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Sahabat Mentari yang terkasih,

Salam Sejahtera! 
Tidak terasa sudah 2 tahun dunia dilanda pandemi Covid-19. Kita 
semua tidak pernah menyangka bahwa pandemi bisa berlangsung 
sekian lama. Kemunculan varian baru Omicron seakan ingin 
menambah ketidakpastian yang telah menemani kita selama 2 tahun 
terakhir.

Kini, kita telah memasuki tahun 2022. Kita tidak mau larut dan membiarkan pandemi mengalahkan 
langkah kita untuk terus membangun pendidikan dan menjamin anak-anak, generasi muda Indonesia, 
tetap mendapatkan pendidikan terbaik. Marilah kita dukung setiap usaha untuk memastikan anak-
anak dapat segera kembali ke sekolah dan menempuh pembelajaran tatap muka pada tahun 2022 ini.

Mentari Group selalu siap membantu dalam setiap aspek pendidikan, baik pembelajaran secara tatap 
muka maupun daring. Mentari Group hadir dengan menyediakan solusi terpadu untuk membangun 
kompetensi dan karakter siswa melalui 3M-BIG Solutions & Support System, yaitu tersedianya 
Materials berupa materi pembelajaran cetak maupun digital, Manpower Development berupa 
program pelatihan dan pengembangan guru, dan Measurements berupa program evaluasi pencapaian 
kompetensi siswa.

Salah satu program terpenting yang telah Mentari Group siapkan adalah Program Pembangunan 
Karakter berjudul Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi hadir khusus untuk menjawab tantangan dan kebutuhan 
para pendidik akan pentingnya pembangunan karakter siswa. 

Hal ini menjadi sangat mendesak karena selama hampir 2 tahun pembelajaran jarak jauh, pendidikan 
karakter menjadi suatu tantangan yang sulit dilakukan dan ditumbuhkan dalam diri para siswa.

Ibu Pertiwi sangat spesial. Bukan hanya sekadar program pembangunan karakter biasa, tetapi Ibu 
Pertiwi membangun karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, lahirlah 
generasi muda yang unggul dan cerdas berkarakter sesuai Profil Pelajar Pancasila (Beriman dan 
Bertakwa kepada Tuhan YME, Berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Bernalar Kritis, Mandiri, 
Gotong Royong, dan Kreatif ). Metode pembelajaran Ibu Pertiwi menggunakan pendekatan bercerita 
(story telling) dan saintifik. Program ini dilengkapi dengan tata letak serta ilustrasi yang memukau 
demi memastikan para siswa tertarik untuk membaca dan belajar.

Sahabat Mentari yang terkasih, 
Terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Marilah kita tingkatkan 
kolaborasi dan jalin kerja sama yang makin erat untuk memajukan dan meratakan pendidikan yang 
berkualitas ke seluruh penjuru tanah air. 

Bangun Pendidikan, Majukan Bangsa. 

Hormat kami,

Anna Rimba Phoa
CEO & Founder Mentari Group

Pesan Pendiri & Presiden Direktur
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Program Ibu Pertiwi adalah wujud nyata dari ikhtiar Mentari Group dalam 
penguatan karakter bangsa yang menjadi prioritas Kemendikbudristek RI. 
Program ini dapat membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa 
Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika 

di masa depan, khususnya bagi generasi emas tahun 2045.

5M

MengamatiMengomunikasikan

Menanya

Mengolah

Menarik

Informasi

Kesimpulan

Metodologi yang digunakan

Bercerita Saintifik
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Komprehensif Integratif

Aplikatif Menarik

Sistematik Membentuk Profil Pelajar 
Pancasila

Keunggulan

menggunakan metode yang 
lengkap: bercerita, 5M, HOTS, 
4C, dan literasi

nilai-nilai baik universal, nilai 
karakter bangsa, butir-butir 
Pancasila, dan mata pelajaran 
lainnya

kegiatan, latihan dan poin 
pembelajaran kontekstual, 
dan dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari

cerita, kegiatan, materi, dan tugas 
disajikan dengan ilustrasi dan tata 
letak yang menarik, sesuai dengan  
minat anak usia SD

peta nilai dan fitur pembelajran 
diberikan berjenjang, disesuaikan 
dengan usia anak, tahap 
perkembangan anak, dan eskalasi
pembelajaran nilai-nilai Pancasila

6 komponen nilai profil pelajar 
Pancasila tercakup di setiap unit 
dengan tingkat kedalaman yang
sesuai dengan usia anak SD
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Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, Mentari 
Group terus berikhtiar, berjuang di masa yang luar biasa, tidak ingin jatuh dalam 
pesimisme dan larut dalam apatisme.

