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Di Tempat
Salam sejahtera,
Kami ucapkan Selamat!
Anak Bapak/Ibu berhasil lulus seleksi Tahap Pertama (Tes Akademik) Asrama Yayasan TB
Soposurung-SMA Negeri 2 Balige. Sesuai dengan persyaratan untuk mendaftar ke Asrama Yayasan
TB Soposurung dari seluruh wilayah maka yang memenuhi persyaratan administrasi ada sebanyak
2.531 peserta, dan yang lolos seleksi Akademik sebanyak 550 siswa yang berhak mengikuti
Tes Tahap Kedua (Psikotes, Kesamaptaan, dan Wawancara).
Tes Tahap Kedua adalah seleksi akhir menentukan 120 orang siswa yang diterima di
Asrama Yayasan TB Soposurung-SMAN 2 Balige. Tes ini akan diselenggarakan pada hari Senin,
Selasa dan Rabu :08, 09 dan 10 Maret 2021 secara online.
Sebelum memasuki dan memilih Asrama Yayasan TB Soposurung Balige, kami perlu
menjelaskan informasi mengenai Asrama Yayasan TB Soposurung Balige.
I . SEJARAH DAN VISI.
Yayasan TB Soposurung adalah Pelopor Kerjasama Penyelenggaraan SMA Unggul di
Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden RI Soeharto Tahun 1993, berdiri sejak tahun 1992
dengan visi menyiapkan kader pemimpin bangsa yang Cerdas, Mulia dan Nasionalis dengan terus
berupaya menyiapkan lulusan yang beriman, berahklak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri
sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selama 30 tahun, Yayasan TB Soposurung melalui sistem
pendidikan di asrama (boarding) terus bergerak mewujudkan visi reformasi pendidikan di
Indonesia yang fokus pada pengembangan hasil belajar dan karakter siswa, sesuai dengan
karakter atau Profil Pelajar Pancasila yaitu Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Berakhlak mulia, Mandiri, Bernalar kritis, Kreatif, Bergotong royong dan Berkebhinekaan global.
II . CIRI KEUNGGULAN SISWA ASRAMA YAYASAN SOPOSURUNG BALIGE
Tantangan pelajar, remaja atau anak muda semakin kompleks di era digital, revolusi
industri 4.0, muncul persoalan akhlak (serba instan), ketidakmandirian, tidak bernalar kritis, tidak
kreatif, intropert (individualistis), intoleransi, beradaptasi secara konstruktif terhadap perubahan
lingkungan sosial dll. Hal ini mengancam proses pembentukan kualitas sumber daya manusia
(SDM), generasi bangsa, yang seharusnya survive, adaptif (beradaptasi konstruktif) dan tangguh.
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Menghadapi situasi ini, Asrama Yayasan Soposurung Balige melakukan pendidikan berbasis
keunggulan (Pasal 14 ayat 2 & Pasal 26 ayat 2 PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional ), ciri keunggulannya :
1. Di asramakan, setelah mengikuti pendidikan formal di sekolah.
2. Di gembleng, dibina dengan disiplin keras di asrama yang sejuk dan asri
(dibawah gunung). Pembinaan disiplin siswa-siswi dilakukan oleh pelatih dari
Tentara Nasional Indonesia) dari berbagai kesatuan/matra.
Anak-anak dibina dengan Lima Pilar Pola Pembinaan yaitu Alligiance (setia),
Brotherhood, Gentleman of Conduct, Pursue of Glory, Competitivenes (sesuai
dengan Profil Pelajar Pancasila yang digerakkan secara nasional saat ini) serta
dibina oleh Ketua Dewan Pembina Bapak TB.Silalahi.
3. Sudah berpengalaman selama 30 Tahun dengan meluluskan sekitar 1700an
alumni dan masuk ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri favorit, seperti: ITB,
UI, UNPAD, UGM, UNDIP, USU, ITS, AKMIL, AKPOL,AAL,STAN, STIN, STIS, dll,
dan bahkan sudah 60 orang orang lebih menyandang gelar Master/S2 dan
Doktor/S3 termasuk yang akan segera diwisuda. Untuk pendidikan S2 dan S3,
selain Perguruan Tinggi Favorit dalam Negeri, banyak alumni yang juga
bersekolah dan jadi dosen di luar negeri, seperti: Purdue University (Amerika
Serikat), University of Sorbonne (Prancis), University of Wollongong New South
Wales (Australia), University of Birmingham (Inggris), Kyoto University
(Jepang), Konkuk University (Korea Selatan), TU Delft (Belanda), National
Taiwan University of Science and Technology, juga IT Del Laguboti, dll. dan
sudah bekerja diberbagai profesi dan tersebar di seluruh dunia.
4. Sarana dan prasarana, yang memadai untuk menunjang kebutuhan belajar
mengajar, pembinaan karakter dan mental siswa, serta untuk menyalurkan
minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler, ada Lab
Komputer, Perpustakaan, Museum Batak, Lapangan Futsal/Bola, Kolam
Renang, dll.
5. Sekolah yang terbanyak dikunjungi oleh Pejabat Negara : Presiden RI, Menteri
RI , Direktur BUMN, Panglima TNI, Pengusaha Sukses, Duta Besar dll yang
menginspirasi dan memotivasi siswa-siswi.
