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”Setiap anak
mempunyai hak 
yang sama  untuk
memperoleh pendidikan
yang layak bagi dirinya”

Dalam Pengalaman dan pengamatan di lapangan

menunjukan banyak anak yang mendapatkan

pengalaman kurang menyenangkan selama

bersekolah. Diantaranya adalah kasus kekerasan

(bullying) baik secara fisik ataupun verbal, dan juga

pemasungan terhadap kreativitas anak.

Pengalaman- pengalaman tersebut yang

menimbulkan ketakutan anak dan orang tua

terhadap sekolah (school phobia).

 Juga adanya penyeragaman kemampuan anak

dan keterampilan anak di segala bidang

mematikan proses berfikir kreatif yang menjadi

naluri alami seorang anak. Karena pada dasarnya

setiap anak mempunyai keunikannya masing-

masing.

Kurikulum yang terlalu padat dan tugas-tugas

yang menumpuk membuat kegiatan belajar

tidak menyenangkan bahkan menjadi beban

bagi anak. Melihat kondisi ini,

“HOMESCHOOLING KAK SETO” hadir dengan

menawarkan solusi alternatif bagi anak-anak

yang tidak cocok dengan sistem sekolah

formal. Salah satunya adalah dengan  konsep

Homeschooling itu sendiri, yaitu fleksibilitas

yang mengutamakan cara belajar yang

menyesuaikan dengan keunikan dan kebutuhan

setiap anak.

VISI
SEKOLAH KAK SETO
Menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas,

ramah anak, dan mengembangkan potensi

anak dengan menyediakan program pendidikan

yang kreatif dan menyenangkan.
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Menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kondusif, dan menyenangkan bagi peserta didik

sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, kekuatan maupun keterbatasan yang dimilikinya.

Sekolah Kak Seto menempatkan peserta didik

sebagai subjek dengan pendekatan “at home”,

sehingga peserta didik merasa nyaman dan

merasakan suasana kekeluargaan saat belajar

Kurikulum Sekolah Kak Seto mengacu kepada

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi

Kelulusan (SKL) yang dikembangkan dengan

pendekatan “at home” dan ramah anak.

Student Centered Learning

SCL

MISI SEKOLAH KAK SETO

Membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan minat serta bakatnya secara optimal.

Membentuk peserta didik menjadi pembelajar seumur hidup yang mempunyai kepedulian sosial

tinggi dan berkarakter kuat.

Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan

kehidupan nyata.

Menerapkan metode pembelajaran SCL, CTL dan Paikem dengan melakukan pendekatan individual.

Mengelola hubungan kemitraan yang positif, efektif, suportif, serta kolaboratif bersama dengan

support system peserta didik (orangtua/wali/lingkungan dimana peserta didik tumbuh dan

berkembang) serta tercipta dukungan sesuai dengan fungsi dan peran keterlibatan dari support

system dalam seluruh proses pendidikan peserta didik.

KURIKULUM
Cerdas, Kreatif, Ceria

ASPEK
PSIKOMOTORIKTAKSONOMI

BLOOM

ASPEK
KOGNITIF

ASPEK
AFEKTIF

MODEL & METODE
PEMBELAJARAN

Contextual Teaching Learning

CTL

Pembelajaran Aktif, Kreatif,
Efektif dan Menyenangkan

PAIKEM



Sekolah Kak Seto

Page 04

Sesuai dengan motto “SEKOLAH KAK SETO” belajar

lebih cerdas, kreatif dan ceria dengan

menggabungkan konsep kreativitas, life skills, dan

karakter menjadi dasar lulusan “SEKOLAH KAK

SETO” menjadi:

OUTPUT LULUSAN
SEKOLAH KAK SETO

Memiliki nilai-nilai
kebaikan yang mulia
dalam membangun
komunitas dan bangsa di
masa yang akan datang

GOOD
CHARACTER

Mempunyai kecakapan
hidup yang bisa
menopang diri serta 
 lingkungan, menjadi
pemimpin, pembaharu
yang efektif, berpikir
kreatif, dan inovatif

COMMUNITY
BUILDER
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Setiap anak 
 memiliki hak
yang sama untuk
memperoleh
pendidikan yang
layak bagi dirinya

HOMESCHOOLING
KAK SETO

PROGRAM BELAJAR

Homeschooling adalah sebuah model

pembelajaran yang diselenggarakan di rumah.