Mentari menyadari dan menyaksikan semangat heroik dari para guru dan 
tenaga pendidik Indonesia. Mereka tetap bergerak dan berusaha memberikan 
pembelajaran terbaik kepada anak- anak kita, para siswa tercinta, meskipun masih 
secara daring. Para siswa juga masih sangat bersemangat dan terus berusaha 
memberikan yang terbaik, sekalipun belajar dari rumah dalam keterbatasan gerak.

Melihat kobaran semangat insan pendidikan Indonesia dan didorong oleh DNA 
yang selalu ingin memberikan pelayanan dan inovasi terbaik. Mentari Group 
menghadirkan banyak sekali kegiatan dan inisiatif yang benar-benar baru 
diciptakan pada tahun 2021.

Inisiatif tersebut dicetuskan untuk memastikan bahwa walaupun anak-anak 
harus belajar di rumah dalam keterbatasan, mereka tetap dapat mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang kreatif, bergembira, dan mengembangkan diri. Pada 
halaman berikut adalah beragam kegiatan yang telah Mentari Group laksanakan 
dengan sukses pada tahun 2021 dan mendapatkan sambutan meriah dari para 
siswa maupun pendidik dari seluruh Indonesia.

Iktisar Perusahaan

Berjuang di masa yang luar biasa
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Rangkaian perlombaan tahunan yang dirancang 
untuk mengasah literasi, numerasi, kreativitas, dan 
karakter pelajar Indonesia

Telah diikuti oleh 2.398 peserta

1. Inisiatif untuk Siswa

MEMO-Mentari Mathematics Olympiad

Lomba Koki Cilik

Lomba Bercerita Bahasa Indonesia 
bersama Menjadi Indonesia

Lomba Bercerita Bahasa Mandarin 
bersama Chunhui

2. Inisiatif untuk Orang Tua

Beragam seminar orang tua
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Mentari Group sebagai Organisasi Penggerak Kemendikbudristek yang menjadi 
mitra pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik di 
Indonesia

Rangkaian program pengembangan guru dan pendidik bersama para ahli. Telah diikuti 
oleh 4.898 peserta dari 2.822 sekolah

Program pengembangan guru dan pendidik se-Indonesia, baik secara eksklusif (in-
house) maupun kolektif. Telah diikuti oleh 14.791 peserta dari 5.653 sekolah

Bagian dari Pelajar Berkreasi. Mengajak 
guru mengasah kemampuan menulis dan 
menularkan semangat mengabdi melalui 
cerita. Telah diikuti oleh 310 peserta dari 
273 sekolah 

X

In-House &
Collective Training 

3. Inisiatif untuk Guru dan Pendidik
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Mentari Group percaya situasi sulit dan penuh tantangan dapat menjadikan kita lebih kreatif 
serta tetap dapat berkarya dan berbagi kepada sesama dengan karya terbaik. Asalkan kita 
mau bekerja keras, bersungguh hati, dan konsisten pada tujuan perusahaan, yaitu menjadi 
kontributor aktif dalam membangun SDM Indonesia yang unggul. Mentari Group tetap 
setia kepada moto “Bangun Pendidikan, Majukan Bangsa”. 

Sebagai wujud komitmen Mentari Group untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan 
sumber daya manusia yang unggul, Mentari Group secara konsisten menyelenggarakan 
program pelatihan bagi para pimpinan lembaga pendidikan dan para guru. Setiap 
tahunnya, tidak kurang dari 300 sesi pelatihan diadakan di berbagai kota di Indonesia. 
Informasi pelatihan dapat diakses di situs www.hadiryuk.id.
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Selama masa pandemi, Mentari Group terus meningkatkan jumlah pelatihan menjadi 
2 kali lipat dan 3 kali lipat untuk jumlah peserta pelatihan (2020-2021)



