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KETENTUAN KEUANGAN YANG BERLAKU 

DI SMP IT PESANTREN NURURRAHMAN 
 
 
 

a.  Program Subsidi Uang Masuk 
 

Bagi calon siswa/i yang memperoleh nilai terbaik dalam seleksi akademik Penerimaan 

Siswa Baru Tahun 2022-2023  akan mendapat subsidi atau potongan uang masuk 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

-  Nilai 91 - 100 mendapat potongan sebesar Rp. 4.000.000,- 

 
-  Nilai 86 - 90 mendapat potongan sebesar Rp. 3.000.000,- 

 
Subsidi/potongan berlaku apabila tes masuk dilakukan secara offline/tatap muka. 

 
 
 
 

b.  Program Beasiswa 
 

1. Bagi  siswa  SMP  IT  Pesantren  Nururrahman  yang  berprestasi  dan  memperoleh 

peringkat  pertama  di  kelas  akan  mendapat  beasiswa  secara  bertingkat  setiap 

semester. 

2. Beasiswa  secara  bertingkat  di  setiap  semester  hanya  diberikan  bagi  siswa  yang 

 
mampu mempertahankan peringkat pertama di setiap semester. 

 
3. Apabila siswa yang bersangkutan tidak mampu mempertahankan sebagai peringkat 

pertama di kelasnya, dan jatuh pada peringkat empat dan seterusnya maka semua 

program bea siswanya dicabut, dan SPP yang harus dibayarkan adalah normal, yaitu 

sebesar seperti ketika kelas 7 semester pertama. 

4. Apabila siswa yang bersangkutan tidak mampu mempertahankan sebagai peringkat 

pertama di kelasnya, tetapi masih berada pada peringkat tiga besar, maka besarnya 

SPP yang dibayarkan adalah sebesar saat mendapat potongan setelah menjadi 

peringkat pertama. 

5. Hal-hal lain yang belum jelas akan diatur kemudian. 



~ 2 ~  

c.  Pembayaran bagi Siswa SMP IT Pesantren Nururrahman 
 

1. SPP dibayarkan oleh siswa secara rutin setiap bulan maksimal setiap tanggal 10. 
 

2. Apabila  siswa  menunggak  pembayaran  SPP  maksimal  2  bulan  dan  tunggakan- 

tunggakan  keuangan  yang  lain,  maka  pihak  sekolah  berhak  melakukan  tagihan 

kepada orang tua siswa yang bersangkutan. 

3. Segala bentuk tunggakan keuangan wajib diselesaikan oleh Orang tua / Wali siswa(i) 

 
maksimal sebelum pelaksanaan ujian akhir . 

 
4. Tunggakan siswa/i yang tidak diselesaikan sampai akhir, hak siswa terkait ijasah 

belum bisa diberikan dan dalam jangka waktu 2 tahun tanpa penyelesian, maka 

sekolah tidak bertanggung jawab jika ijasah tercecer. 

5. Kwitansi merupakan alat bukti pembayaran yang sah dan segala hal yang berkaitan 

dengan selisih pembayaran, merujuk kepada kwitansi. 

6. Waktu pembayaran semua jenis keuangan dapat dibayarkan pada setiap hari kerja, 

 
yaitu mulai pukul 07.00 - 15.30 

 
7. Apabila siswa yang bersangkutan keluar dari sekolah, semua keuangan yang telah 

dibayarkan yang merupakan kewajiban setiap siswa tidak dapat dikembalikan. 

8. Yang  dimaksud  keluar  dari  sekolah  adalah  siswa  siswi  yang  mengundurkan  diri 

sebagai siswa SMP  IT  Pesantren Nururrahman, atau siswa tersebut  mengajukan 

permohonan pindah sekolah atas permintaan orang tua, dan atau siswa yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib sekolah yang 

menyebabkan siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah. 

9. Setiap pembayaran melalui transfer, orang tua wajib melakukan konfirmasi ke bagian 

 
tata usaha sekolah. 

 
10. Apabila ingin melakukan pembayaran dengan cara cash, orang tua harus langsung 

datang ke sekolah, tidak diperkenankan dititipkan kepada siswa. 
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11. Bagi Calon siswa baru yang memiliki kakak akan mendapatkan potongan, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Potongan 1 Juta Rupiah, jika kakaknya masih bersekolah di SMPIT Nururrahman. 

b. Potongan 500 Ribu Rupiah, jika kakaknya Alumni atau pernah bersekolah di 

SMPIT Nururrahman. 
 

c. Potongan diberikan setelah melakukan pelunasan. 
 
 
 
 
 

d. Aturan Pembayaran bagi calon siswa baru tahun ajaran 2022-2023 
 

 
1. Bagi setiap calon siswa baru yang lulus seleksi pada setiap gelombang berkewajiban 

melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

2. Apabila calon siswa baru tersebut tidak melakukan daftar ulang dan tidak melakukan 

konfirmasi pada waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka yang bersangkutan 

dianggap mengundurkan diri. 

3. Dan apabila ada calon siswa yang mengundurkan diri, maka pihak sekolah berhak 

 
memberikan kesempatan atas kursi tersebut kepada calon siswa yang lain. 

 
4. Yang dimaksud dengan calon siswa yang lain adalah mereka yang dinyatakan lulus 

sebagai cadangan, atau mereka yang mengajukan pendaftaran baru. 

5. Bagi orang tua siswa yang belum memiliki rekening BCA, Mandiri atau BRI, diwajibkan 

 
untuk membuka  salah  satu  dari  rekening  tersebut,  karena  seluruh  transaksi 

administrasi keuangan selama siswa bersekolah di SMPIT Nururrahman akan melalui 

bank. 
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e.  Ketentuan bagi calon siswa baru yang mengundurkan diri 
 

1. Bagi calon siswa baru yang telah melakukan daftar ulang sebagaimana yang telah 

diatur di atas, dengan alasan tertentu mengundurkan diri, maka pihak sekolah akan 

mengembalikan uang yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

yaitu : 

 

a.  Pihak  sekolah  berhak  melakukan  pemotongan  sebesar   25   %   dari   total 

pembiayaan dengan ketentuan apabila pengunduran dirinya terjadi sebelum bulan 

Juni tahun berjalan. 

b.  Apabila pengunduran diri tersebut terjadi pada bulan Juni tahun berjalan, maka 

besarnya pemotongan sebesar 35% dari total pembiayaan. 

c.  Apabila pengunduran diri tersebut terjadi pada bulan Juli tahun berjalan, maka 
 

besarnya pemotongan sebesar 50% dari total pembiayaan. 
 

a. Apabila  pengunduran  diri  tersebut  terjadi  pada  saat  kegiatan  sekolah  sudah 

dimulai, maka semua jenis pembayaran yang telah dilakukan oleh calon 

siswa tidak dapat dikembalikan. 

 

2. Bagi calon siswa/i yang telah melakukan pengukuran seragam wajib melunasi biaya 

seragam dan tidak dapat diuangkan. 

 
 
 
 

Depok, September 2021 
 

Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
 
 

Ahmad Basyari, M.Pd.I 


