
 
PROSEDUR “Keluar-Masuk Area Kampus MCS” 

Mulai 5 Februari 2018 
 
Misi Mountainview: Kami bermitra dengan orang tua murid, organisasi 
mitra, Komunitas Kristen dan Gereja untuk melatih dan mendidik para 
siswa dalam lingkungan yang berpusat kepada Kristus dengan biaya 
yang terjangkau. 
 
Asumsi – Kampus Mountainview digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut: 

● Instruksi Kelas 
● Pendidikan Jasmani 
● Kegiatan Fine Arts 
● Kegiatan Ekstrakuriluler – termasuk olahraga dan atletik 
● Menjadi Tuan Rumah untuk acara-acara olahraga dengan tim/kelompok sekolah 

lokal.  
● Acara Fine Arts – Drama, Musikal, Konser 
● Fasilitas Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP & SMA).  
● Area belajar setelah jam sekolah.  
● Asrama Tempat Tinggal untuk beberapa siswa SMP & SMA  
● Area kebugaran/olahraga pribadi (area lintasan jalan kaki, ruang fitnes dan kolam 

renang) 
● Perkumpulan Komunitas – SIF, Bazar Natalan (Christmas Bazaar) 
● Waktu bermain bersama keluarga (taman bermain, gedung olahraga, lapangan, 

kolam renang) 
 
Keinginan kami adalah Mountainview Christian School dapat menjadi tempat yang 
aman bagi para siswa, keluarga mereka, para staf, tenaga pengajar, anggota 
Dewan Sekolah, anggota Yayasan  untuk bertumbuh dan belajar, merasa 
termotivasi, dan saling mendukung satu sama lain, baik di dalam jam/waktu kegiatan 
belajar mengajar maupun waktu setelah sekolah usai.  Dengan pemikiran ini, 
Pimpinan Mountainview telah membuat Prosedur Keamanan Baru untuk lebih 
memperhatikan komunitas/orang-orang di kampus beserta dengan fasilitas-fasilitas 
di dalamnya.  
  
Mulai tanggal 5 Februari 2018, Akses Masuk/Memasuki 
kawasan Kampus Mountainview : hanya dapat 
diakses/dilakukan dengan menggukanan KARTU IDENTITAS 
Mountainivew saja”. Pengecualian dari persyaratan di atas dipaparkan 
seperti di bawah ini:  
 
Informasi yang termasuk di dalam Kartu Identitas Mountainview meliputi:  



 
● Nama Lengkap 
● Identifikasi Foto 
● Status di Sekolah Kristen Mountainview (MCS Status) (siswa, staf, orang tua, guru, 

dll…) 
● Tanggal dikeluarkan 
● Stiker masa berlaku (kadaluarsa) – Semua kartu Identitas berlaku sampai pada akhir 

tahun ajaran sekolah, stiker yang baru akan ditambahkan/dikeluarkan untuk para 
siswa, para staf, para tenaga pengajar, orang tua murid, Anggota Dewan Sekolah, 
dan Anggota Yayasan yang masih kembali pada tahun ajaran berikutnya.  

● Tanda Tangan Pimpinan Sekolah (Superintendent)  
 

Dengan Kartu Identitas Mountainview, maka pemegang/pemilik kartu memiliki akses 
untuk :  
 

● Keluar Masuk melalui pintu gerbang depan ataupun pintu gerbang belakang 
Mountainview 

● Menggunakan taman bermain (playground), gedung olahraga (gym) dan lapangan 
pada waktu operasional yang tepat.  

● Akses ke kolam renang pada jam operasional kolam renang.  
 

Akses ke Ruang Fitness (Weight Room) memerlukan pelatihan/orientasi dan harus 
membeli kartu akses (keycard).  

● Akses ini disediakan untuk siswa SMP/SMA saat ini dan orang tuanya, 
staf/karyawan/karyawati yang masih bekerja saat ini, tenaga pengajar (ekspatriat 
maupun staf nasional), Anggota Dewan Sekolah (periode saat ini maupun mantan), 
Anggota Yayasan (periode saat ini maupun mantan) 

● Pelatihan/Orientasi dari Departemen Atletik diharuskan sebelum mendapatkan kartu 
akses.  

● Kartu Akses (Keycard) dapat dibeli di Business Office dengan harga  Rp. 60.000 dan 
kartu dapat diambil di kantor Mbak Mega (Main Office/Secretary)  

● Status Keluarga “Paruh Waktu” (Part time) harus membayar harga minimum untuk 
mendapatkan fasilitas setara dengan Keanggotaan Komunitas (Rp. 3,000,000 per 
orang atapun Rp. 5,000,000,- per keluarga) dan untuk mempunyai akses ke ruang 
fitnes.  

