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ْﻦ ﺧَ ْﻠ ِﻔ ِﻬﻢ
ْ ﻦ ﻟَﻮْ َﺗ َﺮﻛُﻮا ِﻣ
َ ﺶ اﻟﱠﺬِﻳ
َ َْﻭﻟْ َﻴﺨ
ﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَﻠْﻴَ ﱠﺘﻘُﻮا
َ ُﺫﺭﱢﻳﱠﺔً ﺿِﻌَﺎﻓًﺎ ﺧَﺎﻓُﻮا
ﻻ ﺳَﺪِﻳﺪًا
ً ﷲﱠ ﻭَﻟْ َﻴﻘُﻮﻟُﻮا ﻗَ ْﻮ
Artinya:“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah,
bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya,
yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
mengucapkan perkataan yang benar”.
(An-Nisa': 9)
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WELCOME PARENTS
Selamat datang di Sekolah Kreativa. Sekolah yang menjadi tempat belajar anak
dengan mengeksplorasi seluruh potensinya.
Pembelajaran di Sekolah Kreativa laiknya seperti 'journey' dimana anak akan
menemukan dirinya dan membandingkan dengan diri sebelumnya. Bagaimana anak bisa
mendapatkan capaian kognitif, sosial emosi dan ketrampilan hidup dilakukan melalui
proses pembiasaan perilaku di sekolah. Selain itu sekolah adalah wahana sinergi dengan
orangtua. Sekolah Kreativa mengembangkan program SHEP (School Home
Engagement Program). Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada orangtua
untuk mengajar anak-anak mereka sesuai dengan tema yang dipilih. Harapannya terjadi
relasi yang baik dengan orangtua sebagai pendidik di rumah.
Selamat bereksplorasi dengan 5 Pilar Sekolah Kreativa.
Semoga sekolah menjadi ruang yang menyenangkan
bagi anak.
Salam,
Iis Istiqamah

JAJARAN MANAJEMEN & GURU

Badan Pengurus Harian
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FILOSOFI SEKOLAH KREATIVA – 5 PILAR
Salah satu misi YASMINA Foundation adalah membangun generasi yang berkualitas, yang
salah satu realisasinya adalah berdirinya Sekolah Kreativa. Sekolah Kreativa merupakan
sekolah ramah anak yang didirikan dengan mengusung idealisme sebuah ruang belajar yang
menyenangkan dan ramah terhadap anak. Menyenangkan mengandung makna bahwa anakanak belajar tanpa tekanan dan pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan
pendidikan yang patut bagi anak (developmentally appropriate practices). Itulah sebabnya
sekolah untuk anak harus banyak melakukan praktik dan belajar secara konkrit menyesuaikan
dengan otak anak yang belum bisa menyerap sesuatu yang abstrak. Sedangkan ramah anak
adalah prinsip bahwa anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu,
semua orang dalam lingkungan Sekolah Kreativa harus mengembangkan sikap saling
menghargai terutama kepada anak-anak.
Selain peduli pada dunia anak, Sekolah Kreativa adalah sekolah Islam yang menjadikan
pembelajaran Al-Qur'an terintegrasi dengan pembelajaran yang lain dan mengembangkan
hafalan dan memperbagus bacaan Al-Qur'an. Mata pelajaran Al-Qur'an merupakan pelajaran
yang memiliki jam belajar paling banyak karena untuk menghasilkan target pembelajaran
hafalan 3 juz Al-Qur'an, anak perlu intensif dalam pembinaan.Namun demikian, suasana
belajar tetap menyenangkan bagi anak-anak.
Sekolah Kreativa didirikan pada tahun 2005 dengan nama Rumah Kreativa oleh tim Adituka
– YASMINA. Pada awal pendirian, Rumah Kreativa melayani anak-anak usia TK. Diawali dengan
bergabungnya 5 (lima) anak balita sebagai siswa pendahulu, 2 (dua) orang guru bekerja
memfasilitasi pembelajaran yang dicita-citakan. Seiring dengan meningkatnya kapasitas
Rumah Kreativa dan pembelajaran yang diminati, jumlah siswa Rumah Kreativa terus
bertambah hingga saat ini mencapai lebih dari 100 (seratus) siswa untuk pendidikan anak usia
dini.
Sekolah Kreativa didesain sebagai sekolah tumbuh. Sekolah tumbuh adalah sekolah yang
berkembang selaras dengan peningkatan jumlah siswa dan SDM sekolah. Bersamaan dengan
berkembangnya sekolah, Sekolah Kreativa mulai mempersiapkan diri menjadi sekolah inklusi
yang juga mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Harapan yang diinginkan
adalah terbangunnya rasa saling menghargai antara anak dan anak dapat saling membantu
serta memfasilitasi orang tua anak-anak ABK medapatkan pendidikan yang baik. Misi
lingkungan juga mulai dikenalkan di sekolah melalui pertanian organik yang ada di sekolah dan
penyadaran lingkungan untuk anak. Di akhir tahun 2014, Sekolah Kreativa mendapatkan
penghargaan dari Wali Kota Bogor sebagai salah satu sekolah inklusi di Kota Bogor Enam tahun
setelah berdirinya Sekolah Dasar (SD), di penghujung semester ganjil tahun ajaran 20152016, resmi didirikan SMP Kreativa dengan mengusung visi dan misi yang sama dengan unit
sekolah sebelumnya.

Sekolah Kreativa memiliki 5 pilar yang menjadi dasar pelaksanaan program di sekolah :
a.

Islamic

Sebagaimana visi misinya, Sekolah Kreativa adalah sekolah yang mengusung nilai-nilai Islam dan
sangat concern dengan pembelajaran Al-qur'an. Harapannya seluruh civitas Kreativa adalah
cerminan dari nilai-nilai Islam itu sendiri.
b.

Green

Sekolah Kreativa berwawasan lingkungan bukan hanya tampilan fisik sekolah yang
hijau/rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang
mengarah kepada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup.
c.

Leadership

Salah satu muatan pendidikan karakter dilakukan melalui implementasi program The Leader in
Me. Program ini berupa internalisasi 7 kebiasaan (Proactive, begin with the end in mind, think
win-win, seek first to understand than to be understood, synergize dan sharpen the saw).
Program ini terintegrasi dalam semua kegiatan di sekolah dan melibatkan seluruh jajaran
sekolah.
d.

Children Friendly

Ramah anak adalah prinsip relasi yang dijalin antara orang dewasa dan anak serta anak dan anak
di sekolah Kreativa. Ramah anak yang dimaksud mencakup :

e.

