
INFORMASI PENERIMAAN MURID BARU (PMB) 

CHILDREN’S GARDEN – SEKOLAH CHANDRA KUSUMA 

 

 

Persyaratan Pendaftaran 

1. Usia Calon Murid 
 

Level Usia 
Baby Class Siswa berusia 1,5 – 3 tahun 
Playgroup Siswa berusia 3-4 tahun 

TK A Siswa berusia 4-5 tahun 
TK B Siswa berusia 5-6 tahun 

Day Care Anak seluruh usia 
 

2. Mengisi Formulir Pendaftaran dengan menyertakan: 
• 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran dengan memperlihatkan 

aslinya. 
• 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan memperlihatkan 

aslinya. 
• 2 (tiga) lembar pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x4. 
• 1 (satu) set foto copy buku imunisasi 

3. Membayar Booking Fee 
4. Mengikuti seleksi/observasi 1-2 session dalam kelas, sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan. Seleksi ini berdasarkan keterampilan belajar yang 
menekankan pada 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 ditentukan. 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 Kusuma menyatakan murid yang bersangkutan tidak 
dapat diterima atau tidak lulus seleksi maka Booking Fee akan dikembalikan 
sebesar 80%. 

7. Booking Fee 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. Admission Fee wajib dibayar pada saar penerimaan penawaran. 
10.  Calon orangtua wajib mengikuti wawancara pada waktu yang ditentukan. 

 

Jam Belajar 

Jam belajar untuk Play Group / TK A / TK B terdiri dari: 

Morning Class Afternoon Class 
07.30 – 11.30 WIB 12.30 – 16.15 WIB 

 

Optional: 

Day Care Service 
11.30 -16.15 WIB 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan datang ke Sekolah Chandra Kusuma di 
Perumahan Cemara Asri, Blok O, Jl. Cemara, Deliserdang 20371. Atau 
menghubungi kontak kami: 

Email  : info@chandrakusuma.com 
Phone : 061 661 6765 or 061 661 6779      
Fax   : 061 661 3280 

mailto:info@chandrakusuma.com

