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Hal : Penawaran Kerjasama Membuka Cabang Lembaga Pendidikan  

 

Kepada Yth. 

Bpk/Ibu Peminat Bisnis Pendidikan  

Di Tempat 

 Salam sejahtera semoga Allah selalu memberikan karunia dan kemudahan kepada kita 

dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari hari. Amin  

 Lembaga Pendidikan anak pintar adalah Lembaga Bimbingan Belajar yang sudah 

berdiri mulai tahun 2007. Dengan system yang sudah teruji di berbagai situasi dan kondisi 

politik, ekonomi serta geografis, khususnya di daerah jawa tengah dan DIY. Oleh Karen itu 

kami berupaya melakukan ekspansi, mengingat banyaknya peminat dan pengembang bisnis di 

bidang pendidikan semakin representatife dan bersaing, ditengarai oleh banyaknya kalangan 

pebisnis yang ingin berinvestasi secara aman nyaman dan provitable. Disamping itu  investasi 

di bidang Pendidikan tidak mengenal krisis dan selalu di butuhkan masyarakat dari kalangan 

atas, menengah bahkan sampai kalangan bawahpun, investasi dibidang ini sangat menjanjikan 

selain keuntungan dari segi finansial juga merupakan kepuasan moral. Karena dalam membuka 

usaha pendidikan adalah ladang untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat. 

 Besarnya antusias dan  kepercayaan masyarakat dengan Lembaga Bimbingan Belajar 

Anak Pintar membuat tim managemen yakin untuk terus berinovasi guna mengembangkan 

program dan sitem pembelajaran yang dimiliki oleh Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar, 

untuk diperkenalkan kepada khalayak umum. 

 Oleh karena itu, dengan selalau menjaga profesionalisme  kami mengundang atau 

mengunjungi  Bapak/Ibu yang telah kami prioritaskan menjadi partner dan mitra yang akan 

mampu sebagai pengembang dan pengelola Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar. 

Demikian penawaran  ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

Wassalam. 

Tim Managemen 
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A. PENDAHULUAN 

 

Menurut UU tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan selain di sekolah formal juga dapat diselenggarakan di sekolah non formal 

seperti Bimbingan Belajar dan lainnya. Pendidikan non formal juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu 

ditunjukkan dengan adanya permintaan masyarakat yang sangat tinggi dan juga semakin bertambahnya 

pendirian lembaga pendidikan non formal, Salah satunya adalah lembaga bimbingan belajar Anak Pintar. 

Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar bergerak dibidang pendidikan non formal yang khusus mengelola 

anak anak TK (Taman Kanak Kanak) dan SD (Sekolah Dasar). Ini adalah Wujud partisipasi Lembaga dalam 

mencerdaskan anak bangsa. Selain ikut mencerdaskan anak bangsa,  keberadaan Lembaga Bimbingan 

Belajar Anak Pintar juga telah terbukti menciptakan lapangan pekerjaan baru yang menyerap tenaga kerja, 

sekaligus membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan ikut meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar bersifat mandiri dan non formal.  Lembaga Bimbingan 

Belajar Anak Pintar  siap bekerja sama dengan pihak lain untuk memperluas jaringan dengan membuka 

cabang – cabang baru.  

 

B. LATAR BELAKANG 

Dunia anak adalah dunia bermain. Tidak lain dan tidak bukan selain bermain. Semua hal yang ditemui, 

dilakukan, dipelajari dan dipersepsikan oleh anak disetiap harinya adalah merupakan pengejawantahan dari 

bermain itu sendiri. Lewat bermain anak-anak belajar memecahkan masalah, belajar mencintai, belajar 

mengenal, mengerti dan menghormati orang lain, belajar lingkungan, belajar agama, belajar menghitung, 

belajar sains, belajar peran, berajar art dan craft, belajar membaca dan menulis, serta belajar tentang segala 

hal dari hidup itu sendiri. Untuk itu Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar dalam meng aplikasikan 

Program terhadap anak selalu berusaha memperhatikan tahapan perkembangan anak, hak anak, komunikasi 

efektif terhadap anak dan yang lainnya yang memang dibutuhkan anak.  
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Dari prinsip bermain anak yang sesederhana itu, dan dari visi misi lembaga maka menjadi kebutuhan 

yang penting bagi Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar untuk selalu meningkatkan pemahan tentang 

anak dengan selalu meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas SDM  didalam tubuh lembaga, serta 

terbuka untuk menerima saran dan kritik dari pihak lain. Apalagi  ada yang ber keinginan membantu 

bersama sama mengembangkan Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar untuk menjalin kerjasama sebagai 

partner untuk membuka cabang cabang baru.  

C. PROFIL 

 Anak Pintar merupakan lembaga bimbingan belajar  untuk anak-anak, Khususnya anak TK dan SD yang 

sedang berkembang dan sudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. karena memiliki sistem dan metode 

yang telah teruji dan ada beberapa hal metode kita tidak dimiliki oleh  lembaga lain, dan sudah meluluskan 

banyak peserta didik. Lembaga kami  sudah berdiri sejak tahun 2007. yang ber pusat di Jogja.  

