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SURAT PERNYATAAN ORANG TUA DAN SISWA 
 
Kami yang bertandatangan dibawah ini: 
 

Ayah: 
Nama : …………………………………… 
Pekerjaan :  …………………………………… 
Alamat : …………………………………… 
Kewarganegaraan : …………………………………… 
Agama : …………………………………… 
 
Ibu: 
Nama : …………………………………… 
Pekerjaan :  …………………………………… 
Alamat : …………………………………… 
Kewarganegaraan :  …………………………………… 
Agama : …………………………………… 
 
orang tua dari: 
 
Nama : …………………………………… 
Umur : …………………………………… 
Jenis Kelamin : …………………………………… 
Agama : …………………………………… 
Alamat : …………………………………… 

 
Dengan kesepakatan kami sebagai orang tua dan persetujuan anak kami (tanpa ada maksud 
lain kecuali tujuan pendidikan, dan tidak akan menjadikan Sekolah Indonesia Den Haag 
(SIDH) sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan selain tujuan pendidikan yang 
dilaksanakan oleh SIDH sebagaimana tersebut di atas menitipkan anak kami di SIDH untuk 
mengikuti pendidikan dasar dan/atau menengah sebagaimana yang difasilitasi oleh SIDH 
dengan ketentuan bahwa kami sebagai orang tua dan anak bersedia untuk: 
 
1. Memenuhi semua persyaratan administratif dan finansial yang ditetapkan dalam proses 

penerimaan siswa baru; 
2. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan dan diimplementasikan di SIDH; 
3. Aktif terdaftar sebagai Peserta Didik di SIDH selama sekurang-kurangnya 2 Semester; 
4. Menerima dan mentaati tata tertib SIDH, serta Tata-tertib Asrama SIDH bagi siswa yang 

tinggal di asrama, dan tidak akan menuntut sekolah apabila anak kami/saya sebagai 
siswa SIDH diberi peringatan yang bersifat edukatif; 

5. Berusaha secara maksimal untuk mempelajari Bahasa Indonesia (bagi siswa asing); 
6. Mengikuti kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler dengan baik; 
7. Selalu berupaya meningkatkan prestasi akademis dan non akademis; 
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8. Membayar iuran pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan; 
9. Dikembalikan kepada orang tua dari SIDH apabila tidak dapat mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh sekolah tanpa melalukan tuntutan apapun kepada SIDH; 
10. Tidak akan menarik kembali semua pembayaran yang telah dilakukan apabila anak 

kami/saya sebagai siswa SIDH tidak dapat melanjutkan pendidikan di SIDH; 
11. Menyetujui ketentuan bahwa orang tua/siswa hanya akan menerima Buku Rapor apabila 

telah mengikuti proses pendidikan di SIDH minimal selama 1 semester; 
12. Apabila timbul sangketa dari pelaksanaan Surat Pernyataan ini maka akan diselesaikan 

secara damai melalui musyawarah dan mufakat; 
13. Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai, maka penyelesaian tunduk pada 

hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia.  
 
 
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan selanjutnya kami tandatangani dengan penuh 
kesadaran dan tanggungjawab. 
 
 
 

………………………………, ……………………. 
 

Orang tua:   
Siswa, 

 
 
 
 
 
 
 

( …………………………..) 

Ayah, 
 
 

( …………………………..) 

 

  
Ibu, 

 
 

( …………………………..) 

 

 


