DONATUR
PROPOSAL

TENTANG KAWAN
CENDEKIA

KAWAN CENDEKIA
Kawan Cendekia adalah lembaga pendidikan yang
berfokus pada nilai lingkungan, seni, dan budaya.
Mimpi dari Kawan Cendekia adalah menghasilkan
generasi mendatang yang bangga akan tanah air dan
bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui pendidikan yang tepat dan berkualitas, Kawan
Cendekia yakin bahwa generasi muda dapat
beradaptasi, berinovasi akan segala tantangan
mendatang, oleh sebab itu Kawan Cendekia selalu
berusaha menyajikan materi – materi edukasi yang
terbaik, relevan dan menyenangkan.
Kawan Cendekia juga yakin bahwa pendidikan
berkualitas adalah hak bagi semua anak, sehingga
aksesnya harus dibuka seluas – luasnya.
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PERJALANAN KAWAN CENDEKIA
April
2015

Jelajah Edukasi dimulai
Workshop batik dan keramik

Desember
2015

Yayasan Kawan Cendekia berdiri

September
2016

Kelas Aktivitas untuk Anak & Dewasa dimulai
Membuat kertas topeng

November
2016

Lokakarya Anak dimulai
Membuat bunga warna

Maret
2017

Lokakarya Sosial dimulai
Rubadubii

Juni
2017

Berbagi Bersama Kawan Cendekia

Juli
2018

Kelas Pertama PAUD 2018 – 2019 dimulai

Sekarang

Kelas PAUD, Kelas Aktivitas, Lokakarya Anak, Lokakarya Dewasa, Lokakarya Sosial
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LATAR BELAKANG
1

2

Rendahnya pendidikan yang
mengedepankan lingkungan, seni dan
budaya yang merupakan bagian
penting dari identitas sebuah Bangsa

Masyarakat kelas menengah dan kebawah
tidak dapat mengakses pendidikan
berkualitas karena ekonomi
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VISI & MISI
VISI
Menjadi Lembaga Pendidikan terpercaya untuk menghasilkan generasi muda yang lebih baik agar
dapat bermanfaat bagi masyarakat serta mencintai tanah airnya.

MISI
1

Menyediakan fasilitas untuk beraktivitas, belajar, dan bermain dengan cara yang kreatif dan
inovatif serta mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan sesuai dengan budaya
Indonesia dan mengutamakan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.
2

Memberikan kesempatan dan akses yang sama pada beragam kelas masyarakat untuk
mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
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PROGRAM KAWAN
CENDEKIA

PROGRAM
1

Mengedepankan nilai-nilai lingkungan, seni dan budaya melalui berbagai program pendidikan baik
formal maupun non-formal
Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Menggunakan pendekatan yang terinspirasi dari
Reggio Emilia yang pertama di Indonesia untuk
anak usia 1,5 - 6 tahun
Kelas Aktivitas
Kegiatan keterampilan seni, budaya, dan
lingkungan, yang diadakan di Kawan Cendekia
pada akhir pekan, untuk anak usia 2 – 6 tahun
Jelajah Edukasi
Sarana kegiatan wisata edukasi dan lokakarya anak

Lokakarya Anak
Kegiatan keterampilan kolaboratif untuk anak usia
2 – 18 tahun
Lokakarya Umum
Kegiatan keterampilan kolaboratif untuk anak usia
diatas 18 tahun
Lokakarya Sosial
Kegiatan keterampilan kolaboratif dengan misi
sosial untuk anak usia 2 – 18 tahun

Perpustakaan mini bagi anak dan dewasa
2

Memberikan akses kepada berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang,
strata ekonomi, dan lain sebagainya, dengan subsidi silang dan bantuan dari para donatur yang
memiliki visi dan misi serupa.
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RENCANA OPERASIONAL (TIMELINE)
2018
PAUD
Pembukaan Kelas Adik untuk
usia 2-3 tahun

2019

2020

PAUD
1. Kelas Adik untuk 1,5 – 2,5 tahun
2. Kelas Kakak usia 2,5 – 4 tahun
3. Subsidi silang dari sesama siswa
Kelas Aktivitas
Diadakan rutin 2 kali sebulan

PAUD
Penambahan Kelas Eksplorasi
untuk anak usia 4-6 tahun
Lokakarya Anak / Sosial
Diperluas ke daerah luar Jakarta
Tempat Penitipan Anak
Pengembangan