Homeschooling Kak Seto merupakan pendidikan

Non Formal yang menempatkan anak-anak

sebagai subjek dengan pendekatan secara “at

home” atau di rumah. Dengan pendekatan “at

home” inilah, anak-anak merasa nyaman belajar

karena mereka dapat belajar apapun, dimanapun.

Meski disebut homeschooling, tidak berarti anak

akan terus menerus belajar di rumah, anak-anak

dapat belajar dimana saja termasuk dikelas, agar

benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti

“at home”. Sesuai dengan tagline Homeschooling

Kak Seto, yaitu belajar dapat dilakukan dimana

saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dalam

sistem homeschooling, jam pelajaran peserta didik

bersifat fleksibel.

Merupakan program belajar secara klasikal,

dimana peserta didik belajar dan bersosialisasi

dalam sebuah exclusive class (10 peserta didik

dalam satu kelas) dan jadwal belajar ditentukan

oleh HSKS. Untuk pembelajaran akademik

kegiatan dilaksanakan di kelas, sedangkan

kegiatan non-akademik dilaksanakan

menyesuaikan dengan tema yang telah

ditentukan.

KOMUNITAS

Merupakan proses belajar dengan metode

belajar mandiri, dimana peserta didik akan

didukung kurikulum dan bahan ajar (modul

belajar). Untuk pendampingan belajar dilakukan

oleh keluarga, tutor visit/bimbel dengan tempat

dan waktu yang fleksibel. Orang tua dan murid

dilibatkan dalam pemilihan jam belajar yang

sesuai dengan jadwal peserta didik.

DISTANCE LEARNING

Merupakan program dengan metode belajar

mandiri dimana peserta didik dapat

menggunakan kurikulum yang kita sediakan dan

bahan ajar berdasarkan referensi yang

dianjurkan oleh sekolah. Untuk pendampingan

belajar dilakukan oleh keluarga/tutor

bimbel/masyarakat (filosofi: belajar dengan

siapa saja) dengan tempat dan waktu yang

fleksibel (filosofi: belajar dimana saja dan

kapan saja). Akan tetapi pada saat evaluasi

belajar diwajibkan hadir ke “HOMESCHOOLING

KAK SETO” 

DISTANCE LEARNING TUNGGAL

Proses belajar yang menerapkan sistem

pembelajaran Multi Channel Learning dengan

menggunakan Learning Management System

sebagai media pembelajaran dengan konten

pembelajaran digital yang lebih beraneka

ragam dan menarik yang dibuat dan disediakan

untuk peserta didik.

Untuk pendampingan belajar dilakukan oleh

tutor HSKS dengan metode pembelajaran

blended/hybrid learning yang terdiri dari

pembelajaran melalui daring dan tatap muka

jarak jauh

KOMUNITAS ONLINE LEARNING 
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WAKTU BELAJAR
KOMUNITAS

Senin, Rabu, Jum'at

08.00 - 11.10 WIB

SD
KELAS 1 - 3

Senin, Rabu, Jum'at

09.00 - 12.00 WIB

SD
KELAS 4-6

Selasa, Kamis, Jum'at

09.00 - 12.00 WIB

SMP
KELAS 7 - 9

Selasa, Kamis, Jum'at

12.55 - 16.05 WIB

SMP KOMUNITAS ONLINE
KELAS 7 - 9

Senin, Rabu, Jum'at

13.00 - 16.15 WIB

SMA
KELAS 10 - 12

MATA PELAJARAN

Tematik

Matematika, PPKN, Bhs. Indonesia, SBdP,

PJOK

Mapel Pelengkap

Pend. Agama & Budi Pekerti, TIK

SD | KELAS 1 -3 

Pendidikan Agama & Budi Pekerti, POR,

SBK, TIK, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Matematika

SD | KELAS 4 -6 

Pendidikan Agama & Budi Pekerti, POR,

SBK, Prakarya, IPA, IPS, PPKN, Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika

