
  

 
 

Catatan Khusus PPDB 2021 Untuk Pendaftar 

 

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) T.P. 2021/2022 
SDIT PERMATA BUNDA 1,2,3  

YAYASAN DAARUL HIKMAH RAJABASA LAMPUNG 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keterangan: 
 
 Infag Pengembangan Pendidikan (IPP), digunakan untuk pengadaan, pembangunan, perbaikan sarana prasarana, 

perlengkapan kelas, serta pengembangan unit-unit baru.  Dibayarkan sekali selama menjadi siswa di jenjang yang 
sama. 

 Uang Kegiatan Tahunan (UKT), digunakan untuk operasional kegiatan satu tahun ajaran, seperti kunjungan/field 
trip, pembelajaran outdoor, kegiatan perayaan (puncak tema, gebyar hari jadi sekolah, father's day, dll.) 

 Uang Buku Siswa (UBS), digunakan untuk operasional pengadaan buku pegangan siswa, LKS, dll.  Dibayarkan satu 
tahun sekali 

 Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP), digunakan untuk operasional bulanan sekolah.  Dibayarkan setiap bulan. 

 Uang Seragam Siswa (USS), digunakan untuk operasional pengadaan seragam siswa (4 stel), saat awal menjadi 
siswa baru.  Dibayar sekali selama menjadi siswa, jika rusak atau tidak layak maka membeli sendiri di koperasi sesuai 
kebutuhan. 

 Asuransi Kecelakaan Siswa (AKS), digunakan sebagai antisipasi biaya santunan perawatan kecelakaan sesuai 
ketentuan 

 
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS 

 
 Infag Pengembangan Pendidikan (IPP) terdiri atas komponen UANG PANGKAL, UANG PERLENGKAPAN dan UANG 

BANGUNAN  

 Siswa yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada Pan-PPDB 

maka dinyatakan mengundurkan diri dan akan digantikan oleh siswa cadangan. 

 Siswa yang telah mendaftar ulang dan mengundurkan diri maka tidak ada biaya yang dikembalikan.  

 Setiap pendaftar kedua (2) di jenjang yang sama (PAUD atau SD saja, tidak berlaku lintas jenjang antara PAUD, SD, 

sebagai saudara kandung maka berhak mendapat potongan SPP sebesar 20%, dan 30% bagi pendaftar ketiga (3) 

dan seterusnya. 

 Besaran ketetapan SPP akan disesuaikan setiap tahunnya seiring inflasi nilai mata uang (prosentase kenaikan sama 

setiap siswa namun tetap mengacu besaran awal yang telah ditetapkan panitia). 

 Siswa yang membayar SPP penuh dimuka (awal tahun ajaran untuk satu tahun) maka berhak mendapatkan 

potongan sebesar 5%. (silahkan kontak bendahara sekolah sebelum melakukan daftar ulang).  

 Siswa yang terlambat membayar SPP sesuai ketentuan maka dikenakan denda sebesar 5%. 

GRADE 
RANGE 

PENGHASILAN 
IPP SPP 

I <= 5 Juta 6.500.000 440.000 

II s.d. 8 juta 7.000.000 490.000 

III s.d 10 Juta 7.500.000 540.000 

IV >10 Juta 8.100.000 600.000 

NO URAIN SDIT 

1 
Infaq Pembangunan Pendidikan 
(IPP) 

6.500.000 

2 Uang Kegiatan Tahunan (UKT) 1.550.000 

3 
Uang Seragam 
Siswa 

*) putra 1.250.000 

*) putri 1.400.000 

4 Uang Buku Siswa 750.000 

5 
Sumbangan Pelayanan 
Pendidikan 

440.000 

6 Asuransi Kecelakaan Siswa (AKS) 25.000 

TOTAL 
Putra 10.515.000 

Putri 10.665.000 

Catatan :  
 

1.  Besaran biaya tersebut adalah tarif dasar  
2.  Besaran biaya tergantung pendapatan orang 

tua (gabungan) 
3.  Ketidaklengkapan berkas surat keterangan 

gaji pendapatan/slip gaji menjadikan panitia 
menetapkan range biaya tertinggi   

4. Khusus untuk SDIT PB 3, besaran SPP + Rp 
30.000,-(terkait fasilitas full AC)                                                                          
     

     


