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A. Kegiatan Belajar Mengajar 

 Seminggu 3x tatap muka, dengan rincian: 

a) 3x Kegiatan Belajar Mengajar Materi Pelajaran 

b) 1x Kegiatan Kelas Komunitas atau Ekskul 

c) Per tatap muka maksimal 1 Mata Pelajaran. Waktu tatap muka tiap pertemuan 90 

menit. 

d) Mata Pelajaran SMA IPA : Matematika Wajib, Matematika Minat, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Fisika, PPKn, Sejarah Indonesia, dan 

Agama 

e) Mata Pelajaran SMA IPS : Matematika Wajib, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Geografi, Sosiologi, Ekonomi, PPKn, Sejarah Wajib, Sejarah Minat dan, Agama 

 
 Deskripsi waktu tatap muka: 

 Waktu tatap muka akan diatur penjadwalannya oleh bagian akademik dengan jam 

tatap muka yang disesuaikan dengan kondisi guru dan siswa. 

Setiap 1x tatap muka terdiri dari 1 mata pelajaran, per mata pelajaran 90 menit. 

 Untuk pertemuan ujian: 

Ujian yang diadakan di homeschooling baik ulangan harian, UTS, UAS, maupun 

hingga UAN wajib diikuti oleh seluruh siswa homeschooling. Siswa dapat 

mengikuti setiap ujiannya dengan persyaratan kehadiran minimal 75% dari absen. 

Soal-soal yang diberikan adalah diketahui oleh Dinas Pusat terkait dan tercatat 

secara legal sebagai penyelenggara sekolah non-formal. 
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B. Grade Penilaian dan Kelulusan 

 Penilaian yang diberikan kepada siswa adalah bersifat seimbang. Hal ini disesuaikan 

dengan rata-rata sebaran nilai setiap tingkat kelas. Kelas individu mmaupun kelas 

komunitas memiliki hak yang sama dalam penilaian, dengan kondisi saat penilaian 

dianggap berada dalam satu kelas. 

 Tingkat kelulusan untuk kelas UNPK adalah menyesuaikan dari standar kebijakan 

Dinas Pendidikan Nasional yang ditetapkan setiap Tahun nya. 

 
C. Sistem Belajar 

a. Kelas Individu (di Homeschooling atau dirumah) 

Sistem kelas individu hanya diikuti oleh 1 siswa dan 1 guru (dari masing-masing bidang 

mata pelajaran). Pembelajarannya dapat dilakukan di rumah maupun di HSPG 

HOMESCHOOLING, dengan ketentuan jarak tempat tinggal calon siswa tidak lebih 

dari 10Km atau masih disekitar area Bekasi, apabila dilakukan dirumah calon siswa. 

Kelas individu juga dapat berupa Kelas Online (via Skype) yang nantinya jadwal 

akan ditentukan secara acak oleh Koordinator Bidang Akademik dan Pengajaran). 

 
b. Kelas Komunitas 

Sitem kelas komunitas wajib dilakukan di HSPG HOMESCHOOLING dengan jadwal 

yang sudah disesuaikan kelas calon siswa berjalan. Kelas komunitas terdiri dari minimal 

2 siswa dan maksimal 5 calon siswa. Apabila calon siswa menginginkan masuk ke kelas 

komunitas, namun pada saat tersebut kelas komunitas sebelumnya sudah penuh, sambil 

menunggu adanya calon siswa komunitas yang lain (dengan kelas yang sama) maka calon 

siswa dapat mengikuti program belajar seperti biasanya. 

 
D. Ekstrakulikuler 

Ekstrakulikuler atau kegiatan diluar akademis yang diikuti oleh setiap siswa HSPG 

HOMESCHOOLING adalah digunakan juga untuk penilaian raport dari segi psikologis. 

Bagi siswa jarak jauh kegiatan ini dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa, apabila siswa 

telah mengikuti kegiatan diluar akademis di Negara nya bermukim, siswa dapat mengirimkan 

referensi penilaian dari guru atau mentor dimana dia mengikuti kegiatan tersebut. Atau apabila 

belum/tidak ada kegiata diluar akademis yang diikuti, maka penilaian siswa secara psikologis 

akan disesuaikan dari keikutsertaannya dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 



E. Outbound dan Fieldtrip 

Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh kelas siswa baik siswa kelas individu maupun kelas 

komunitas. Penyelenggaraannya tergantung dari kebijakan Koordinator Bidang Psikologi, dan 

biasanya mengikutsertakan para Orangtua/Wali Murid ketika momen tersebut berlangsung. 

 
F. Legalitaas Ijazah 

Ijazah maupun raport calon siswa adalah sah dan legal untuk dapat dilanjutkan ke jenjang 

Sekolah Formal maupun hingga melamar pekerjaan. Hal tersebut sudah dilegalkan dalam Ijin 

Dinas Pendidikan No. 0018-0060/JT/2011/5320-5322/31. 

 
G. Berkas Administrasi dan List Harga untuk Tingkat SMA 

Pemberkasan: 

a. Mengisi Formulir Pendaftaran 

b. Mengirimkan copy/scan Kartu Keluarga 

c. Mengirimkan copy/scan Akta Kelahiran 

d. Mengirimkan scan Ijazah Asli dari Sekolah sebelumnya (SMP) 

e. Mengirimkan scan raport 3 kelas sebelumnya 

f. Mengirimkan riwayat penilaian terakhir dari Sekolah saat ini, sejak awal semester, ujian 

tengah semester, dan ujian akhir semester. 

g. Mengirimkan pas foto dengan format 2x3, 3x4, dan 4x6 (background biru, dengan 

kemeja putih) masing-masing 6 lembar 

 
List Biaya: 

a. Biaya Pendaftaran : Rp 500.000 

b. Uang Pangkal : Rp 11.000.000 /th masuk*) 

c. SPP Skype : 

Komunitas Rp 1.300.000,-/bulan (minimal 2 orang, maksimal 5 orang) 

Individu Rp 1.500.000,-/bulan 

d. Heregistrasi (Per Kenaikan Kelas) : Rp 5.500.000,- 

 
 

*) Uang Pangkal dapat diangsur 3x selama 3 bulan dengan perincian 50% dibulan pertama, kemudian 

25% di bulan kedua dan bulan ketiga atau maksimal sebelum waktu Ujian berlangsung. 

*) Biaya Uang Pangkal sudah termasuk Fingerprint Test DMI (pengenalan bakat minat, modelitas 

belajar, tipikal kepribadian dan penjurusan saat SMA & Kuliah). 



**) Biaya Ujian dibebankan per mata pelajaran yang diikuti 

**) Heregistrasi   untuk pindah grade SMA hanya apabila   siswa masih melanjutkan di 

HSPG HOMESCHOOLING. 
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