Mentari Books 9

Visi, Misi, Nilai Perusahaan      10

Tonggak Sejarah         11

Identitas Merek         12

Sebaran Layanan dan Pelanggan     13

Keunggulan Mentari       14

Solusi Mentari        15

Unit Layanan – Mentari Books       16

Unit Layanan – Mentari Teachers Academy    18

Unit Layanan – Mentari Assessment      20

Unit Layanan – ASTA Ilmu Sukses      22

Unit Layanan – Mentari Bookstore      25

Unit Layanan – Mentari Digital      29

Galeri          31

Kata Mereka tentang Mentari      32 

        

Daftar Isi



10 Mentari BooksVisi, Misi, Nilai Perusahaan

• BMS (Berani, Mau, Sanggup),
• C3A (Cakep, Cepat, Cerdas, Alive),
• KB (Karakter Baik) yang menjadi pilar Mentari 

Group, yakni • Integritas,
• Kejujuran,
• Kerja Keras,
• Melayani, dan
• Bekerja Sama.

Visi

Misi

Menjadi kontributor aktif dalam 
pembangunan SDM yang unggul di 
Indonesia untuk bisa berdiri sejajar 
dengan bangsa-bangsa terkemuka di 
dunia melalui jalur pendidikan.

• Menjadi tempat bertumbuh bagi generasi muda 
Indonesia yang kompeten, berkarakter baik, dan 
sejahtera.

• Menjadi sumber pengadaan materi 
pembelajaran dan pelatihan yang berkualitas 
dan unggul untuk seluruh lembaga pendidikan, 
pimpinan lembaga pendidikan, guru, orang tua, 
dan murid di seluruh Indonesia.

• Berkontribusi aktif dalam menciptakan materi 
pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan 
tuntutan zaman dengan mengintegrasikan 
teknologi terkini, sumber daya, dan talenta 
terbaik dari seluruh dunia.

Nilai Perusahaan
Untuk mendukung visi dan misi Mentari Group sehingga 
dapat terus bertumbuh dan berkontribusi untuk 
Indonesia, Mentari Group menjunjung tinggi nilai-nilai 
dan budaya perusahaan yang terdiri atas
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Melayani Lebih Dari 20 Tahun di Dunia Pendidikan

2004
Agar lebih dekat dengan pelanggan institusi dan pelanggan individu, Mentari 
Bookstore pertama didirikan.

2001
Mentari Books berdiri sebagai distributor buku pelajaran sekolah dari penerbit 

terkemuka di dunia yang juga menyediakan pelatihan guru.

2011
Mentari Assessment menjadi pusat resmi ujian bahasa Inggris Cambridge 

English (The Authorised Platinum Centre of Cambridge Assessment English).

2011
ASTA Ilmu Sukses (ASTA Ilmu Publishing) hadir sebagai penerbit dan 

penyedia konten pendidikan terpadu, antara lain subjek Matematika, Sains, 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, program pembangunan 

karakter berlandaskan Pancasila dan koleksi buku cerita anak.

2013
Mentari Digital sebagai e-learning yang  hadir untuk memenuhi gaya belajar 

generasi Z melalui media pembelajaran dan program berbasis web dan 

aplikasi, di antaranya  dan . 

2015
Mentari Teachers Academy (MTA) didirikan sebagai pusat pelatihan dan 

pengembangan profesional untuk guru, pendidik, dan tenaga kependidikan.

2016
Mentaripedia (www.mentaripedia.com) adalah portal belanja dalam 

jaringan (online) untuk memudahkan pelanggan berbelanja buku.

Ketujuh unit layanan berada di satu atap Mentari Group dan membentuk sebuah solusi terpadu untuk pendidikan.

2020
Yayasan Karya Kasih Mentari (MTA) terpilih menjadi salah satu Organisasi 

Penggerak Kemendikbudristek RI, membantu program pemerintah dalam 

pelatihan guru dan tenaga kependidikan.
Didirikan pula Kampus Mentari Academy sebagai sarana pembelajaran dan sertifikasi.

