
PENGUMUMAN 
PENERIMAAN SANTRI  BARU 

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN PUTRI 
TAHUN 2016 

 

PERSYARATAN UMUM 

1. Calon santri diantar oleh orang tua/wali/penanggung jawab santri 

2. Minta izin menjadi santri kepada pengasuh (sowan) dan atau pengurus pondok 

3. Menyerahkan :  

a. Foto copy KK (Kartu Keluarga) 2 lembar 

b. Foto copy Akta Kelahiran 2 lembar 

c. Pas foto ukuran 3 x 4 (2 lembar) berwarna dan berjilbab 

d. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Desa / Surat Keterangan Catatan kepolisian 

(SKCK) dari Kepolisian bagi santri dewasa  

4. Sanggup mentaati Tata Tertib dan Peraturan Pondok 

 

PERSYARATAN KHUSUS 

1. Mendaftarkan diri di kantor pondok putri 

2. Mengisi formulir yang telah disediakan 

3. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 35.000,-  

 

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini beredar, dengan waktu sebagai berikut: 

a. Pagi   : Pukul 08.00 s.d. Pukul 11.30 WIB 

b. Sore . : Pukul 14.30 s.d. Pukul 21.00 WIB 

2. Pendaftaran bertempat di kantor pondok putri 

 

LAIN-LAIN  

1. Uang bulanan syahriah dibayar setiap bulan sebesar Rp. 37.000,-(untuk keperluan listrik, air 

mandi, air minum, kas pondok, kas kesehatan dan sabun cuci) 

2. Uang sumbangan pembangunan (I’anah) dibayar setahun sekali dengan jumlah Rp. 130.000,- 

3. Untuk menjaga keamanan harus menitipkan  uang kepada ketua kamar 

4. Santri diberi izin untuk memiliki ATM dengan mentaati aturan yang berlaku 

5. Santri yang umur 12 tahun ke atas termasuk kategori santri dewasa, sedangkan santri yang 

umur kurang dari 12 tahun (minimal 7 tahun) termasuk kategori santri anak – anak 

6. Untuk kebutuhan makan, semua santri harus kost, dengan ketentuan : 

a. Makan 2 kali sehari bagi santri dewasa, sebesar Rp. 210.000,-  

b. Makan 3 kali sehari bagi santri anak-anak sebesar Rp. 315.000,- 

7. Khusus santri anak-anak ada penambahan biaya, sebesar Rp. 190.000, yang digunakan untuk 

tambahan gizi, uang saku, perlengkapan belajar, dll.  

8. Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di kantor pondok putri atau via telephon (0358) 

773565 

 
Krempyang, 19 Maret 2016  
Ttd. 

Panitia PSB 2016 