6. Kerjasama dengan Universitas di Luar Negeri,Yayasan TB Soposurung Balige
telah menandatangani MoU dengan Tung Hay University Taiwan. Dengan
demikian, alumni dari Asrama Yayasan Soposurung Balige dapat melanjutkan
pendidikan S1, S2 bahkan S3 ke Taiwan dengan beasiswa dari Universitas
tersebut. Untuk itu perlu perbaikan dan pengembangan kurikulum pendidikan
sehingga lulusan SMAN 2 Balige – Asrama Yayasan Soposurung akan menjadi
siswa yang unggul dan kompetitif (berdaya saing) secara nasional, bahkan
internasional.
7. Tingkat Kelulusan PTN, Sekolah Kedinasan selama 28 tahun ; rata-rata diatas
90 % setiap tahunnya, termasuk ke AKPOL, AKMIL, AAL, STAN, STIN, dll
Asrama Yayasan TB Soposurung adalah Sekolah Kerjasama.
Sejak Tahun 1992 Asrama Yayasan Soposurung Balige telah membina putra-putri terbaik
bangsa tetapi tidak mampu dari segi ekonomi hingga tahun 2007 (selama 15 tahun gratis),
semua biaya pendidikan ditanggung oleh Yayasan, Asrama Yayasan Soposurung-SMAN 2 Balige
adalah :
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1. Sekolah berbasis kerjasama , sebagai Pelopor di Indonesia yaitu
kerjasama antara masyarakat (Yayasan TB Soposurung mendirikan asrama)
dan Pemerintah (mendirikan sekolah/SMAN 2 Balige) ;
2. Sekolah berbasis masyarakat dengan mengembangkan pendidikan dan
kurikulum (extrakurikuler), yaitu pendidikan karakter, mental dan fisik
sesuai dengan standar pendidikan Nasional (Pasal 55 ayat 2 UU
Sisdiknas).
Setelah 15 tahun gratis, seiring dengan keadaan ekonomi yang semakin membaik serta
komitmen orang tua dalam mendukung pendidikan, maka orangtua ikut berpartisipasi untuk
membantu menanggung sebagian besar dari biaya operasional (BOP) asrama, sedangkan untuk
biaya membangun gedung, fasilitas asrama ditanggung oleh pihak yayasan.
Peran serta orangtua dan sangatlah vital di dalam mensukseskan pendidikan di asrama
sebagai tanggung jawab bersama (pendidikan berbasis masyarakat) antara orang tua dan
Yayasan TB Soposurung dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak unggul.
Program pengembangan pendidikan yang unggul dan berkualitas memerlukan staf, guru,
pelatih, pengawas, tenaga dan lembaga yang profesional memerlukan biaya yang tidak sedikit
dibanding dengan anak yang tidak di asramakan, sebagai contoh, orang tua yang anaknya tidak
diasramakan saja (SMAN 2 Balige non-asrama), sudah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak dalam 1 (satu) bulan seperti
biaya makan, pemondokan, ongkos, buku-buku, les bidang studi tertentu dan belum termasuk jika
les kesenian dan karate atau musik tertentu.
Bentuk Kerjasama Yayasan dan Orang Tua :
1. Pembangunan Gedung dan Fasilitas.
Asrama Yayasan Soposurung Balige telah berdiri sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang
lalu, orangtua tidak dibebankan biaya pembangunan ataupun uang pangkal
(uang muka) , tetapi usia bangunan yang sudah tua sehingga salah satu tugas rutin
Yayasan Soposurung yaitu perawatan dan perbaikan yang memakan biaya yang tidak
kecil, demikian juga perlu mempersiapkan biaya untuk perawatan bangunan fisik dan
penambahan fasilitas di dalam gedung.
2. Makanan Sehat dan Bergizi
Untuk mencapai SDM yang unggul, tentu harus sehat secara fisik dan mental yang
didukung oleh makanan yang bergizi seimbang. Menu makanan di asrama memenuhi
standart gizi yang sehat dan sempurna sesuai dengan kebutuhan anak remaja yang dalam
masa pertumbunan dengan belajar dan latihan fisik yang keras. Beberapa tahun terakhir
telah terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, meskipun demikian standar asupan gizi
tetap sempurna (menu empat sehat + susu) dengan rincian menu;
 Setiap pagi sarapan dengan telur ayam dan susu fermentasi (baik untuk
pencernaan dan daya tahan tubuh) ditambah dengan setiap hari minggu dengan
sarapan bubur kacang ijo dan lampet.
 Setiap hari, 3 kali sehari makan sayur dan buah-buahan
 Tiga kali seminggu dengan lauk kari atau rendang sapi.
 Lima kali seminggu dengan lauk daging ayam segar.
 Enam kali seminggu dengan lauk ikan segar (tawar atau laut)
Oleh karena itu, perlu dukungan dan kerjasama yang baik dari orang tua agar standart gizi
tersebut tetap sempurna .
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Dari beberapa penjelasan diatas maka perlu kami sampaikan kepada setiap orang tua
tentang Biaya Asrama setiap bulannya secara garis besar, sebagai berikut :
1. Biaya Makan setiap bulan (indeks makan Rp. 19.500)
2. Biaya Fasilitas Kamar
3. Biaya Fasilitas lain (peralatan makan, perpustakaan, komputer,loker)
Total Biaya Asrama per bulan
(dua juta empat ratus lima