Perpustakaan Mini
Pengembangan (terjadwal)
Ruang Riang
Diselenggarakan bagi anak-anak
sekitar Kawan Cendekia 1 kali
seminggu, usia 4-7 tahun
Tempat Penitipan Anak
Rencana diadakan akhir tahun 2019

2021
PAUD
Pengembangan seluruh aktivitas
Pendidikan

2022
PAUD
Pengembangan
Kelas Campuran

2023
PAUD
Pengembangan
Kelas Campuran
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DAMPAK POSITIF
6
39
36
31
22
300
1245

Daerah terjangkau: Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Tangerang, Kab.Bogor, Jakarta Pusat, Bekasi
Anak terdaftar di PAUD
Lokakarya anak, umum & sosial telah diadakan
Institusi telah berkolaborasi dengan Kawan Cendekia
Kelas aktivitas telah diadakan
Buku donasi terkumpul untuk perpusatakaan mini
Anak dan dewasa telah mengikuti keseluruhan aktivitas Kawan Cendekia, sekitar 30% nya tidak
mampu

Testimoni
“Zaman sekarang semakin jarang ada sekolah yang lingkungannya terbuka tanpa AC, berbasis Bahasa Indonesia,
dan mementingkan eksplorasi anak. Hal tersebut kita temukan di TB Kawan Cendekia, dan kami sangat senang
oengenalan Pendidikan anak kami, Budi, bisa dimulai di sini.” – Dila Tumbuhijaurban & Rayi RAN
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PENDANAAN

ALOKASI PENDANAAN
Pengembangan bangunan
3,4%
Perpustakaan mini
2,8%
Operasional
kelas aktivitas
11%
PAUD
83%

Kebutuhan dalam 4 Tahun
30 juta Pengembangan bangunan
15 juta Per bulan untuk PAUD
2 juta Per bulan untuk kelas aktivitas
500 ribu Per bulan untuk menambah
koleksi buku perpustakaan
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PAKET DONASI
Satu Kali
50 juta

Sponsor pengembangan
bangunan

25 juta
10 juta

Sponsor PAUD selama 1 bulan
Sponsor 10 kelas aktivitas

5 juta

Sponsor pengembangan Kawan
Cendekia di daerah lain

1 juta

Sponsor 12 buku untuk
perpustakaan mini

Bulanan
350 ribu
100 ribu

Pengembangan bangunan per bulan

50 ribu

Sponsor material pengajaran 1 anak
selama 1 bulan

Subsidi 1 orang anak untuk 1 kelas
aktivitas per bulan

Donasi juga dapat diberikan dengan nominal sukarela
rekening Yayasan Kawan Cendekia – BNI Giro 44 44 44 1941
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TEAM
Ariza Indriana
Kecintaannya pada dunia seni membuat Ariza menekuni berbagai pekerjaan di bidang seni mulai dari muralist,
visual decorator, video clip creative designer hingga menjadi guru seni. Ariza kemudian mendirikan Kawan Cendekia
bersama rekan-rekannya untuk membuat sekolah yang menekankan nilai kesenian dan kreativitas. Dalam Kawan
Cendekia, Ariza berperan sebagai perencana, pembuat dan pelaksana program yang berkaitan dengan seni,
lingkungan dan budaya.

Putri Lokitasari
Pendidikan dan manusia merupakan subjek yang menjadi perhatian Putri sejak dulu yang juga mendorongnya untuk
menekuni ilmu psikologi sains di Universitas Indonesia. Putri kemudian berkecimpung di dunia pendidikan salah
satunya sebagai guru; menjadi tim Pendidikan di LeafPlus - Agency Komunikasi, untuk membuat program – program
edukasi di bidang lingkungan; serta menjadi pembuat konten materi pembelajaran anak bersama Guru Bumi. Ia
kemudian memutuskan untuk membangun Kawan Cendekia yang menekankan pendidikannya di bidang lingkungan,
seni serta budaya.
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TERIMA KASIH
YAYASAN KAWAN CENDEKIA
Jl. Haji Nian no. 54
Petukangan Selatan – Jakarta Selatan
087777335336
admin@kawancendekia.com
@kawancendekia
www.kawancendekia.com

