Nomor
Lampiran
Perihal

: 076/PIMPES-ABN/P.4/IV/2019
: 3 (tiga) lembar
: Serah Terima Santri Baru 2019
Kepada Yang kami hormati;
Bapak/Ibu orang tua santri baru
Di – Tempat.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركا ته

:  وبعد،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه

Semoga bapak dan Ibu senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah Allah
Subhanahu wata'ala, mendapatkan bimbingan-Nya serta kemudahan dalam
menjalankan segala tugas, amiin.
Dengan telah diterimanya putra/putri bapak dan ibu menjadi santri AL BINAA, maka
bersama ini diberitahukan perihal acara serah terima putra/putri bapak dan Ibu ke AL
BINAA. Adapun hal-hal yang perlu diketahui oleh bapak dan ibu adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan serah terima santri baru PUTRA-PUTRI Insya-Allah akan dilaksanakan
pada hari Ahad, 07 Juli 2019 bertepatan 04 Dzulqo’dah 1440 H.
2. Acara dimulai dari jam 08.30 – 10.30 WIB bertempat di Ruang Serba Guna (RSG)
AL BINAA
3. Santri baru putra dimohon untuk memakai seragam baju batik, celana hijau dan
berpeci hitam sedangkan untuk santri baru putri berseragam batik, rok hijau dan
berkerudung hijau
4. Dimohon kepada bapak/Ibu untuk tidak menurunkan barang bawaannya dari mobil
terlebih dahulu kecuali setelah kegiatan serah terima santri baru selesai
5. Setelah acara serah terima santri, akan dilanjutkan dengan penempatan seluruh
santri baru di gedung Asrama di bawah koordinasi Kepala Bidang Pengasuhan
Santri baik putra maupun putri.
6. Daftar nama-nama anggota kamar akan dibagikan pada saat registrasi;
7. Pada saat acara serah terima, dimohon untuk menyerahkan Foto Copy IJAZAH dan
SKHUN (2 lembar yang telah dilegalisir).
8. Pembayaran INFAK BULANAN SANTRI setiap bulannya dimulai dari bulan Agustus
2019 dengan sistem dan rinciannya sebagaimana tertera dalam lampiran.
9. Hal-hal yang belum jelas Insya-Allah akan diterangkan berikutnya pada saat serah
terima;
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih. Wa jazaakumullahu khoiron katsiro.

والسالم عليكن ورحمة اهلل وبركا ته
Bekasi, 01 April 2019 / 25 Rajab 1440
Mengetahui,

ASLAM MUHSIN, LC
PIMPINAN PESANTREN

Lampiran……

Nomor
: 076/PIMPES-ABN/P.4/IV/2019
Tanggal
: 25 Rajab 1440 / 01 April 2019
=============================================
Bahwa dalam rangka memudahkan sistem pembayaran Infak Bulanan Santri, maka Pihak
Pesantren telah menetapkan semua pembayaran harus melalui bank. Maka berikut ini adalah
penjelasan tentang tata cara pembayaran Infak Bulanan Santri:
1. Al Binaa telah bekerja sama dengan salah satu Bank Syariah yaitu Bank MUAMALAT Cabang
Karawang.
2. Semua santri telah dibuatkan Nomor Virtual Account Bank Muamalat sejumlah 16 digit.
3. Pembayaran Infak Bulanan bisa dilakukan di Teller Bank Muamalat, ATM Muamalat, ATM
Bersama, Internet Banking dan Phone Banking.
4. Jumlah tagihan saldo yang tertera dalam dalam layar ATM adalah akumulasi dari 11 (sebelas
bulan) yaitu dari Agustus 2019 sampai Juni 2020) sebesar Rp. 25.300.000,- (Dua puluh lima juta
tiga ratus ribu rupiah)
5. Ketika bapak/ibu/orang tua santri membayar infak bulanan di bulan Agustus 2019 sebesar Rp.
2.300.000,- maka otomatis saldo tagihan bulan berikutnya akan berkurang dan begitu
selanjutnya.
6. Bapak/ibu/orang tua santri, dimohon untuk membayarkan Infak Bulanan putra putrinya sebelum
tanggal 4 masehi setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah)
7. Bapak/ibu/orang tua santri, bisa mengecek jumlah sisa tagihan saldo Infak Bulanan yang harus
dibayarkan setiap bulannya lewat ATM secara berkala.
8. Pembayaran Infak Bulanan santri baru (Kelas 7) Tahun Pelajaran 2019-2020 dimulai dari bulan
Agustus 2019.
9. Nomor Virtual Account Bank Muamalat untuk masing masing santri bisa dilihat juga di website:
www.albinaa.co.id (Menu PSB sub Virtual Account)
10. Adapun uraian penggunaan Infak Bulanan Santri adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Makan (Sehari 3 kali )
SPP
Listrik
Asrama
Laundry

11. Hal – hal lain yang masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui:
WA/SMS/TLP : 0811 9215 720 / 0811 1645 720
Bekasi, 25 rajab 1440 / 01 April 2019
Mengetahui,

ASEP DAWAMI
BAG. KEUANGAN