             VISI  

1. Membangun jaringan bisnis lembaga pendidikan anak usia dini 

             MISI  

1. Membuka peluang-peluang usaha sebagai mitra pengembang 

2. Menerapkan konsep belajar yang efektif untuk anak usia dini 

            TUJUAN 

Menciptakan lembaga pendidikan anak usia dini yang professional dan representative. 

Adapun program yang telah dilaksanakan adalah: 

1. PROGRAM UNGGULAN  

1. BERHITUNG MENGGUNAKAN JARI 

Berhitung Menggunakan Jari Ini Kita Sebut Dengan Metode Jari Ku Pinter. Berhitung praktis dan 

sistematis, Yaitu cara berhitung cepat dan pintar menggunakan dua tangan sepuluh  jari, yang dimana 

anak anak sangat senang mempelajarinya, karena mudah di pahami dan cara pembelajarannya yang 
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sangat menyenangkan serta penuh dengan permainan, sehingga anak anak mudah menerima materi 

karena tidak membebani memori otak pada anak. 

2. METODE  MEMBACA CEPAT  

Yaitu metode belajar membaca  yang terbaru dan sangat efektif untuk di pelajari anak anak karena 

metode ini merupakan perpaduan antara gerakan, pikiran dan konsonan yang di aplikasikan kedalam 

ucapan. 

3. BELAJAR MENULIS 

Belajar menulis dari pengenalan garis (lurus,datar,lengkung ,bentuk geometri sampai menulis huruf, 

angka dan kalimat. metode ini sudah menjadi satu program dengan belajar membaca dimana setelah 

siswa belajar membaca  siswa sekaligus belajar menulis (menjadi satu buku dengan belajar 

membaca). 

 

2. PROGRAM PENGEMBANGAN 

1. BERHITUNG JARI PENERAPAN MATEMATIKA SD 

Dimana program ini adalah pengembangan dari berhitung jarikupinter yang kita aplikasikan atau kita 

terapkan kedalam pembelajaran matematika SD. Materi yang disajikan antara lain (mengenai soal 

cerita, penjumlahan bersusunpanjang dan masih banyak lainnya) 

2. BIMBINGAN UMUM UNTUK SD 

Program ini program bimbi9ngan belajar untuk SD dimana kita menggunakan system dan konsep 

pembelajaran yang berbeda dengan lembaga lembaga lainnya. 

3 . WORKSHOP DAN PELATIHAN 

Kegiatan workshop dan pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan ini 

untuk guru TK dan HIMPAUDI tingkat kabupaten dengan materi  yang berhubungan dengan anak. 

tujuan kegiatan ini untuk promosi mengenalkan brand ANAK PINTAR.  

4. OUTBOUND  

Outbound adalah kegiatan di alam terbuka. Outbound  juga dapat memacu semangat belajar dan 

motivasi pengembangan diri. Outbound merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan  yang 

didapat dari serangkaian pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu semangat dan kreativitas 

seseorang. Oleh karena itu, outbound adalah usaha olah diri (olah pikir dan olah fisik) yang sangat 
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bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja dan prestasi. Outbound anak 

dikonsep sesui dengan tingkat umur anak serta sebagai media pembelajaran. 

 

D.  KONSEP KERJASAMA 

Alasan memilih Bimbel Anak Pintar 

Lembaga Bimbingan Belajar Anak Pintar sebagai usaha dibidang Pendidikan yang menjanjikan hal ini 

didukung oleh fakta pendukung, antara lain : 

a. Setiap orang membutuhkan pendidikan, manusia belajar dimulai sejak lahir sampai akhir hayatnya. 

Di Indonesia sendiri umumnya orang tua menyekolahkan anaknya sejak pra sekolah ( play group). 

Anak Pintar mengambil segmentasi pasar kelas TK dan  SD 

b. Materi program pembelajaran dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya anak anak 

c. Tidak hanya berhenti dalam proses belajar mengajar kepada anak, tapi juga memberi pemahaman 

serta materi materi kepada orang tua mengenai kebutuhan yang mendasar pada anak. 

d. Pengelolaan Lembaga Bimbingan Belajar relatif mudah dan sederhana yang sudah teruji. 

e. Tidak seperti perusahaan lain, resiko Lembaga Bimbingan Belajar relatif kecil. 

f. Tarjet konsumen konsumen yang jelas dari kalangan menengah kebawah dan kalangan atas. 

g. Banyak siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah karena terlalu cepat, banyak kegiatan di 

luar sekolah, atau kurang suka dengan lingkungan sekolahnya. Hal ini membuat siswa merasa dirinya 

harus mengikuti bimbingan belajar untuk mengejar materi sekolah. 
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Siapa yang cocok memilih bisnis ini 

a. Profesional yang ingin berinvestasi di dunia pendidikan. 

b. Pengusaha yang ingin memperluas revenue (sumber pendapatannya) 

c. Pecinta dunia pendidikan yang ingin memiliki bisnis pendidikan yang sesuai  

d. Suami yang ingin istrinya aktif dan mandiri, namun tidak melalaikan prestasi anak dan keluarga, 

sekaligus dapat   menghasilkan profit 

e. Pemilik properti (rumah atau ruko) yang masih bingung bagaimana cara mengoptimalkan propertinya 

(ketimbang  disewakan) 

f. Siapapun, yang mau telaten, sabar dan berjuang serta berusaha keras. 

