Form Kesiapan Pembiayaan Pendidikan
Level SMA (Calon santri SMA dari SMP luar Al Kahfi)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ……………………………………………………….

No. HP / Email

: …………………………… / ………………………..

Adalah orang tua dari :
Nama

: ……………………………………………………….

No.Test

: ………………

Dengan ini saya menyatakan kesanggupan membiayai dana pendidikan anak saya selama
proses pendidikan di Pesantren Terpadu Al Kahfi, dengan rincian sebagai berikut :
1. Biaya awal masuk
: Rp. 10.400.000,2. Uang kegiatan tahunan kelas 10
: Rp. 4.185.000,3. Iuran bulanan
: Rp. ………….,- (diisi sesuai pilihan)
Adapun pilihan iuran bulanan : Rp. 950.000,- atau Rp. 1.000.000,- atau 1.050.000,4. Infak Tambahan awal masuk

: Rp. ...........................(diisi sesuai kesanggupan)

Dan saya menyetujui ketentuan lain – lain sebagai berikut :
1. Biaya awal masuk dan biaya kegiatan tahunan kelas 10, akan dilunasi pada saat daftar
ulang tanggal 24 atau 25 maret 2012. Jika tidak melunasi biaya tersebut maka putra/inya akan dicoret dari daftar yang diterima.
2. Jika setelah daftar ulang karena satu dan lain hal putra/i-nya mengundurkan diri dari
Pesantren, maka uang awal masuk yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan,
dan hanya uang kegiatan tahunan kelas 10 yang akan dikembalikan.
3. Besar biaya uang kegiatan tahunan untuk kelas 11 dan kelas 12 akan diinformasikan
pada saat putra/i-nya akan masuk ke kelas tersebut.
4. Iuran bulanan tersebut di atas berlaku selama 3 tahun masa pendidikan di Al Kahfi
(kelas 10, 11, dan 12), tapi jika pada suatu waktu terjadi suatu kondisi dimana
diperlukan adanya kenaikan iuran bulanan dan disetujui oleh komite sekolah dan atau
perwakilan orang tua santri, maka saya siap mengikuti perubahan tersebut.
5. Siap membayar iuran bulanan selambat lambatnya tanggal 10 pada setiap bulannya.
Demikian lembar kesiapan ini saya baca dan fahami dengan sebenarnya, agar menjadi
pegangan dikemudian hari.
………………./ …… / ……../ 2012
Orang Tua Calon Santri

___________________
(Nama Jelas)

