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran 
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Dalam melakukan system akuntansi keuangan, Pesantren perlu menegakkan 

prinsip-prinsip  keadilan, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas publik. Hal ini 

sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 48. Sistem akutansi keuangan meliputi: 

1. Penerimaan atau pemasukan 

Pemasukan keuangan Pesantren dari berbagai sumber perlu dilakukan 

pembukuan berdasarkan prosedur yang disepakati, baik konsep teoritis maupun 

peraturan pemerintah. Sumbangan dana yang masuk ke Pesantren bisa 

diklasifikasikan sebagai dana langsung dan dana tidak langsung. Dana tidak 

langsung adalah dana berupa perbandingan waktu guru dan peserta didik dalam 

mengunakan setiap waktunya di sekolah atau Pesantren. Dana langsung 

adalah  dana yang di peroleh dari beberapa sumber yang sah. 

2.  Pengeluaran 

Klasifikasi dalam pengeluaran dana yang di pakai secara umum di lembaga-

lembaga pendidikan (Nanang, 2000) adalah : 

a)   Dana pembangunan, pengeluaran dana ini diatur dan digunakan untuk 

pembangunan dan pembenahan sarana fisik lembaga, dana ini di sesuaikan 

dengan kebutuhan dan jumlah guru serta peserta didik yang ada di 

lembaga pendidikan tersebut. 

b)   Dana rutin,  dana rutin adalah dana yang digunakan untuk biaya 

operasional satu tahun anggaran. Dana rutin pengunaanya meliputi 

pelaksanaan progam belajar mengajar, pembayaran gaji guru maupun 

personil, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana lembaga 

pendidikan. 
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Untuk menghitung dana rutin lembaga pendidikan harus menghitung total 

costatau nilai unit cost  yang dibutuhkan setiap siswa atau santri. Nilai unit cost 

merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan 

terhadap seorang peserta didik setiap tahun dalam satu jenjang pendidikan. 

Berdasarkan akuntansi keuangan di Pesantren, ada beberapa hal yang harus 

di perhatikan oleh bendaharawan Pesantren (Masyhud, 2003): 

1.   Membuat laporan keuangan kepada Pesantren dan komite Pesantren 

untuk di cocokan dengan rancangan anggaran Pesantren 

2.   Menyertakan bukti-bukti laporan keuangan, termasuk bukti 

pembayaran pajak bila ada 

3.   Kwitansi atau bukti-bukti pembelian dan dan penerimaan berupa 

tanda tangan penerima atau bukti pengeluaran  yang lain 

4.   Menunjukan neraca keuangan untuk di periksa oleh tim 

penangungjawaban keuangan dari  yang bersangkutan. 

Hal-hal yang perlu di persiapkan oleh bendaharawan Pesantren meliputi : 

1. Buku kas umum 

2. Buku persekot atau uang muka 

3. Daftar potongan-potongan 

4. Daftar honoranium 

5. Buku tabungan 

6. Buku iuran atau kontrbusi santri 

7. Buku catatan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga  
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BAB III 

SISTEM PENCATATAN KEUANGAN PESANTREN 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pesantren di 

JABODETABEK, maka kami membuat model pencatatan keuangan sederhana 

yang dapat diterima dan diaplikasikan dengan mudah oleh Pesantren. Sistem 

pencatatan Pesantrendibagi menjadi sistem pencatatan penerimaan keuangan dan 

sistem pencatatan pengeluaran keuangan Pesantren. Didalam sistem pencatatan 

keuangan ini sudah meliputi didalamnya kontrol atau pemeriksaan oleh Kyai 

sebagai pimpinan Pesantren. Sistem pencatatan keuangan ini dapat dijadikan 

rekomendasi bagi Pesantren dalam melakukan pencatatan keuangan.  

3.1 Sistem Pencatatan Keuangan Sederhana di Pesantren 

3.1.1 Sistem Pencatatan Penerimaan Keuangan Pesantren 
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Gambar 1. Sistem Penerimaan Keuangan Pesantren 

Keterangan : 

A. Bagian Keuangan : 

Pada bagian Keuangan, Bendahara Umum yang memiliki peranan 

memegang keuangan operasional Pesantren. 

