بسم هللا الرمحن الرحيم
YAYASAN PESANTREN INDONESIA
MA’HAD AL-ZAYTUN

PERISYTIHARAN PENERIMAAN SANTRI MA’HAD AL-ZAYTUN
TAHUN AJARAN 2022 – 2023
I. PENDAFTARAN
1. Waktu pendaftaran

: 05 Mei – 20 Juni 2022

2. Sistem pendaftaran
: pendaftaran dilakukan secara online melalui alamat
www.al-zaytun.sch.id
3. Persyaratan pendaftaran :
a. Membayar biaya pendaftaran sebagai berikut:
1) Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun
: Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
2) Madrasah Tsanawiyah
: Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah)
Biaya pendaftaran dibayarkan melalui transfer rekening penerimaan santri
baru Ma’had Al- Zaytun pada Bank Mandiri atas nama YPI.PSB dengan
nomor rekening 134-00-1742100-8.
b. Mengisi biodata lengkap pada web Al-Zaytun.
c. Menyertakan kelengkapan administrasi berupa :
1) Fotokopi Akte kelahiran
2) Fotokopi Kartu Keluarga
3) Fotokopi KTP (Ayah dan Ibu)
4) Fotokopi Ijazah / Surat Keterangan Lulus (untuk jenjang MTs)
5) Fotokopi raport dan surat pindah (khusus bagi pendaftar santri MI kelas
II – VI)
6) Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional / NISN (kecuali kelas 1 MI)
7) Hasil hasil rontgen torax yang disahkan oleh dokter spesialis paru-paru
4. Hanya menerima siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan lulusan Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
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II. PEMBIAYAAN
1. Besarnya pembiayaan
a. Madrasah Ibtidaiyah
1) Biaya pendidikan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan yang dibayarkan selama 12 bulan dalam 1 tahun. Biaya pendidikan
yang ditunaikan pada saat akad adalah biaya selama 6 bulan sebesar
Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran
selanjutnya ditunaikan pada setiap awal semester untuk masa 6 bulan
sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
2) Biaya listrik Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan yang
dibayarkan selama 12 bulan dalam 1 tahun.
3) Biaya perawatan asrama Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
per tahun.
4) Biaya perlengkapan kamar yaitu almari pakaian, rak buku, meja oval, cermin,
dan rak sepatu disubsidi oleh YPI. Adapun biaya kursi chitose dan jemuran
handuk ditunaikan oleh santri senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
untuk tiga tahun masa pembelajaran
5) Biaya pembuatan seragam MI kelas 1 sd kelas 3 Rp. 550.000,- (lima ratus
lima puluh ribu rupiah) atau kelas 4 sd. kelas 6 Rp. 625.000 (enam ratus dua
puluh lima ribu rupiah) meliputi seragam merah putih, seragam coklat,
seragam pramuka dan seragam olahraga.
6) Biaya pembuatan Buku Izin Tinggal (BIT) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh
ribu rupiah).
7) Penggunaan fasilitas olahraga dan seni ditanggung oleh pengguna fasilitas
yang besarannya dirundingkan dengan bagian olahraga dan seni (KOSMAZ)
8) Biaya-biaya lain seperti ujian, rihlah ilmiyah, buku paket, seragam, ekstra
kurikuler ditanggung oleh pelajar yang besarannya ditetapkan kemudian
9) Biaya-biaya penunjang yang dibayarkan pada saat akad, seperti pembelian
Kasur, alat makan dan administrasi akad ditetapkan kemudian
b. Madrasah Tsanawiyah
1) Biaya pendidikan sebesar USD. 3.500,-, (tiga ribu lima ratus Dollar
Amerika) untuk 6 tahun pembelajaran. Adapun teknis pembayaran sebagai
berikut:
a) Dibayar sekaligus sejumlah USD. 3.500 (tiga ribu lima ratus Dollar
Amerika) pada saat akad dengan nilai kurs berjalan pada bulan Juni 2022.
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b) Apabila mencicil biaya pendidikan USD. 3.500 ditambah 5 % faedah
pertahun dengan rincian sebagai berikut:
i. Dibayar tiga tahunan untuk tahap pertama yaitu pada saat akad
USD. 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika) dan
tahap kedua pada saat memasuki jenjang Aliyah (tahun ke-4)
USD. 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika).
Untuk nilai kurs yang dibayarkan dimuka mengikut kepada nilai kurs
berjalan pada bulan Juni 2022. Adapun pembayaran kedua nilai
kursnya ditetapkan pada saat akad.
ii. Dibayar tahunan sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelah juta tiga ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) pertahun. Pembayaran pertama
ditunaikan pada saat penandatanganan akad dan pembayaran
berikutnya dilakukan setiap awal tahun ajaran.
iii. Dibayar per enam bulan (semester) yakni sebesar Rp. 5.687.500,(lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Pembayaran pertama ditunaikan pada saat penandatanganan akad
sebesar Rp 5.687.500,- dan pembayaran berikutnya dilaksanakan
setiap awal semester.
iv. Dibayar bulanan sebesar Rp. 947.917,- (sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) selama 72 bulan.
Pembayaran pertama pada saat akad berupa deposit sebanyak 3
bulan atau senilai Rp. 2.843.751,- (dua juta delapan ratus empat puluh
tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Pembayaran selanjutnya
setiap awal bulan (tanggal 1-10), dimulai dari bulan Agustus 2022.
2) Biaya listrik Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan. Pada saat
akad dibayarkan untuk satu tahun sebesar Rp 25.000,- x 12 bulan = Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembayaran berikutnya pada setiap awal
tahun ajaran.
3) Biaya perawatan asrama Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
per tahun. Pada saat akad dibayarkan untuk satu tahun sebesar Rp.
250.000,- dan pembayaran berikutnya pada setiap awal tahun ajaran.
4) Biaya perlengkapan kamar yaitu almari pakaian, rak buku, meja oval, cermin,
dan rak sepatu disubsidi oleh YPI. Adapun biaya kursi chitose dan jemuran
handuk ditunaikan oleh santri senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
untuk tiga tahun masa pembelajaran.
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5) Biaya pembuatan Buku Izin Tinggal (BIT) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh
ribu rupiah).
6) Biaya-biaya lain seperti ujian, rihlah ilmiyah, buku paket, seragam, ekstra
kurikuler ditanggung oleh pelajar yang besarannya ditetapkan kemudian.
7) Biaya-biaya penunjang yang dibayarkan pada saat akad, seperti pembelian
kasur, alat makan dan biaya notaris ditetapkan kemudian.
2. Tempat pembayaran
Seluruh pembayaran atas pembiayaan di atas dilaksanakan melalui transfer
ke rekening yang akan diumumkan kemudian.
3. Ketentuan Lain
a. Seluruh kewajiban pembiayaan dalam satu semester harus sudah
diselesaikan sebelum kepulangan santri belajar di masyarakat.
b. Apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi maka diminta atau tidak diminta
pihak Yayasan akan mengundang dan atau memanggil (silaturahmi) wali
santri yang bersangkutan.
III. PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan penerimaan santri baru dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk YPI.
Panitia Pengarah dari Ketua YPI dan LP3, dan panitia pelaksana dari Panitia
Al-Zaytun.
IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI
Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi akan diinformasikan kemudian.

Ditetapkan di Al-Zaytun,
Pada Hari Kamis,
Tarikh 20 Juni 2022
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