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Mengapa Program ini Penting
Pembelajar
Sepanjang Hayat 

Melanjutkan visi Sekolah
Kembang untuk menumbuhkan
pembelajar sepanjang hayat yang
antusias dan bahagia. Program
PAUD dan SD yang memberi
ruang untuk belajar sesuai
keunikan setiap anak terbukti
dapat memelihara naluri anak
untuk terus belajar.  

Pendidikan yang
Berpusat pada Anak 

Setelah berhasil menjalankan
pendidikan yang berpusat pada
anak usia dini dan usia sekolah,
kini kami ingin melanjutkan
perhatian kami kepada anak usia
remaja. Bagaimana pendidikan
seharusnya memberi
pengalaman belajar yang sesuai
untuk remaja? 

Lingkungan Belajar
yang
Mengembangkan
Seisi Komunitas 

Budaya belajar yang kental di
antara para guru, murid, bahkan
orang tua sehingga membuat kita
merasa bahagia dan berkemban,
ingin kami lanjutkan. .



Mulai
Sekarang

Pandemi memaksa kita memikirkan ulang makna
belajar. Lebih jauh lagi, memaksa para praktisi
pendidikan memikirkan ulang proses belajar di
sekolah yang sudah berjalan ratusan tahun.

Ke mana pendidikan harus berubah? Tidak
banyak sekolah yang dapat merancang perubahan
sekolah, terperangkap dalam kebiasaan yang
selama ini tampaknya berjalan sangat baik. 

Fokus pada pendidikan untuk masa depan.



Mulai dari Kepentingan Terbaik 
Anak sebagai Remaja 

Sudah

siap?



Apa yang
dibutuhkan

remaja? 

Lingkungan dan

keluarga 

Regulasi Diri 

Pengalaman 

Ruang eksplorasi,

kesempatan untuk

berbuat salah 

Belajar
merencanakan dan

mengelola 



Bagaimana cara belajar di
SMP Kembang? 
Belajar di SMP Kembang tidak terbatas pada apa yang ada di dalam sekolah. 

1
Berbasis proyek dan
Inkuiri 

2 Kontekstual 

3
Melalui kesempatan
berjejaring 

4 Belajar dari Ahlinya 

5

6 Magang 

Belajar kecakapan
hidup 



Guru SMP
Kembang 

Berperan sebagai Fasilitator 
Menawarkan sumber daya, memonitor

perkembangan dan mendorong anak

memecahkan masalah secara mandiri.  

Berperan sebagai Mentor 
Berbagi inspirasi dan kebijaksanaan,

Mendorong anak mengekspresikan diri,

mengembangkan ketrampilan 

Berperan sebagai Pamong 
Mendidik dengan welas asih sesuai dengan

pertumbuhan dan perkembangan si anak -

KHD



Apa saja
yang akan
dipelajari? 

01 Minat riset anak 

02 Konteks lingkungan 

03 Kecakapan hidup 

04 Kurikulum Nasional 

05 Referensi kurikulum lainnya,

seperti yang dilakukan di SD

Kembang. 



Bentuk Sekolah Non Formal



UU Sisdiknas 2003 Pasal 12 Ayat 1 (e): Setiap peserta didik pada
setiap satuan pendidikan berhak: pindah ke
program pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain yang setara;

Penghapusan Ujian
Nasional 

Tidak ada ujian kelulusan 
Asesmen Kompetensi Minimum
Kelulusan ditentukan sekolah : Final
Project 
Bagaimana penyetaraan dilakukan? 



Bentuk Awal
SMP
Kembang 

01 Izin PKBM 

02 Lokasi : Kampus Kembang 

03 Learning Hub 

04 20 murid dengan 2 guru + 1

Kepsek 

05 Bermitra dengan berbagai

pihak/klub untuk kesempatan

berjejaring dan magang. 



Lulus SD 
Dapat menjadi murid kelas 7 dan 8. 

Siapa murid SMP
Kembang?

Lolos seleksi 
Portfolio, Wawancara

Orangtua & Sekolah Kembang sejalan 
Wawancara 



The goal of education is to
create men and women who

are capable of doing new
things, not simply repeating
what other generations have

done.

Jean Piaget 