·

Menggunakan pendekatan pembelajaran sesuai tahapan usia anak

·

Mengeliminasi bullying baik orang dewasa maupun anak

·

Lingkungan yang aman dan nyaman

·

Menerapkan etika sopan santun di seluruh lingkungan sekolah

·

Menerapkan prinsip inklusivitas (semua anak adalah teman,tidak membedakan dalam
pergaulan) di lingkungan sekolah

·

Menggunakan pendekatan disiplin positif pada anak

Inclusive

Sekolah Kreativa merupakan sekolah inklusi yang maknanya adalah memberikan layanan
pendidikan khusus dan regular dalam satu sistem persekolahan. Sekolah inklusi meyakini akan
potensi semua anak dan mengajarkan seluruh SDM baik guru, orang dewasa dan anak-anak
untuk saling menghargai dan saling membantu. Dalam sekolah inklusi ada kurikulum individual
yaitu kurikulum khusus individu tertentu sehingga dengan metode seperti ini, sistem kurikulum
mencoba mengembangkan anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Tujuannya adalah
membimbing anak untuk sukses dalam kehidupan masyarakat dengan bakat yang mereka miliki.
Kurikulum individual merupakan pelengkap atau penyempurna kurikulum nasional sehingga
perserta didik mampu lebih mengoptimalkan potensinya.

MOTTO
Optimal Development for Smart Future Life

VISI
Terwujudnya sekolah berprestasi berbasis lingkungan yang ramah anak dan
mengedepankan pencapaian akhlak islami serta nilai kepemimpinan setiap siswa.

MISI
1.
2.
3.
4.

Mendidik siswa memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an.
Mendidik setiap siswa menjadi pribadi yang produktif, bertanggungjawab dan
memiliki semangat berprestasi dalam menghadapi tantangan masa depan.
Menjadikan sekolah sebagai ruang anak yang menyenangkan.
Mengenalkan anak akan pentingnya konservasi lingkungan.

TUJUAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menyelenggarakan pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal Allah
SWT
Menyelenggarakan pendidikan yang memadukan antara ilmu pengetahuan
umum dan nilai-nilai Al-Qur'an
Menyelenggarakan pendidikan yang memunculkan budaya cinta ilmu dan
semangat berprestasi
Menyelenggarakan pendidikan yang memunculkan budaya mencintai
lingkungan
Menyelenggarakan pendidikan dengan metode pembelajaran yang ramah anak
dan inklusif
Menyelenggarakan pendidikan akhlak islami yang tertuang dalam budaya
sekolah
Menyelenggarakan pendidikan yang menggali nilai-nilai kepemimpinan siswa

KEBIJAKAN MUTU
Seiring dengan cita-cita memiliki laboratorium sekolah yang menjadikan anak
sebagai subjek dalam belajar, serta menyediakan fasilitas dan sumberdaya manusia
yang ramah anak, Sekolah Kreativa berkomitmen untuk mengelaborasikan visi
tersebut dalam kebijakan mutu Sekolah Kreativa.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut Sekolah Kreativa berkomitmen
untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar ISO
9001:2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa
melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen dan
mengembangkan sumberdaya dengan upaya-upaya sebagai berikut :

K
R
E
A
T
I
V
A

Kreatif dalam mencari upaya-upaya baru yang menguatkan sistem
manajemen mutu yang berkelanjutan
Ramah anak dan pelanggan dalam pelayanan pendidikan

Efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran

Aktif dan proaktif melakukan pengembangan sumberdaya

Tepat waktu dan tertib administrasi dalam setiap pekerjaan

Inovatif dalam pengembangan model pembelajaran

Visioner dalam mewujudkan visi dan misi Sekolah Kreativa
Antusias dan ikhlas dalam bekerja sesuai dengan budaya
organisasi dan nilai-nilai kepemimpinan Sekolah Kreativa

LOGO SEKOLAH KREATIVA

Logo Sekolah Kreativa memiliki makna sebagai berikut :
Bentuk lingkaran terbuka susun tiga menghadap ke atas
menggambarkan sekolah sangat memahami tentang tahapan perkembangan anak. Anak akan
belajar optimal jika distimulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Arah bentuk ke atas
mendeskripsikan hubungan vertikal dengan Sang Maha Pencipta yang terus diperkaya dan
dijaga sehingga setiap tujuan pendidikan di sekolah akan mengacu pada risalah Rasulullah saw.
Bentuk lengkung menggambarkan tentang kreativitas yang mendapatkan tempat tersendiri
dalam pembelajaran dan pelaksanaan program-program di sekolah
Warna lengkung merah hijau biru menggambarkan apresiasi terhadap keunikan setiap anak.
Prinsip setiap anak unik dianalogikan dengan warna yang berbeda yang masing-masing
memiliki keindahan tersendiri. Oleh karena itu,pembelajaran yang berpusat pada anak akan
mewarnai setiap proses pendidikan yang dijalankan
Bentuk lengkung dan tulisan sekolah kreativa (sebagai garis) menggambarkan huruf K :
Kreativa
Bentuk sekolah kreativa huruf kecil menunjukkan keserasian dan harmoni walaupun ada
perbedaan dalam pribadi masing-masing anak dan orang dewasa. Di Sekolah Kreativa setiap
individu harus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan
mengembangkan kepemimpinan diri yang efektif sehingga dapat bersinergi mewujudkan
cita-cita yang diimpikan.

BUDAYA SEKOLAH KREATIVA
Sekolah Kreativa memiliki 5 (lima) pilar budaya sekolah, yaitu :
1.
Integrity
2.
Collaboration
3.
Active
4.
Respect
5.
Excellent
Budaya ini disingkat menjadi I CARE
Konten dari budaya sekolah ini sebagai berikut :
1. Integrity
Integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam
tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah
organisasi agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa
lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan,
maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya
kepercayaan yang komprehensif di antara mereka.
2. Collaboration
Kolaborasi adalah kemampuan bekerjasama dengan orang dari berbagai latar belakang
dan ketrampilan berurusan dengan berbagai tipe orang.
“Seorang diri kita adalah setetes air yang tidak berdampak. Dengan bekerjasama kita
adalah samudera raya yang sanggup menampung kapal-kapal besar berlayar.
3. Active
Aktif adalah lawan dari pasif. Seseorang yang aktif adalah orang yang selalu mau
bekerja dan belajar. Sikap orang yang sukses adalah sikap mau belajar dan mau
berubah.
4. Respect
Respek adalah kemampuan kita untuk bersikap menghargai sesuatu. Ketrampilan
menghargai ini akan memberikan aspek positif terhadap hubungan kita dengan orang
lain. Sebaliknya ketidakmampuan memberikan sikap respek pada orang lain akan
memberikan persoalan-persoalan baru seperti mudah berkonflik, tersinggung,
melahirkan rasa iri dan dengki, sering bergosip dan lain-lain.
Sebelum seseorang bisa menghargai orang lain, ia harus bisa menghargai dirinya
sendiri.
5. Excellence
'Excellence' adalah sesuatu yang lebih dari rata-rata, standar atau ekspetasi yang
berlaku saat itu
Hanya kepada seseorang atau sesuatu hal yang di atas rata-rata saja lah, kita
memberikan kata 'Excellence'

