
 
 

 

SURAT PERNYATAAN  

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

A. Nama     : 

Tempat tanggal lahir  : 

Jenis Kelamin   : 

No Pendaftaran   : 

Asal Sekolah   : 

 

B. Nama    : 

Tempat tanggal lahir  : 

Calon Wali santri dari  : 

Pekerjaan   : 

No Hp    : 

Alamat    : 

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa kami telah menerima pernyataan REKOMENDASI LULUS sebagai peserta seleksi 

Penerimaan Santri Baru di Al Binaa Islamic Boarding School tahun  pelajaran 2021 -2022 dengan syarat ketentuan sebagai berikut: 

1. Bersedia mengikuti segala syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Al Binaa Islamic Boarding School atas 

rekomendasi kelulusan saya /anak saya. 

2. Bersedia untuk melakukan proses pembayaran adminitrasi masuk Al Binaa Islamic Boarding  School sesuai dengan 

batas yang telah ditentukan oleh Panitia Penerimaan Santri Baru. Dan apabila dari batas waktu yang telah ditentukan 

saya /anak saya tidak melaksanakan proses pembayaran uang masuk maka dengan sepihak Panitia Penerimaan Santri 

Baru akan membatalkan kelulusan saya/anak saya.  

3. Bersungguh sungguh mengikuti program Kegiatan Belajar Mengajar di Al Binaa Islamic Boarding School sesuai dengan 

standard yang berlaku untuk semua santri. 

4. Qaddarallah, apabila dalam waktu berjalan saya/anak saya tidak dapat mengikuti standard kompetensi akademik  yang 

telah ditetapkan, maka saya/anak saya bersedia mengundurkan diri atau menerima konsekuensi yang diberikan oleh 

pihak Al Binaa Islamic Boarding School. 

5. Bersedia menjaga segala kerahasian atas proses rekomendasi kelulusan ini. 

6. Apabila ditemukan kebocoran atas informasi rekomendasi ini dari saya/anak saya maka dengan otomatis saya/anak 

saya akan didiskualifikasi dari peserta yang dinyatakan LULUS dan dengan hal tersebut saya/anak saya tidak akan 

melakukan proses tuntutan apapun kepada pihak Al Binaa Islamic Boarding School. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, hanya kepada Allah Jalla wa ‘Ala kami memohon dan berlindung. 

         Dibuat pada tanggal:      Desember 2020 
         Yang memberikan pernyataan 
 

Pihak I        Pihak II 
Calon Santri       Calon Wali Santri 
 

 

         Materai 6000 

( …………………………………. )      ( ………………………………………) 


