
KETENTUAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG DAN BIAYA PENDIDIKAN PESANTREN 

1. Pembayaran Daftar Ulang dilaksanakan sesuai jadwal sebagai santri baru setelah 

dinyatakan lolos seleksi PSB 

2. Pembayaran dilakukan melalui Vitrual Account (VA) Bank Muamalat. Nomer VA 

masing masing santri didapatkan ketika melakukan proses pendaftaran yang terdiri 

dari 16 digit pertama yaitu 751064 dilanjutkan 10 digit berikutnya yaitu nomer 

pendaftaran santri 2107xxxxxx 

3. Rincian biaya 

 

 

 

 

 

 

 

** DSPP = Dana Sarana Penunjang Pendidikan (Kegiatan, Buku, Seragam, 

Perlengkapan Tidur, Peralatan Makan, Peralatan Mandi, Sewa Ranjang, Sewa Almari) 

 

4. Tahap Pembayaran 

 
5. Pengunduran diri santri setelah pelaksanaan Daftar Ulang: 

a. Dana yang sudah masuk Tidak Bisa Diambil Kembali; 

b. Sarana prasarana berupa Kasur dan Seragam santri akan dikembalikan berupa 

barang tersebut; 

c. Pengambilan barang maksimal 2 bulan setelah pengunduran diri dan diambil 

sendiri oleh orang tua/wali santri; 

d. Jika sudah melewati batas waktu pengambilan belum diambil dan tanpa 

konfirmasi, maka orang tua / wali dianggap menyerahkan pengelolaan dan 

pemanfaatan barang tersebut ke pesantren; 

e. Jika pada tanggal pelaksanaan Daftar Ulang tidak melakukan Daftar Ulang 

tanpa konfirmasi, maka secara otomatis dianggap Mengundurkan Diri dan 

Gugur. 

Ket SMP SMA (SANTRI BARU)
SMA (ALUMNI SMP 

TAHFIDZQU)

Tahap I

SPP (Juli) 1.200.000,00Rp    1.200.000,00Rp        1.200.000,00Rp         

DSPP 6.680.000,00Rp     Rp         6.880.000,00  Rp         6.430.000,00 

50% IP 6.000.000,00Rp     Rp         6.000.000,00  Rp         4.000.000,00 

TOTAL 13.880.000,00Rp  14.080.000,00Rp      11.630.000,00Rp      

Tahap II 6.000.000,00Rp     Rp         6.000.000,00  Rp         4.000.000,00 

TOTAL 6.000.000,00Rp    6.000.000,00Rp        4.000.000,00Rp         

SMP SMA (SANTRI BARU)
SMA (ALUMNI SMP 

TAHFIDZQU)

1.200.000Rp           Rp               1.200.000  Rp               1.200.000 

13.000.000Rp         Rp            13.000.000  Rp               8.000.000 

6.680.000Rp           Rp               6.880.000  Rp               6.430.000 

TOTAL 20.880.000Rp         Rp            21.080.000  Rp             15.630.000 

Potongan IP 1.000.000Rp           Rp               1.000.000 

19.880.000Rp         Rp            20.080.000  Rp             15.630.000 

TOTAL 

DIBAYARKAN

Regitrasi Ulang

SPP (Juli)

IP

DSPP**



 

6. Sistem Pembayaran Biaya Pendidikan Pesantren 

a. Setiap santri telah dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang diaktifkan ketika 

telah dinyatakan diterima pada saat Penerimaan Santri Baru (PSB) dan mulai 

digunakan pada saat mendaftar sebagai Santri Baru yaitu melalui nomor 

Virtual Account Bank Muamalat; 

b. Nomor rekening masing-masing santri tersebut pada waktu Regristrasi PSB 

tertulis nomor Vitrual Account dan untuk selanjutnya disebut nomer rekening; 

c. Segala pembayaran pesantren yang tidak dilakukan ke nomer rekening 

tersebut maka pesantren tidak bertanggungjawab jika terjadi suatu hal yang 

tidak diinginkan; 

d. Pembayaran dilaksanakan langsung ke Bank Muamalat terdekat dari tempat 

Bapak/Ibu/Wali santri berdomisili atau langsung ke kantor sekretariat 

pesantren; 

e. Jumlah kewajiban masing-masing santri sudah tercantum di database sistem, 

sehingga di dalam layar teller Bank Muamalat sudah tercantum jumlah tagihan 

kewajiban santri bersangkutan; 

f. Pembayaran dilakukan sesuai tagihan yang muncul di database sistem tersebut 

(huruf e); 

g. Pembayaran Syahriah/SPP dibayarkan setiap bulan maksimal tanggal 10 

dengan toleransi keterlambatan 2 bulan berturut - turut. Jika melebihi masa 

toleransi maka akan ada peringatan hingga sanksi akademis. 

 

7. Teknis Pembayaran Pesantren 

a. Orang Tua/Wali Santri membayar langsung ke Bank Muamalat terdekat atau 

ke kantor pesantren atau tranfer dari Bank lain ke rekening (Virtual Account); 

b. Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan tagihan yang muncul di layar teller bank 

Muamalat atau di bagian keuangan Pesantren; 

c. Nomor rekening dan nama siswa saling berkaitan, maka pastikan nomor 

ananda tertulis lengkap dan tidak keliru, maka nanti di layar akan muncul 

jumlah tagihannya; 

d. Setelah muncul nama santri, akan muncul jumlah tagihannya; 

e. Pembayaran dianjurkan langsung ke Bank Muamalat terdekat, hal ini untuk 

menghindari refund dari bank lain karena suatu hal; 

f. Simpan struk/bukti setoran Bank selama ananda menjadi santri Pesantren 

SahabatQu; 

 