SMP | KELAS 7 - 9

Pendidikan Agama & Budi Pekerti, PJOK ,

SBdP, PKWU, Sejarah, Ekonomi, Geografi,

Sosiologi, PPKn, Bahasa Indonesia,

Matematika, Bahasa Inggris

SMA | IPS KELAS 10 - 12

Pendidikan Agama & Budi Pekerti, PJOK ,

SBdP, TIK , Sejarah, Biologi, Kimia, Fisika,

PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika,

Bahasa Inggris

SMA | IPA KELAS 10 - 12

Senin, Rabu, Jum'at

12.45 - 15.20 WIB

SD KOMUNITAS ONLINE
KELAS 1 - 3

Senin, Rabu, Jum'at

13.00 - 16.00 WIB

SD KOMUNITAS ONLINE
KELAS 4 - 6

Senin, Rabu, Jum'at

08.40 - 11.55 WIB

SMA KOMUNITAS ONLINE
KELAS 10-12
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LAYANAN
KONSELING
HOMESCHOOLING

KAK SETO

“HOMESCHOOLING KAK SETO”
memiliki pelayanan konseling
terpadu bagi anak maupun orang
tua, sebagai upaya optimalisasi
potensi diri peserta didik baik
dalam aspek akademis maupun
aspek psikologis.

AKTIVITAS PESERTA
DIDIK
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SISTEM KELULUSAN
& LEGALITAS IJAZAH

Paket A setara SD
Paket B setara SMP
Paket C setara SMA

 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional mengakomodasi

Homeschooling berada di bawah naungan

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (PAUDDIKMAS),

KEMENDIKBUD. Nantinya peserta didik akan

mengikuti Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan dan memperoleh ijazah kesetaraan

yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD.

Ijazah dapat
digunakan untuk
meneruskan
pendidikan ke
sekolah dan
universitas dalam
maupun luar
negeri.
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Saat ini Indonesia menghadapi tantangan berupa

serangan arus globalisasi, perkembangan

teknologi, dan arus informasi yang memberikan

dampak pada perubahan karakter pada

masyarakat khususnya perilaku anak seperti;

kecanduan gadget, menurunya interaksi sosial,

melakukan cyber bullying, sexual abuse, dsb. 

Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah, namun menjadi tanggung jawab

bersama. Yayasan Kazeto Putra Perkasa yang

berpengalaman lebih dari satu dekade dalam

dunia pendidikan non formal (HOMESCHOOLING

KAK SETO), berinisiatif menghadirkan solusi melalui

pendidikan formal yaitu KAK SETO SCHOOL (KSS)

dengan model pembelajaran berbasis Teknik

Informasi dan Komunikasi (TIK) agar anak dapat

memanfaatkan teknologi secara positif dan

bertanggung jawab.

Setiap anak mempunyai
hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan
yang layak bagi dirinya.

Nyaman dan ramah anak

Mendorong berkembangnya potensi

anak

Menamkan karakter positif pada anak

Menggunakan TIK sebagai basis

media pembelajaran

KEUNGGULAN

MENGAPA BERBASIS
TIK?
Cara belajar lintas generasi yang berbeda. Pada

masa ini, biasa disebut dengan generasi Alpha

yang sudah terbiasa dengan TIK bahkan ketika

umur yang masih sangat belia sehingga dibutuhkan

model pembelajaran yang sesuai dengan

perkembangan generasi Alpha.
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Menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kondusif, dan menyenangkan bagi peserta didik

sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar yang dimilikinya

Membantu peserta didikuntuk mengenali, menemukan dan mengembangkan minat serta bakatnya

secara optimal.

Membentuk peserta didik menjadi manusia pembelajar seumur hidup yang memiliki karakter yang

kuat dan kepedulian sosial tinggi

Menjadi lembaga pendidikan berkualitas,

ramah anak dan menyediakan program

pendidikan yang kreatif, aplikatif & inovatif

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK)

Kurikulum yang digunakan adalah Revisi Kurikulum 2013. Secara substantif kurikulum 2013 mengarahkan

pada penguatan karakter, kompetensi dan literasi yang secara umum disebut sebagai Sistem Penguatan

Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui tiga tahapan sebagaimana berikut: 

MISI KAK SETO SCHOOL

KURIKULUM
KAK SETO SCHOOL

VISI
KAK SETO SCHOOL

Yaitu melalui pengintegrasian tri sentra pendidikan (sekolah, orangtua & masyarakat) ke

dalam intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstra-kurikuler dan hidden curriculum (pembiasaan).

INPUT

Yaitu penguatan nilai-nilai karakter melalui olah hati (etika), olah raga (kinestetika), olah

pikir (literasi), dan olah karsa (estetika). 

