
Biaya Dyatmika Tahun Ajaran 2021-2022 (IDR)
Uang Sekolah (SPP) (4 kali per tahun)
Uang Sekolah dipergunakan bagi biaya-biaya operasional sekolah.
Jatuh tempo: Term 1 - 5 Agustus; Term 2 - 5 November; Term 3 - 5 Februari; Term 4 - 5 Mei

Diskon uang sekolah bagi saudara kandung
Tersedia diskon 2,5% bagi anak-anak bersaudara kandung di keluarga yang sama bagi 
anak ke 2, 3, 4 (dst). 

Denda atas keterlambatan pembayaran
Keterlambatan pembayaran semua biaya sekolah di atas 
akan dikenakan denda yang mencakup bunga bank dan 
prosedur administrasi tambahan. Denda dikenakan sbb: 
keterlambatan 30 hari – Rp 200.000; keterlambatan 60 
hari – Rp 400.000; keterlambatan 90 hari – Rp 600.000; 
keterlambatan 120 hari – Rp 800.000; keterlambatan 150 
hari atau lebih – Rp 1.000.000.
Ini dihapuskan sampai akhir Semester 1 2021-2022

Jika biaya sekolah belum dibayarkan
Jika biaya sekolah belum dibayarkan dalam waktu 30 
hari selewat jatuh tempo, kami akan mengirimkan surat 
peringatan. Jika belum dibayarkan 60 hari selewat jatuh 
tempo, kami akan mengirimkan surat peringatan dan 
orangtua/wali diminta untuk menghubungi sekolah. 
kegagalan membayar biaya (dengan atau tanpa rencana 
pembayaran untuk 2021-2022) akan mengakibatkan Rapor 
dan Ijazah siswa kami tahan. Kehadiran siswa di sekolah 
akan terganggu, bahkan siswa tidak dapat melanjutkan 
pendidikannya di Dyatmika.

Jadwal pembayaran biaya sekolah setelah 
siswa diterima di Dyatmika
Dalam waktu 7 hari setelah siswa diterima di 
Dyatmika, pembayaran di bawah ini harus 
dilakukan:
• Uang Gedung: dilakukan secara penuh 

sesuai dengan tingkatan sekolah yang 
dimasuki siswa (tidak dapat dikembalikan)

• Uang Sumber Daya Pengajaran dan 
Pembelajaran (100% jika masuk sekolah 
pada Term 1 atau 2; 50% jika masuk sekolah 
pada Term 3 atau 4)

• Bagi siswa yang masuk sekolah pada 
awal tahun ajaran, Uang Sekolah harus 
dibayarkan pada tgl 5 Agustus. 

• Bagi siswa yang masuk sekolah di tengah-
tengah tahun ajaran, Uang Sekolah harus 
dibayarkan terhitung sejak tgl 1 bulan 
tersebut (tidak berlaku biaya sekolah 
setengah bulan).

Pengunduran diri (siswa meninggalkan Dyatmika 
sebelum akhir Kelas 12)
Jika seorang siswa mengundurkan diri dari Sekolah 
Dyatmika, orangtua/wali harus menginformasikan hal 
ini kepada sekolah secara tertulis 60 hari sebelum hari 
terakhir siswa bersekolah, termasuk jika pengunduran 
diri siswa dilakukan pada akhir tahun ajaran. Jika 
orangtua/wali tidak memberikan surat tertulis, 
orangtua/wali akan dikenakan denda sebesar 2 bulan 
uang sekolah

Pengunduran diri (siswa meninggalkan Dyatmika) di 
tengah-tengah tahun ajaran
Jika surat pengunduran diri siswa diberikan dalam 
waktu 60 hari sebelum hari terakhir siswa bersekolah 
di Dyatmika, maka siswa berhak menerima 
pengembalian Uang Sekolah secara pro-rata terhitung 
mulai bulan dimana siswa tidak bersekolah.

Metode Pembayaran
Orangtua/wali siswa akan memperoleh 
instruksi di setiap faktur bagi bank 
transfer. Pembayaran secara tunai ke 
sekolah tidak kami terima. Pembayaran 
dengan kartu kredit khusus untuk 
pemegang kartu Citibank Indonesia saja. 
kirimkan email untuk pengaturannya ke 
financedept@dyatmika.org

Catatan:
Biaya-biaya tambahan masih akan 
dikenakan bagi pemesanan makan 
siang di sekolah, seragam, dan berbagai 
kegiatan sekolah maupun buku pelajaran. 
Harap juga melihat informasi di halaman 
sebaliknya mengenai tambahan biaya 
bagi ujian-ujian Cambridge. 
Semua syarat dan ketentuan yang 
tercantum di halaman ini bisa berubah 
sewaktu-waktu.

Biaya Sumber Belajar dan Mengajar 
(tidak dapat dikembalikan dalam kondisi 
apapun)

Biaya ini mencakup sumber daya pengajaran 
dan pembelajaran di ruang kelas, peralatan 
olahraga dan sumber daya perpustakaan.
Jatuh tempo: 1 kali per tahun, tanggal 5 Juni 
2021.

Biaya uang pangkal (tidak dapat dikembalikan 
dalam kondisi apapun)

Biaya ini dipergunakan untuk pengembangan 
dan perawatan gedung dan fasilitas, termasuk 
jaringan dan peralatan teknologi. Uang Gedung 
harus dibayar pada saat anak masuk sekolah di 
masing-masing tingkatan sekolah (PG, Primary 
Prep, Kelas 1, Kelas 6, Kelas 7,Kelas 10).
Jatuh tempo tgl 5 Juni 2021.

Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Sekolah Menengah

Keterangan Playgroup
Kindergarten 

(TK) Primary 
Prep Kelas 1-5 Kelas 6 Kelas 7-9

(SMP)
Kelas 10-12

(SMA)
Setengah Hari Satu Hari

UANG SEKOLAH (SPP)
4 kali per tahun
Term 1 - 5 Agustus, Term 2 - 5 November, 
Term 3 - 5 Februari, Term 4 - 5 Mei

Pembayaran tahunan bisa dilakukan selambatnya tanggal 
15 Agustus.

7,772,500

31,090,000

11,328,750

45,315,000

14,057,500

56,230,000

15,050,000

60,200,000

16,868,750

67,475,000

16,868,750

67,475,000

22,326,250

89,305,000

25,963,750

103,855,000

BIAYA SUMBER BELAJAR DAN MENGAJAR 
(tidak dapat dikembalikan)
Pembayaran tahunan bisa dilakukan selambatnya  
tanggal 5 Juni 2021.

2,625,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 3,990,000 3,990,000 5,985,000 5,985,000

BIAYA UANG PANGKAL
(tidak dapat dikembalikan)
Pembayaran pertama dilakukan pada saat siswa 
diterima di Dyatmika. Jika siswa melanjutkan 
bersekolah di tingkatan sekolah berikutnya (lihat 
tentang Biaya Uang Pangkal di atas), pembayaran harus 
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2021.

11,550,000
(2 tahun)

5,775,000
(untuk 1 tahun apabila 

tidak mengikuti PG)

5,775,000
(1 tahun)

36,575,000
(5 tahun)

7,315,000
(1 tahun)

36,385,000
(3 tahun)

36,385,000
(3 tahun)