Adapun langkah-langkah dalam sistem pencatatan di bagian keuangan : 

Sumber Penerimaan Keuangan Internal 

1. Langkah Pertama : Form Setoran  
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Form setoran dibuat 3 rangkap serta dipisahkan menurut sumber penerimaan 

keuangan yang terdiri dari : 

Sumber Keuangan Internal bersumber dari uang bulanan santri dan modal 

pemilik 

a. Form Setoran 1 diperuntukkan bagi para santri atau individu Pesantren 

b. Form Setoran 2 diperuntukkan bagi bendahara Pesantren 

c. Form Setoran 3 diperuntukkan bagi pemilik Pesantren 

Form Setoran ini berisi tanggal, nomer bukti form, nama, jenis setoran dan 

jumlah setoran 

2. Langkah Kedua : Memverifikasi antara uang masuk dan form setoran 

Setelah semua form setoran 2 terkumpul dan disimpan, kemudian dilakukan 

perekapan. Selain merekap di file rekapitulasi, bendahara melakukan rekapitulasi 

harian dengan memasukkan data penerimaan menggunakan buku penerimaan kas 

sekaligus mencocokkan jumlah uang yang ada atau melakukan verifikasi antara 

uang masuk dengan bukti setoran. Selama melakukan rekapitulasi ini, bendahara 

harus teliti mencocokkannya dengan bukti setoran satu per satu 

3. Langkah Ketiga : Form setoran diverifikasi 

Setelah bendahara melakukan pencocokkan data dengan teliti, maka form setoran 

yang sudah terverifikasi di rekap yang disesuaikan berdasakan jenis setoran, 

nomer bukti setoran dan tanggal setoran kedalam laporan harian. Rekapan form 

setoran ini dikumpulkan kedalam satu file yang terdata dengan rapi yang 

disesuaikan dengan file laporan harian. 

4. Langkah Keempat : Membuat pencatatan kas masuk 
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Pencatatan kas masuk ini dilakukan secara manual dan tersusun dengan rapi 

dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan suatu periode. Pada akhir bulan 

bendahara umum akan melakukan pengecekan ulang di laporan penerimaan uang 

masuk ini dengan tujuan untuk membuat laporan kepada pemilik Pesantren. 

5. Langkah Kelima : Buku penerimaan kas sumber internal  

Pada setiap akhir bulan, bendahara wajib melaporkan kedalam buku penerimaan 

kas yang terdiri dari sumber penerimaan internal. Kegiatan ini dilakukan setelah 

membuat laporan penerimaan yang telah direkap pada langkah 4. Buku 

penerimaan kas sumber pemasukan internal ini nantinya akan di rapikan ke dalam 

lemari khusus Penerimaan Kas. 

 

Sumber Penerimaan Keuangan Eksternal  

Langkah-langkah yang dilakukan sama dengan sumber penerimaan keuangan 

internal diatas yang membedakan hanyalah sumber penerimaannya saja. 

1. Langkah Pertama : Form Setoran  

Dibuat 3 rangkap serta dipisahkan menurut sumber penerimaan keuangan 

yang terdiri dari : 

Sumber Keuangan Hibah dari pihak luar ataupun kerjasama dengan pihak 

istimewa 

a. Form Setoran 1 diperuntukkan bagi para santri atau individu Pesantren 

b. Form Setoran 2 diperuntukkan bagi bendahara Pesantren 

c. Form Setoran 3 diperuntukkan bagi pemilik Pesantren 
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Form Setoran ini berisi tanggal, nomer bukti form, nama, jenis setoran dan 

jumlah setoran 

2. Langkah Kedua : Memverifikasi antara uang masuk dan form setoran 

Setelah semua form setoran 2 terkumpul dan disimpan, kemudian dilakukan 

perekapan. Selain merekap di file rekapitulasi, bendahara melakukan rekapitulasi 

harian dengan memasukkan data penerimaan menggunakan buku penerimaan kas 

sekaligus mencocokkan jumlah uang yang ada atau melakukan verifikasi antara 

uang masuk dengan bukti setoran. Selama melakukan rekapitulasi ini, bendahara 

harus teliti mencocokkannya dengan bukti setoran satu per satu 

3. Langkah Ketiga : Form setoran diverifikasi 

Setelah bendahara melakukan pencocokkan data dengan teliti, maka form setoran 

yang sudah terverifikasi di rekap yang disesuaikan berdasakan jenis setoran, 

nomer bukti setoran dan tanggal setoran kedalam laporan harian. Rekapan form 

setoran ini dikumpulkan kedalam satu file yang terdata dengan rapi yang 

disesuaikan dengan file laporan harian. 