Syarat-syarat dan ketentuan : 

1. Sistem franchise Anak Pintar adalah pengembangan dengan pembukaan cabang baru dengan 

membayar franchise fee untuk jangka waktu 5 tahun dan membayar royalty fee setiap bulan. 

2. Franchise fee untuk satu outlet (cabang baru) untuk jangka waktu 5 tahun adalah sebesar 

Rp.10.000.000,-  (  Sepuluh Juta Rupiah )  

3. Biaya transportasi untuk 2 orang besarnya sesuai dengan rute dan jarak perjalanan yang 

ditempuh.(untuk daerah luar jawa tengah) 

4. Sebagai bukti keseriusan biaya transportasi dikirimkan setidaknya 3 hari sebelum tim manajemen 

Anak Pintar berangkat ketujuan. 

5. Untuk area jawa tengah sebagai bukti keseriusan mengirim kan biaya join fee sebesar 10 % dari biaya 

franchise (yang akan di akumulasi dengan biaya franchise) 

6. Biaya franchise akan di lunasi setelah penandatanganan kontrak kerjasama.  

7. Pembukaan 2 outlet sekaligus, untuk outlet ke-2 franchise fee mendapat diskon 50%. 

8. Royalty fee sebesar 20 % setiap bulan per siswa  .  (akan di kirim secara transfer bank tiap bulannya 

sebelum  tanggal 5 pada bulan berikutnya, ke rekening Anak Pintar Pusat) dari setiap outlet. 
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9. Setelah penandatangan kontrak kerjasama (MoU) franchisee mendapatkan: 

Training  produk anak pintar, sampel buku – buku administrasi, sampel surat menyurat ( sooft file), 2 

rim brosur, 1 banner depan dan 1 Baner ruangan, 2 umbul-umbul, 1 rim formulir pendaftaran, dan 

stempel Anak Pintar serta sampel modul pembelajaran. 

10.  Investor (franchisee) sanggup menyediakan tempat sebagai kantor dan ruang belajar. 

11. Tempat bisa milik sendiri atau menyewa. 

12. Setiap kabupaten kota hanya ada satu outlet cabang dan bisa dibuat outlet pembantu di kecamatan 

bila diperlukan. 

13. Anak Pintar Pusat dapat mencabut ijin outlet franchise jika terdapat perselisihan yang tidak bias 

diselesaikan. 

14. Franchisee mendapat prioritas perpanjangan kontrak untuk 5 tahun ke-2, tentunya setelah 

dikonsultasikan dahulu dengan Anak PintarPusat minimal 6 bulan sebelum berakhirnya kontrak. 

 

E. SIMULASI PENDAPATAN AKAN DIKIRIM TERPISAH  ( file tersendiri ) 

 

G. ALUR PENDAFTARAN CABANG BARU 

1. Calon Mitra Baru  Mengisi formulir pendaftaran calon mitra kerja. yang akan di kirim setelah  

 pengajuan cabang baru masuk ( lewat sms/telpon/e-mile)/ download lewat   

   www.bimbelanakpintar.com 

2. Mengirimkan formulir Calon pendaftaran Mitra baru Lewat POS / Emile 

3. Setelah form terkirim / sampai ke Kantor Bimbel ANAK PINTAR selanjutnya akan di  

 informasikan  bahwa Formulir sudah sampai. 

4. Pembiayaan transportasi di kirim sebelum tim managemen anak pintar datang ke lokasi untuk  

penandatanganan perjanjian. Sebagai bukti kesungguhan dikirimkan selambatnya 3 hari sebelum 

Tim Anak Pintar berkunjung / untuk melakukan Perjanjian Sekaligus Pelaksanaan Training. 

5. Setelah penandatanganan  Perjanjian, Selanjutnya dilakukan Pelunasan Biaya Franchise. 

6. Pelaksanaan training. 
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7. Go. 

 

 

   H. PEMBAGIAN HASIL (SHARING PROFIT) 

Keterangan Cabang Pusat 

Biaya SPP Siswa 80 % 20 % 

Biaya PENDAFTARAN Siswa   

     a. Kelas Sekolah Sekolah  50 %   Cabang 30% 20 % 

     b. Kelas Kantor / Kelompok 50 % 20 % 

     c. Privat 50 % 20 % 

MODUL BUKU 15 % 85 % 

Sertifikat 10 % 90 % 

 

Demikian Penawaran kerjasama ini Kami Sampaikan Semoga Menjadikan inspirasi , dan terimakasih. 

 

 

Tim Managemen 

Bimbel Anak Pintar 

 


