
  
KEDUTAAN   BESAR   REPUBLIK   INDONESIA   

SEKOLAH   INDONESIA   DEN   HAAG   
Rijksstraatweg   679,   2245   CB,   Wassenaar,   Belanda   

Tel:   +31   70   5178875    ⯃    Email:    info@sekolahindonesia.nl     ⯃     Website:    h�p://www.sekolahindonesia.nl   

SURAT   PERNYATAAN   ORANG   TUA   DAN   SISWA   
  

Kami   yang   bertandatangan   dibawah   ini:   
  

Nama : …………………………………………………………   

Pekerjaan :   …………………………………………………………   

Alamat : …………………………………………………………   

Kewarganegaraan : …………………………………………………………   

  
orang   tua   dari:   

  
Nama : …………………………………………………………   

Umur : …………………………………………………………   

Jenis   Kelamin : …………………………………………………………   

Alamat : …………………………………………………………   

  
Telah  membaca  dan  menyetujui  Persyaratan  Penda�aran  Peserta  Didik  Baru  dan  Pindahan  Program              
Reguler/  PJJ  (coret  salah  satu)  di  Sekolah  Indonesia  Den  Haag  Tahun  Pelajaran  2020/2021.  Dengan                
kesepakatan  kami  sebagai  orang  tua  dan  persetujuan  anak  kami  tanpa  ada  maksud  lain  kecuali                
tujuan  pendidikan,  dan  �dak  akan  menjadikan  Sekolah  Indonesia  Den  Haag  (SIDH)  sebagai  batu               
loncatan  untuk  mencapai  tujuan  selain  tujuan  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  SIDH             
sebagaimana  tersebut  di  atas,  meni�pkan  anak  kami  di  SIDH  untuk  mengiku�  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  administra�f  dan  finansial  yang  ditetapkan  dalam  proses            

penerimaan   siswa   baru;   
2. Mengiku�   kurikulum   yang   ditetapkan   dan   diimplementasikan   di   SIDH;   
3. Ak�f   terda�ar   sebagai   Peserta   Didik   di   SIDH   selama   sekurang-kurangnya   2   Semester;   
4. Menerima  dan  mentaa�  tata  ter�b  SIDH,  serta  Tata-ter�b  Asrama  SIDH  bagi  siswa  yang  �nggal                

di  asrama,  dan  �dak  akan  menuntut  sekolah  apabila  anak  kami/saya  sebagai  siswa  SIDH  diberi                
peringatan   yang   bersifat   eduka�f;   

5. Berusaha   secara   maksimal   untuk   mempelajari   Bahasa   Indonesia   (bagi   siswa   asing);   
6. Mengiku�   semua   kegiatan   akademik   dan   non-akademik   dengan   baik;   
7. Selalu   berupaya   meningkatkan   prestasi   akademik   dan   non-akademik;   
8. Membayar   Sumbangan   Pendidikan   sebagaimana   yang   telah   ditetapkan;   
9. Dikembalikan  kepada  orang  tua  dari  SIDH  apabila  �dak  dapat  mengiku�  ketentuan  akademik              

dan   perilaku   ditetapkan   oleh   sekolah   tanpa   melakukan   tuntutan   apapun   kepada   SIDH;   
10. Tidak  akan  menarik  kembali  semua  pembayaran  yang  telah  dilakukan  apabila  anak  kami/saya              

sebagai   siswa   SIDH   �dak   dapat   melanjutkan   pendidikan   di   SIDH;   
11. Menyetujui  ketentuan  bahwa  orang  tua/siswa  hanya  akan  menerima  Buku  Rapor  apabila  telah              

mengiku�   proses   pendidikan   di   SIDH   minimal   selama   1   semester;   

Halaman   1   dari   2   
  

mailto:info@sekolahindonesia.nl
http://www.sekolahindonesia.nl/


12. Apabila  �mbul  sangketa  dari  pelaksanaan  Surat  Pernyataan  ini  maka  akan  diselesaikan  secara              
damai   melalui   musyawarah   dan   mufakat;   

  
13. Apabila  penyelesaian  secara  damai  �dak  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.   

  
  

………………………………,   …………………….   
  

  

Halaman   2   dari   2   
  

Orang   tua,   
  
  
  
  
  

(….…………………….……………..)   

Siswa,   
  
  
  
  
  

(….…………………….……………..)   


