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PROSES PENERIMAAN MURID BARU 

 

 

 

1. Ayah dan Bunda diwajibkan mengikuti kegiatan Penjelasan Konsep Sekolah Alam Bintaro secara 

daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Silakan pilih sub menu Pendaftaran 

Penjelasan Konsep. 

2. Setelah mengikuti kegiatan Penjelasan Konsep, Ayah dan Bunda dapat melanjutkan proses 

pembelian formulir jika berminat (terdapat pada email yang diterima pada saat mendaftar 

kegiatan Penjelasan Konsep) 

3. Setelah mendapatkan user id dan password dilanjutkan dengan mengisi formulir, waktu pengisian 

formulir, pengiriman berkas dan pembayaran booking fee sesuai jadwal yang sudah ditentukan 

oleh panitia. 

4. Agenda kegiatan Penerimaan Murid Baru : terlampir, untuk jadwal wawancara Ayah dan Bunda, 

psikotes dan observasi akan dihubungi satu per satu oleh panitia melalui whatsapp. 

5. Pengumuman hasil ananda akan dikirim email dari panitia. 
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PEMBELIAN FORMULIR 

1. Orangtua sudah mengikuti Penjelasan Konsep Sekolah Alam Bintaro. 

2. Orangtua melakukan pembayaran formulir pada waktu yang sudah ditentukan. 

Level Pembelian Formulir 
Batas Pengembalian Formulir 

& Pembayaran Booking Fee 

Siswa dalam: 

KBB ke TKA 

TKB ke SD1 

SD6 ke SMp 

17 s.d. 20 Oktober 2020 

Pukul 08.00-16.00 WIB 

(hari kerja) 

23 Oktober 2020 

Saudara Kandung & Alumni 

Siswa luar 
7 s.d. 9 November 2020 

Pukul 15.00-09.00 WIB 
13 November 2020 

3. Orangtua melakukan konfirmasi pembayaran, dengan mengirimkan bukti transfer dengan bank tujuan 

CIMB Niaga Syariah. 

 

4. Setelah mengirim bukti pembayaran, orangtua akan mendapatkan email yang berisi User ID, 

Password, dan lampiran surat pernyataan booking fee untuk pengisian formulir (pada hari dan jam 

kerja). 

5. Orangtua yang sudah mendapat User ID & Password akan mengisi dan mengirimkan seluruh berkas 

formulir beserta bukti transfer booking fee (Rp7.500.000) pada waktu yang sudah ditentukan. 
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Observasi & Psikotes 

1. Setiap calon murid wajib mengikuti observasi. 

2. Dilakukan sesuai tumbuh kembang anak dan sesuai level. 

3. Bertujuan untuk mengetahui kesiapan murid dalam mengikuti proses belajar di Sekolah Alam Bintaro. 

4. Selama masa pandemi, kegiatan obervasi/sit in level KBTK dan SD dilaksanakan dengan 1 orang pendampingan 

(Ayah/Bunda/Orang dari satu tempat tinggal). 

5. Psikotes dilaksanakan di Sekolah Alam Bintaro, jumlah maksimal dalam 1 kelas yaitu 6 anak. 

6. Dikarenakan keterbatasan lahan parkir maka diharapkan Ayah Bunda menggunakan transportasi umum/online. 

7. Mohon membawa tumbler untuk wadah minum masing-masing. 

8. Semua perlengkapan diberi label nama dari rumah untuk menghindari barang hilang/tertukar. 

9. Materi & perlengkapan observasi : 

Level Materi 
Perlengkapan yang digunakan saat 

observasi 
Keterangan 

KBTK 

Observasi/sit in ecotherapy, 

mengikuti pembelajaran di 

sekolah dengan 1 orang 

pendamping. 

1. Alas kaki yg mudah dilepas & 

gunakan. 

2. Pakaian yang nyaman untuk 

berkegiatan. 

3. Siswi wajib memakai jilbab. 

1. Khusus siswa dalam (KBB ke TKA), 

observasi mengikuti jadwal ecotherapy 

kelasnya. 

2. Untuk siswa luar hari & tanggal sesuai 

agenda PMB, ayah bunda akan 

dikirimkan waktu kedatangan melalui 

whatsapp. 

3. Durasi ecotherapy maksimal 45 menit. 

SD 

Observasi/ sit in ecotherapy, 

mengikuti pembelajaran di 

sekolah dengan 1 orang 

pendamping. Psikotes dilakukan 

pada hari yang berbeda. 

1. Alas kaki yg mudah dilepas & 

gunakan. 