KURIKULUM
Kurikulum yang dikembangkan Sekolah Kreativa adalah Kurikulum Pendidikan Nasional yang
telah dimodifikasi dan diperkaya dengan kekhasan Sekolah Kreativa baik yang terkait dengan
pengembangan karakter (akhlak), pembelajaran Al-Qur'an dan capaian akademik. Sekolah
Kreativa mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan perkembangan anak berbasis
usia.
Di seluruh unit Sekolah Kreativa kekhasan pembelajaran yang dikembangkan adalah :
a) Tahsin dan Tahfizh Al-Qur'an
b) Area Montessori (KB dan TK Kreativa)
c) Pembelajaran karakter melalui pengembangan pendidikan kepemimpinan
menggunakan tools The Leader in Me
d) Pengembangan diri (SD dan SMP)
e) Berenang di SD kelas rendah (1-3 SD)
f) Pembelajaran adab (kelas1-3 SD)
g) Camping, Outbond, Mabit
h) Program khas Sekolah Kreativa (School Home Engagement Program, Trade Day,
Green Activities, Perayaan Hari Besar, dll)
Model Pembelajaran
Pembelajaran yang dilakukan Sekolah Kreativa adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif
dan menyenangkan dengan metode-metode pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan
siswa dan capaian target pembelajaran.
Belajar di Sekolah Kreativa tidak dibatasi dalam sekat dinding kelas tetapi siswa dapat
melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang ditetapkan sekolah.
Beberapa metode yang digunakan adalah : talaqqi, story telling, diskusi, latihan, aplikasi proyek,
kunjungan edukatif, role play/simulasi/sosio drama, eksperimen, problem solving, penugasan,
belajar dari tokoh inspiratif.
Khusus untuk Kelompok Bermain dan TK Kreativa menggunakan pendekatan pembelajaran
Montessori untuk menstimulasi perkembangan anak. Montessori membagi aktivitas menjadi 5
(lima) area yaitu : practical life, sensorial, cultural, language dan math.
SD Kreativa mengkategorikan kelas menjadi dua tingkatan yakni kelas rendah (kelas 1 – 3) dan
kelas tinggi (kelas 4 – 6). Pembelajaran pada kelas rendah mengedepankan pembelajaran
keterampilan hidup, penguatan akhlak dan karakter, kemandirian dan penguatan calistung.
Pembelajaran pada kelas tinggi mulai fokus pada pembelajaran akademik secara luas.

Untuk pembelajaran tahsin dan tahfizh menggunakan metode UMMI dengan guru-guru
yang sudah tersertifikasi.
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peningkatan kapasitas melalui training-training yang diberikan.
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Rasio Fasilitator dan Siswa

b) KB dan TK Kreativa
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THE LEADER IN ME
Model pengembangan pembelajaran kepemimpinan di Sekolah Kreativa dituangkan dalam
table berikut :
Tabel 1. Model Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan di Sekolah Kreativa
Paradigma Kepemimpinan
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Academic

Kepemimpinan adalah pilihan, adalah aksi bukan jabatan, bukan posisi. Oleh sebab itu mendidik
tentang kepemimpinan adalah mengajarkan tentang menjadi diri sendiri agar matang, dewasa dan
bemanfaat. Jika selesai persoalan diri sendiri akan banyak jalan untuk berkarya bagi orang lain.
Sekolah Kreativa adalah sekolah kepemimpinan , sebagaimana tercantum dalam visi misinya.
Bagi Sekolah Kreativa kepempimpinan adalah journey. Journey ni adalah perjalanan menuju
generasi bermartabat. Di Sekolah Kreativa, proses kepemimpinan diimplementasikan dalam The
Leader in Me (TLIM) program dengan menggunakan tools 7 Habits for Highly Effective People
yang dimodifikasi di dunia pendidikan. Sekolah Kreativa merupakan bagian dari 2791 sekolah di
seluruh dunia yang terkoneksi dalam The Leader in Me School Process dan sedang berproses
menjadi Lighthouse School.

Tools dalam TLIM Program adalah 7 Habits (7 kebiasaan) yang diimplementasikan dalam
beberapa kegiatan yang sederhana sebagai berikut :
Habit 1 : Be Proactive
a) Saya bertanggung jawab
b) Saya berinisiatif
c) Saya memilih tindakan dan sikap saya sendiri
d) Saya tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat
Habit 2 : Begin with The End in Mind
a) Saya membuat rencana dan target
b) Saya melakukan hal-hal yang bermanfaat
c) Saya menjadi bagian penting di kelas
d) Saya mengambil inspirasi dari orang lain
e) Saya memiliki cita-cita
Habit 3 : Put First Thing First
a) Saya menyusun jadwal
b) Saya fokus pada hal-hal utama
c) Saya belajar dahulu baru bermain
d) Saya disiplin dan teratur
e) Saya selalu ingat waktu
Habit 4 : Think Win Win
a) Saya berpikir menang-menang
b) Saya mencari solusi yang adil
c) Saya menganggap hidup ini bukan persaingan
d) Saya menghormati siapa saja
e) Saya tidak egois
Habit 5 : Seek First to Understand than To Be Understood
a) Saya mendengarkan usulan dan perasaan orang lain
b) Saya mendengar dengan mata, telinga dan hati
c) Saya mencoba memahami sudut pandang orang lain
d) Saya tidak memotong pembicaraan orang lain
e) Saya berani mengungkapkanpendapat
Habit 6 : Synergize
a) Saya menghargai perbedaan
b) Saya meminta pendapat orang lain
c) Saya adalah bagian dari tim yang baik
d) Saya bisa bekerja sama dengan siapapun
e) Menjadi unik itu keren
Habit 7 : Sharpen the Saw
a) Saya berolah raga teratur dan makan makanan yang bergizi
b) Saya bisa belajar dimana saja
c) Saya meluangkan waktu bersama teman dan keluarga
d) Saya menjaga keseimbangan antara badan, pikiran, hati dan jiwa
e) Saya tidak lupa berdoa

Programs and Activities
Program dan kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah adalah :
o Belajar 7 Habits melalui implementasi kebiasaan
o Mengintegrasikan bahasa 7 Habits di dalam proses pembelajaran di kelas dan di seluruh
sekolah
o Menggunakan tools leadership dalam setiap mata pelajaran (metode brainstorming, fish
bone, stop and think, delta plus, etc)
o Mengalokasikan 2 jam tatap muka pelajaran dalam 1 pekan
o Setiap siswa mengisi buku “The Leadership Notebook” setiap pekan/bulan
o Setiap siswa mendapat peran kepemimpinan (Leader of Class, Leader of Pray, Leader
of Play, Leader of Math,etc)
o Setiap siswa membuat 'end in mind'dan dievaluasi dalam goal tracking
o Bersama guru siswa membuat 'goals tracking' sebagai bahan evaluasi bersama dari end in
mind (target) yang ingin dicapai
o Siswa terlibat penuh dalam kegiatan selebrasi seperti Leadership Day
o Siswa memiliki organisasi Student Lighthouse Team
o Bersama guru siswa membuat display kelas dan mading
o Perayaan keberhasilan siswa dan guru

Teachers and Staffs Program
Kegiatan TLIM tidak hanya untuk siswa, tetapi dimulai dari orang dewasa : manajemen sekolah,
guru dan staf. Kegiatan yang dilakukan adalah :
o Training guru dan staf
o Sharing session tentang kepemimpinan
o Memberikan role application leadership kepada guru
o Teacher Lighthouse Team yang akan mengawal penerapan 7 Habits di sekolah
o Mengisi Teachers Leadership Notebook

