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BIAYA PENDIDIKAN 2020-2021
Pendaftar wajib membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp 4.000.000,- dan apabila diterima, wajib membayar Uang Jaminan
sebesar Rp 30.000.000,-. Selain itu, siswa baru di Kelas 12 dan 13, juga wajib membayar Uang Pendaftaran (untuk program
International Baccalaureate - IB) sebesar Rp 30.000.000,-.
Siswa di BSJ dapat membayar Uang Sekolah per term (kecuali untuk IB yang harus dibayar 1 tahun sekaligus) atau per tahun,
serta Jaminan Lanjut Jenjang. Selain itu mereka juga diharuskan membayar Uang Pembangunan (dengan pilihan pembayaran
per tahun atau per 4-tahun).

Biaya Pendaftaran
Uang Pendaftaran
Uang Pendaftaran sebesar Rp 4.000.000,- per siswa tidak dapat dikembalikan dan harus dibayarkan bersamaan dengan
pengembalian formulir pendaftaran. Biaya ini adalah biaya administrasi atas pendaftaran.
Setelah mengirimkan aplikasi pendaftaran melalui portal online penerimaan siswa, Anda diharapkan dapat membayar Biaya
Pendaftaran dengan menggunakan kartu kredit atau melalui transfer antar bank ke rekening yang tertera.
Uang Jaminan
Apabila proses pendaftaran Anda telah berhasil, maka Uang Jaminan Anda akan mengamankan tempat untuk calon
siswa.
			
Kami akan memastikan ketersediaan tempat melalui email, dilanjutkan dengan pengiriman surat konfirmasi yang dialamatkan
ke rumah atau ke tempat kerja Anda, atau dapat juga kami serahkan pada saat kunjungan Anda berikutnya ke Kantor bagian
Penerimaan Siswa. Kami juga menyertakan tagihan untuk Uang Jaminan sebesar Rp 30.000.000,- yang harus dilunasi dalam
waktu tujuh hari terhitung dari tanggal tagihan tersebut.
			
Kami akan mengembalikan Uang Jaminan Anda saat siswa meninggalkan BSJ (pindah/lulus sekolah) dengan syarat Anda
memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum akhir term dan siswa telah mengembalikan semua buku-buku,
komputer serta peralatan lain milik sekolah.
Kami tidak dapat mengembalikan Uang Jaminan apabila Anda tidak memenuhi semua persyaratan diatas.
Uang Pendaftaran untuk kelas 12 dan 13
Apabila proses pendaftaran Anda untuk Kelas 12 dan 13 telah berhasil, maka Anda diwajibkan membayar Biaya Pendaftaran
program IB sebesar Rp 30.000.000,- yang tidak dapat dikembalikan, selain membayar Biaya Pendaftaran dan Uang Jaminan
untuk setiap siswa.		

Uang Sekolah
Uang Sekolah sudah termasuk biaya pelajaran, buku-buku, peralatan tulis menulis, biaya tamasya minor, biaya perjalanan per
kelas dan biaya ujian untuk Tingkat Pendidikan Dua, Tiga, Empat dan IB.
Taman Kanak-kanak hingga kelas 11
Anda dapat memilih pembayaran uang sekolah per term ataupun per tahun dengan menyatakannya di formulir pendaftaran.
Untuk para orang tua murid yang memilih untuk melakukan pembayaran di muka dan secara penuh, kami menerapkan
diskon. Setiap tahun ajaran baru, kami akan menanyakan kembali kepada Anda apakah pembayaran uang sekolah akan tetap
dibayarkan per term atau per tahun, atau dilakukan bergantian.
Jika Anda adalah siswa baru, kami akan mengirimkan tagihan uang sekolah apabila kami sudah memastikan ketersediaan
tempat untuk siswa. Pembayaran harus diselesaikan paling lambat sesuai di tanggal yang tertera di dalam tagihan.
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Jenjang Pendidikan

Rupiah per Term

Rupiah per Tahun1

Term 1

Term 2 & 31

Taman Kanak-kanak 12 (usia 3-4 tahun)

47.802.000

47.802.000

136.235.000

Taman Kanak-kanak 2 (usia 4-5 tahun)

77.258.000

77.258.000

220.185.000

Tingkat Pendidikan 1 (kelas 1 dan 2)

102.270.000

102.270.000

291.469.000

Tingkat Pendidikan 2 (kelas 3 hingga 6)

108.253.000

108.253.000

308.521.000

Tingkat Pendidikan 3 (kelas 7 hingga 9)

124.035.000

124.035.000

353.499.000

Tingkat Pendidikan 4 (kelas 10 dan 11)

124.035.000

124.035.000

353.499.000

Untuk tahun ajaran 2020-2021, moratorium atas setiap kenaikan biaya sekolah diberlakukan sampai akhir Term 1. Biaya Term
2 & 3 dapat berubah. Jika Anda telah membayar uang sekolah per tahun, maka tagihan yang menunjukkan perbedaan akan
dikirimkan kepada Anda sebelum awal term berikutnya.
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Taman Kanak-kanak 1
Kami menawarkan program pendidikan paruh waktu untuk Taman Kanak-Kanak 1. Kami akan mengirimkan tagihan uang
sekolah kepada Anda apabila kami sudah memastikan ketersediaan tempat untuk siswa. Pembayaran harus diselesaikan paling
lambat 30 hari sebelum term dimulai.
2