2. Pakaian yang nyaman untuk 

berkegiatan. 

3. Siswi wajib memakai jilbab. 

1. Khusus siswa dalam (TKB ke SD1), 

observasi mengikuti jadwal ecotherapy 

kelasnya. 

2. Untuk siswa luar hari & tanggal sesuai 

agenda PMB, ayah bunda akan 

dikirimkan waktu kedatangan melalui 

whatsapp. 

3. Durasi ecotherapy maksimal 45 menit. 

SMp 

Observasi/ sit in ecotherapy, 

outbond, psikotes, mapping 

bacaan Al Quran dan kuesioner 

konsep diri dilaksanakan dalam 

waktu 1 hari. 

1. Alas kaki yg mudah dilepas & 

gunakan. 

2. Pakaian yang nyaman untuk 

berkegiatan. 

3. Siswi wajib memakai jilbab 

dan rok/rok celana. 

1. Khusus siswa dalam (SD6 ke SMp), 

observasi mengikuti jadwal ecotherapy 

kelasnya. 

2. Untuk siswa luar hari & tanggal sesuai 

agenda PMB, ayah bunda akan 

dikirimkan waktu kedatangan melalui 

whatsapp. 

3. Dimulai pukul 08.00-12.00 WIB. 
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WAWANCARA ORANGTUA 

1. Wawancara merupakan pengenalan tahap awal orangtua terhadap Sekolah Alam Bintaro dan sebaliknya. 

Wawancara ini juga merupakan bagian dari proses PMB secara keseluruhan. Kesepahaman antara pihak 

orangtua dan pihak sekolah atau sebaliknya merupakan dasar untuk kelanjutan proses pendaftaran. 

2. Wawancara wajib dihadiri kedua orangtua. 

3. Setiap orangtua calon murid akan mendapat jadwal wawancara pada hari dan jam kerja dan 

dilaksanakan daring (zoom meeting). 

4. Kesempatan penjadwalan ulang/ reschedule hanya satu kali saja. Sesuai ketentuan booking fee, apabila 

orangtua tidak dapat memenuhi dua kali jadwal wawancara yang telah ditentukan, maka kuota diberikan 

kepada yang lain. 

 

PENENTUAN HASIL OBSERVASI 

Pada prinsipnya semua anak akan diterima, kecuali : 

a. Jika kuota penuh. 

b. Jika hasil observasi menunjukkan ananda membutuhkan perhatian khusus (special needs) sementara kuota 

sudah tidak memungkinkan. 

c. Jika terdapat ketidaksepahaman orangtua terhadap konsep maupun kebijakan sekolah. 

 

KETERANGAN TAMBAHAN 

1. Kegiatan Penjelasan Konsep Sekolah Alam Bintaro : 

a. Penjelasan oleh Direktur & Kepala Sekolah 

b. Penjelasan prosedur dan biaya PMB oleh Panitia 

c. Dihadiri oleh kedua orangtua 

d. Dilaksanakan daring (zoom meeting) 

2. Pengumuman hasil 

a. Pengumuman hasil akan dikirim melalui email orangtua masing-masing. 

b. Apabila dari tahapan proses PMB ada yang tidak diikuti maka dinyatakan mengundurkan diri. 

c. Keputusan calon murid diterima atau tidak akan diinformasikan paling lambat 1 bulan setelah 

wawancara. 

d. Keputusan panitia PMB tidak bisa diganggu gugat. 
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3. Pengunduran Diri 

Dilakukan oleh orangtua dengan memberikan informasi ke office Sekolah Alam Bintaro, dan mengisi lembar 

pernyataan pengunduran diri. 

4. Daftar ulang 

Dilakukan setelah ananda dinyatakan diterima dan diberikan waktu 10 hari kerja. Apabila tidak melakukan 

daftar ulang pada waktu yang sudah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri. 

5. Pengukuran dan pengambilan seragam 

Pengukuran seragam dilakukan saat melakukan daftar ulang dan pengambilan seragam akan dijadwalkan 

kemudian. 

6. Awal tahun pelajaran 

Awal tahun pelajaran diperkirakan pada bulan Juli 2021. Sebelumnya akan ada acara wajib orangtua 

yaitu Orientasi orangtua murid baru (dengan konseptor Sekolah Alam) dan kelas parenting. 

Informasi ini disampaikan kepada orangtua calon murid baru/pindahan pada Penerimaan Murid Baru TP.2021-

2022, Agar memperhatikan aturan prosedur yang telah ditetapkan secara teliti dan benar. 

 


