BROSUR PESANTREN AL MUTA’ALLLIMIN - 1442 / 1443

I. KEUANGAN

Tabel 1: Rincian biaya selama belajar di Pesantren Al Muta’allimin *
No.

Biaya

Nilai (Rp)

Keterangan

1

Pendaftaran santri baru

400.000 Sekali selama belajar di Pesantren

2

Pakaian seragam

3

Pendaftaran ulang santri lama

120.000 Setiap tahun pelajaran

4

Perawatan gedung

250.000 Setiap tahun pelajaran dan dapat dicicil dalam bentuk
tabungan selama maksimal 6 bulan.

5

Iuran mingguan

6

Iuran IPPAL

50.000 Setiap tahun pelajaran

7

Ulangan semester ganjil

8

Ulangan semester genap

75.000 Setiap tahun pelajaran. Khusus untuk santri
Ibtidaiyyah.
75.000

9

Raport

40.000 Sekali selama belajar di peringkat Ibtidaiyyah

10

Ujian Syahadah

11

Ijazah dan Foto

50.000 di akhir tahun pelajaran. Khusus untuk santri kelas VI
Ibtidaiyyah.
40.000

12

Wakaf buku

80.000

13

Iuran Acara Imtihan

14

Iuran Karate

15

Iuran Kurban

16

Biaya Kitab

17

Kas Kelas

Harga tergantung ukuran

Lihat Tabel 2 Setiap hari Sabtu atau Ahad.

Lihat Tabel 3 Setiap tahun pelajaran
Setiap bulan. Khusus untuk peserta.
30.000 menjelang Idul Adha
harga tergantung buku
2.000 batas maksimal yang dipungut oleh guru per minggu

* Tidak ada biaya lain di luar yang tertera di atas kecuali santunan sakit atau meninggal dunia yang sifatnya tidak wajib dan tidak ditentukan.
Tabel 2: Biaya iuran mingguan per kelas
Kelas

Tabel 3: Biaya Iuran Imtihan di akhir tahun per kelas

Nilai (Rp)