Selama lebih dari 20 tahun, Mentari Group: 
• menyediakan 4.500+ pelatihan guru, 
• melayani 9.000+ institusi pendidikan, 
• hadir di 11 wilayah kota besar, 
• dan 34 provinsi.
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Nama “Mentari” dipilih karena memiliki makna 
yang dalam dan mencerminkan semangat 
yang menjadi dasar berdirinya Mentari 
Group. Mentari adalah sumber energi, sumber 
kehidupan, dan pusat semesta yang setia 
menerangi aktivitas manusia.

Cahaya mentari yang selalu bersinar juga 
menggambarkan pentingnya peran buku 
dalam proses pendidikan. Sebagaimana di 
awal pendirian Mentari Books, misi utamanya 
adalah untuk mendatangkan buku-buku 
berkualitas internasional. Namun seiring 
berjalannya waktu, pelayanan di bidang 
penyediaan buku pun berkembang menjadi 
lebih terpadu, sesuai dengan kebutuhan yang 
berkembang di dunia pendidikan.

“Solusi terpadu untuk pendidikan” 
dipilih untuk menggambarkan 
pelayanan Mentari Group yang makin 
berkembang dan terpadu di bidang 
penyediaan konten-konten pendidikan 
dalam beragam bentuk. 

“Bangun Pendidikan, Majukan 
Bangsa” adalah slogan yang 
merepresentasikan visi dan misi 
Mentari Group untuk menjadi 
kontributor aktif dalam pembangunan 
sumber daya manusia yang unggul 
di Indonesia, yang menekankan pada 
peran penting pendidikan sebagai 
kunci utama bagi kemajuan suatu 
bangsa.

Simbol matahari yang sedang bersinar dipilih 
untuk merepresentasikan secara visual 
kesetiaan Mentari Group dalam memberikan 
solusi dan jawaban terintegrasi dalam dunia 
pendidikan baik untuk siswa, para pendidik, 
pemilik institusi, orang tua, maupun para 
pemerhati pendidikan.  

Warna jingga (orange) pada simbol matahari memperlihatkan cahaya pagi, 
melambangkan optimisme, kehidupan, keceriaan, dan harapan.

Warna merah bata pada tulisan Mentari melambangkan kedewasaan, tingkat 
kepercayaan yang tinggi, optimisme, dan keberanian. Selain itu, warna merah 
bata juga melambangkan warna tanah, yang dalam konteks ini hendak 
merujuk ke tanah air Indonesia.

Merek

Tagline

Slogan

Simbol

Warna
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Mentari Group telah melayani lebih dari 9.000 pelanggan berbagai segmen 
dan hadir di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan berbagai program 
unggulannya.

• Jakarta
• Aceh
• Medan
• Pekanbaru 
• Palembang
• Lampung
• Bandung
• Surabaya
• Bali
• Makassar
• Yogyakarta

9 Toko Buku 11 Kantor
Jatabek
• Puri Indah
• Kelapa Gading
• Radio Dalam
• Serpong
• Bekasi
Bandung
Surabaya Barat
Surabaya Timur
Makassar

Sebaran Layanan dan Pelanggan 13

Persebaran Pelanggan Mentari

Sasaran Segmentasi Lembaga

Sebaran Layanan Tim Mentari

30%15%

30%25%

Sekolah Nasional
Sekolah Nasional Plus
Sekolah Internasional
Lembaga Kursus dan lain-lain

• Semarang
• Batam
• Pontianak

3 Agen
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COMPETENCY
BASED

LEAERNING
SOLUTION

MATERIALS

MEASUREMENT

MANPOWER
DEVELOPMENT

MANPOWER
DEVELOPMENT

Dalam konteks menyediakan pembelajaran dan pengajaran berbasis kompetensi 
di sekolah, Mentari Group menghadirkan Competency-based Learning Solution 
yang mengandalkan tiga kekuatan utama, yaitu:

1. Materials 3. Measurements2. Manpower 
DevelopmentPenggunaan bahan 

ajar dan sumber 
pembelajaran 
dengan standar 
konten dan 
kompetensi yang 
diakui secara global. 

Penggunaan alat 
ukur yang tepat 
untuk memonitor 
perkembangan 
peserta didik (learner’s 
progress) dalam 
proses pembelajaran 
untuk memastikan 
kualitas pembelajaran 
dapat tetap terjaga.

Program pendampingan 
dan pengembangan 
tenaga pengajar secara 
berkelanjutan untuk 
menjawab tantangan 
dan dinamika di era 
disrupsi saat ini.

