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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI 
No:SK-DIR/11/19/004 

Tentang 
PENETAPAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR KSM 

SEMESTER II 
TAHUN AJARAN 2019 / 2020 

 
Dengan  ini ditetapkan Biaya Bimbingan Belajar KSM untuk Semester II Tahun Ajaran 2019 / 2020 dengan 
poin – poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain : 
 

1. Tabel Biaya Bimbingan Belajar Semester II  KSM  TA 2019 / 2020 terlampir, dikirimkan sesuai 
dengan wilayah masing – masing cabang dan merupakan satu kesatuan dari leaflet yang sebelumnya 
telah dikirimkan via aplikasi Whatsapp cabang. 
 

2. Diharapkan cabang untuk memperhatikan pada poin – poin Tabel Biaya Bimbingan Belajar Semester II 
KSM TA 2019 / 2020, yaitu : 
a. Biaya pendaftaran sebesar Rp.200.000,-  
b. Sehubungan dengan pengembalian dana apabila lulus SNMPTN 2020 (khusus kelas 12 SMA), 

maka harus memenuhi ketentuan berikut : 
i. Terdaftar menjadi siswa KSM sebelum 15 Jan 2020 

ii. Lunas 
iii. Tetap aktif dalam kegiatan belajar mengajar di KSM  
iv. Nominal pengembalian terdapat pada leaflet table biaya bimbingan belajar KSM 

 
c. Sehubungan dengan diskon – diskon yang dapat diberikan : 

i. Diskon KKA ( Keluarga Kakak Adik ) berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
ii. Tidak berlaku Paket Insentif 90/100 ( Paket hanya berlaku untuk pendaftaran 1 tahun )  

iii. Diskon 10 %  tetap berlaku jika pembayaran dilakukan LUNAS dengan Debit BCA / 
Mandiri, program cicilan 0% dengan tenor 3,6 dan 12 bulan dan kartu kredit bank lain. 

iv. Urutan prioritas dalam pemberian diskon / potongan :  
Diskon KKA (apabila ada)  Diskon Lunas (10%) 
 

d. Untuk pembayaran dengan Kartu Kredit lain (di luar BCA dan Mandiri ) dapat dilakukan dengan 
tidak dikenakan charge apapun. 

e. Penggunaan format Simulasi Biaya dapat dipergunakan untuk membantu penjelasan pendaftaran.  
 

3. Khusus untuk cabang di Luar DKI Jakarta & Bekasi : 
Berlaku diskon anak guru sekolah dengan nominal 20% dari harga akhir yg harus dibayar 
 

4. Sehubungan dengan kebutuhan marketing cabang : cabang dapat mengimprovisasi kreativitas melalui 
social media ( Whatsapp, Instagram, dll ) selama tidak menyalahi ketentuan pada poin SK Direksi 
yang telah ditetapkan, dan apabila cabang memerlukan brosur Semester II dapat berkonsultasi dengan 
Kantor Pusat untuk penyediaan ke kantor cabang. 
 

5. Diharapkan semua kantor cabang KSM untuk dapat mensosialisasikan biaya Semester II  ini melalui 
media sosial cabang atau info – info intern dan file brosur pada Tab masing – masing cabang sehingga 
informasi ini sampai kepada siswa / orang tua siswa. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Biaya 
Bimbingan ini dapat menghubungi Sdr.Robert di Kantor Pusat 

          
Demikianlah Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 November 2019. 
Lembaga Pendidikan KSM 
Direksi, 
 
 
 
 
Drs. Maringan Sitorus, S.H.  Ir. Sahala Tua.S   Drs. Eddy Nova 
Direktur Utama    Direktur SDM   Direktur Pendidikan 