 Al Qur’an Malam
 A

Isti’dadiyyah

 B

Kelas
 Al Qur’an Malam
 A

Isti’dadiyyah

Isti’dadiyyah

 B

Isti’dadiyyah

 I

Ibtidaiyyah

 I

Ibtidaiyyah

 II

Ibtidaiyyah

 II

Ibtidaiyyah

 III

Ibtidaiyyah

 III

Ibtidaiyyah

 IV

Ibtidaiyyah

 IV

Ibtidaiyyah

 V

Ibtidaiyyah

 V

Ibtidaiyyah

 VI

Ibtidaiyyah

 VI

Ibtidaiyyah

 I

Tsanawiyyah

 I

Tsanawiyyah

 II

Tsanawiyyah

 II

Tsanawiyyah

 III

Tsanawiyyah

 III

Tsanawiyyah



Aliyah



Aliyah

22.000

25.000
28.000
30.000

35.000

Nilai (Rp)
80.000

75.000

80.000

85.000
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II. ATURAN
Untuk mengawal visi dan misinya dan dalam rangka peningkatan dan pemuliaan ilmu pengetahuan, Pesantren Al
Muta’allimin menerapkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh semua santri dan orang tua santri. Di antaranya
adalah :
1. Para santri diwajibkan mengikuti pelajaran selama 6 hari belajar dalam 1 minggu. Ketidakhadiran harus disertai
izin berupa surat atau menyampaikannya secara langsung kepada guru bersangkutan. Tidak dengan selain 2
(dua) cara tersebut, termasuk juga tidak per telepon atau per WA/SMS.
2. Ketidakhadiran secara rutin dalam setiap minggu karena aktifitas tertentu hanya diberikan untuk 1 hari selain
hari Jum’at setelah memberitahukan sebelumnya kepada guru bersangkutan.
3. Seluruh santri Pesantren Al Muta’allimin, baik putra maupun putri, yang sudah baligh dilarang mengenakan
busana tidak islami dalam aktifitasnya sehari-hari di luar aktifitas Pesantren. Pesantren tanpa ragu sama sekali
akan mengeluarkan santri bersangkutan dari Pesantren setelah memperingatkannya sebelumnya. Dalam hal ini,
Pesantren mengharapkan dukungan nyata dari orang tua masing-masing.
4. Para pengantar-jemput, baik pria maupun wanita, diwajibkan berbusana atau berpakaian yang menutup aurat.
Pengantar-jemput pria tidak mengenakan celana pendek dan pengantar jemput wanita mengenakan kerudung
dan tidak mengenakan celana pendek.
5. Uang tabungan yang dititipkan kepada para guru tidak boleh melebihi nilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) dan dapat dipotong untuk kepentingan biaya adminsitrasi yang timbul sebagaimana dimaksud
dalam poin I (KEUANGAN) dengan menerima kuitansi pembayaran dari guru bersangkutan.
6. Setiap santri diwajibkan bersilaturrahmi kepada setiap guru yang mengajar dan mendidiknya pada setiap hari
raya Iedul Fithri. Ada sanksi yang akan ditentukan pada waktunya yang sesuai bagi santri yang tidak memenuhi
kewajiban ini.
7. Para orang tua santri dilarang memberikan uang atau bingkisan apapun kepada guru yang mengajar putraputrinya di saat pembagian raport, pembagian hasil evaluasi, dan di saat pengembalian uang tabungan santri.
Pemberian hanya diizinkan dilakukan di luar lingkungan Pesantren dan bersifat tidak wajib.
III. AKTIFITAS PESANTREN UNTUK ORANG TUA SANTRI
1. Ceramah Umum. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan keislaman, baik akidah maupun syariah,
kami mengundang para orang tua dan wali santri untuk mengikuti pengajian mingguan di Aula C.
 untuk kaum bapak : setiap malam Rabu, pukul 20.00 – 21.30 WIB
 untuk kaum ibu
: setiap hari Ahad,
pukul 14.00 – 15.30 WIB (selama Pandemi dinonaftifkan)
Pengajian ini diselenggarakan dengan metode pembahasan yang sistematis sehingga setiap peserta
diharapkan mendapatkan pengetahuan keislaman secara urut, utuh dan menyeluruh, tidak acak. Pengajian ini
juga merupakan forum silaturrahmi antara pihak Pesantren dan orang tua santri sehingga terjalin hubungan
kekeluargaan, bukan sekedar hubungan administratif.
2. Belajar baca Al Qur`an. Pesantren memberikan kesempatan (gratis) kepada seluruh orang tua santri yang
hendak belajar baca Al Qur`an, meningkatkan kemampuan baca Al Qur`an, dan belajar shalat dengan benar.
 Untuk kaum bapak : setiap malam Selasa dan Kamis.
Maghrib – Isya`
 untuk kaum ibu
: setiap malam Selasa, malam Rabu, dan malam Kamis. Maghrib – Isya`
IV. LAIN-LAIN
1. Pesantren Al Muta’allimin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang tua santri untuk berdiskusi
(konseling) kepada guru pengajar atau pengasuh mengenai perkembangan atau permasalahan putra-putrinya
yang masih aktif belajar di Pesantren Al Muta’allimin.
2. Pesantren Al Muta’allimin mengharapkan kerjasama dari orang tua santri dalam hal:
 mendorong putra-putrinya agar selalu rajin hadir belajar di Pesantren;
 menciptakan suasana islami di rumah; dan
 memperhatikan perilaku harian putra-putrinya dan menyampaikannya kepada guru/pengasuh sebagai
bahan masukan.
3. Info Pesantren Al Muta’allimin dapat diikuti di situs “alpontren.com” atau facebook di “tiny.cc/al2020”.