3M-BIG SOLUTIONS & SUPPORT SYSTEM
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Dalam upaya memberi manfaat maksimal bagi pelanggan, Mentari Group menerapkan 
formula yang disebut “3 Winning Strategies”. 

Keunggulan Mentari

Winning
Team

Winning
Program

Winning
System

Cerdas

Terpercaya

Berpengalaman Berkomitmen

Ramah

Metodologi 
yang terbukti

Dapat
diandalkan

Standar
Internasional

Profesional

Jaminan Winning System Mentari Group diwujudkan melalui 
komitmen dan kegiatan berikut:

Ketersedian Stock

Kunjungan Sekolah 
ke Luar Negeri

International Seminars & 
Gatherings

Konsultasi

Collective Training In-House Training

Pengiriman 
Tepat Waktu

Administrasi
yang Kuat

Keunggulan Mentari 15
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4. Sistem manajemen yang kuat menjamin 
pelayanan berkualitas, ketersediaan stok, 
dan pengiriman tepat waktu.

Lebih dari 9.000 institusi pendidikan di 50 kota 
telah memercayai Mentari Books sebagai 
penyedia layanan solusi terpadu untuk 
pendidikan di Indonesia. 

Tidak kurang dari 250 insan Mentari Group siap 
melayani sekolah dengan sistem yang kuat 
dan akurat.  Lebih dari 60 Education Consultant 
melayani setiap kebutuhan sekolah melalui  
pertemuan langsung dengan sekolah secara 
rutin,  konsultasi dan diskusi pengajaran, serta 
penggunaan program di sekolah.

Bekerja sama dengan penerbit terkemuka di 
dunia secara eksklusif, di antaranya Marshall 
Cavendish, Cambridge University Press, ASTA 
Ilmu Publishing, Shinglee Publication, Hodder 
Education, dan Singapore Asia Publication untuk 
menyediakan berbagai program kurikulum 
pengajaran dan pembelajaran.

Mentari Books16

Mentari Books adalah satu-satunya 
institusi terlengkap, terbaik dan paling 
konsisten dalam memberikan solusi terpadu 
untuk pendidikan di Indonesia. Kami melayani 
dengan tulus sebagai mitra sekolah selama 
lebih dari 20 tahun. 

Mentari Books memberi nilai tambah yang 
besar dan manfaat berlimpah untuk sekolah 
melalui keunggulan layanan kami yaitu:
1. Konsultasi Program kurikulum dengan 

kualitas terbaik dan berstandar internasional.  
Mentari Books bekerja sama dengan penerbit 
terbaik dunia dalam menyediakan program  
untuk TK-SMA dan Universitas. 

2. Pelayanan terbaik yang tak tertandingi 
dengan garansi pendampingan program 
pelatihan guru dan pimpinan sekolah yang 
berkualitas terbaik secara rutin.

3. Tim Education Consultant yang andal, 
berdedikasi tinggi, dan melakukan 
kunjungan rutin.
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Mentari Teachers Academy 
adalah pusat pengembangan profesional 
bagi guru yang berfokus pada kecakapan 
bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris, 
Matematika, Sains, bahasa Indonesia, dan 
juga topik-topik umum seperti kompetensi 
pedagogis, sosial, dan karakter.

Kami percaya bahwa guru yang berkualitas 
tidak pernah berhenti belajar dan bertumbuh. 
Kami mendukung guru dan pendidik untuk 
memaksimalkan kompetensi dan keterampilan, 
sehingga dapat membangun siswa-siswi 
Indonesia yang unggul.

Kami percaya guru dan pendidik perlu terus 
meningkatkan pengetahuan, kompetensi, 
dan memiliki karakter baik melalui program 
Pengembangan Profesi Berkelanjutan. Mentari 
Teachers Academy menyediakan pelatihan 
bagi guru dan pendidik untuk menjadi 
inovatif dan progresif dalam pengembangan 
pengajaran melalui:
1. Sesi pelatihan offline dan online
2. In-house training atau collective training
3. Pendampingan oleh pelatih ahli dari Mentari 

Teachers Academy
4. Penguasaan Kompetensi Pedagogis, Sosial, 

Profesional, dan Karakter

“Tempat di mana 
niat baik diteguhkan, 
harapan dinyalakan, 
semangat belajar 
terus berkobar, dan 
pertumbuhan yang 
berlanjut untuk lebih 
baik melayani sesama.”

