PROSEDUR PENERIMAAN TAMU KUNJUNGAN SDIT LUQMAN AL HAKIM JOGJAKARTA
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SDIT Luqman Al Hakim adalah salah satu sekolah yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam
Terpadu (JSIT), mempunyai visi : Terwujudnya Generasi yang Qur’ani, Mandiri, Berprestasi dan
Berbudaya Lingkungan. Kami membuka diri bagi lembaga pendidikan lain untuk melakukan
kegiatan studi banding, observasi, kunjungan, atau magang di Sekolah Islam Terpadu Luqman Al
Hakim.
Calon tamu mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah atau Wakil Kepala
Sekolah Bidang Sarpras dan Humas, minimal atu minggu sebelum waktu kunjungan atau program
kegiatan lainnya. Surat dapat dikirimkan melalui alamat SDIT Luqman Al Hakim. Jl.Timoho II, Gang
Delima No. 2 Yogyakarta 55165 atau e-mail esluha@gmail.com (mohon memberi kabar lewat
telephon jika sudah mengirimkan surat lewat e-mail)
Surat tersebut berisikan:
a. Maksud dan tujuan kunjungan
b. Hari, tanggal serta waktu kehadiran
c. Jumlah calon tamu beserta Nama dan jabatannya
d. Alamat, nomor telephon, dan alamat email lembaga calon tamu atau kontak person
e. Daftar point-point pertanyaan
f. Jumlah kendaraan yang dipakai dan tipenya
Setelah surat atau e-mail dikirimkan, konfirmasi dan informasi dapat dilakukan melalui telephone
(0274)542928 atau Ust. M. Singgih Nugroho C (Wakasek Sarpras dan Humas)
CP. 0838 400 88 492
Jawaban akan diberikan melalui email paling lambat 3 hari setelah surat masuk dan mohon
mengkonfirmasi kembali.
Karena kondisi jalan dan ruang parkir yang terbatas, kami membatasi alat transport yang
digunakan. Bila bis besar maksimal 1 bis atau bila bis ¾ maksimal 4 bis.
Waktu kunjungan ke SDIT Luqman Al Hakim disediakan pada hari Rabu. Hari lain dimungkinkan
bila ada kesepakatan sebelumnya karena situasi khusus.
Waktu kunjungan ke SDIT Luqman Al Hakim yang bersifat mendadak dan hanya konfirmasi lewat
telephon maka kami hanya melayani sesuai dengan waktu yang kami sediakan dan dengan biaya
akomodasi sesuai dengan kebijakan sekolah.
Karena keterbatasan SDIT Luqman Al HAkim, kami belum dapat menyediakan tempat menginap
khusus bagi tamu yang berkunjung lebih dari sehari.
Tamu dikenai biaya akomodasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Snack saja @ Rp20.000,00
b. Snack dan makan siang @Rp40.000
c. Administrasi dengan ketentuan sbb:
1). Tamu kurang dari 10 orang infaq Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2). Tamu antara 11-30 orang infaq Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
3). Tamu antara 30-50 orang infaq Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Ditetapkan di
Yogyakarta 17 Juni2016
Kepala Sekolah
SDIT Luqman Al Hakim

Ulfi Fatkhiyah Mahmud, S.Ag.