: Rp 1.755.000
: Rp
470.000
: Rp
225.000
: Rp 2,450.000
puluh ribu rupiah)

Yayasan TB Soposurung memegang prinsip bahwa membangun sumber daya manusia
berkualitas atau membentuk karakter unggul tidak harus mahal, sebagai bahan pertimbangan,
Orangtua dapat membandingkan biaya tersebut dengan sekolah Unggul lain yaitu :

PERBANDINGAN BIAYA PENDIDIKAN
DI SMA UNGGUL TAHUN 2020

Biaya Test/Seleksi
Uang Pangkal
Sumbangan sukarela
Uang Pembangunan
(kontribusi khusus)

Asrama YasopSMAN 2 Balige
Rp 200.000,Rp 0,Sesuai pernyataan,1x
Rp 0,-

Uang Asrama per Bulan

Rp 2.450.000,-

Uang Komite Sekolah/SPP

Rp 50.000,-

SMU Del
Laguboti
Rp 200.000,Rp 8.000.000,Rp 15.000.000,>Rp25.000.000,Rp 2.200.000,Rp 2.690.000,Rp 0,-

SMA Taruna Nusantara –
Magelang
Rp 300.000,Rp 50.000.000,Sesuai pernyataan,1x
Rp 125.000.000,(minimal)

SMA Krida
Nusantara
Rp 3.000.000,Rp 39.700.000,-

Rp 5.000.000,-

Rp 3.900.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 1.250.000,-

3. Biaya Perlengkapan.
Khusus di masa awal pendidikan, siswa/i juga akan dikenakan biaya kelengkapan, antara lain:
(1) Biaya Pelantikan/ pengukuhan siswa baru