Result
Karena program TLIM ini terintegrasi dengan seluruh proses pembelajaran di sekolah,
maka hasil yang diinginkan sekolah adalah hasil yang utuh yaitu siswa-siswa Sekolah Kreativa
menjadi siswa yang produktif, bertanggung jawab dan memiliki semangat berprestasi dalam
menghadapi tantangan di masa depan. Mengukur capaian ini secara konkrit dilakukan melalui
penilaian aspek akademis dan perilaku siswa.
Hasil yang didapatkan anak dalam pembelajaran akademik disampaikan anak langsung
kepada orang tua melalui kegiatan Student Led Conference dimana siswa menerangkan
tentang capaiannya kepada orang tuanya. Siswa tidak hanya menerangkan tentang capaian
akademik tetapi juga menerangkan tentang apa-apa yang telah dituliskan di dalam Leadership
Notebooknya masing-masing. Selain itu, menjadikan Sekolah Kreativa sebagai ruang belajar
yang menyenangkan adalah dampak samping yang terealisasi lewat program TLIM ini.

NEURO SAINS TERAPAN
Sekolah Kreativa menggunakan prinsip neurosains terapan dalam pembelajaran. Salah
satu pendukung model pendekatan pembelajaran di Sekolah Kreativa adalah memperhatikan
cara kerja otak. Semakin kita tahu bagaimana otak bisa optimal bekerja, maka semakin dekat
kita pada capaian pembelajaran yang kita inginkan. Sebagai langkah awal memastikan bahwa
pembelajaran berbasis kemampuan otak ini dapat berjalan, sekolah di level KB-Tk dan SD
kelas rendah melakukan penapisan sebagai screening sejauh mana perkembangan gerak dan
bahasa siswa. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan siswa terhadap proses pembelajaran
selanjutnya.
Tujuan penapisan ini adalah mendapatkan data tentang profil gerak dan bahasa. Dari
penapisan ini, sekolah akan membuat program pembelajaran yang menstimulasi gerak dan
bahasa yang akan meningkatkan kemampuan anak. Program ini akan terintegrasi dengan
kurikulum sekolah.
Awal dari berkembangnya ketrampilan belajar seseorang adalah fisik yang optimal
(sehingga akan mudah untuk belajar) dan kemampuan berbahasa (sebagai media awal belajar).
Oleh karena itu, memastikan 2 hal ini berkembang baik akan menjadi modal penting yang
membuat proses belajar akan optimal.
Setelah mendapatkan data penapisan, sekolah akan melihat perkembangan anak secara
umum dan membuat kegiatan yang akan membantu anak menghilangkan keterlambatan dalam
perkembangannya, misalnya kegiatan yang berbasis gerak dan literasi (bahasa).

Development

Proses Tahapan Perkembangan Otak

TAHAPAN PERKEMBANGAN OTAK ANAK

Growth

TATA TERTIB KBTK KREATIVA
a. Waktu sekolah
Waktu kegiatan di KBTK Kreativa sebagai berikut :
TK
: SENIN – KAMIS 08.00 – 12.30
KELOMPOK BERMAIN : SENIN – KAMIS 08.00 – 11.00

JUM'AT08.00 – 10.00
JUM'AT08.00 – 10.00

· Anak didik diharuskan datang setiap hari sebelum jam dimulainya kegiatan
pembelajaran. Apabila berhalangan hadir, orang tua diharuskan memberi kabar,
kepada guru kelas masing – masing.
· Setelah kegiatan pembelajaran dimulai, pintu gerbang sekolah ditutup, kecuali untuk
tamu.
· Orang tua/pengasuh hanya diperkenankan menunggu selama dua minggu awal
pembelajaran.
· Orang tua tidak diperkenankan mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung
(berhubungan langsung dengan anak / guru) kecuali dengan izin Kepala Sekolah.
· Apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan anak didik, orang tua diharapkan
membicarakannya langsung dengan guru/wali kelas kelompok.
· Apabila anak didik dijemput dengan orang berbeda, orang tua diharuskan
menginformasikan kepada pihak sekolah.
b.

Seragam
Sekolah Kreativa menetapkan hari-hari dimana siswa mengenakan seragam sekolah dan
hari-hari dimana siswa memakai baju bebas syar'i. Jadwal pemakaian seragam adalah :
·
Senin
: Batik bintang merah kuning
·
Selasa : Bebas
·
Rabu
: Bebas
·
Kamis : Olah raga
·
Jum'at : Bebas muslim
c. Tugas dan Pekerjaan Rumah
Pekerjaan rumah dan penugasan di Sekolah Kreativa bukan dimaksudkan untuk membuat
siswa menjadi stress atau demotivasi dalam belajar. Justru pekerjaan rumah menjadi salah
satu cara mengembangkan kemampuan belajar siswa di rumah.
Kami tetap meyakini bahwa siswa perlu memiliki keseimbangan dalam hidupnya dengan
bersosialisai dengan lingkungan di rumah, memperkaya diri dengan aktivitas di luar sekolah
(seperti berolah raga, melakukan kegiatan seni, menulis dan lain-lain).
Pekerjaan rumah di Sekolah Kreativa bukanlah selalu berbentuk serangkaian soal yang
harus dijawab dan bertumpuk disemua mata pelajaran. Kami meyakini bahwa penugasan atau
pekerjaan rumah memiliki dampak positif bagi perkembangan anak, terutama di sekolah dasar
dan sekolah menengah. Siswa akan belajar tentang kedisiplinan dan pengulangan materi
pembelajaran akan memberikan manfaat semakin dimengertinya materi tersebut.

Pekerjaan rumah didesain untuk :
o Mendukung dan menguatkan pembelajaran yang telah disampaikan di sekolah
o Memberikan siswa kemampuan untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam belajar, rasa
tanggung jawab, disiplin, manajemen waktu dan organisasi
o Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi orang tua tentang pembelajaran yang telah
dilakukan di kelas
Oleh karena itu, pekerjaan rumah dan penugasan yang diberikan akan berupa:
o Merutinkan membaca Al-Qur'an di rumah dengan methode UMMI
o Muroja'ah hafalan Al-Qur'an
o Membaca buku dengan pendampingan orang tua
o Bermain di rumah (sebagai bagian dari pembelajaran dan stimulasi motorik kasar dan
halus)
o Mengerjakan proyek sesuai tema
o Mengerjakan proyek seni dan ketrampilan
d.