PROSES

Membangun generasi emas 2045 dengan dibekali karakter, keterampilan abad 21 dan

literasi.

OUTPUT
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Kemandirian

Kedisiplinan

Sosialisasi

Toleransi

Tanggung Jawab

Kepercayaan Diri

Kerja Sama

Peserta didik mampu mengatur dirinya sendiri dan

tidak bergantung pada orang lain dalam upaya

mencapai harapan dan cita-cita.

Contoh: Peserta didik mengerjakan tugas sendiri

Peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan

ketertiban.

Contoh: Peserta didik hadir tepat waktu

Peserta didik mampu berproses untuk

beradaptasi dengan lingkungan sehingga

terjalin hubungan baik dengan teman, guru,

bahkan seluruh warga sekolah.

Contoh: Peserta didik membiasakan Sapa,

Salam, dan Senyum.

Peserta didik mampu bersikap saling

menghargai orang lain baik dalam perbedaan

pendapat, bahkan berbeda agama.

Contoh: Peserta didik melaksanakan

peringatan keagamaan sebagai bentuk

toleransi antar agama

Peserta didik mampu bersikap saling

menghargai orang lain baik dalam perbedaan

pendapat, bahkan berbeda agama.

Contoh: Peserta didik melaksanakan

peringatan keagamaan sebagai bentuk

toleransi antar agama

Peserta didik memiliki sikap positif terhadap

dirinya sendiri untuk berani tampil atau

menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Contoh: Pesertta didik berani tampil percaya

diri dalam hal bertanya dan berpendapat

Peserta didik mampu melaksanakan usaha

bersama dengan teman atau orang lain untuk

mencapai tujuan bersama.

Contoh: Peserta didik bekerja sama dengan

baik dalam mengerjakan tugas kelompok.

INPUT

OUTPUT

PROSES
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4 PRINSIP DASAR

Pembelajaran berbasis TIK

Pembelajaran berbasis TIK dilakukan dalam

kelompok dan terbimbing.

KOLABORATIF

The more that you
read, the more
things you will
know. the more
that you learn, the
more places you
will go.

Penggunaan TIK hanya boleh dilakukan tidak

lebih dari 20% waktu pembelajaran.

TERENCANA BAIK

Pembelajaran berbasis TIK dilakukan secara

interaktif, menyenangkan dan aktif.

RAMAH ANAK

Pembelajaran berbasis TIK dilakukan untuk

menyediakan dukungan intensif bagi

peserta didik ataupun orang tua dalam

memahami materi pembelajaran.

SUPORTIF

JADWAL SEKOLAH

Senin - Kamis : 08.00 - 11.10

Jumat: 08.00 - 10.45

Kelas 1 s.d 3

Senin - Kamis : 08.00 - 12.15

Jumat: 08.00 - 10.45

Kelas 4 s.d 6



Sekolah Kak Seto

Page 16

TEMA PEMBELAJARAN

Generasi anak kreatif

Kelas 1

Buatlah harimu menyenangkan

Kelas 2

Indahnya keberagaman

Kelas 3

Pesona Indonesia

Kelas 4

Pendidikan untuk semua

Kelas 5

Sekolahku duniaku

Kelas 6

METODE
PEMBELAJARAN
KAK SETO SCHOOL diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.

Menyelesaikan seluruh program pendidikan

Mencapai nilai KKM Pengetahuan minimal 65

Mencapai nilai KKM keterampilan minimal 65

Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal B

Lulus ujian sekolah

STANDAR KELULUSAN
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INTRA-KURIKULER
KEGIATAN

PROGRAM
KEGIATAN
PEMBELAJARAN

Program kegiatan ko-kurikuler KAK SETO

SCHOOL meliputi 7 kegiatan yang

direncanakan untuk mempertajam

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang

dikembangkan dalam program kegiatan ko-

kurikuler.