(13) Sepatu Pesiar (1 pasang)

(2) Seragam Sekolah dan atribut (3 pasang)

(14) Seragam Pesiar (1 pasang)

(3) Seragam Batik Khas SMAN 2 Balige (1 stel)

(15) Tas Pesiar/IB (1 unit)

(4) Seragam PDU dan topi barret biru (1 pasang)

(16) Baju & Celana olahraga(1 pasang)

(5) Seragam Training Biru (1 pasang)

(17) Topi PDH ( 2 set)

(6) Seragam Training Kuning (1 pasang)

(18) Topi lapangan (1 set)

(7) Seragam Training Merah (1 pasang)

(19) Seragam Training Orientasi (1 set)

(8) Seragam Olahraga SMAN 2 Balige (1 pasang)

(20) Sepatu Sekolah (1pasang)

(9) Pakaian Dinner Party (1 pasang)

(21) Sepatu Olahraga (1 pasang)

(10) Baju Karate (1 pasang)

(22) Tas sekolah ( 1 unit)

(11) Sepatu Dinner Party (1 pasang)

(23) Kaos kaki (5 pasang)

(12) Sepatu Harian (1 pasang)
Besar biaya kelengkapan/seragam siswa baru adalah Rp 8.250.000,-(delapan juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah), pembayaran dapat dicicil maksimal 3x dalam semester pertama.

halaman 4 dari 5

4. Sumbangan Sukarela
Orang tua siswa-siswi adalah mitra kerjasama Yayasan, yang saling melengkapi dan
menguatkan sistem pendidikan di asrama Yayasan TB Soposurung, untuk itu kami memohon
peran aktif dan partisipatif dari orangtua kami dengan memberi sumbangan secara sukarela sesuai
kemampuan yang akan digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan dan menambah fasilitas
pendukung pembinaan dan pengembangan pendidikan anak-anak kita.
Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Balige, 03 Maret 2021
Yayasan TB Soposurung,
Ketua ,

dr. Tota Manurung
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FORMULIR PENDAFTARAN CALON SISWA BARU&KOMITMEN
ORANGTUA SISWA/WALI SISWA

DATA CALON SISWA

TAHUN AJARAN:

2021

2022

Pasfoto
3x4
Warna

NO. UJIAN:

NAMA LENGKAP

JENIS KELAMIN



Perempuan



Laki-laki

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR (TGL/BLN/THN)



AGAMA

ISLAM



KRISTEN



KATOLIK



HINDU



BUDHA



LAIN-LAIN, sebutkan: ……………………………..

ASAL SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

DATA ORANG TUA SISWA/WALI
NAMA AYAH

NAMA IBU

PEKERJAAN

PEKERJAAN

PENGHASILAN per BULAN

PENGHASILAN per BULAN

Rp.

PENDIDIKAN
TERAKHIR

Rp.

PENDIDIKAN
TERAKHIR

ALAMAT RUMAH

Kode Pos

HP Ayah

HP Ibu

Demikian formulir pendaftaran ini saya isi sesungguhnya dan saya bersedia dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari
asrama apabila dikemudian hari terbukti data yang saya isi tidak benar(palsu).

………………………., ……. Maret 2021
Diketahui,
ORANG TUA/WALI

Materai
Rp 6000

CALON SISWA

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan
Orangtua/Wali* dari

:
:

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup/tidak sanggup membayar biaya sebagai berikut:
a. Uang asrama (BOP) Rp 2.450.000

b. Uang perlengkapan awal Rp 8.250.000

(Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

(Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Sumbangan sukarela Rp. ___________________ (

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan sesungguh-sungguhnya. Terimakasih.
Soposurung,

)

Maret 2021

Yang membuat pernyataan,
Orang tua/Wali*

Materai
Rp 6000

(______________________________)

*) coret yang tidak perlu
**) coret yang tidak perlu dan apabila memilih tidak sanggup, mohon dokumen ini dilengkapi dengan surat
keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah setempat).