Sakit
Siswa yang sedang sakit, terutama penyakit menular, dilarang hadir di sekolah. Sekolah
menjaga agar tidak terjadi penularan penyakit pada siswa lainnya. Siswa yang sakit dipersilahkan
istirahat di rumah dan orang tua mengirimkan surat sakit dan keterangan dokter kepada fasilitator
kelas. Fasilitaor dan orang tua perlu mempertimbangkan masa inkubasi penyakit-penyakit yang
ada.
e. Apa yang harus dibawa dan yang tidak perlu dibawa
Di sekolah, siswa diharapkan membawa :
1. Tas sekolah
2. Botol berisi minuman
3. Snack sehat (tidak ber–MSG) sebagai bekal makanan di saat sesi istirahat tanpa kemasan
dimasukkan ke dalam wadah
4. Mukena bagi siswa perempuan
5. Baju ganti untuk disimpan di sekolahdiberi nama
6. Sendal untuk disimpan di sekolah
Hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dibawa/dipakai :
· Anak memakai perhiasan (kalung, gelang, cincin)
· Membawa uang jajan
· Anak didik tidak diperkenankan membawa mainan ke sekolah, kecuali ada permintaan
khusus dari guru kelompok melalui pemberitahuan orang tua
· Sekolah tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang berharga yang dibawa ke
sekolah. Jika terjadi kehilangan dan ada yang menemukan sekolah akan menyimpan barang
tersebut.Tetapi jika tidak diambil pada waktu tertentu sekolah akan menyumbangkan
barang tersebut.
f. Hal-hal yang tidak diperkenankan di Sekolah Kreativa
· Memberi hadiah ke guru
Orang tua tidak diperkenankan memberikan hadiah khusus kepada fasilitator saat kenaikan
kelas. Keinginan mengapresiasi guru dapat disampaikan melalui Forum Orangtua Siswa.
· Perayaan ulang tahun di sekolah
Siswa tidak diperkenankan merayakan ulang tahun di kelas/sekolah.

TATA TERTIB SD KREATIVA
1.

IBADAH

a.

Murojaah pagi

Mekanisme:
· Peserta didik diminta untuk langsung berwudhu ketika tiba di sekolah (bagi yang belum
melakukannya di rumah)
· Peserta didik melakukan Murojaah beberapa surat yang dibimbing oleh Fasilitator
Ummi
· Pengelompokkan kelas Murojaah disesuaikan dengan capaian masing-masing peserta
didik dan bukan dikelompokkan berdasarkan kelas
· Peserta didik duduk dengan tertib dan murojaah dengan suara lembut
· Murojaah dilakukan pada pukul 07.30 – 07.50
Konsekuensi Logis:
· Pesertadidik yang datang terlambat, tetap harus masuk kedalam kelas murojaah dan
mengikuti Murojaah
· Apabila peserta didik datang melebihi waktu Murojaah, maka peserta didik tidak dapat
mengikuti susulan murojaah dan menjadi kerugian bagi diri sendiri
· Apabila peserta didik terlambat 2 kali untuk Kelas Murojaah, maka peserta didik harus
melakukan murojaah sendiri di hadapan Fasilitator Ummi
· Apabila peserta didik terlambat lebih dari 2 kali, maka Orang Tua akan langsung
dihubungi oleh Fasilitator Ummi
b. Sholat Dhuha
Mekanisme:
· Peserta didik melakukan Sholat Dhuha setelah Murojaah pagi di kelas Murojaah
· Peserta didik melakukan sholat dengan tertib
· Peserta didik membaca Doa Waktu Dhuha
Konsekuensi:
· Apabila peserta didik terlambat mengikuti sholat Dhuha, maka peserta didik tetap
diminta untuk melaksanakannya di Kelas
·

Apabila dalam pelaksanaan sholat tidak tertib, maka peserta didik diminta untuk
mengulang kembali

c. Sholat Dzuhur
Mekanisme:
· Peserta didik masuk ke dalam masjid dengan tertib, sesuai kelas yang telah ditentukan
· Untuk Peserta didik Ikhwan, sholat Dzuhur dilakukan di masjid
· Masuk masjid berdoa dan dengan kaki kanan
· Sepatu harus disusun rapi
· Peserta didik Ikhwan menempati shaf dimulai dari barisan terdepan
· Peserta didik Akhwat menempati shaf dimulai dari barisan terbelakang
· Peserta didik Akhwat menggunakan mukena lengkap
· Sebelum melakukan sholat, peserta didik diminta untuk merapikan shaf dan tertib
· Peserta didik mengikuti sholat dengan tertib
· Setelah sholat, peserta didik membaca dzikir dan doa
· Peserta didik melakukan sholat sunnah Rawatib
· Peserta didik baru diizinkan keluar dari masjid setelah melakukan sholat sunnah rawatib
dan kembali tertib
Konsekuensi:
· Jika saat akan mulai sholat peserta didik belum tertib, maka akan dipindahkan kebarisan
belakang
· Jika pada saat sholat peserta didik tidak tertib, maka peserta didik akan diminta untuk
mengulang sholatnya kembali
· Jika peserta didik datang terlambat setelah pintu masjid di tutup, maka peserta didik
diminta untuk membuat shaf baru
· JIka peserta didik akhwat tidak memakai mukena, maka diminta untuk menunggu dan
meminjam mukena temannya.
2.
a.
·
·
·
·

KETERTIBAN
Datang Sekolah Tepat Waktu
Peserta didik hadir paling lambat pukul 07.25
Peserta didik yang datang melebihi pukul 07.30 langsung memasuki kelas murojaah pagi
Peserta didik yang datang setelah pelaksanaan sholat Dhuha, maka langsung memasuki
ruang kelas dan melaksanakan sholat Dhuha di kelas
Peserta didik mengisi form keterlambatan kelas dan dikumpulkan kepada Fasilitator
kelas (kecuali yang disebabkan oleh pihak jemputan)

b. Masuk Kelas Tepat Waktu Setelah Istirahat
Mekanisme:
· Peserta didik mendapatkan 2 waktu istirahat. Waktu istirahat pertama adalah waktu snack
time pagi, dan istirahat kedua adalah setelah Sholat Dzuhur.
· Waktu snack time dilaksanakan selama 20 menit, peserta didik dipersilahkan makan snack
di dalam kelas
· Waktu istirahat siang dilaksanakan selama 1 jam 20 menit terdiri dari rangkaian sholat
Dzuhur, Makan siang dan bermain
· Peserta didik diharapkan tepat waktu masuk ke dalam kelas, karena akan tertinggal saat
pemaparan scene setting yang disampaikan di awal pembelajaran .

