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SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI 

PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 3 JEMBER 
Tahun Pelajaran 2021 / 2022 

 
 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

1. Nama orang tua / wali  :   
                  

2. Pekerjaan orang tua / wali  :   
                  

3. Alamat orang tua / wali  :   
                  

4. No Telpon Rumah/ HP  :  
                  

4. A g a m a *)  : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu 
                  
                  

5 Nama siswa  :  
                  
                  

6. Jenis kelamin *)  : L P                
                  

7. Diterima di kelas  : X                 
                  

8. Hubungan keluarga dengan siswa  :   

Bahwa saya selaku orang tua / wali*) dari siswa tersebut di atas, dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran : 
 

MENYATAKAN : 
 

bahwa : 

1. Saya akan mengawasi dan membimbing anak saya dalam belajar di rumah dan akan mencegah melakukan segala 

sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi belajarnya 
2. Saya akan mencegah secara dini pergaulan anak saya di luar sekolah, khususnya yang menjurus pada pergaulan 

BEBAS, MINUMAN KERAS, PENYALAHGUNAAN NARKOBA dan KRIMINAL LAINNYA. 

3. Saya akan ikut serta menjaga nama baik sekolah 

4. Siap mendukung putra / putri *) saya untuk mengembangkan potensi Akademik / Non Akademik  dalam hal 

pendanaan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain  
5. Anak saya akan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu: Islam,  Kristen, Katolik, 

Hindu, Budha, Kong Hu Cu *) 

6. Saya tidak keberatan bila anak saya mendapat sanksi ringan, berat atau dikeluarkan dari SMA Negeri 3 Jember 

apabila melanggar Tata Tertib sekolah. 

7. Saya akan menerima keputusan sekolah berupa tidak lulus bila anak saya tidak memenuhi kriteria ketuntasan belajar 

dan atau standar kelulusan SMA Negeri 3 Jember. 
 

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. 

 

             Jember, ..… Juni 2021 

   

 

 

Yang membuat pernyataan, 

Orang tua / wali siswa 

 

 

 

 

________________________ 

(Nama terang) 
*) Coret yang tidak perlu 

Materai 
Rp. 10.000 
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