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1. Tahapan pembayaran : 

KETENTUAN PEMBAYARAN 

a. Biaya formulir dibayarkan pada saat pembelian formulir. 

b. Biaya booking fee dibayarkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. 

c. Pelunasan seluruh kewajiban dibayarkan setelah dinyatakan diterima. 

2. Ketentuan booking fee : 

a. Pada saat pengiriman berkas formulir (maksimal 6 hari setelah pembelian formulir), Ayah 

Bunda diwajibkan membayar booking fee sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah). 

b. Booking fee merupakan bagian dari pembiayaan sekolah. 

c. Khusus level KBB ke TKA yang sudah mengambil uang pangkal paket sampai TK, maka 

booking fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). 

d. Hanya yang sudah membayar booking fee bisa mengikuti tahapan PMB berikutnya, dan jika 

tidak maka kuota diberikan kepada yang lain. 

e. Booking fee tidak dapat dikembalikan jika orangtua menyatakan mengundurkan diri dari 

proses PMB, baik sebelum ataupun setelah dinyatakan diterima. 

f. Booking fee dapat dikembalikan, jika : 

✓ Orangtua calon siswa tidak lulus dalam proses seleksi PMB. 

✓ Orangtua tidak dapat memenuhi 2 kali jadwal wawancara yang telah ditentukan. 

3. Pelunasan sisa kewajiban (pembayaran dan pengiriman berkas daftar ulang) diselesaikan dalam 

waktu 10 hari kerja setelah dinyatakan diterima, jika tidak melakukan daftar ulang maka 

dianggap mengundurkan diri dan kuota akan diberikan kepada calon siswa lain. 

4. Ketentuan Uang Pangkal : 

a. Dibayarkan satu kali pada saat daftar ulang 

b. Diskon 10% jika membayar lunas dimuka. (6 hari setelah dinyatakan diterima untuk periode 

pendaftaran Oktober- Desember 2020) 

c. Diskon 5% jika membayar lunas dimuka. (6 hari, setelah dinyatakan diterima untuk periode 

pendaftaran Januari - Februari 2021) 

5. Diberikan tambahan diskon uang pangkal sebesar 5%, apabila : 

a. Terdapat 2 saudara kandung yang masuk secara bersamaan, maka untuk jenjang yang lebih 

tinggi diberikan diskon 

b. Terdapat saudara kandung yang telah lebih dahulu menjadi siswa Sabin. 
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6. Dana Tahunan : 

a. Tahun pertama dibayarkan pada saat daftar ulang. 

b. Dana tahunan level berikutnya dibayarkan pada saat semester 2. 

c. Dana tahunan tidak termasuk ekskul dan outing. 

7. SPP : 

a. SPP bulan Juli tahun pertama, dibayarkan pada saat daftar ulang. 

b. SPP bulan berjalan dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

c. Diberikan diskon 10% jika membayar lunas SPP selama 1 tahun (12 bulan) untuk masa 

pembayaran sampai dengan 30 Juni 2021. 

d. Diberikan diskon 5% jika membayar lunas SPP selama 1 semestar (6 bulan) untuk masa 

pembayaran sampai dengan 30 Juni 2021 (untuk semester I ) dan 31 Desember 2021 (untuk 

semester II). 

8. Pengunduran diri setelah siswa melakukan daftar ulang : 

a. Jika siswa mengundurkan diri sebelum mengikuti KBM dimulai, maka ada pengembalian 50 % 

dari dana yang disetorkan. 

b. Jika siswa mengundurkan diri setelah mengikuti KBM < 3 bulan, maka ada pengembalian 25 % 

dari uang pangkal dan 25% dari dana tahunan 

c. Jika siswa mengundurkan diri setelah mengikuti KBM > 3 bulan, maka tidak ada pengembalian 

uang apapun kepada siswa. 

d. Untuk level KBB yang sudah mengambil paket sampai TK, lalu mengundurkan diri sebelum ke 

level TKA, maka pengembalian uang pangkal TKA sebesar 50%. 

9. Semua pembayaran dilakukan melalui transfer. 