-Anna Rimba Phoa,
CEO Mentari Group/Pembina Yayasan 
Karya Kasih Mentari

Temukan kami di: @mentariacademy

Mentari Teachers Academy18
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Program Organisasi Penggerak Bidang Literasi 
Sekolah Menengah dan Numerasi Sekolah Dasar

Kerja sama Program School 
Management Services

Bagaimana Mentari Teachers Academy membentuk Pendidik 
Berkompeten, Berkarakter Baik, dan Sejahtera?
1. Penggunaan silabus berstandar internasional
2. Penggunaan materi yang telah diakui dunia
3. Program yang kontekstual, sesuai dengan kebutuhan sekolah
4. Pendampingan oleh pelatih ahli di tiap-tiap bidang pelajaran

Program Pengembangan bersama Guru dan Pendidik di 
seluruh Indonesia:

Program mempersiapkan guru atau calon guru yang memiliki 
kepercayaan diri dan kompetensi tinggi untuk mengajar mata 
pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika dalam bahasa Inggris.

Pelatihan untuk semua guru dan pendidik di sekolah secara ekslusif 
dan intensif sehingga teknik pengajaran online dan offline semakin 
efektif dan menarik.

Program pelatihan dan pengembangan guru yang konsisten dan 
berkesinambungan. Menghadirkan topik penting untuk program 
Bahasa Inggris, Matematika, Metodologi, Pedagogi, Pembentukan 
Karakter dan Manajemen Pengajaran.

Pelayanan terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan semua 
aspek pendidikan untuk menghasilkan sekolah yang berkualitas 
tinggi, memiliki pertumbuhan berkelanjutan, kemandirian, dan 
lulusan yang bereputasi baik.

School
Management

Services (SMS) 
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Mentari Assessment merupakan pusat 

sertifikasi bahasa Inggris untuk siswa, guru, dan 

profesional. Mentari Assesment dipercaya menjadi pusat 

resmi Cambridge English (The Authorised Platinum 
Exam Centre for Cambridge Assessment English) di 

Indonesia dengan nomor identifikasi ID280, serta menjadi 

Authorised Test Centre untuk Michigan Language 
Assessment, USA.

Komitmen Kami
Mentari Assessment berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik dengan:

1. Mendukung sekolah dan lembaga pendidikan dalam 

pengembangan kurikulum bahasa Inggris berstandar 

internasional,

2. Layanan yang komprehensif untuk membantu sekolah 

mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan ujian 

dari konsultasi hingga pelatihan,

3. Pengelolaan proses administrasi dalam ujian, serta

4. Penyelenggaraan ujian yang memenuhi semua standar 

(full compliance) Cambridge Assessment English.

Cambridge Assessment merupakan salah satu 

departemen di University of Cambridge yang 

bertujuan untuk membantu jutaan orang belajar 

bahasa Inggris dan membuktikan keahlian 

mereka dengan standar dunia. Sekarang 

ini, Cambridge Assessment English menjadi 

pemimpin global dalam kualifikasi bahasa 

Inggris untuk siswa, guru, dan profesional.

Setiap ujian Cambridge Assessment English 

berfokus pada tingkat Common European 

Framework of Reference for Languages 

(CEFR), sehingga membantu pelajar untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara, menulis, 

membaca, dan mendengarkan mereka langkah 

demi langkah.

Lebih dari 5 juta orang di 140 negara memilih 

ikut dalam ujian Cambridge English setiap 

tahunnya.

C1 Advanced

B2 First

B1 Preliminary

A2
FLYERS

A2
Key

A1
MOVERS

Pre-A1
STARTERS

Cambridge Assessment English

Di seluruh dunia, 20.000 universitas, perusahaan, 

pemerintahan, dan organisasi lainnya mengandalkan 

sertifikat Cambridge English sebagai bukti kemampuan 

berbahasa Inggris.

Mengenal Cambridge English

Mentari Assessment20
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Mentari Assessment menawarkan dua 

ujian Michigan Language Assessment, 

yaitu MET Go! Digital dan MET Digital 

yang dilaksanakan secara daring. 