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Matematika

Seni Budaya dan Prakarya

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Bahasa Inggris

TIK

Mata Pelajaran Inti

Muatan Lokal

KO-KURIKULER
KEGIATAN

1. Calistung

2. Baksos

3. Simulasi Bencana

4. Edutrip

5. Festival Karya Anak

6. Peringatan Hari Keagamaan

7. Project Kecerdasan Finansial

EKSTRA-KURIKULER
KEGIATAN

Pramuka

* Kelas akan berjalan jika memenuhi kuota mencapai 5 siswa

** Untuk kelas 1 s.d 2 masih dalam bentuk pengenalan

Melukis, Handcrafting, Drama, Fotografi,

Renang, Dance, Futsal, Tenis Meja, Public

Speaking, Jurnalistik, Taekwondo, Pencak Silat,

Majalah Dinding, Science Class, Dokter Cilik.

Kegiatan Wajib

Kegiatan Pilihan

HIDDEN - CURRICULUM

1.    Upacara Bendera

2.   Peringatan Hari Besar Nasional

3.   Berbaris di Depan Kelas 

4.   Periksa Keterampilan

5.   Menabung

6.   Menyiram Tanaman

7.    Sholat Dhuha dan Pendidikan Karakter

8.   Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

9.   Berdoa

10. Membawa Tumbler

11.  Membaca Buku

12.  Membersihkan dan Menertibkan Kelas

13.  Berbicara dengan Baik dan Sopan

14.  Merapihkan Perangkat Pembelajaran

Bentuk Kegiatan
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 Sekolah khusus kak seto adalah Lembaga

Pendidikan Formal berbasis Vokasi dan Life Skill

yang melayani pendidikan bagi peserta didik

berkebutuhan khusus. Sekolah khusus kak seto

adalah pengembangan dari program

Developmental Class Homeschooling Kak Seto.

 Sekolah khusus kak seto tidak hanya

mengembangkan kemampuan calistung dasar

yang bersifat aplikatif, tetapi juga turut melatihkan

kemampuan kecakapan hidup peserta didik

berkebutuhan khusus agar dapat melakukan

aktivitas kehidupan sehari-harinya secara mandiri.

 Sekolah khusus kak Seto juga berkolaborasi

dengan Homeschooling Kak Seto dan Kak Seto

School dengan menerapkan Supporting Program

Remedial Akademik (RA) & Remedial Perilaku (RP).

KAK SETO

SEKOLAH
KHUSUS

MISI SEKOLAH
KHUSUS KAK SETO

Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan

secara terarah, terukur dan terpadu yang

disesuaikan dengan kemampuan peserta

didik sebagai bekal ilmu bermasyarakat. 

Memberikan pendidikan yang berlandaskan

iman dan taqwa kepada Tuhan YME.

Membentuk pribadi yang disiplin, jujur dan

bertanggung jawab.

Meningkatkan disiplin dan kualitas kinerja

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

Menumbuhkan dan mengembangkan

potensi yang dimiliki peserta didik baik di

bidang akademik maupun non akademik 

Menumbuhkan semangat peserta didik

berkebutuhan khusus untuk pendidikan

lanjutan sampai pendidikan tingkat tingkat

tinggi. 

Melaksanakan pembelajaran dan

bimbingan secara efektif, efisien dan

berkesinambungan.

Melatih ketrampilan peserta didik untuk

mengenali potensi dirinya sehingga dapat

dikembangkan secara optimal.

Membudidayakan kegiatan 5 S, yaitu :

senyum, salam, sapa, sopan dan santun

kepada seluruh warga sekolah.

VISI SEKOLAH
KHUSUS KAK SETO
 ”Mewujudkan generasi peserta didik

berkebutuhan khusus yang mandiri, berakhlak

mulia, terampil dan berprestasi”. 
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KEGIATAN
AKADEMIK

Kelas Ekskul dan Vokasi merupakan program

pengembangan minat dan bakat Peserta Didik.

Terdiri dari kegiatan Pramuka, Tata Boga dan

Membatik.

Kegiatan Pramuka yang diberikan bersifat

dasar dan praktikal, seperti definisi Pramuka,

lambang, atribut, tepuk dan yel serta PBB

dasar.

Program tata boga meliputi aktivitas praktik

yang peserta didik lakukan untuk

mengembangkan beberapa teknik memasak

seperti mengupas, memotong, menggoreng,

mengkukus, merebus, dan lain-lain. Menu

makanan yang dibuat merupakan variasi dari

makanan yang biasa peserta didik konsumsi

sehari-hari.

Program membatik meliputi pengenalan batik

dan praktik membatik secara langsung. Pada

program ini, pembelajaran setiap tahapan

diberikan dengan bertahap dan dengan

pendampingan tutor yang ahli di bidangnya.

