
  

 

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PKBM WAHANA EDUKASI 

TA 2020 – 2021 

 
Online school 
Program Biaya Pendidikan  

SD 

 

Biaya Pendidikan  

SMP 

Biaya Pendidikan  

SMA 

Online 

School 

 

2.500k/smt 3.000k/smt 3.500k/smt 

     Keterangan : 

- Biaya di atas dapat di konsultasikan dan di sesuaikan. 

- Silahkan tentukan materi pelajaran yang ingin dikonsultasikan dan akan kami 

siapkan.  

- Tidak Terbatas pada satu materi pelajaran saja.   

- penjelasan mengenai materi tersebut dan dapat berinteraksi d engan kami melalui E-

Learning Website Denpasar Insitute 

- Waktu bimbingan disesuaikan dan disepakati terlebih dahulu. (jam, hari)  

 

 

 

Private tutoring 

Program  Biaya Pendidikan 

SD  

 

Biaya Pendidikan  

SMP 

 

Biaya Pendidikan 

SMA  

 

Private 

tutoring 

75.000/jam  85.000/jam  95.000/jam  

      

     Keterangan : 
- Biaya di atas dapat di sesuaikan berdasarkan jumlah jam pertemuan dan materi ajar.  

- Mata mepelajaran dapat di kombinasikan oleh orang tua peserta didik. 

- Guru dapat dating kerumah peserta didik, harga akan menyesuaikan. 

- Waktu bimbingan disesuaikan dan disepakati terlebih dahulu (jam,hari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bimbingan belajar 

Program Biaya Pendidikan  

SD 

 

Biaya Pendidikan  

SMP 

 

Biaya Pendidikan  

SMA 

 

Bimbingan 

belajar 

300.000/bulan 400.000/bulan 500.000/bulan 

 

       Keterangan : 
- Biaya di atas dapat di konsultasikan dan di sesuaikan 

- Mata mepelajaran dapat di kombinasikan oleh orang tua peserta didik. 

- Guru dapat dating kerumah peserta didik, harga akan menyesuaikan. 

- Waktu bimbingan disesuaikan dan disepakati terlebih dahulu (jam,hari) 

 

Home Schooling 

Program Uang pangkal + SPP 

SD 

Uang pangkal + SPP 

SMP 

Uang pangkal + SPP 

SMA 

Home 

schooling 

5.000k (4.000K uang 

pangkal+1.000K SPP)  

6.000k (5.000K uang 

pangkal + 

1.000kKSPP) 

7.000k (6.000K uang 

pangkal + 1.000K 

SPP) 

Keterangan :  

- Biaya di atas dapat di konsultasikan dan di sesuaikan 

- UANG PANGKAL dibayarkan hanya pada awal Tahun masuk meliputi: Buku -buku 

Pelajaran (Untuk 1 Tahun Pelajaran). 

- SPP dibayarkan pada setiap bulan maksimal tanggal 10 meliputi, biaya tutorial 4x 

seminggu @ 2 Jam (3x pertemuan= Mata Pelajaran Umum, PLUS 1x pertemuan= life 

Skill) dan Evaluasl lengkap (UTS & UAS) 

 

 

 


