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Percepatan pembangunan nasional yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia

memerlukan peran aktif dari selruh elemen dalam system perekonomian, termasuk didalamnya

system perekonomian Syariah.

Untuk kepentingan hal tersebut Bank Indonesia secara khusus telah menyusun blueprint

pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang merangkum berbagai kegiatan Inisiatif ke dalam

tiga pilar utama yaitu :

a. Pemberdayaan ekonomi Syariah

b. Peningkatan efisiensi system keuangan Syariah

c. Penguatan research assessment dan edukasi.

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan

1. transaksi Keuangan Syariah,

2. meningkatkan arus investasi dan

3. mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi Syariah.

Di tingkat pusat telah dilaksanakan training for trainers dan sosialisasi pedoman

akuntansi syariah ini dengan narasumber Bapak Yusuf Wibisana. (Ketua KASy) dan Prof.

Mahfud Solihin (Dewan Standar Akuntansi Syariah)



• Pedoman Akuntansi Pesantren ini sangat penting menunjukan kepedulian akuntan.

• unsur stakeholders sangat mendukung baik pemerintah, Bank Indonesia,

Kementerian Agama dan yang lainnya untuk mendorong perekonomian secara umum

khususnya ekonomi syariah.

• Pedoman akuntansi ini belum final akan disempurnakan melalui file project di 5

wilayah. Namun demikian pedoman ini harus segera disosialisasikan sehingga pada

saat nya nanti pengelolaan keuangan nya baik untuk mendukung tata kelola yang

baik.

• Pedoman ini sambil berjalan terus disosialisasikan dan disempurnakan untuk

selanjutnya akan dibuatkan aplikasi sehingga dapat di aplikasikan di pesantren.

• Bahkan nama aplikasinya pun sudah di siapkan yaitu SANTRI (Sistem Akuntansi

Pesantren Indonesia)



• Pedoman Akuntansi Pesantren ini merupakan bagian dari upaya

pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga pondok pesantren

mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku umum

di Indonesia.

• Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah untuk

memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pondok pesantren

dalam penyusunan laporan keuangan.

• Pedoman Akuntansi Pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok

pesantren



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

ى فَاْكتُبُو اتِب  أَْن يَْكتَُب َكَما  بِاْلعَْدِل ۚ َوََل يَأَْب كَ هُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتِب  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ

 َ ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ ا أَْو ا ۚ فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَ  َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئ  َعلََّمهُ َّللاَّ ْيِه اْلَحقُّ َسِفيه 

ُجلَْيِن فََرُجل   ۖ فَإِْن لَْم يَُكونَا رَ تَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكمْ َضِعيف ا أَْو ََل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ َواسْ 

َر إِ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتُذَك ِ َوََل  الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا ْۚحَداُهَما اْْلُْخَرٰى ۚ َوََل يَأْبَ َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِلُكْم أَْقَسُط عِ  ا إِلَٰى أََجِلِه ۚ ذَٰ ا أَْو َكبِير  ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدةِ تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغير  إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرة  َوأَْدنَٰى أََلَّ تَْرتَابُوا ْۖنَد َّللاَّ

د  ۚ َوإِْن تَْفعَلُوا َضارَّ َكاتِب  َوََل َشِهيأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َوََل يُ َحاِضَرة  تُِديُرونََها بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاح  أََلَّ تَْكتُبُوَها ۗ وَ 

ُ بُِكل ِ  ُ ۗ َوَّللاَّ َ ۖ َويُعَل ُِمُكُم َّللاَّ َشْيٍء َعِليم  فَإِنَّهُ فُُسوق  بُِكْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ

(Surat Al-Baqarah;282)















•Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas
dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan
keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi; dan

•Bentuk pertanggungjawaban pengurus Yayasan pondok pesantren
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

A. Tujuan Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren

•Pengurus Yayasan pondok pesantren bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian laporan keuangan

B. Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan

•Laporan posisi keuangan

•Laporan aktivitas;

•Laporan arus kas; dan

•Catatan atas laporan keuangan.

C. Komponen Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Yayasan pondok pesantren disusun dalam Bahasa
Indonesia.

E. Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

D. Bahasa Laporan Keuangan

•Mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan Yayasan 
pondok pesantren adalah rupiah

•Yayasan pondok pesantren mencatat dna melaporkan setiap transaksi yang 
terjadi di Yayasan pondok pesantren menggunakan mata uang rupiah

•Transaksi Yayasan pondok pesantren yang menggunakan mata uang selain
rupiah dibukukan dengan menggunaan kurs transaksi

•Saldo asset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal palaporan



•Kebijakan Akuntansi Yayasan pondok pesantren harus mencerminkan
prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai
dengan ketentuan dalam SAK ETAP

•Dalam hal SAK ETAP belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan,
pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau
peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan
kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuanga menyajikan informasi
yang :

•Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk
pengambilan keputusan;

•Dapat diandalkan

•Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, maka harus mempertimbangkan :

•Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan hal yang 
serupa

•Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran asset, liabilitas, pendapatan
dan beban dalam konsep dan prinsip Pervasif dari SAK ETAP;

•Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isu serupa dan 
terkait.

F. Kebijakan Akuntansi



Laporan Aktivitas

•memberikan informasi mengenai
kinerja keuangan Yayasan
pondok pesantren selama suatu
periode laporan tertentu.
Laporan aktivitas menyediakan
informasi mengenai pengaruh
transaksi dan peristiwa lain yang
mengubah jumlah dan sifat asset
neto, hubungan antar transaksi
dan peristiwa lain, dan
bagaimana penggunaan sumber
daya dalam pelaksanaan
berbagai program atau jasa

Laporan Arus Kas

•memberikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas
dari Yayasan pondok pesantren
selama periode laporan tertentu

Catatan atas Laporan Keuangan

• harus disajikan secara sistematis
dengan urutan penyajian sesuai
dengan komponen utama
laporan keuangan yang
merupakan bagian yanga tidak
terpisahkan dari laporan
keuangan.