Kelas Ekskul dan Vokasi

Kegiatan pengenalan Budaya melalui aktivitas

bermusik dan menari. bermusik dan menari juga

menjadi media pembelajaran peserta didik

melatih motorik kasar serta minat dan bakatnya

terhadap bidang tertentu. 

Kegiatan prakarya meliputi aktivitas membuat

dan mengkreasikan seni melipat, seni mewarnai,

maupun seni menggambar yang peserta didik

miliki. Melalui kegiatan membuat prakarya juga

dapat mengoptimalkan kemampuan motorik

halus peserta didik

Seni Budaya dan Prakarya (SBDP)

Kegiatan olahraga yang mengenalkan dan

mempraktikkan beberapa jenis cabang

olahraga seperti sepak bola, bola basket,

bounch, bulutangkis, atletik, renang, dan

lain-lain. Selain itu, Peserta Didik juga

ditanamkan pentingnya menjaga kesehatan

jasmani serta upaya konkritnya.

Pendidkan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan (PJOK)

Kelas Pendidikan Agama diberikan setiap

minggu sesuai dengan Agama yang Peserta

Didik anut. Materi Pendidikan Agama

berdasarkan standar KI KD serta

pengembangan kebutuhan peserta didik

secara praktikal.

Pendidikan Agama 

Program Khusus merupakan kelas yang

ditujukan untuk masing-masing peserta

didik sesuai dengan karakteristik dan

potensi yang dimiliki. Program Kekhususan

yang ada di sekolah khusus kak seto adalah 

Pengembangan orientasi, mobilitas,

sosial, dan komunikasi serta braille; 

Pengembangan komunikasi, persepsi

bunyi dan irama; 

Pengembangan diri atau bina diri; 

Bina diri dan bina gerak; dan 

Pengembangan komunikasi, interaksi

sosial dan perilaku

Pada program ini, peserta didik akan

didampingi oleh guru yang kompeten di

setiap bidang. 

Program Khusus

Kegiatan belajar dan mengajar yang

dilakukan sesuai tingkatan kelas dan

karakteristik peserta didik. Media

pembelajaran menggunakan Buku peserta

didik dan media pengembangan lainnya

yang dimodifikasi oleh Guru/Wali kelas.

Kegiatan Belajar Mengajar Tematik meliputi

beberapa mata pelajaran utama seperti

Matematika, Bahasa Indonesia, PKN, IPA

dan IPS.

KBM Tematik
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Merupakan kegiatan yang dilakukan di luar

sekolah dan betujuan untuk mengajarkan

peserta didik melakukan kegiatan sosial sesuai

fungsi dan norma pada umumnya. Kegiatan

praktik belajar meliputi praktik naik KRL, praktik

naik MRT, praktik naik TransJakarta, praktik

memesan makanan di restoran, praktik membeli

obat di apotek, praktik berobat ke klinik, praktik

mengantar pakaian ke laundry, praktik

menonton di bioskop, dan lain-lain.

Praktik belajar

KAPAN WAKTU
BELAJARNYA?

Senin - Kamis

Jumat
08.00 - 12.15

08.00 - 11.00

NON-AKADEMIK
KEGIATAN

Kegiatan Bersama dengan tingkatan lain di

Sekolah Kak Seto yang bertujuan memeringati

hari-hari besar seperti HUT RI, Hari Raya Idul

Adha, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain.

Peringatan hari besar ini akan diisi dengan

kegiatan lomba-lomba maupun unjuk kreativitas

dari peserta didik Sekolah Kak Seto

Peringatan Hari Besar

Kegiatan non akademik yang menggabungkan

prinsip edukasi dan wisata tentang beberapa

tema seperti pengenalan profesi dan outbond.

Kegiatan ini rutin dilakukan 2x dalam 1

semester. Pada kegiatan ini, peserta didik

dapat belajar dan bermain dengan suasana

dan narasumber yang berbeda dari biasanya.

Edutrip

Kegiatan yang memfasilitasi peserta didik

dapat mengenal beragam profesi dari

narasumbernya secara langsung.

Narasumbernya merupakan Wali Murid dari

Sekolah Kak Seto, sehingga diharapkan dapat

memberi semangat dan motivasi ke peserta

didik secara lebih mendalam.

