
Nomor : 177/K/PIA/VII/2018 

Hal : Pemberitahuan ketentuan biaya pendidikan T.P. 2018/2019 

Kepada 

Ykh. Wali Santri Baru T.P. 2018/2019 

 

 السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته
Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah . Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasululloh , keluarga, para 

sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa beriltizam dengan persaksiannya. 

 

Dengan ini kami memberitahukan beberapa hal yang berkenaan dengan ketentuan biaya pendidikan santri T.P. 2018/2019 adalah sebagai 

berikut: 

1. Biaya SPP sebesar Rp 1.400.000,00 /bulan, khusus santri SDITQ non asrama sebesar Rp 400.000,00 

2. Biaya daftar ulang santri SDITQ yang masuk ke MTW (MTS) 

a. Biaya pindah jenjang Rp 800.000,00, biaya buku Rp 850.000,00 dan biaya seragam Rp 450.000,00, pangkal disesuaikan dengan 

pembayaran pangkal awal masuk 

b. Pembayaran dilakukan paling lambat 31 Juli 2018 

3. Ketentuan pembayaran biaya pendidikan T.P. 2018/2019 adalah sebagai berikut: 

a. Biaya SPP dibayar setiap awal bulan paling lambat tanggal 10 

b. Biaya SPP santri yang keluar dipertengahan bulan akan dihitung secara proporsional 

4. Pembayaran biaya pendidikan: 

a. Via rekening Virtual Account Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) 

1) Pengirim melakukan pembayaran biaya pendidikan dan tabungan melalui bank Mu’amalat sesuai dengan nomor rekening VA 

santri 

2) Pembayaran melalui rekening VA Bank Mu’amalat dapat dilakukan dari semua perbankan di Indonesia 

3) Panduan dan nomor rekening Virtual Account dapat dilihat di www.pesantrenalirsyad.org pada menu prosedur pembayaran   

b. Via rekening Virtual Account Bank Central Asia (BCA) 

1) Pengirim melakukan pembayaran biaya pendidikan dan tabungan melalui bank Mu’amalat sesuai dengan nomor rekening VA 

santri 

2) Pembayaran melalui rekening VA BCA hanya bisa dilakukan dari rekening BCA 

3) Panduan dan nomor rekening Virtual Account dapat dilihat di www.pesantrenalirsyad.org pada menu prosedur pembayaran   

5. Bukti pembayaran & kiriman bisa diambil 1-2 hari setelah pengiriman dibagian kasir pada jam kerja 

6. Layanan tabungan santri 

Penyetoran & pengambilan uang dapat dilakukan di bagian tabungan setiap hari pada jam kerja 

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a. Sebaiknya pembayaran uang pendidikan dilakukan via bank untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya: 

penyalahgunaan & kehilangan uang atau yang semisalnya 

b. Pembayaran dilakukan tepat waktu demi kelancaran kegiatan pembelajaran dan pesantren 

c. Bukti pembayaran disimpan baik-baik sebagai bukti telah membayar uang pendidikan 

8. Informasi lebih lanjut dan keluhan layanan keuangan bisa menghubungi bagian keuangan dengan telepon ke nomor 085325357509, 

Telepon/WA ke nomor 085742015868 

9. Bagi santri yang belum melunasi tunggakan biaya pendidikan tahun sebelumnya, dengan sangat berat hati tidak 

diperkenankan mengikuti kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran berikutnya. 

 

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, Jazakumulloh khoiron katsiro. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
Tengaran, 5 Juli 2018 
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