 
Siapa yang yang berhak memiliki/memegang Kartu Identitas Mountainview Christian 
School (MCS)  

● Siswa/Siswi SMP/SMA yang masih bersekolah saat ini 
● Staf/Karyawan/Karyawati Mountainview saat ini dan suami/istrinya (anak-anak bisa 

masuk dengan dengan orang tua  dan kartu identitas/keanggotaan MCS) 
● Guru-guru/Pengajar Asing (Ekspatriat) yang bertugas saat ini dan suami/istrinya 

(anak-anak bisa masuk dengan dengan orang tua  dan kartu identitas/keanggotaan 
MCS).  

● Anggota Dewan Sekolah pada periode kini, mantan Anggota Dewan Sekolah yang 
tinggal di Salatiga.  



 
● Anggota Yayasan pada periode kini, Mantan Anggota Yayasan yang tinggal di 

Salatiga 
● Orang Tua dari siswa/siswi Sekolah Kristen Mountainview saat ini.  

 
Siapa yang berhak mendaftar Kartu  Identitas Mountainview Christian School (MCS) 
sebagai anggota komunitas?  

● Mantan  siswa/siswi MCS (Alumni) yang tinggal di Salatiga 
● Mantan Orang Tua Siswa/Siswi MCS yang tinggal di Salatiga 
● Anggota Komunitas Pelayanan Kristen periode saat ini yang tinggal di Salatiga 

 
Kartu Identitas Anggota Komunitas tersedia sebagai berikut:  

● Aplikasi lengkap (termasuk informasi demografi dasar dan foto kopi paspor), 
informasi dapat dilihat di www.mtview.id 

● Ada referensi dari 2 (dua) pemegang/pemilik kartu identitas MCS periode saat ini. 
● Biaya keanggotaan tahunan sebesar  Rp. 2.000.000 per orang atau  Rp. 3.000.000 

per keluarga.  
 
Informasi di dalam Kartu Anggota Komunitas Mountainview meliputi: 

● Nama Lengkap 
● Identifikasi Foto 
● Tanggal dikeluarkan 
● Stiker masa berlaku (kadaluarsa) – Semua kartu Identitas berlaku sampai pada akhir 

tahun ajaran sekolah, stiker yang baru dapat dibeli dengan memperpanjang biaya 
keanggotaan tahunan.  

● Tanda Tangan Pimpinan Sekolah (Superintendent) 
 
Dapatkah pengunjung memasuki kawasan Kampus Mountainview Christian School  
tanpa Kartu Identitas Mountainview? 

● Pengunjung harus masuk melalui PINTU UTAMA saja. -  Masuk atapun akses 
melalui pintu belakang TIDAK DIPERBOLEHKAN.  

● Dengan perjanjian untuk bertemu dengan Staf MCS saat ini atapun staf pengajar – 
harap dikonfirmasikan dengan SATPAM.  

● Didampingi/ditemani oleh pemegang/pemilk kartu identitas MCS saat ini  (masih 
berlaku)---  Pemegang kartu identitas saat ini (masih berlaku)  akan bertanggung 
jawab terhadap pengunjung dan harus mendampingi terus selama tamu/pengunjung 
berada di area kampus Mountainview.  

 
Selama Acara Khusus (Olah Raga, Fine Arts, dan acara-acara komunitas…)  

● Bagi yang tidak mempunyai Kartu Identitas MCS/ Non Anggota, mereka harus 
memberikan SIM/KTP kepada SATPAM.  

● Pengunjung harus tetap berada di tempat-tempat yang telah ditunjukkan untuk suatu 
acara. 

● Apabila pengunjung terlihat berada di area yang tidak ditentukan/tidak diperbolehkan 
untuk dilihat/dikunjungi, maka SATPAM atapun karyawan/wati Mountainview 
Christian School berhak untuk meminta pengunjung meninggalkan kampus dengan 
segera.  



 
 
Bagaimana dengan para SOPIR dan para PEMBANTU? 

● Orang Tua Murid/Siswa harus mendaftarkan pembantu dan/atau sopir mereka 
kepada SATPAM Mountainview. Silakan menghubungi office@mtview.id untuk 
mendaftar.  

● Diwajibkan mengumpulkan kopi KTP atau SIM dari pembantu dan/atau sopir.  
● Para Sopir dan para pembantu TIDAK DIPERBOLEHKAN tinggal di area kampus 

selama hari-hari sekolah 
● *TK (Pra Sekolah) dan siswa-sisa SD berada dalam pengawasan orang tua selama 

hari sekolah 
● Hanya  mengantar makanan/barang saja (PENGIRIMAN SAJA) 
 

Apakah hewan / hewan peliharaan diperbolehkan di kampus?  
● Hewan peliharaan harus diamankan dengan tali pada SEMUA WAKTU saat berada 

di kampus. 
● Jika hewan peliharaan Anda merusak fasilitas atau properti kami, pemilik 

bertanggung jawab untuk membayar untuk memperbaiki atau mengganti barang 
yang rusak  

● Apabila hewan peliharaan Anda membuang kotoran di mana saja, baik di dalam 
wilayah ataupun pada properti  di Mountainview Christian School, Anda, Sang 
pemilik, harus mengambilnya dan membuangnya di tempat yang tepat.  