Konsekuensi:
· Peserta didik yang terlambat lebih dari 1 – 5 menit masih dapat memasuki kelas dengan
menyampaikan permohonan maaf kepada Fasilitator
· Keterlambatan lebih dari 5 menit, akan diberlakukan kepada kesepakatan kelas
masing-masing level (Terdapat perbedaan antara kelas 1-2 dengan level kelas 3-4)
c.
·
·

·

Membawa Barang Berharga
Peserta didik tidak diperkenankan membawa HP, Tablet/sejenisnya dan laptop, serta
barang elektronik lainnya ke sekolah
Peserta didik yang membawa HP dan barang elektronik lainnya ke sekolah maka akan
disita dan orang tua diminta untuk mengambilnya langsung di Fasilitator Kelasnya
masing-masing
Jika ada kebutuhan penggunaan laptop dalam pembelajaran yang diminta oleh
Fasilitator Kelas, maka laptop dititipkan pada Fasilitator dan hanya digunakan pada saat
pembelajaran berlangsung

d.
Uang Saku dan Jajan
Mekanisme:
· Peserta didik dapat membeli snack di koperasi pada saat:
- Sebelum masuk pelajaran untuk dimakan pada snack pagi
- Setelah sholat Dzuhur pada waktu istirahat
- Jam pulang sekolah
· Peserta didik tidak diizinkan membeli snack pada saat jam pelajaran berlangsung
· Peserta didik tidak diizinkan membeli snack di warung luar sekolah
· Peserta didik diizinkan untuk membawa uang saku maksimal sebesar Rp 5.000/hari
Konsekuensi :
· Peserta didik yang membeli snack bukan pada saat yang sudah ditentukan, maka tidak
akan dilayani
· Peserta didik yang kedapatan membeli snack di luar lingkungan sekolah pada saat jam
sekolah, maka makanan akan disita dan diberikan nasihat. Apabila snack yang dibeli
adalah snack sehat, maka akan diberikan kembali sepulang sekolah. Namun apabila
snack yang dibeli tidak sehat maka snack akan ditahan pihak sekolah.
e.
·
·
·

Berjualan di Sekolah
Peserta didik diizinkan untuk berjualan di sekolah sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh Fasilitator di masing-masing level
Jenis barang yang diperbolehkan dijual adalah jenis makanan, minuman, ATK dan
aksesoris
Peserta didik tidak diperbolehkan menjual mainan

TATA TERTIB SMP KREATIVA
KEHADIRAN
 Peserta didik hadir paling lambat pukul 07.30WIB
 Toleransi kehadiran sampai pukul 07.40WIB
 Peserta didik yang hadir tepat waktu dalam satu semester berhak mendapatkan reward di akhir
semester
KETERTIBAN
 Pelaksanaan Pembelajaran dan Istirahat
 Peserta didik wajib hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib
 Peserta didik berhak mendapatkan 2 waktu istirahat yaitu Snack Time (pagi) dan istirahat siang
(setelah Sholat Dzuhur atau sholat Jum’at)
 Snack time dilaksanakan selama 20 menit
 Istirahat siang dilaksanakan selama 60 menit terdiri dari rangkaian sholat Dzuhur atau sholat
Jum’at, Makan siang dan bermain
 Peserta didik wajib mengikuti pembelajaran dengan aktif
 Peserta didik wajib menjaga kerapian, kebersihan dan keindahan seluruh fasilitas
pembelajaran (kursi, dinding, meja, pintu, tanaman, dan lain
-lain)
 Membawa barang
 Peserta didik diperkenankan membawa laptop jika ada kebutuhan penggunaan laptop dalam
pembelajaran yang diminta oleh Fasilitator dan hanya digunakan saat kegiatan pembelajaran
berlangsung
 Peserta didik diperkenankan membawa ponsel dan wajib menonaktifkan ponsel sejak
memasuki area sekolah hingga seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran selesai. Jika
melanggar
poin ini, termasuk dalam pelanggaran ringan.
 Peserta didik yang melanggar tata tertib mengenai laptop dan ponsel, maka barang tersebut
akan disita dan orang tua dimintauntuk mengambilnya langsung di Wali Kelasnya
 Peserta didik tidak diperkenankan membawa mainan, kaset, benda tajam, barang mewah atau
benda lain yang tidak ada hubunganya dengan keg
iatan pembelajaran. Jika melanggar poin ini,
termasuk dalam pelanggaran ringan.
 Peserta didik tidak diperkenankan memiliki, membawa, memakai atau mengedarkan barang
haram. Misalnya : rokok, minuman keras dan obat
-batan terlarang
 Peserta didik tidak diperkenankan membawa
kendaraan bermotor
 Uang saku dan Jajan
 Peserta didik dapat membeli snack di koperasi pada saat :
- Sebelum masuk pelajaran untuk dimakan pada snack pagi
- Jam istirahat
- Jam pulang sekolah
 Peserta didik tidak diizinkan membeli snack pada saat jam pelajaran berlangsung
 Peserta didik tidak diizinkan membeli snack di warung luar sekolah
 Peserta didik diizinkan untukmembawa uang saku maksimal sebesar Rp 25.000/hari
 Peserta didik wajib membawa tempat snack dan tempat air minum (untuk mengurangi sampah
kemasan)
 Peserta didik yang kedapatan membeli snack di luar lingkungan sekolah, maka makanan akan
disita dan diberikan nasihat. Apabila snack yang dibeli adalah snack sehat, maka akan diberikan
kembali sepulang sekolah.Namun apabila snack yang dibeli tidak sehat maka snack akan ditahan
pihak sekolah.

3.
KERAPIAN
a. Ketentuan Berpakaian
Ikhwan
· Pada saat peserta didik mengenakan pakaian seragam, maka menggunakan atribut
lengkap sesuaia turan sekolah
· Pada saat peserta didik mengenakan pakaian bebas, maka pakaian harus sesuai syar'i
(sesuai dengan aturan syariat Islam) di lingkungan sekolah. Dan kebiasaan ini
diharapkan dapat diterapkan juga di luar sekolah.
· TIdak menggunakan pakaian yang bergambar/memiliki kata-kata yang tidak baik
· Menggunakan sepatu pada saat datang ke sekolah.
Akhwat
· Pada saat peserta didik mengenakan pakaian seragam, maka menggunakan atribut
lengkap sesuai aturan sekolah
· Pada saat peserta didik mengenakan pakaian bebas, maka pakaian harus sesuai syar'i
(sesuai dengan aturan syariat Islam) di lingkungan sekolah. Dan kebiasaan ini
diharapkan dapat diterapkan juga di luar sekolah.
· Pakaian tidak ketat
· Menggunakan rok panjang (dengan celana panjang di dalamnya)
· Jilbab diharapkan dapat menutup dada
· Memakai kaos kaki untuk menutup aurat
· Memakai kaos dalam
· Menggunakan sepatu pada saat datang ke sekolah
b.

Berpakaian Islami di Luar Sekolah
· Peserta didik akhwat dan ikhwan diharapkan mengenakan pakaian yang menutup aurat
di luar sekolah
· Seluruh peserta didik diharapkan menampilkan gambar/foto menutup aurat di dunia
maya
Konsekuensi :
· Diberikan motivasi, agar memahami urgensi menutup aurat

