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Lampiran 1  

Catatan Sirkulasi Keuangan PPSS Nurul Huda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Daftar tunggakan santri baru 
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 Lampiran 3 

Rincian pembayaran santri baru 

 

Lampiran 4 

Transkip wawancara dengan saudari Neni Muzdalifah (Bendahara Pondok 

Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Nurul Huda Mergosono Malang) 

1. Darimana saja pemasukan kas di pondok pesantren? 

2. Apakah pernah ada transaksi yang pembayarannya dilakukan dimuka? 

3. Apakah pondok pesantren punya tanah atau bangunan yang disewakan? 

4. Berapa luas tanah pondok pesantren? Dan berapa harga beli tanah dan 

bangunan pondok pesantren? 

5. Apa saja peralatan yang dimiliki pondok pesantren? 

6. Apakah pondok pesantren nurul huda ini pernah mengatas namakan kyai 

besay yang bisa menghasilkan keuntungan untuk pondok agar menarik 

masyarakat? 

7. Apakah pondok pesantren memiliki hutang dan pelunasannya dalam waktu 

kurang dari satu tahun? 

8. Apakah pondok pesantren memiliki hutang dan pelunasannya dalam waktu 

lebih dari satu tahun? 

9. Pendapatan dan biaya-biaya apa saja yang ada di pondok pesantren? 
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10. Apakah pondok pesantren pernah menerima sumbangan tetapi ada 

pembatasan penggunaan dan waktunya? 

11. Apakah pondok pesantren pernah juga menerima sumbangan dan 

penggunaan sumber daya tersebut ditetapkan oleh sang pemberi? 

12. Apakah yang menjadi kendala pondok pesantren tidak melakukan 

pencatatan untuk menyusun laporan keuangan? 

13. Apakah mbak mengetahui apa itu Pedoman Akuntansi Pesantren? 

14. Apakah pondok pesantren mempunyai piutang? 

15. Apakah ada persediaan di pondok pesantren? 

16. Apakah ada aset lainnya yang dimiliki pondok? 

17. Apakah pondok pesantren pernah melakukan investasi atau penanaman 

dana pada pihak lain? 

18. Berapa masa manfaat untuk bangunan dan peralatan yang ada dipondok 

pesantren? 

19. Apakah pernah ada pondok pesantren belum memberikan pelayanan atau 

penyediaan jas kepada santri secara penuh akan tetapi santri itu sudah 

melakukan pembayarannya terlebih dahulu? 

20. Apakah pondok pesantren mempunyai utang lain seperti utang dagang atau 

utang sewa? 

21. Apakah pondok pesantren mempunyai hutang gaji yang masih harus 

dibayarkan pada para pegawai yang ada di pesantren? 
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Lampiran 5 

Kartu Bimbingan 

 

  


