
SURAT PERNYATAAN SANTRI PONDOK PESANTREN AS’ADIYAH SENGKANG 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : 

Tempat, tanggal lahir  :  

Jenis Kelamin   : 

Agama    : 

Nama Orang tua   : 

Pekerjaan Orang tua  : 

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran: 

MENYATAKAN 

Bahwa selama menjadi santri, saya: 

1. Siap taat dan patuh pada orang tua, guru, pembina dan peraturan, serta tata 

tertib yang berlaku di Pondok Pesantren As’adiyah. 

2. Siap menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. 

3. Siap dikembalikan kepada orang tua/wali jika sudah tidak bisa dididik atau 

dibimbing oleh guru, pembina dan pengurus Pondok Pesantren As’adiyah. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung 

jawab serta diketahui/ disetujui orang tua/ wali.  

             

       Hari/Tgl :       2020 

   

  Orang Tua/ Wali        Yang Membuat Pernyataan 

 

 

(......................)       (..........................) 

        Mengetahui, 

    Pembina I Pondok Pesantren 

 

 

         (...................................) 

 

 

 

 



SURAT PERNYATAAN WALI SANTRI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Alamat   : 

No. Hp    : 

Wali Santri dari  : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Alamat   : 

   

Menyatakan bahwa kami: 

1. Menyerahkan anak kami sepenuhnya kepada Pengasuh,  Pembina dan Pengurus 

Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang untuk mendidik dan mengawasi menurut ajaran 

Agama Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Ridha atas segala sanksi yang diberikan oleh pengasuh, Pembina, kepala, Pengurus, 

atau lembaga kepada anak kami, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan pondok Pesantren . 

3. Menerima dengan  tulus ikhlas,  atas pengembalian anak kami, jika sudah tidak sanggup  

untuk mentaati peraturan atau melampaui poin pelanggaran yang telah ditetapkan oleh 

Pondok Pesantren. 

4. Siap mengajukan permohonan pengunduran diri anak kami kepada pihak Pondok 

Pesantren (Satuan Pendidikan),  jika anak kami melakukan pelanggaran berat dan 

dikeluarkan dari Pondok  Pesantren. 

5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya yang timbul selama anak kami tercatat 

sebagai santri Pondok Pesantren. 

6. Jika anak kami telah resmi tercatat sebagai santri mulai saat pendaftaran dan telah 

menguikuti kegiatan pembelajaran, maka kami tidak akan meminta segala biaya yang 

telah dibayarkan kepada pihak Pondok Pesantren. 

7. Menyelesaikan  segala  permasalahan  secara  kekeluargaan yang terjadi  dengan  keluarga  

besar Pondok Pesantren 

8. Sanggup menjaga nama baik almamater Pondok  Pesantren 

9. Memintakan izin anak kami kepada pengasuh, Pembina dan pengurus Pondok 

Pesantren pada saat meninggalkan asrama, atau tidak mengikuti kegiatan 

Pembelajaran. 

10. Ikut serta mendidik, mengawasi dan membina anak kami, baik ketika berada di rumah 

maupun di pondok Pesantren. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan  sebenarnya. 

WabillahiTaufiq Was Sa’adah. 

Hari/Tgl :         2020 

PP Pondok Pesantren As’adiyah                               Orang Tua/Wali Santri 

 

 

    ______________________________  ______________________________ 

 