 Berjualan di Sekolah
 Peserta didik diizinkan untuk berjualan di sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
Fasilitator di masing -masing level
 Jenis barang yang diperbolehkan dijual adalah jenis
makanan, minuman, ATK dan aksesoris
 Peserta didik wajib melaksanakan tata tertib dan adab yang telah ditentukan
 Peserta didik yang melanggar tata tertib dan adab yang telah ditentukan wajib melaksanakan
konsekuensi sesuai jenis pelanggaran
KATEGORI PELANGGARAN DAN SANKSI
 Pelanggaran ringan
Pelanggaran yang terkait dengan Ketepatan Waktu, Penggunaan Seragam dan perusakan fasilitas tingkat
ringan yaitu yang tidak mengurangi fungsi dari fasilitas tersebut.
Sanksi : ditegur secara li san, membaca Surah An Naba' (Kelas 7) dan Surah Al Mulk (Kelas 8),
 Pelanggaran sedang
Pelanggaran yang terkait dengan ketidakikutsertaan dalam kegiatan Pembelajaran secara sengaja,
melakukan kegiatan yang merusak fasilitas dalam tingkat sedang (mengurangi fungsi fasilitas tersebut),
merugikan orang lain dalam tingkat sedang atau melakukan pelanggaran ringan yang ketiga kalinya.
Sanksi : Membuat Surat Pernyataan yang
ditandatangani oleh oran gtua
 Pelanggaran berat
Pelanggaran yang termasuk tindak kejahatan, melakukan kegiatan yang merugikan orang lain dalam
tingkat berat atau melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kalinya.
Pilihan Sanksi :
 Pemanggilan orangtua untuk menentukan penyelesaian masalah bersama Wali Kelas dan WKS
bidang Kesiswaan dan dibuat berita acaranya dalam Form Berita Acara Dialog Orang Tua
Peserta Didik (K-SMP/SIS/FR/01-09)
 Skorsing
 Tidak naik kelas
 Dikeluarkan dari
sekolah

KETENTUAN BERPAKAIAN
 Peserta didik mengenakan seragam dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

Hari

Senin

Seragam

Putih – Biru

Atribut
Ikhwan

Akhwat

Sepatu, kaos kaki, ikat pinggang
hitam, Badge OSIS dan Badge Lokasi

Sepatu, kaos kaki, Badge OSIS, Badge
Lokasi dan kerudung putih

Sepatu hitam, kaos kaki hitam, ikat
pinggang pramuka, Badge Pramuka,
Hasduk/kacu dan pengikatnya, Tali,
dan topi/baret pramuka

Sepatu hitam, kaos kaki hitam, ikat
pinggang pramuka, Badge Pramuka,
Hasduk/kacu, Tali, kerudung coklat, dan
topi/baret pramuka

Sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang

Sepatu dan kaos kaki, kerudung sesuai
warna dominan baju

Selasa

Pramuka

Rabu

Bebas Muslim
Batik Kreativa,
Celana/rok hitam

Sepatu, kaos kaki, ikat pinggang hitam

Kamis

Sepatu, kaos kaki dan kerudung
menyesuaikan warna batik

Jumat

Koko putih/
muslimah Putih

Sepatu, kaos kaki, ikat pinggang

Sepatu, kaos kaki, kerudung putih

Keterangan :
· Seragam olahraga hanya dikenakan saat jam olahraga
· Selama di lingkungan sekolah, peserta didik menjaga kerapian berpakaian (baju dikancingkan dan tida
digulung,
tidak berjaket kecuali sakit, baju dimasukkan kecuali yang koko atau yang ada belahan samping, mengenakan sandal
kecuali pada saat kegiatan upacara/apel, olahraga, atau kegiatan yang mewajibkan siswa mengenakan sepatu.
 Peserta didik senantiasa berpakaian yang sopan dan menutup aurat baik di sekolah maupun di luar sekolah
termasuk gambar/foto di dunia maya (Facebook, BBM, Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter, Line, dan
lain-lain)
Adapun ketentuan berpakaian yang menutup aurat adalah sebagai berikut:
Ikhwan

Akhwat

· Tidak terdapat gambar atau kata -kata yang
tidak
pantas

· Tidak terdapat gambar atau kata -kata yang tidak pantas

· Celana panjang

· Jilbab menutupi dada

· Mengenakan rok panjang/gamis (dengan c
di dalamnya)

elana panja ng

· Pakaian tidak ketat dan tidak transparan
· Memakai kaos kaki
 Peserta didik yang tidak mematuhi ketentuan atau tata tertib berpakaian wajib mengikuti pembinaan.
PENAMPILAN
3.1. Peserta didik tidak diperkenankan memakai make up (termasuk innai, pacar kuku) dan perhiasan yang mencolok
(ikhwan tidak boleh memakai aksesoris perempuan)
3.2. Peserta didik wajib menjaga penampilan :
- Rambut rapi
- Kuku pendek dan bersih

KANTIN SEKOLAH
Kantin sekolah menyediakan makanan bergizi sebagai jajanan siswa. Kantin sekolah
dikelola oleh Yayasan YASMINA maupun Koperasi Yasmina. Jajanan yang dijual di kantin
sekolah diseleksi dengan standard sebagai berikut :
·

Jajanan sehat mengandung karbohidrat, protein atau vitamin/mineral

·

Tidak menggunakan pengawet dan pewarna berbahaya

·

Tidak menggunakan kemasan plastic/ menggunakan kemasan ramah lingkungan

·

Harga yang terjangkau siswa

KOMUNIKASI ORANG TUA DAN SEKOLAH
Menyesuaikan dengan pilar Sekolah Kreativa pada aspek green, sekolah mulai
mengurangi penggunaan kertas. Oleh karena itu, kami akan menggunakan e-mail sebagai alat
komunikasi utama untuk menginformasikan hal-hal penting terkait sekolah. Kami mendorong
orang tua untuk secara regular membuka email (inbox) untuk melihat pesan-pesan dari
sekolah. Selain via email, informasi tentang Sekolah Kreativa terdapat juga di website
www.sekolahkreativa.sch.id

dan media sosial lainnya (facebook: Sekolah Kreativa dan

Yasmina Family Centre serta Instagram: @sekolahkreativa.bogor dan @yasminafoundation).
Hal-hal terkait operasional dan manajemen di Sekolah Kreativa dapat menghubungi
Direktur Yasmina dan terkait akademik serta perilaku dapat menghubungi fasilitator kelas atau
Kepala Sekolah.

LAYANAN ANTAR JEMPUT
Sekolah menyediakan layanan antar jemput siswa dengan rute tertentu. Rute yang
dilayani ditentukan berdasarkan jarak dan jumlah yang mendaftar. Mobil jemputan Kreativa
berasal dari milik sekolah (1 unit) dan sisanya adalah milik karyawan dan eksternal.
Sekolah Kreativa memiliki prosedur khusus untuk layanan antar jemput sehingga terdaat
standar yang sama dalam pelayanannya.

MAKAN DAN MINUM
Sekolah Kreativa adalah sekolah full day sehingga sekolah mewajibkan siswa untuk
ikut layanan catering sekolah. Layanan catering makan siang siswa wajib bagi siswa TK dan
SD karena tidak sekedar memenuhi kebutuhan tubuh siswa akan gizi yang baik, tetapi saat
makan siang merupakan proses pembelajaran tentang jenis makanan, aspek perilaku dan
kebiasaan baik yang dikenalkan. Untuk siswa SMP makan siang dapat dibawa sendiri dari
rumah atau bisa pesan di Koperasi Yasmina.
Sekolah mewajibkan siswa membawa botol air minum dan disediakan gallon air untuk
isi ulang. Siswa akan diingatkan untuk selalu minum dalam jumlah yang cukup untuk
menghindari dehidrasi.

