
SURAT PERNYATAAN 

(Orang Tua/Wali Peserta Didik) 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.  

QS Al Maidah ayat 1 

 

Bismillah, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap  : __________________________________________________ 

Tempat, tgl. Lahir : _______________, __________________________________ 

Alamat lengkap : __________________________________________________ 

No. Hp/Telepon : __________________________________________________ 

Wali dari  : __________________________________________________ 

Benar-benar menyerahkan sepenuhnya anak kami kepada sekolah/pondok, 

dengan kesanggupan : 

1. Membayar uang pendaftaran sesuai dengan yang telah ditentukan  

2. Percaya dan taat sepenuhnya kepada peraturaan, tata tertib dan kebijaksanaan 

sekolah/pondok serta yayasan. 

3. Mendukung (aturan)  dan disiplin yang berlaku di sekolah/pondok dan tidak menuntut 

segala tindakan dan resiko apapun yang diberikan oleh atau atas nama sekolah/pondok. 

4. Mendahulukan musyawarah dan  tidak melibatkan pihak luar sekolah/pondok (aparat 

kepolisian, aparat hukum, dan pejabat yang berwewenang lainnya) dalam menyelesaikan 

urusan di sekolah/pondok. 

5. Memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh  untuk kepentingan di sekolah/ 

pondok, Organisasi Pelajar dan lain-lain. 

6. Melunasi semua pembayaran uang administrasi bulanan sekolah/pondok sebelum tanggal 

10 setiap bulannya. 

7. Bersedia mendampingi anak belajar di rumah, apabila saya menunggak iuran sesuai dengan 

kriteria sekolah/pondok.  

8. Mengomunikasikan segala permasalahan anak dengan pihak sekolah/pondok yaitu via wali 

kelas untuk sekolah dan via musrif/musrifah kalau di pondok. 

9. Menjaga nama baik sekolah/pondok dengan tidak menyebarkan isu-isu yang tidak benar 

10. Wajib menghadiri undangan pertemuan wali peserta didik yang dilakukan oleh 

sekolah/pondok, minimal saat pengambilan rapor dan wajib mengambil rapornya. 

11. Bersedia membayar uang masuk sekolah/pondok minimal 50% saat calon peserta didik 

dinyatakan LULUS dan sisanya diselesaikan 2 bulan setelahnya secara berturut-turut  



12. Bagi calon santri yang dinyatakan lulus SMAIT Imam Syafi’i dan berasal dari non SMPIT Imam 

Syafi’i maka diwajibkan ikut program penyetaraan bahasa arab selama 4 bulan yang 

biayanya ditanggung oleh wali santri sebesar Rp300.000,-.  

13. Pelaksanaan poin 12 dari bulan Agustus – November 2021.  

14. Bagi calon santri SW TQ Imam syafi’i harus bisa menghafal 20 baris dalam 5 jam . 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, serta penuh rasa 

tanggungjawab demi kelancaran pendidikan di sekolah/pondok. Kami menyatakan mengundurkan 

diri bila tidak sanggup memenuhi aturan di atas.  Semoga Allah selalu memberikan taufiq, ridho 

dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. 

Batam, _________________________ 

Hormat kami, 

Orang Tua/Wali Peserta Didik      Peserta Didik 

 

 

(_____________________________)   (______________________) 

Tanda tangan & Nama Lengkap     Tanda tangan & nama lengkap  

 

MATERAI 
Rp 6.000,- 


