
 

SURAT PERNYATAAN 
ORANG TUA DAN CALON SISWA SMP TARUNA BAKTI BANDUNG 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini   :  
 

Nama Lengkap  (Ayah) :   ............................................................             

 A l a m a t   :   ............................................................      

 Nama Lengkap (Ibu)  :   ............................................................ 

 A l a m a t   :   ............................................................     

 No. Telepon/HP  :   ............................................................       
 

ADALAH ORANG TUA CALON SISWA DARI : 
 

 Nama Lengkap  :   ............................................................         

 A l a m a t   :   ............................................................  

     

Dengan ini menyatakan   : 

1. Bersedia menerima dan mengikuti sistem dan keputusan Panitia Penerimaan Siswa Baru                      

SMP Taruna Bakti Bandung. 

2. Bahwa surat-surat, dokumen, dan data pengisian formulir yang saya berikan merupakan 

surat, dokumen dan pengisian yang syah dan benar. 

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa surat, dokumen, dan pengisian tersebut di atas tidak 

syah/palsu, maka kami menyatakan siap menanggung segala resiko yang diakibatkannya, 

termasuk apabila anak kami  dibatalkan sebagai calon siswa/siswi SMP Taruna Bakti 

Bandung. 

3. Bahwa kami menerima keputusan hasil tes seleksi SMP Taruna Bakti Bandung sebagai 

keputusan yang tak dapat di ganggu gugat. 

4. Bersedia memenuhi persyaratan untuk dapat di terima sebagai siswa SMP Taruna Bakti 

Bandung yaitu : 

a).   Dinyatakan tamat/lulus SD asal 

b).   Lulus seleksi masuk SMP Taruna Bakti 

c).   Menyelesaikan persyaratan administrasi dan wawancara 

Apabila kami tidak dapat memenuhi ketiga persyaratan di atas, kami bersedia menerima 

keputusan tidak diterimanya anak kami sebagai siswa SMP Taruna Bakti Bandung. 

5. Bahwa apabila anak kami diterima sebagai siswa SMP Taruna Bakti Bandung, maka kami 

sepenuhnya mempercayai sistem pendidikan yang diterapkan di SMP Taruna Bakti Bandung. 

6. Bersedia mematuhi seluruh Peraturan Tata Tertib bagi siswa yang tertuang dalam BUKU 

SISWA SMP TARUNA BAKTI BANDUNG. 

7. Sesuai dengan keyakinan kami, anak kami akan mengikuti pendidikan agama  ………………… 

8. Kami  mematuhi masa belajar di SMP Taruna Bakti maksimal 4 tahun pelajaran. 

9. Bila di kemudian hari kami terpaksa mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari                           

SMP Taruna Bakti, kami tidak akan menuntut/meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada 

SMP Taruna Bakti/Yayasan Taruna Bakti. 

         Bandung, ……………........   
Calon Siswa,              Orangtua calon siswa, 
      

 
                                     Meterai Rp. 6.000,- 

 

 
 
  

Nama Jelas                                            Nama Jelas 

 
 
 
 
 
 
 