ATURAN KEUANGAN
a. Pembayaran pembiayaan Sekolah Kreativa (bulanan, tahunan atau daftar ulang dll)
dilakukan melalui virtual account ke rekening BNI Syariah No 370 380 3907 atas nama
Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia. Setiap siswa akan mendapatkan nomor virtual
account yang diberikan saat diterima sebagai siswa Sekolah Kreativa.
b. Setiap awal bulan siswa akan mendapatkan informasi via sms centre atau whatsapp ke
no hp orang tua.
c. Pembayaran biaya BULANAN (SPP, Catering, Jemputan, dll) dilakukan setiap bulan
paling lambat tanggal 10.
d. Apabila siswa Sekolah Kreativa belum melakukan pembayaran s.d tanggal 10 pada bulan
berjalan maka setiap tanggal 11 orang tua akan mendapat sms atau whatsapp
'PENGINGATAN' untuk segera melakukan pembayaran.
e. Apabila siswa Sekolah Kreativa belum juga melakukan pembayaran s.d tanggal 20 pada
bulan berjalan maka setiap tanggal 21 orang tua akan mendapat sms atau whatsapp
'PENGINGATAN' untuk segera melakukan pembayaran.
f. Jika terhitung selama 2 bulan belum melakukan pembayaran maka pihak sekolah akan
memanggil orang tua untuk menghadap kepada Manajer Keuangan Sekolah.
g. Jika selama 2 bulan berturut-turut tidak ada respon dari orang tua dan sampai batas 6
bulan belum melakukan pembayaran dan Tidak mengambil rapot selama 2 semester
berturut-turut tanpa konfirmasi, maka dengan sangat menyesal ananda dianggap
MENGUNDURKAN DIRI. Sekolah akan mengeluarkan surat khusus untuk orangtua.
h. Jika terjadi penunggakan pembayaran, baik SPP maupun pembayaran lain tanpa
komunikasi, berkonsekuensi pada tidak diberikannya rapot/ ijazah atau tidak
diperbolehkan ikut ujian.

BIAYA-BIAYA YANG AKAN DIKELUARKAN SETIAP TAHUN
(DAFTAR ULANG)
Setiap Tahun Ajaran Baru maka setiap siswa akan dikenakan biaya tahunan seperti :
1.

Biaya Fasilitas Pembelajaran (sesuai dengan level masing-masing)

2.

Biaya Kegiatan

3.

Biaya Asuransi

4.

Komite Sekolah

5.

Investasi Pendidikan per tahun (khusus KBTK)

PEMBAYARAN BIAYA DAFTAR ULANG
1.

Pembayaran biaya Daftar Ulang Siswa yang naik tingkat dapat dibayarkan
apabila telah ada surat resmi dari pihak sekolah terkait besaran jumlah Biaya
daftar Ulang.

2.

Pembayaran biaya Daftar Ulang Peserta Didik Baru dapat dilakukan apabila
siswa telah dinyatakan DITERIMA oleh pihak sekolah. Jumlah pembayaran sesuai
dengan jumlah yang tertera di dalam SURAT PERNYATAAN ORANGTUA ((YKEU/FR/01-14) saat wawancara. Pembayaran dapat dilakukan via TRANSFER
melalui Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 370 380 390 7 atas nama
Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia – Sekolah Kreativa atau menggunakan nomor
virtual account siswa yang sudah terdaftar di BNI Syariah. Pembayaran melalui
Bank akan dibukukan apabila bukti transfer sudah diterima oleh bagian
Administrasi Keuangan.

3.

Apabila

calon siswa telah dinyatakan diterima dan telah melakukan

pembayaran maka uang yang telah disetorkan TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
jika MENGUNDURKAN DIRI dari Sekolah Kreativa.

KENAIKAN SPP
Pada saat dibutuhkan akan ada kenaikan SPP yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi
saat tersebut (kenaikan sekitar 10%–20%)

SCHOOL-HOME ENGAGEMENT PROGRAM
Sejatinya, orang tua adalah guru bagi anak-anak mereka. Sekolah adalah institusi yang
mendukung peran orang tua dalam mendidik anak-anak. Oleh karena itu, Sekolah Kreativa
berprinsip bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak tidak boleh dinegasikan dan
diambilalih.

Keterlibatan orang tua di

Sekolah Kreativa

diimplementasikan dalam kegiatan

sebagai berikut :
o

Mengikuti training 7 Habits for Family

o

Membuat organisasi Parents Lighthouse Team yang akan menjadi perpanjangan
tangan sekolah dalam menularkan nilai-nilai kepemimpinan di kalangan orang tua

o

Mengikuti project Kelas Rumah (untuk SD dan SMP) dan Home Visit (untuk TK)

o

Menjadi Guest Leader di kelas

o

Menjadi volunteer (relawan) di kelas. Fasilitator akan menginformasikan waktu yang
tepat untuk ini.

o

Bersama sekolah melakukan community service project

o

Melakukan sharing session sesama orang tua dalam tema-tema kepemimpinan

o

Membuat display dan project lain bersama guru

o

Menjadi pengurus Komite Sekolah baik sebagai Koordinator Kelas maupun
pengurus Komite Sekolah yang akan mendukung pencapaian target programprogram di Sekolah Kreativa

o

Melakukan show up dan membantu even yang dilakukan sekolah

o

Menjadi bagian dari Keluarga Sekolah Kreativa dengan menyebarluaskan visi dan
misi sekolah di media sosial

o

Kontak Direktur Yasmina dan Kepala Sekolah untuk mengambil bagian sebagai
Keluarga Sekolah Kreativa

MARS KREATIVA
Nada :Agus
Lyric : Iis Istiqamah
Kami siswa Kreativa
Penuh harap dan asa
Akan cita dan cinta
Dengan penuh suka cita
Setiap hari kami ditempa
Jadi manusia bertakwa
Generasi idaman ‘kan menjelma
Dengan didikan penuh makna
#Reff
Kreativa...Kreativa
Maju maju membangun negeri
Do'akan kami ketika dewasa
Siap selalu mengabdi
Tekad kami sudah bulat
Menjadikan Indonesia kuat
Negeri berkah membawa manfaat
Diawali dengan cinta, cita dan semangat..
Nada awal
Sekolah kami, Kreativa
Kami bangga menjadi siswa
Bukan hanya ilmu semata
Akhlak mulia juga dibina
Cita kami begitu tinggi
Dalam bimbingan yang penuh arti
Kepemimpinan menjiwai diri
Dalam naungan wahyu Illahi
back to #Reff

“ If everyone is moving
forward together, then
success will take care of
itself. "
- Henry Ford-

Optimal Development for Smart Future Life
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Sekolah Kreativa

@sekolahkreativa.bogor

www.sekolahkreativa.sch.id

ALAMAT SEKOLAH KREATIVA
KBTK & SMP: Jl. Johar Raya no. 38 Kedung Waringin, Tanah Sareal
0251 8381089
SD: Jl. Kranji Ujung no. 71 RT 03/ RW 04 Sukaresmi, Tanah Sareal
0251 8409270

