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Charis Jakarta, Indonesia 
 

INFORMASI PENDAFTARAN 

 
KAPAN MENDAFTAR: 
Februari – Juni 
 
PERSYARATAN: 
Karakter: 
Murid diharapkan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan 
Murid, yang berisi antara lain Tata Cara Berpakaian, Perilaku dan beberapa Kebijakan. 
 
Usia:  
Calon murid minimum berusia 17 tahun. 
 
Biaya: 

 Pendaftaran dan Administrasi sebesar Rp 500.000 (tidak dapat dikembalikan) harus dilunasi ketika 
menyerahkan Formulir Pendaftaran. Hanya formulir yang sudah lunas saja yang akan diproses.  

 Suami istri yang mendaftar bersama hanya dikenakan satu biaya pendaftaran, yakni Rp 250.000 
untuk keduanya. Sedangkan biaya Administrasi berlaku untuk masing-masing sebesar Rp 250.000 
per orang. 

 
Kelengkapan dokumen: 

1) Formulir Pendaftaran 
Semua pertanyaan dalam Formulir Pendaftaran harus lengkap diisi dan melampirkan satu (1) foto 
terbaru Anda ukuran paspor (hanya bahu dan kepala yang terlihat). Apabila ada pertanyaan yang 
tidak berlaku bagi Anda, mohon menulis “T/B (tidak berlaku)” di tempat yang disediakan. 
 

2) Daftar Pertanyaan Esai 
Jawablah semua pertanyaan dalam lembaran ini dengan kata-kata Anda sendiri. Jawaban Anda 
akan dijaga kerahasiaannya. 

 
3) Formulir Rekomendasi  

Lembaran ini harus diisi antara lain oleh guru/pembimbing sekolah menengah, dosen/pembimbing 
perguruan tinggi, atasan di kantor, atau teman. Keluarga atau saudara tidak diperkenankan mengisi 
lembaran ini. 
 

4) Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir 
Harap melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang Anda miliki.  
 

5) Perjanjian Pembayaran Uang Sekolah 
Harap mengisi cara pembayaran Uang Sekolah apakah secara tunai atau dengan cicilan. 
 

Visa:  
Jika Anda bukan warga negara Indonesia, maka Anda harus memberikan fotokopi visa Anda yang 
memungkinkan Anda untuk tinggal secara sah di Indonesia dan menghadiri sekolah di Charis.  
 
SELESAI PENDAFTARAN: 
Setelah kami menerima dokumen pendaftaran yang lengkap dan uang pendaftaran/administrasi sebesar  
Rp 500.000, maka permohonan Anda akan kami evaluasi. Harap menunggu sampai dengan dua (2) minggu 
untuk proses evaluasi. Kemudian kami akan memberitahu status permohonan Anda. 



 

                                                                                                                                                                                                                                    
Application Procedures  

2/21 

 
 
 
Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen: 
 
Agar permohonan dapat diproses dengan baik, maka dokumen berikut ini harus diserahkan paling lambat 
dua (2) minggu sebelum sekolah dimulai: 
 

____ Formulir Pendaftaran yang sudah lengkap diisi dengan melampirkan 1 (satu) foto terbaru 
ukuran paspor (5 cm x 5 cm) 

 ____ Daftar Pertanyaan Esai yang sudah diisi dengan lengkap 

 ____ Tanda tangan dan tanggal pada Formulir Pendaftaran sudah terisi 

 ____ Uang pendaftaran/administrasi sebesar Rp 500.000 (satu kali dan tidak dapat dikembalikan)  

 ____    Fotokopi visa (jika Anda bukan warga negara Indonesia) 

____ Fotokopi ijazah pendidikan terakhir 

____    Formulir Rekomendasi yang sudah lengkap diisi 

____    Perjanjian Pembayaran Uang Sekolah 

____ Fotokopi Sertifikat Promosi (apabila mendaftar untuk Tahun Kedua (Level II) dari Program 

Belajar Jarak Jauh/Correspondence Program) 

  

  
 
 
Semua dokumen harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, apabila ada dalam bahasa lain 
harus diterjemahkan dan disahkan dengan akta notaris sebelum diserahkan. 
 
 

Charis Jakarta, Indonesia 
awmindonesia@gmail.com 
Phone : +62 811 9909 866 


