SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN
ORANG TUA/WALI SANTRI DAN SANTRI
Kepada Yth,
Pimpinan Ponpes Darul Mujahadah
DiTempat
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:
Nama Orang tua/Wali

: ............................................................................................................

A. Nama Anak (Santri)

: ............................................................................................................

Jenis Kelamin

: .................................................................................................................

Tempat, Tgl. Lahir

: .................................................................................................................

B. Asal Daerah/Konsulat

: ...........................................................................................................

I. PERNYATAAN DAN PERJANJIAN ORANG TUA/WALI SANTRI
Setelah anak saya terdaftar di Pondok Pesantren Darul Mujahadah Prupuk Utara Margasari Tegal,
maka dengan ini saya menyatakan, bahwa saya:
1) Siap mendukung disiplin dan sunnah-sunnah pondok pesantren (kebijakan, program, dan segala
aturan pondok) yang telah ditetapkan oleh Pesantren.
2) Bersedia untuk mengikuti prosedur pesantren dalam hal perizinan santri (walisantri dilarang
membawa pulang/keluar area pesantren tanpa seizin Bagian Pengasuhan Santri).
3) Bersedia untuk datang ke pesantren ketika pihak pengurus pesantren mengundang dalam rangka
konsultasi dalam proses pendidikan dan pengajaran putra-putrinya.
4) Siap menerima segala konsekuensi/sanksi dalam proses pendidikan anak saya yang diberikan
oleh Pondok Pesantren sesuai dengan sanksi tingkat kesalahannya berdasarkan pada standar
operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Mujahadah.
5) Tidak akan memfasilitasi alat elektronik (HP, Laptop, Ipad, Radio, MP3, MP4 dan yang
sejenisnya), senjata tajam, pakaian yang tidak sopan dan barang-barang mewah pada anak saya.
6) Apabila di kemudian hari anak saya ditemukan membawa atau memiliki barang-barang tersebut
maka saya bersedia dan merelakan barang tersebut disita dan dimanfaatkan untuk
kepentingan/kemaslahatan umat/dihancurkan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh
Pesantren atau dikembalikan kepada kedua orang tua/wali setelah wisuda atau bila
mengundurkan diri (berhenti dari pesantren).
7) Siap menerima dan menyetujui semua keputusan pesantren dan siap bermusyawarah dengan
pihak pesantren jika terjadi masalah dan tidak akan menuntut atas dasar dan dalih
apapun di forum manapun (melaporkan ke ranah hukum/pihak berwajib serta tidak
melibatkan pihak ketiga yang berkenaan dengan persoalan putra-putrinya di pesantren) di
kemudian hari.
8) Bersedia menyelesaikan seluruh administrasi keuangan anak saya setiap bulan sesuai waktu dan
ketentuan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 10 setiap bulan.

II. PERNYATAAN & PERJANJIAN SANTRI PONPES DARUL MUJAHADAH
Dengan ini saya sebagai santri Pondok Pesantren Darul Mujahadah bersedia:
1) Mengikuti disiplin dan sunnah-sunnah Pondok Pesantren.
2) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pondok Pesantren, berdiri di atas dan untuk semua
golongan.
3) Patuh taat kepada pimpinan Pondok Pesantren, para guru dan karyawan.
4) Mengikuti seluruh program pendidikan dan pembelajaran di Pondok Pesantren.
5) Menerima sanksi apabila saya melanggar semua ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan
sanksi tingkat kesalahannya berdasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku
di Pondok Pesantren.

Demikianlah perjanjian ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran serta berlaku
selama kami menjadi wali santri/santri.
Prupuk Utara, ………………… 2020

Orang tua/Wali Santri

Santri
Materai
6000

(………………..………….)
Nama Lengkap

(………………………….)
Nama Lengkap