 
Apakah Fasilitas yang disediakan oleh Mountainview dapat digunakan untuk 
pertemuan dalam kelompok besar?  

● Acara yang direncanakan untuk dijadwalkan bagi 10 (sepuluh) orang atau lebih 
harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menggunakan fasilitas yang tersedia di 
Mountainview (baik untuk acara yang diadakan hanya satu kali di saat itu ataupun 
acara yang diadakan dalam periode waktu berulang-ulang) 

● Perwakilan dari kelompok (Pemegang Kartu Identitas Sekolah Kristen 
Mountainview/MCS) harus mengirimkan permintaan/surat tertulis kepada Main Office 
(office@mtview.id) dan Athletic Director (rcollins@mtview.id) paling tidak 2 (dua) 
minggu sebelum acara berlangsung. Perwakilah dari kelompok ini diharapkan 
kehadirannya pada saat acara berlangsung dan membantu untuk menjaga 
terlaksananya persyaratan/kebijakan yang diminta oleh MCS  dalam kepedulian dan 
menghormati sesama serta fasilitas yang digunakan. 

● Permohonan untuk penggunaan fasilitas atau pengadaan acara yang direncanakan 
harus meliputi : tanggal, waktu dimulai, waktu berakhir, perkiraan jumlah orang yang 
berpartisipasi, informasi yang spesifik mengenai fasilitas yang akan diminta untuk 
digunakan, kebutuhan lokasi parkir,  nama  dan informasi kontak dari pihak yang 
bertanggung jawab untuk permintaan pengadaan acara.  

● Mountainview menghimbau agar setiap sampah dibersihkan dan setiap fasilitas yang 
disediakan dikembalikan ke posisi semula setelah selesai digunakan ataupun setelah 
acara selesai.  Jika himbauan ini tidak ditaati, biaya kebersihan akan dibebankan 
kepada pengguna fasilitas, dan di kemudian hari kemungkinan tidak mendapat ijin 
untuk penggunaan fasilitas di acara – acara lain yang diminta.  
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Peringatan bagi Pengguna : 
 

● Area Taman Bermain (Playground), Gedung Olahraga (Gym) dan Area Makan Siang 
(Paviliun) hanya diperuntukkan bagi para siswa/siswi selama jam sekolah, yaitu jam 
07:30 pagi sampai jam 14:45 (jam 2:45 sore).  Anggota komunitas harus 
menghormati kebijakan dan waktu ini, dan mereka diharapkan menggunakan fasilitas 
MCs setelah jam sekolah.  (Pengecualian mungkin akan diterapkan untuk 
acara/kejadian khusus, seperti MIPI (Kelompok Wanita Pendoa Internasional setiap 
Selasa Pagi.  Silahkan menghubungi Kantor Utama untuk mendapatkan informasi 
yang selengkapnya).  

● Kelas Olahraga (PE) dan Departemen Atletik menjadi prioritas yang utama dalam 
penggunaan gedung olahraga (Gym) dan kolam renang.  Untuk mendapatkan jadwal 
yang lebih spesifik, silahkan menghubungi Direktur Atletik (rcollins@mtview.id).  

 
Mountainview mempunyai hak untuk melepaskan keanggotaan/kartu Identitas MCS 
ataupun Keanggotaan Komunitas Mountainview bagi siapapun yang tidak 
menghormati/menghargai kampus, fasilitas yang ada di dalamnya, atapun 
orang-orang yang berada di lingkungan kampus (tanpa ada ganti rugi/pengembalian 
uang keanggotaan).  

 
 
PERJANJIAN untuk Pemegang Kartu Identitas Mountainview dan untuk Pemilik Kartu 
Identitas Anggota Komunitas Mountainview 
 
Saya akan: 

● Memperlakukan sesama/semua orang (termasuk ekspatriat/orang asing dan warga 
negara lokal/nasional) di kawasan area kampus dengan hormat dan baik.  

● Menjaga/memelihara fasilitas yang ada 
● Bertanggung jawab untuk membersihkan sendiri lingkungan sekitar – membersihkan 

setiap sampah dan membuang pada tempatnya  
● Menggunakan segala fasilitas dengan benar dan mengikuti  prosedur yang berlaku 

dan yang telah ditetapkan.  
● Bertanggung jawab untuk melaporkan segala kerusakan yang terjadi pada saat 

menggunakan properti milik Mountainview Christian School (MCS)  
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