
 

 

SURAT PERNYATAAN 
(Harap Dibaca Dengan Teliti) 

 
Bismillahirrahmaanirrahim 

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Orangtua/ Wali
*)

 calon peserta didik baru :  

 

Nama Calon Peserta Didik  : ____________________________________________ 

Asal Sekolah   : ____________________________________________ 

 

Dengan ini menyatakan bahwa kami :  

1. Akan menerima dengan ikhlas atau tidak akan mengajukan pertanyaan dan gugatan mengenai keputusan 

hasil seleksi masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP IT/ SMA IT Al Bayyinah Tahun 

Pelajaran 2022/ 2023. 

 

2. Tidak akan meminta untuk pindah program baik dari Boarding menjadi Full day ataupun sebaliknya, 

kecuali atas permintaan pihak sekolah atau persetujuan pihak sekolah sesuai dengan kemaslahatan 

bersama dan keputusan perpindahan program ini sepenuhnya merupakan hak dari pihak sekolah.  

 

3. Mendukung sekolah dalam upaya penegakan dan pengamalan syari’ah Islamiyah sesuai al-Qur’an dan 

as-Sunnah.  

 

4. Ikut serta dan proaktif dalam mengawasi dan membimbing ananda dalam pengamalan ‘aqidah, ibadah, 

akhlak, mu’amalah, tahfidz al-Qur’an dan dalam amar ma’ruf nahi munkar saat berada di rumah.  

 

5. Membantu pihak sekolah dalam memecahkan permasalahan yang muncul, berpartisipasi dalam 

mengevaluasi program sekolah secara proporsional, menyampaikan usul,  rekomendasi dan komplain 

kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara jujur dan transparan. 

 

6. Ikut membangun hubungan yang harmonis dengan pihak sekolah. 

 

7. Hadir dalam undangan dan kajian Islam  yang disampaikan oleh pihak sekolah.  

 

8. Akan menyelesaikan biaya-biaya pendidikan tepat pada waktunya, dan bersedia menerima sanksi dari 

sekolah bila terjadi penunggakan atas biaya-biaya pendidikan tersebut.  

 

9. Tidak membawa peserta didik keluar dari sekolah tanpa seizin pihak sekolah. 

 

10. Menghormati segala peraturan, tata tertib dan kebijakan yang berlaku di Sekolah Islam Al-Bayyinah. 

 

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Hanya kepada Allah sajalah kami berharap dan bertawakkal. 

 

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin 

Wassalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu 

 

……………………, ..……….……………………2021 

Orangtua/ Wali
*)

 Calon Peserta Didik Baru   

SMP IT/SMA IT Al Bayyinah 

 

 

 

 

  

 

(_____________________________)          

Nama Jelas 

 

 
*)

 Coret yang tidak perlu 

Materai 

Rp 10.000 


