
Penerimaan Murid Baru (PMB)
            Children's Garden - Sekolah Chandra Kumala 

Perumahan Cemara Asri, Blok O, Deli Serdang. 
Tel: 061 – 6616765, 061 - 6616779 | Fax: 061 - 6613280 

Mktg_09.01

Children's Garden (TODDLER/ PG/ K1/ K2 Bagian dari Sekolah Chandra Kumala) mengadakan Penerimaan
Murid Baru (PMB) setiap tahunnya dengan prosedur sebagai berikut:

I. SYARAT PENDAFTARAN
1. Usia calon murid:

Level Bulan & Tahun Lahir

TODDLER Minimal usia adalah 18 (delapan belas) bulan

PG Jan – Dec 2019

K1 Jan – Dec 2018

K2 Jan – Dec 2017

2. Mengisi Formulir Pendaftaran online (https://register.chandrakumala.com) dengan menyertakan:

• Scan copy Akte Kelahiran

• Scan copy Kartu Keluarga

• Scan copy buku imunisasi

• Digital pas foto terbaru berwarna

3. Membayar cicilan awal pendaftaran sebesar Rp 1.500.000.

4. Mengikuti seleksi/ observasi 1-2 session dalam kelas/ Online, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Seleksi ini berdasarkan keterampilan belajar yang menekankan kepada sikap, daya adaptasi, sosial interaksi,
keterampilan mendengar dan kemampuan berbahasa.

5. Calon murid yang diterima adalah mereka yang telah mengikuti observasi dan memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan oleh sekolah. Mereka akan menerima surat penawaran dari pihak sekolah (calon murid
yang berdomisili di luar kota akan diberitahukan melalui telepon serta disusul dengan surat) dalam waktu ±
7-10 hari kerja. Keputusan pihak sekolah dalam hal penerimaan calon murid adalah mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat.

6. Jika sekolah Chandra Kumala menyatakan murid yang bersangkutan tidak dapat diterima atau tidak lulus
seleksi maka biaya cicilan awal akan dikembalikan sebesar Rp 500.000.

7. Biaya cicilan awal tidak dapat dikembalikan jika pihak calon siswa mengundurkan diri atau membatalkan
pendaftaran.

8. Batas waktu penerimaan penawaran tidak melewati 7 (tujuh) hari setelah menerima surat penawaran kami.
Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka tempat tersebut dapat diberikan kepada calon
siswa lain.

9. Calon orang tua murid wajib mengikuti wawancara pada waktu yang telah ditentukan.

II. BIAYA ADMINISTRASI KENAIKAN KELAS

Biaya administrasi kenaikan kelas adalah sebesar 1 (satu) bulan uang sekolah dibayar pada saat pendaftaran
ulang.

III. JAM BELAJAR: SENIN S/D JUMAT
TODDLER Morning : 08.30 – 11.00 WIB
PG/K1/K2 Morning : 08.00 – 11.00 WIB
TODDLER/PG/K1/K2 Afternoon : 12.00 – 15.30 WIB
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Ketentuan Keuangan Tahun Pelajaran 2022/2023

A. BIAYA PENDAFTARAN:

Level Total

TODDLER Rp 5.080.000

PG/K1/K2 Rp 11.880.000

• Sisa biaya pendaftaran dapat di cicil maksimal 6 kali.

• Sibling discount adalah 15% dari biaya pendaftaran bagi pendaftaran untuk saudara kandung/ teradopsi
secara legal.

• Sisa pendaftaran untuk kelas Toddler dapat dibayarkan pada waktu anak yang bersangkutan melanjutkan
ke PG dan besarnya biaya mengikuti selisih biaya pendaftaran yang berlaku untuk tahun akademik yang
baru.

• Biaya pendaftaran belum termasuk uang sekolah bulan pertama/ uang buku (tingkatan K2).

B. UANG SEKOLAH:

Level School Fee 

TODDLER/ PG/ K1/ K2 Morning Rp 2.115.000

TODDLER/ PG/ K1/ K2 Afternoon Rp 1.940.000

• Uang sekolah sudah termasuk 1 kali snack pada setiap hari sekolah, material dan field trip.

• Bagi  siswa/i  yang  memiliki  saudara  kandung/teradopsi  secara  legal  akan mendapatkan  diskon uang
sekolah sebesar 5% setiap bulannya.

• Pembayaran  uang  sekolah  hanya  menggunakan  sistem  virtual  account  Bank  Mandiri  dan  wajib
diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, apabila pembayaran tidak dilakukan
maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 50.000,-/ bulan
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Penerimaan Murid Baru (PMB)
    SD/SMP/SMA Sekolah Chandra Kumala

Perumahan Cemara Asri, Blok O, Deli Serdang. 
Tel: 061 – 6616765, 061 - 6616779 | Fax: 061 - 6613280 

Mktg_09.01

Sekolah Chandra Kumala mengadakan Penerimaan Murid Baru (PMB) pada setiap tahunnya dengan prosedur
sebagai berikut:

I. SYARAT PENDAFTARAN
1. Mengisi Formulir Pendaftaran online (https://register.chandrakumala.com) dengan menyertakan:

 Scan copy Akte Kelahiran

 Scan copy Kartu Keluarga

 Digital pas foto terbaru berwarna

 Bagi calon siswa/i pindahan:

 Fotokopi rapor s/d semester terakhir yang telah dilegalisir.