Laporan Keuangan

•menyajikan secara wajar
posisi keuangan, kinerja
keuangan dan arus kas
dari Yayasan pondok
pesantren, disertai
pengungkapan yang
diharuskan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

Laporan Posisi Keuangan

•Laporan posisi
keuangan memberikan
informasi mengenai
asset, liabilitas, dan asset
neto dari Yayasan
pondok pesantren, serta
hubungna antar unsur-
unsur tersebut pada
waktu tertentu

G. Konsistensi Penyajian



Penyajian laporan
keuangan

Yayasan pondok
pesantren

didasarkan pada 
konsep

materialitas

Informasi dianggap
material jika kelalaian
untuk mencantumkan, 
atau kesalahan dalam
mencatat, informasi

tersebut dapat
mempengaruhi
keputusan yang 

diambil.

Pos-pos yang 
jumlahnya material 
disajikan tersendiri

dalam laporan
keueangan, sedangkan
yang jumlahnya tidak

material dapat
digabungkan

sepanjang memiliki
sifat atau fungsi yang 

sejenis

Materialitas, 
Agregasi dan 
Saling Hapus

H. Materialitas, Agregasi dan Saling Hapus



Laporan keuangan Yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan
berdasarkan tahun hijriah atau masehi.

Dalam hal Yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan
keuangan dapat disajikan untuk perode yang lebih pendek satu tahun.

I. Periode Pelaporan



Elemen dasar dan tradisi pesantren

Pola 1
•Adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kiai

Pola 2
•Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai dan pondok

Pola 3
•Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah

Pola 4
•Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan rumah

keterampilan

Pola 5
•Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat

keterampilan, universitas, Gedung pertemuan, tempat olahraga dan sekolah umum.



Pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa

Menyangkut penyelenggaraan Pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat tipye 

• Pesantren yang mendirikan Pendidikan formal dan menerapkan kurikulum
nasional

• Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan dalam bentuk
madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan
kurikulum nasional.

• Pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah.

• Pesantren hanya sekedar menjadi tempat pengajian.

Perubahan dan Perkembangan Pesantren

1

2

1

2

Lembaga Pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu pengetahuan agama (rafaqquh fi addin) 
dan nilai-nilai islam (islam values)

Lembaga keagamaan yang melakukan control social (social control)

Lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa social (social engineering)3

Fungsi-fungsi Pesantren



Jenis dan Bentuk Pesantren

tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat

•yaitu pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.

Pondok pesantren tipe A

•yaitu pondok yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal

Pondok pesantren tipe B

•yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama sedangkan santrinya 
belajar diluar.

Pondok pesantren tipe C

•yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan system pondok pesantren 
dan sekaligus system sekolah atau madrasah.

Pondok pesantren tipe D

•Adalah pondok pesantren 
yang menyelenggarakan 
pembelajaran dengan 
pendekatan tradisional

Pondok pesantren
tradisional
(Salafiyah)

•Pondok tipe ini adalah 
pengembangan pondok 
pesantren tradisional, 
karena orientasinya belajar 
cenderung mengadopsi 
system belajar klasik dan 
meninggalkan system 
belajar tradisional

Pondok pesantren 
modern 
(khalafiyah/’ashriya). 

•Pondok pesantren ini 
merupakan system 
Pendidikan dan pengajaran 
gabungan antara 
tradisional dan modern

Pondok pesantren 
komprehensif/camp
uran











Pedoman Akuntansi Pesantren

Piutang 
Usaha

SAK ETAP 

Bab 2 : Konsep 
dan Prinsip 

Pervasif

SAK ETAP 

Bab 20 : 
Pendapatan

SAK ETAP 

Bab 22 : 
Penurunan Nilai 

Aset

Kas dan 
Setara 

Kas

SAK ETAP 

Bab 2 : Konsep 
dan Prinsip 

Pervasif

SAK ETAP 

Bab 7 : Laporan 
Arus Kas



Pedoman Akuntansi Pesantren

• SAK ETAP Bab 2 : Konsep dan Prinsip Pervasif

• SAK ETAP Bab 3 : Penyajian Laporan Keuangan

Investasi Pada Entitas Lain 

• SAK ETAP Bab 12 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak

• SAK ETAP Bab 13 : Investasi pada Joint Venture

• SAK ETAP Bab 20 : Pendapatan

Persediaan

•SAK ETAP Bab 11 : Persediaan

Biaya dibayar di muka

•SAK ETAP Bab 2 : Konsep dan Prinsip Pervasif

Aset Lancar

Properti Investasi

• SAK ETAP Bab 14 : Properti Investasi

• SAK ETAP Bab 22 : Penurunan Nilai



Pedoman Akuntansi Pesantren

• SAK ETAP Bab 2 : Konsep dan Prinsip Pervasif

• SAK ETAP Bab 2 : Konsep dan Prinsip Pervasif

• SAK ETAP Bab 3 : Penyajian Laporan Keuangan

Aset Tetap

•SAK ETAP Bab 15 : Aset Tetap

•SAK ETAP Bab 22 : Penurunan Nilai

Aset Tidak Berwujud

•SAK ETAP Bab 16 : Aset Tidak Berwujud

•SAK ETAP Bab 22 : Penurunan Nilai Aset

Aset Tidak Lancar Lain


