4. Langkah Keempat : Membuat pencatatan kas masuk 

Pencatatan kas masuk ini dilakukan secara manual dan tersusun dengan rapi 

dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan suatu periode. Pada akhir bulan 

bendahara umum akan melakukan pengecekan ulang di laporan penerimaan uang 

masuk ini dengan tujuan untuk membuat laporan kepada pemilik Pesantren. 

5. Langkah Kelima : Buku penerimaan kas sumber eksternal  

Pada setiap akhir bulan, bendahara wajib melaporkan kedalam buku penerimaan 

kas yang terdiri dari sumber penerimaan internal. Kegiatan ini dilakukan setelah 
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membuat laporan penerimaan yang telah direkap pada langkah 4. Buku 

penerimaan kas sumber pemasukan eksternal ini nantinya akan di rapikan ke 

dalam lemari khusus Penerimaan Kas dan loker yang juga khusus penerimaan 

hibah. 

 

B. Pemilik Pesantren 

Pada bagian ini pemilik Pesantren dibantu oleh bendahara pusat yang 

merupakan bagian dari pemilik Pesantren ini.  

1. Langkah Pertama : Buku Laporan Harian dan Laporan Penerimaan Kas 

Buku laporan penerimaan keuangan harian yang diterima dicatat datanya 

pada selembar kertas dan disimpan. Pada bagian ini, pemilik selalu rutin 

memantau sumber penerimaan Pesantren melalui buku laporan penerimaan 

harian dan laporan penerimaan kas yang sebelumnya telah dibuat oleh 

bendahara umum.  

2. Langkah Kedua :  Mengecek dan acc 

Pada akhir bulan melakukan pengecekan bersama dengan leader team 

Pesantren, mencocokkan buku harian penerimaan keuangan Pesantren dengan 

Laporan penerimaan kas yang telah dibuat oleh bendahara umum yang telah 

ditotal, sekaligus menghitung uang yang diperoleh serta mengambil 

keputusan dengan menyetujui hasil akhir laporan penerimaan uang kas. 
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3.2. Sistem Pencatatan Pengeluaran Keuangan Pesantren 

 

 

 

Gambar 2. Sistem Pengeluaran Keuangan Pesantren 
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Keterangan : 

A. Bagian Keuangan : 

Pada bagian Keuangan ini yang memegang peranan adalah Bendahara 

Umum yang memiliki peranan memegang keuangan operasional Pesantren. 

1. Langkah Pertama : Kuitansi 

Dibuat 3 rangkap serta dipisahkan menurut sumber pengeluaran keuangan 

yang terdiri dari : 

a. Kuitansi 1 diperuntukkan bagi klien 

b. Kuitansi 2 diperuntukkan bagi bendahara pesantre 

c. Kuitansi 3diperuntukkan bagi pemilik Pesantren 

Form kuitansi ini berisi tanggal, nomer bukti form, nama, jenis pengeluaran 

dan jumlah pengeluaran. Pengeluaran yang rutin oleh Pesantren adalah 

honorarium/gaji dan uang belanja makanan minuman santri. 

Pengeluaran kas dalam hal ini merupakan kebutuhan rutin sehari-hari yang 

telah disepakati oleh pimpinan Pesantren. 