Penjelasan dari kedua ujian ini dapat 

dilihat melalui bagan berikut.

Mengenal Michigan 
Language Assessment 

MET Go! is a multilevel exam
made specifically for ages

11-15.

3 skills
listening, reading, & writing

4 skills
listening, reading, writing, & speaking

Multilevel

A1 A2 B1

2 skills
listening & reading

4 skills
listening, reading, writing, & speaking

The Michigan English Test
(MET) is a multilevel exam

for age 16 and above.

Multilevel

A2 B1 B2 C1

8 alasan perlu sertifikasi 
Cambridge English

Pengakuan kompetensi 
berstandar internasional.

Peserta akan termotivasi untuk 
belajar bahasa Inggris secara 
komprehensif.

Ujian dimulai dari tingkat pemula 
berlanjut ke tingkat yang lebih 
tinggi sehingga siswa secara 
bertahap dapat membangun 
kepercayaan diri dan kompetensi.

Peserta akan memiliki keuntungan 
yang signifikan ketika melanjutkan 
ujian bahasa Inggris ke jenjang 
yang lebih tinggi, tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi, dan mendapatkan 
peluang karir yang luas.

Cambridge Qualifications 
mencakup keempat aspek 
keterampilan bahasa, 
yaitu membaca, menulis, 
mendengarkan, dan berbicara, 
yang lebih relevan dengan 
kehidupan sehari-hari.

Cambridge English menyediakan 
materi pembelajaran yang 
mendukung proses pembelajaran 
dan kebutuhan persiapan ujian.

Mendapatkan hasil objektif dari 
badan berstandar internasional 
yang menunjukkan bahwa 
peserta dapat mencapai 
kompetensi dan kesuksesan 
dalam program bahasa Inggris.

Cambridge English memiliki 
standar kualitas yang tinggi dan 
terpercaya, sehingga di akui oleh 
organisasi di seluruh dunia.

Temukan kami di: @mentariassessment
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ASTA Ilmu Sukses
(ASTA Ilmu Publishing) 
merupakan penerbit yang 
menyediakan konten pendidikan berupa buku teks sekolah dan buku cerita untuk setiap 
jenjang sekolah.

ASTA Ilmu Publishing mengajak setiap insan untuk bertualang dan menemukan dunia baru 
melalui program yang menarik dengan harga terjangkau. Materi pada terbitan ASTA disusun 
berdasarkan standar internasional dan sudah disesuaikan dengan kurikulum nasional. 
Ilustrasi yang menarik akan menemani pembaca di sepanjang pembelajaran sehingga 
belajar terasa lebih menyenangkan.

Saat ini, ASTA Ilmu Publishing telah mendunia bersama penulis, illustrator dan talenta terbaik 
Indonesia. Program ASTA dipercaya dan tersebar hingga ke 34 negara.

Yuk, jelajahi dunia dan perluas wawasan bersama ASTA Ilmu Publishing! 
#LiterasiMembangunBangsa

Singapura

Malaysia

Thailand

Vietnam

Kamboja

Filipina
Yunani 

Myanmar
Wilayah UAE
(22 negara)

Cina

Hongkong

Turki

Chili

Judul buku ASTA di pAsAr inTernasionAl 
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PROGRAM ASTA
ASTA Ilmu Sukses 23

PrASekolAh

Sekolah dAsAr

SMP-SMa Sl educATion

JUDUL 
BARU
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oxford university presS

Temukan kami di: @astailmusukses

ASTA Ilmu Sukses menghadirkan program literasi terbaru “Menjadi Indonesia” 
yang dikemas secara menarik dengan tujuan mengembangkan minat baca 
dan daya imajinasi anak, meningkatkan kemampuan berbahasa anak, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan anak.

Seri Cerita Indonesiaku Seri Cerita Imajinasiku

Seri Cerita Sahabat Kecilku
JUDUL
BARU

ASTA Ilmu Sukses24
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ASTA Ilmu Sukses22

Mentari Bookstore 25

Mentari Bookstore tidak hanya 
menyediakan dan menjual buku, 
tetapi juga memberikan nilai lebih 
dari segi pelayanan, yaitu melalui 
program unggulan dan promosi.