Inspiring story class
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Merupakan program pengembangan SD Komunitas Khusus yang ditujukan bagi peserta didik yang

membutuhkan penanganan khusus, pada pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia dengan sistem

inklusi dan pull out. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik akan mengikuti kelas komunitas dengan

didampingi oleh guru pendamping (shadow teacher) sekaligus akan belajar secara terpisah dari kelas

komunitas (pull out) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dengan menerapkan

Individualized Education Program.

PROGRAM REMEDIAL
AKADEMIK

KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM RA

Tutor khusus mendampingi peserta didik ABK

ketika belajar di kelas regular untuk mata

pelajaran di luar Matematika dan Bahasa

Indonesia

SHADOW TEACHER 

Peserta didik mengikuti pembelajaran

Matematika dan Bahasa Indonesia terpisah

dengan peserta didik regular (pull out) sesuai

dengan IEP yang dibuat untuk masing-masing

peserta didik dengan media pembelajaran

bervariatif bersama tutor khusus.

PULLOUT

Peserta didik belajar mendalami materi

mengenai membaca, menulis, dan menghitung

sesuai dengan IEP Bersama tutor khusus

CALISTUNG 

Circle time dilakukan 30 menit sebelum memulai

pembelajaran calistung. Kegiatan ini dilakukan

secara bersama-sama dengan kelas besar dan

kelas kecil. Kegiatannya meliputi fun science,

senam sehat, games konsentrasi, motorik halus

dan kasar, serta materi mengenai nilai dan

norma sosial dengan memanfaatkan bahan

serta media pembelajaran KBM pull out dan

calistung.

CIRCLE TIME

Peserta didik yang memperoleh thumb

terbanyak, serta memiliki peningkatan dari

segi perilaku dan akademik dilihat dari

evaluasi IEP saat calistung per tiga bulan

akan mendapatkan hadiah

BEST STUDENT OF CALISTUNG 

Peserta didik dimandirikan dimata

pelajaran pelengkap dan inti selain mata

pelajaran Matematika dan Bahasa

Indonesia. Penentuan peserta didik

diperbolehkan mandiri, setelah adanya

evaluasi IEP di 3 bulan pertama. Maksimal

mata pelajaran yang dimandirikan adalah 2

mata pelajaran, dan peserta didik didalam

kelas maksimal terdiri atas 3-5 peserta didik

(termasuk 2 peserta didik ABK di kelas).

Peserta didik yang dimandirikan diberikan

briefing sebelum dan sesudah mengikuti

kelas.

ONE DAY WITHOUT SHADOW 
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Remedial perilaku merupakan pengembangan program terapi perilaku yang mendukung program

pembelajaran Komunitas, Distance Learning, Remedial Akademik, dan Sekolah Khusus Kak Seto. Program ini

bertujuan untuk memfasilitasi perubahan perilaku spesifik pada peserta didik guna mendukung mereka

mengikuti kegiatan belajar di dalam maupun luar sekolah

PROGRAM REMEDIAL
PRILAKU

KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM RP

Tailor Made per 3 bulan 1 tutor : 1 peserta didik

KBM

Shadow teacher Kegiatan akademik & non

akademik ABK

RUNNING TEACHER

Kegiatan memberikan & mengolah fungsi 7

sensori di luar sekolah 3x per semester

KEGIATAN OLAH SENSORI

Reward yang diberikan pada peserta didik yang

mampu mencapai target IEP per semester 

STUDENT ACHIEVEMENT
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 Unit jasa pelayanan proses Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) dan Lembaga Kursus atau

bimbingan peserta didik di rumah/tempat lainnya

secara individual atau grup berdasarkan

pertemuan yang disepakati antar pihak (orang tua,

anak, dan tutor visit) dan unit jasa pelatihan

profesional ditujukan untuk peningkatan

keterampilan peserta didik, kompetensi tenaga

pendidik, dan orang tua dalam berkomunikasi dan

memahami anak yang selanjutnya dikelola oleh PT.

Kazeto Putra Perkasa dan di bawah naungan

Yayasan Kazeto Putra Perkasa.

KAK SETO
LEARNING
CENTER

MISI KAK SETO
LEARNING CENTER

Menyediakan dan memberikan layanan jasa

pendampingan belajar yang berkualitas.

Mewadahi tutor-tutor yang sesuai dengan

bidangnya dan profesional dalam

kualifikasinya.