2. Langkah Kedua : Memverifikasi antara uang keluar dan kuitansi 

Setelah semua kuitansi 2 terkumpul dan disimpan, kemudian dilakukan 

perekapan. Selain merekap di file rekapitulasi, bendahara melakukan rekapitulasi 

harian dengan memasukkan data pengeluaran menggunakan buku pengeluaran kas 

sekaligus mencocokkan jumlah uang yang ada atau melakukan verifikasi antara 

uang keluar dengan bukti kuiitansi. Selama melakukan rekapitulasi ini, bendahara 

harus teliti mencocokkannya dengan bukti pengeluaran satu per satu 

3. Langkah Ketiga : Kuitansi diverifikasi 
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Setelah bendahara melakukan pencocokkan data dengan teliti, maka kuitansi yang 

sudah terverifikasi di rekap yang disesuaikan berdasakan jenis pengeluaran, 

nomer bukti pengeluaran dan tanggal terjadinya pengeluaran kedalam laporan 

harian. Rekapan kuitansi ini dikumpulkan kedalam satu file yang terdata dengan 

rapi yang disesuaikan dengan file laporan harian. 

4. Langkah Keempat : Membuat pencatatan kas keluar 

Pencatatan kas keluar ini dilakukan secara manual dan tersusun dengan rapi 

dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan suatu periode. Pada akhir bulan 

bendahara umum akan melakukan pengecekan ulang di laporan pengeluaran uang 

ini dengan tujuan untuk membuat laporan kepada pemilik Pesantren. 

5. Langkah Kelima : Buku pengeluaran kas  

Pada setiap akhir bulan, bendahara wajib melaporkan kedalam buku pengeluaran 

kas. Kegiatan ini dilakukan setelah membuat laporan pengeluaran kas yang telah 

direkap pada langkah 4. Buku pengeluaran kas ini nantinya akan di rapikan ke 

dalam lemari khusus Aliran Pengeluaran Kas. 

 

B.PemilikPesantren 

Pada bagian ini pemilik Pesantren dibantu oleh bendahara pusat yang 

merupakan bagian dari pemilik Pesantren ini.  

1. Langkah Pertama : Buku Laporan Harian dan Laporan Pengeluaran Kas 

Buku laporan pengeluaran keuangan harian yang diterima dicatat datanya 

pada selembar kertas dan disimpan. Pada bagian ini, pemilik selalu rutin 

memantau pengeluaran rutin yang memang kebutuhan harian para santri  
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Pesantren melalui buku laporan pengeluaran harian dan laporan pengeluaran 

kas yang sebelumnya telah dibuat oleh bendahara umum.  

2. Langkah Kedua :  Mengecek dan acc 

Pada akhir bulan melakukan pengecekan bersama dengan leader team 

Pesantren, mencocokkan buku harian pengeluaran keuangan Pesantren 

dengan Laporan pengeluaran kas yang telah dibuat oleh bendahara umum 

yang telah ditotal, sekaligus menghitung uang yang diperoleh serta 

mengambil keputusan dengan menyetujui hasil akhir laporan pengeluaran 

uang kas yang umumnya berupa biaya tak terduga seperti kenaikan bahan 

makanan dan kebutuhan penambahan sarana prasarana. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

4.1. Kesimpulan. 

Pesantren di masa kini dituntut untuk berbenah, menata diri dalam 

menghadapi persaingan ilmu pengetahuan, pengelolaan pendidikan dan 

pengelolaan keuangan seperti yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan  lainnya. Idealnya Pesantren ke depan harus bisa mengimbangi 

tuntutan zaman dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kesalafannyadan 

melakukan pembenahan dalam manajemennya. Perubahan dan pembenahan yang 

dimaksud adalah pembenahan pengelolaan keuangan Pesantren.  Konsep dan 

pengelolaan keuangan Pesantren ke depan harus dikaji dan dirancang sesuai 

standar akuntansi yang berlaku. Implementasi pengelolaan keuangan pada masa 

depan menekankan pada : Prosedur akuntansi keuangan meliputi pencatatan 

penerimaan, pengeluaran kas dan Prosedur pemeriksaan dan pengawasan. 

 

4.2. Rekomendasi 

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem pengelolaan keuangan 

yang saat ini digunakan oleh Pesantren dan Pesantren dapat mempertimbangkan 

untuk menggunakan sistem yang ditawarkan oleh penulis sebagai bahan masukan 

dan penyempurnaan sistem yang sudah ada. 
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