Jenis Pembayaran

Rupiah per Term

Taman Kanak-kanak 1 (2 hari seminggu)

24.857.000

Taman Kanak-kanak 1 (3 hari seminggu)

34.417.000

Taman Kanak-kanak 1 (4 hari seminggu)

42.066.000

Kelas 12 dan 13
Anda harus membayar Uang Sekolah per tahun. Kami akan mengirimkan tagihan pada saat liburan kenaikan kelas untuk
tahun ajaran berikutnya. Pembayaran harus dilunasi paling lambat 30 hari sebelum term baru dimulai. Hanya untuk tahun
ajaran 2020-2021, Anda diperbolehkan untuk membayar uang sekolah per term, namun ada perbedaan antara bayar per
tahun dan per term.

Jika Anda adalah siswa baru, kami akan mengirimkan tagihan uang sekolah apabila kami sudah memastikan ketersediaan
tempat untuk siswa. Pembayaran harus diselesaikan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam tagihan.

Jenjang Pendidikan
International Baccalaureate (IB Kelas 12 dan 13)

Rupiah per Term
Term 1

Term 2 & 33

135,950,000

135,950,000

Rupiah per Tahun3
387,430,000

Untuk tahun ajaran 2020-2021, moratorium atas setiap kenaikan biaya sekolah diberlakukan sampai akhir Term 1. Biaya Term
2 & 3 dapat berubah. Jika Anda telah membayar uang sekolah per tahun, maka tagihan yang menunjukkan perbedaan akan
dikirimkan kepada Anda sebelum awal term berikutnya.
3

Apabila siswa memberitahukan untuk tidak meneruskan program di pertengahan tahun maka uang sekolah yang sudah
dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Uang Pembangunan
Uang Pembangunan digunakan untuk pengeluaran modal sehari-hari guna mempertahankan standar dan efisiensi fasilitas
sekolah yang sudah berjalan, dan proyek pengembangan kampus di masa depan untuk meningkatkan kualitas belajar di
sekolah (tanah, bangunan, fasilitas, dan lain-lain).
Taman Kanak-kanak hingga kelas 13
Jika Anda adalah siswa baru dan baru bergabung di BSJ pada awal tahun ajaran, Anda dapat memilih untuk membayar Uang
Pembangunan per tahun atau per-4 tahun, dengan menyatakan preferensi Anda di formulir pendaftaran.		
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Apabila siswa bergabung di pertengahan tahun pelajaran, maka Anda membayar 1 tahun Uang Pembangunan untuk
sisa tahun pertama Anda, pro-rata untuk full term. Di tahun berikutnya, Anda dapat memilih untuk melanjutkan 1 tahun
pembayaran Uang Pembangunan, atau memberikan 4-tahun kontribusi. Kami akan mengingatkan kepada Anda melalui
email untuk membuat keputusan ini.
Kami akan mengirimkan tagihan pertama Uang Pembangunan apabila kami sudah memastikan ketersediaan tempat untuk
siswa. Tagihan berikutnya akan dikirimkan saat liburan kenaikan kelas. Pembayaran harus diselesaikan paling lambat 30 hari
sebelum term dimulai.
Jenjang

Taman
Kanak-Kanak
Satu

Taman
Kanak-Kanak
Dua hingga
Kelas Sepuluh

Kelas 11
hingga 134

Pilihan
Pembayaran

Rupiah

Tanggal Mulai

Ketentuan Pengembalian

Uang
Pembangunan
per Empat-Tahun

171.000.000

Dari awal term dimana
siswa mulai bergabung
di BSJ

Dikembalikan pada saat siswa
keluar dari BSJ dikurangi
amortisasi (1/12 dari nilai awal per
term yang digunakan)

Uang
Pembangunan
per Satu-Tahun

41.250.000
(pro-rata per full
term, apabila siswa
bergabung di BSJ
setelah term 1
berakhir)

Dari awal tahun ajaran
dimana siswa mulai
bergabung di BSJ

Tidak dapat dikembalikan

Uang
Pembangunan
per Empat-Tahun

182.000.000

Dari awal term dimana
siswa mulai bergabung
di BSJ

Dikembalikan pada saat siswa
keluar dari BSJ dikurangi
amortisasi (1/12 dari nilai awal per
term yang digunakan)

Uang
Pembangunan
per Satu-Tahun

55.000.000
(pro-rata per full
term, apabila siswa
bergabung di BSJ
setelah term 1
berakhir)

Dari awal tahun ajaran
dimana siswa mulai
bergabung di BSJ

Tidak dapat dikembalikan

Uang
Pembangunan
per Satu-Tahun

55.000.000
(pro-rata per full
term, apabila siswa
bergabung di BSJ
setelah term 1
berakhir)

Dari awal tahun ajaran
dimana siswa mulai
bergabung di BSJ

Tidak dapat dikembalikan

Kelas 11 hingga 13
Uang Pembangunan harus dibayarkan per tahun, kecuali jika Anda masih memiliki sisa dana dari 4-tahun pembayaran Uang
Pembangunan.
		
