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SALAM PEMBUKA

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Good day parents, semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah 
SWT. Tahun 2020 adalah tahun penuh sejarah bagi seluruh umat manusia 
di berbagai belahan dunia. Badai pandemik yang melanda telah merubah 
hampir semua aspek kehidupan. Termasuk aspek pedidikan, dari ranah 
konsepsi hingga ranah teknis.

Sekolah Mutiara Bunda sebagai lembaga pendidikan yang mendukung 
seluruh individu untuk menjadi long life learner (pembelajar sepanjang 
hayat) berupaya untuk megadaptasi gelombang baru ini melalui manajemen 
perubahan yang meyakini pentingnya agility (kesigapan untuk berubah 
melalui analisis menyeluruh) serta resilience (kemampuan untuk bangkit dari 
keputusasaan), tentunya dengan senantiasa berharap pada pertolongan 
dari Sang Penentu Takdir Terbaik, Allah SWT. 

Bismillah, dengan penuh optimisme menyambut masa depan, Sekolah 
Mutiara Bunda membuka Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 
2021/2022. Kami mengajak Ayah Bunda dengan penuh sukacita untuk 
bergandengan tangan bersama kami, menjadi partner pendidik anak-anak 
untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi kuat bagi masanya kelak. 

Kami tunggu Ayah Bunda dan anak-anak di Sekolah Mutiara Bunda dan 
bergabung dalam keseruan keluarga besar kami sebagai Mutbunders! Insya 
Allah.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Prime Principal Sekolah Mutiara Bunda
Muharani Meisarah



OUR
SCHOOL

VALUES

GRATEFUL
Budaya BERIBADAH 

ACCEPTANCE
Budaya MENERIMA 

PERBEDAAN 

CARING AND 
SHARING

Budaya 

KEBERMANFAATAN 

Budaya 

BERKELANJUTAN 

CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

PERSISTENCE

VISI  MISI   OUR SCHOOL VALUES 

Budaya 

KETEKUNAN

- Menjalin kerjasama antara guru, siswa, orangtua, staf, dan 

masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang peduli, 

menyenangkan, dan menstimulasi setiap individu.

- Memberikan lingkungan belajar yang islami untuk dihayati 

dan dijadikan jalan hidup (way of life).

- Menyelenggarakan program pembelajaran yang aktif, 

inovatif, mengembangkan soft skill, serta menggunakan 

teknologi untuk memfasilitasi keragaman kebutuhan anak.

- Melaksanakan manajemen berbasis sekolah yang 

terencana dan terukur.

- Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, 

berkarakter, serta sehat jasmani dan rohani.

VISI

To be a school that actively involved for better Indonesia, 

which facilitates individual to become a life-long-learner with 

integrity to engaged in global society with islamic values

Menjadi sekolah yang berperan aktif menjadikan Indonesia 

lebih baik, dengan memfasilitasi individu untuk menjadi 

pembelajar sepanjang hayat dengan integritas, terlibat dalam 

masyarakat global dengan nilai-nilai islami.

MISI



MURID BARU
MEKANISME PENDAFTARAN

On ne 



PERSYARATAN 

Berusia 

2,5 tahun pada 1 Juli untuk level PG-A dan 

4,5 tahun pada 1 Juli untuk level K-A 

Mengisi formulir pendaftaran/mengisi 

formulir konfirmasi.

Bersedia bekerja sama dengan sekolah 

dalam mendukung setiap program dan 

keputusan sekolah.

Memenuhi persyaratan administrasi yang 

telah ditetapkan.

Menandatangani Surat Kesepakatan 

antara sekolah dengan orang tua.

Biodata siswa

Fotokopi KTP orang tua (ayah dan ibu) 

masing-masing 

Mengikuti kegiatan asesmen siswa.

Untuk siswa berkebutuhan khusus, 

menyertakan hasil diagnosis dari dokter/ 

psikolog dan hasil pemeriksaan dari 

tempat terapi (apabila sudah ikut terapi).

2 (dua) lembar

Bagi siswa baru, menyerahkan dokumen 

kelengkapan administrasi:

Membayar biaya pendidikan sesuai 

prosedur yang berlaku di Sekolah Mutiara 

Bunda.

Fotokopi akte kelahiran siswa

Fotokopi kartu keluarga

Pas foto siswa, berwarna dengan latar 

belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 6 

(enam) buah



BIAYA PENDIDIKAN
Biaya Pendidikan Siswa Baru untuk Tahun Ajaran 2021/ 2022 adalah sebagai berikut:

 

  

Biaya Pendaftaran

 

650.000

 

Biaya Pengembangan

 

-

 

Dari Mutiara Bunda

 

-

 

Luar Mutiara Bunda

 

 

11.500.000

 

12.500.000

 

Biaya Kegiatan

 

-

 

Play Group

 

-
 

Kindergarten (Taman Kanak-Kanak)

  

 

4.000.000
 

4.500.000  Biaya Iuran Bulanan
  

- Play Group 
- Kindergarten (Taman Kanak-Kanak)  Pembayaran Iuran Bulanan langsung untuk satu tahun mendapat 

 
potongan satu bulan yang berlaku untuk 5 orang pertama yang  

 

melakukan pembayaran.

 

 
1.350.000  1.400.000  
 

Biaya Seragam (untuk 5 pieces seragam)
   

-

 

Putri

 
- Putra 

 

Biaya Pendidikan
2021/2022

Tahun Ajaran

- Siswa dinyatakan terdaftar di Sekolah Mutiara Bunda setelah 
  menandatangi Surat Kesepakatan dan menyelesaikan 
  administrasi keuangan

- Pembayaran termin 1: Biaya Pendaftaran dan Biaya 
  Pengembangan, setelah siswa diterima

- Pembayaran termin 2: Biaya Kegiatan dan Iuran Bulan Juli 2021, 
  paling lambat 30 April 2021

- Biaya Pengembangan dapat diangsur sesuai mekanisme 
  terlampir

- Pembayaran dilakukan dengan sistem virtual account

JADWAL PEMBAYARAN

755.000
705.000

PENAWARAN 
KHUSUS

Biaya Pengembangan 
Spesial selama bulan 
September & Oktober

Dari Mutiara Bunda

11.000.000

Luar Mutiara Bunda

12.000.000



MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PENGEMBANGAN

Dari MUTIARA BUNDA

LEVEL BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 TOTAL

11.500.0003.250.0003.250.0005.000.000

Luar MUTIARA BUNDA

LEVEL BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 TOTAL

PG A 3.125.0003.125.000

PG B 3.125.0003.125.000

12.500.0003.250.0003.250.0006.000.000

6.250.0003.250.0003.000.000

6.250.000

TK A

TK B

KA
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