 Buku rapor asli yang telah diisi/ ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang ditinggalkan
pada halaman pindah sekolah bagian belakang rapor dan Surat keterangan pindah sekolah
yang  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Sekolah  yang  ditinggalkan  dan  dilengkapi  dengan
pengesahan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota/Kabupaten  yang  terkait  dan  diserahkan
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2022.

 Bagi siswa/i tamatan:

 2 (dua) lembar foto copy Ijazah dan SKHUN yang dilegalisir dan diserahkan selambat-
lambatnya pada hari pertama masuk sekolah.

2. Membayar cicilan awal pendaftaran sebesar Rp 1.500.000.

3. Mengikuti seleksi masuk berupa:

Untuk  kelas  SD  1,  seleksi  berdasarkan  keterampilan  belajar  yang  menekankan  kepada  sikap,  daya  
adaptasi,  sosial  interaksi,  keterampilan mendengar dan kemampuan berbahasa,  yang dilakukan melalui  
observasi 1-2 session dalam kelas/ Online.

Sedangkan untuk kelas SD 2 - SD 5, SMP, SMA seleksi diadakan berdasarkan tes akademik dengan  
bidang studi yang diuji yakni Bahasa Inggris, Indonesia, Science, Matematika dan interview pada tanggal/ 
waktu yang telah ditentukan.

4. Calon murid yang diterima adalah yang lulus dalam tes akademik/ observasi serta memenuhi persyaratan
lain yang telah ditetapkan oleh sekolah. Mereka akan menerima surat penawaran dari pihak sekolah (untuk
murid yang berdomisili di luar kota akan diberitahukan melalui telepon terlebih dahulu) dalam waktu ± 7 –
10 hari kerja. Keputusan pihak sekolah dalam hal ini adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Calon murid yang tidak lulus tes akademik pertama diberi kesempatan untuk mengikuti tes kedua dan jika
masih  tidak  lulus  juga  maka  calon  murid  tersebut  dinyatakan  tidak  lulus  seleksi  dan  biaya  cicilan
pendaftaran awal akan dikembalikan sebesar Rp 500.000.

6. Biaya cicilan pendaftaran awal tidak dapat dikembalikan jika pihak calon siswa mengundurkan diri atau
membatalkan pendaftaran.

7. Batas waktu penerimaan penawaran tidak melewati 7 (tujuh) hari setelah menerima surat penawaran kami.
Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka tempat tersebut dapat diberikan kepada calon
siswa lain.

8. Calon orang tua murid wajib mengikuti wawancara pada waktu yang telah ditentukan.

    1

https://register.chandrakumala.com/


II.  BIAYA ADMINISTRASI KENAIKAN KELAS/ TINGKAT:

Biaya administrasi kenaikan kelas adalah sebesar 1 (satu) bulan uang sekolah dibayar pada saat pendaftaran
ulang. Buku, seragam dan alat-alat tulis tidak termasuk dalam biaya ini dan harus disediakan oleh masing-
masing murid.

III. JAM BELAJAR: SENIN S/D JUMAT

SD kelas 1 dan 2 08:00 s/d 13:45

SD kelas 3 s/d SMA kelas 3 08:00 s/d 15:30
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Ketentuan Keuangan Tahun Pelajaran 2022/2023

A. BIAYA PENDAFTARAN:

Level Kelas Total

SD 1 s/d 6 Rp 14.960.000

Checkpoint Preparation SMP 1 & SMP 2 Rp 15.770.000

Secondary SMP 3 s/d SMA 3 Rp 17.300.000

A Level Preparation SMA 2 & 3 Rp 7.465.000

 Sisa biaya pendaftaran dapat di cicil maksimal 6 kali.

 Sibling discount adalah 15% dari biaya pendaftaran bagi pendaftaran untuk saudara kandung/ teradopsi
secara legal.

 Biaya pendaftaran sudah termasuk 1 (satu) paket buku pelajaran untuk T.A. 22/23 (Local Curriculum), 2
pasang seragam, kemeja batik 1 buah, baju olah raga 1 pasang, kaos kaki 2 pasang, tas olah raga 1 buah,
dan buku tulis (untuk SD; buku tulis 15 buah, buku agenda 1 buah, untuk SMP/SMA; Buku Tulis A4 1
buah). Belum termasuk uang sekolah bulan pertama.

*) Penambahan buku-buku/ seragam yang diperlukan untuk Checkpoint/IGCSE/ A Level program menjadi
tanggung jawab masing-masing calon murid.

B.  UANG SEKOLAH:

SD Checkpoint
(SMP 1 &2)

Secondary
(IGCSE/ National)
(SMP 3 s/d SMA 3)

A Level
(SMA 2 & 3)1 & 2 3 s/d 6

Rp 2.322.000 Rp 2.455.000 Rp 2.955.000* Rp 2.710.000* Rp 4.836.500*

 Uang sekolah sudah termasuk material, dan field trip.

 Bagi  siswa/i  yang memiliki  saudara  kandung/teradopsi  secara  legal  akan  mendapatkan diskon uang
sekolah sebesar 5% setiap bulannya.

 Pembayaran  uang  sekolah  hanya  menggunakan  sistem  virtual  account  Bank  Mandiri  dan  wajib
diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, apabila pembayaran tidak dilakukan
maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 50.000,-/ bulan

*) Uang sekolah untuk siswa/i Checkpoint, Secondary dan A Level belum termasuk uang ujian yg harus
dibayar sebelum bulan Desember di tingkat SMP2 bagi siswa Checkpoint, sebelum bulan Januari di tingkat
SMA1 bagi siswa Secondary dan SMA 3 bagi siswa A Level.
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