Apabila siswa bergabung di pertengahan tahun pelajaran, maka Anda harus membayar 1 tahun Uang Pembangunan untuk
sisa tahun pertama Anda, pro-rata untuk full term. Kami akan mengirimkan tagihan pertama Uang Pembangunan apabila
kami sudah memastikan ketersediaan tempat untuk siswa. Tagihan berikutnya akan dikirimkan saat liburan kenaikan kelas.
Seluruh pembayaran harus diselesaikan paling lambat 30 hari sebelum term dimulai.
4

Jaminan Lanjut Jenjang
Jaminan Lanjut Jenjang siswa sebesar Rp 25.000.000,- akan menjamin tempat siswa di BSJ untuk tahun berikutnya, dengan
asumsi siswa mencapai standar akademik yang disyaratkan.
					
Jaminan Lanjut Jenjang tidak dapat dikembalikan tetapi akan dipotong dari tagihan uang sekolah yang harus dibayar sesuai
dengan tanggal yang tercantum di dalam tagihan. Jaminan Lanjut Jenjang tidak diperlukan untuk pendaftaran tahun ajaran
2020-2021.
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Penerima dan Pembayaran Tagihan kami

Pertama-tama, kami akan mengirimkan seluruh tagihan ke alamat email yang Anda daftarkan kepada kami. Kemudian kami
akan mengirimkan hard copy ke alamat rumah atau alamat kantor Anda yang berada di Indonesia.
Anda dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (dikenakan biaya administrasi bank sebesar 2,35%)
atau transfer antar bank, menggunakan rincian pembayaran yang tertera di tagihan.
Anda harus melakukan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah, sampai nominal keseluruhan. Anda juga harus membayar seluruh biaya administrasi bank.
Seluruh pembayaran harus diselesaikan paling lambat 30 hari sebelum term dimulai. Jika Anda terlambat membayar tagihan
kami, Anda akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 2% tiap bulannya. Jika adanya keterlambatan lebih lanjut, maka
siswa dapat dikenai sanksi penangguhan dan/atau penahanan hasil akademik sampai tagihan yang menunggak dibayarkan
seluruhnya.

Layanan Bis
Layanan bis disediakan dan ditagihkan oleh PT. Big Bird Pusaka, yang merupakan bagian dari grup Blue Bird (taksi). Oleh
karena itu, biaya bis tidak dapat dimasukkan ke dalam tagihan uang sekolah, karena hal ini merupakan entitas yang terpisah.
				
Untuk mendaftar layanan bis, setiap saat sepanjang tahun, harap menghubungi Kantor Bis di nomor (+62) (0) 21 7486 7533,
buses@bsj.sch.id atau telepon Sekolah di nomor ((+62) (0) 21 745 1670). Proses pendaftaran memerlukan waktu 7 hari kerja.
						
PT. Big Bird Pusaka akan mengirimkan tagihan melalui email, serta mengirimkan hard copy melalui kurir ke alamat rumah
Anda.

Apabila Anda berhenti menggunakan layanan bis di pertengahan term, Blue Bird tidak dapat mengembalikan pembayaran
satu term yang sudah diterima. Namun apabila Anda sama sekali tidak menggunakan layanan selama term tersebut, maka
Anda berhak mendapatkan pengembalian secara penuh.

Keadaan Memaksan
Jika terjadi ketidakmampuan atau keterlambatan Sekolah untuk memberikan atau melakukan salah satu atau semua
kewajiban yang disebabkan oleh kejadian keadaan memaksa (termasuk ketidakmampuan untuk memberikan program
pendidikan kami secara online atau jarak jauh) di luar kendali Sekolah yang wajar dan terjadi bukan karena kesalahan
atau kelalaian Sekolah, termasuk (tetapi tidak terbatas pada): kuasa Tuhan atau unsur-unsur dari alam, kebakaran, banjir,
gempa bumi, wabah penyakit, epidemi, pandemi, hal yang menyangkut keamanan lokal atau keamanan nasional, tindakan
pemerintah atau pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, kerusuhan, sabotase, perubahan undang-undang
yang terkait langsung dengan pelaksanaan layanan Sekolah, perang dan pemberontakan, dengan ketentuan bahwa
Sekolah telah bertindak dengan itikad baik untuk meminimalkan efek keadaan memaksa, dengan ini Anda menyatakan
bahwa kewajiban Anda terhadap Sekolah akan berlanjut dan tetap berlaku, dan Sekolah tidak memiliki kewajiban
sehubungan dengan ketidakmampuan atau keterlambatan dalam penyediaan layanannya yang dijanjikan. Sekolah wajib
memberitahukan tentang kejadian keadaan memaksa ini dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
tanggal terjadinya keadaan memaksa kepada orang tua / wali masing-masing.
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