“Dapatkan penawaran spesial sebagai 
member eksklusif”
Nikmati diskon 10% setiap berbelanja di 
seluruh Mentari Bookstore untuk semua 
produk, kecuali textbook, workbook, dan 
homework.

“Kado buat kamu yang berprestasi!”
Dapatkan diskon 25% sebagai apresiasi 
untuk siswa yang berprestasi. 

“Banyak cinta & hadiah di 
@mentari_bookstore, gabung yuk!”
Follow akun Instagram @mentari_bookstore 
dan dapatkan hadiah menarik

Program Promosi
Mentari Bookstore:

1

2

3

Mentari Smart Club (MSC)

Smart Student Program (SSP)

InstaLOVE @mentari_bookstore
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Sebagai bagian dari Mentari Group, Mentari Digital menyediakan solusi digital yang 
inovatif dan terintegrasi dengan pelayanan berkualitas yang dapat diandalkan. 

Sejak didirikan pada tahun 2013, Mentari Digital berkomitmen untuk menyediakan 
lingkungan pembelajaran yang terbaik. Solusi pembelajaran digital (e-learning) yang 
lengkap dengan menggunakan platform digital, kurikulum berbasis digital, sumber-
sumber pembelajaran, Learning Management System (LMS), ensiklopedia dalam jaringan 
(online) dan digital, permainan dan aktivitas yang mengedukasi, dan program membaca 
literatur digital.

Selain itu, untuk memberikan kemudahan akses sumber 

pembelajaran, pengembangan diri, peningkatan 

kompetensi dan inspirasi bagi para guru, siswa, hingga 

orang tua, Mentari Group menghadirkan 2 platform 

sekaligus, yakni Hadiryuk dan Maupintar.

Saat ini Mentari Digital mewakili penerbit-penerbit terkemuka di dunia, antara lain Cerebry, 
EzyEducation, Geniebook, Koobits, Kognity, dan myON secara eksklusif untuk Indonesia.

Mentari Digital 29
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Hadiryuk adalah portal e-ticketing dan pengelolaan event yang menghadirkan beragam 
seminar, workshop, dan lomba-lomba yang inspiratif. Siapa pun dapat memilih dan 
mendaftar kegiatan yang tersedia. Sementara itu, Maupintar merupakan ekosistem 
pembelajaran bagi para siswa, guru, hingga orang tua. Di dalamnya, terdapat layanan 
berupa kursus daring bersama Mentari Tutor Online (MTO), seri video tutorial yang 
mengajarkan konsep Matematika dengan cara yang mudah untuk siswa Sekolah Dasar, 
hingga video-video pelatihan bagi para guru maupun orang tua. Maupintar telah tersedia 
di Playstore dan Apple Store. Portal dan dashboard guru Maupintar juga dapat diakses 
dengan mudah melalui website, maupintar.id.

Mentari Digital30
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Insan Mentari 
selalu hadir dan 
siap membantu 
Anda.

Galeri Mentari 31
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Galeri Mentari“Springfield School has been working with Mentari since 2003. 
The service is quite satisfactory. Mentari is very cooperative 
and complete in providing textbooks. The delivery of books is 
also on time.”

“After 20 years of working with Mentari Group, we have 
become very close friends with Mentari. The Mentari team 
always provides important and accurate information.
We can always count on the Mentari team, whoever is sent 
to our school. The sun also always develops according to the 
times.”

“Mentari Group is one of the Golden Christian School 
partners who are very quick to see the obstacles in Indonesian 
education and provide the best solutions for school institutions. 
Both through innovative learning books and seminars to equip 
Indonesian teaching staff.”

“I met Ms Anna more than a decade ago, when she came to 
our school with a bunch of books.
And promised that she would deliver all the books I needed. 
And no doubt she did. From that then onwards, I never had to 
look for another publisher or partner for my school.”

Erly Feniwati
Director of Springfield School, Jakarta

Andrew A. Susanto
Director of Saint Nicholas Group, Jakarta

Windra, S. Si
Principal of Elementary School, Golden Christian School, 
Palangkaraya

Anjeni Devi
Director of Studies, Primary Mahatma Gading Intercultural 
School, Jakarta

Kata Mereka tentang Mentari Group32
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