Menjadi tempat pembelajaran yang

cerdas, kreatif dan ceria dalam

pendampingan belajar.

Menjadi partner orang tua dalam berbagai

proses pembelajaran akademik dan

perkembangan psikologis pendidikan anak-

anaknya.

Mengembangkan Kecakapan Pribadi,

Kecakapan Sosial, Kecakapan Akademik

dan Kecakapan Vokasional kepada Para

Peserta Didik.

Membangun profesionalisme Program

Kemitraan dan Instruktur yang berkualitas.

Mengembangkan jejaring kerjasama

internal dan eksternal.

VISI KAK SETO
LEARNING CENTER
"Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan

Kursus dan Pelatihan, Pendampingan Belajar

secara profesional untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai

dengan Standar Kompetensi Nasional dan

serta mengembangkan Kemitraan sekolah."
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Setiap anak mempunyai
hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan
yang layak bagi dirinya.

PROGRAM KSLC

TUTOR VISIT

PELATIHAN

WEBINAR

KURSUS

BIMBINGAN BELAJAR

KEMITRAAN
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INTERNAL

EKSTERNAL

TUTOR VISIT

Pendampingan Belajar Calistung

Pendampingan Belajar Mengaji

Saintek: Math, Fisika, kimia, biologi

Soshum: Sosiologi, Geografi, Ekonomi

Umum: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

PPKn 

TIPE KBM

Tutor Visit Private

Tutor Visit Group

Bimbingan Belajar / Lembaga

Kursus

Offline Learning

Tutor Visit Private

Tutor Visit Group

Online Learning

Pendampingan Belajar Mata Pelajaran Inti
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Peserta didik kelas 1-5 SD, 7-8 SMP, dan

10-11 SMA.

Pendampingan pengerjaan PR,

Pendampingan penyelesaian tugas-

tugas, dan Persiapan Ulangan Harian.

1. Target Peserta Program:

2. Capaian Target Pembelajaran:

PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR

Peserta didik kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12

SMA.

Persiapan PAT dan Ujian Akhir (Ujian

Sekolah).

1. Target Peserta Program:

2. Capaian Target Pembelajaran:

Peseta didik kelas 12 SMA.

Persiapan Masuk Perguruan Tinggi

Negeri

1. Target Peserta Program:

2. Capaian Target Pembelajaran:

PROGRAM BIMBINGAN
BELAJAR BERSAMA

TUTOR VISIT

PROGRAM
SUKSES UJIAN AKHIR

PROGRAM
SUPER INTENSIF

(Kolaborasi dengan Pilih Jurusan
dan Eduka System)
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KEAHLIAN
KOMPUTER

KURSUS

KEAHLIAN
KERAJINAN
TANGAN

Bahasa Inggris, Musik,
Menyanyi

Hasta Karya

Desain Grafis
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PRESTASI
SEKOLAH KAK
SETO

Apresiasi Sekolah
Sahabat Keluarga KEMENDIKBUD
Tahun 2018

Juara 1
Tingkat Nasional
Pengelola PKBM  Tahun 2018

Juara 1
Tingkat Provinsi
Pengelola PKBM Tahun 2018-2019

Juara 1
Tingkat Provinsi 
Tutor Paket A Tahun 2015, 2017, 2018

Juara 1
Tingkat Provinsi 
Tutor Paket B  Tahun 2017-2018

Juara 1
Tingkat Provinsi 
Tutor Paket C Tahun 2015 - 2017

Juara 2
Tingkat National
Inovasi Pengelolaan DIKMAS 2018

Juara 2 
Tingkat Provinsi 
Tutor Kesetaraan Tahun 2019

Peringkat 5
Tingkat National
Pengelola PKBM Tahun 2019
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KATA
MEREKA

HSKS adalah wadah kebebasan yang
mencerdaskan anak bangsa, yang
jarang sekali dimiliki oleh wadah
pendidikan lain.
Selama 6 tahun menempuh pendidikan
di dalam kebebasan tersebut, saya
bangga dan tidak memiliki penyesalan
sedikit pun.

Rama Dio Syahputra
Université Savoie Mont Blanc,
France

Dengan Homeschooling, waktu belajar
saya menjadi lebih fleksibel, sehingga
tidak mengganggu kesibukan lain yang
saya miliki

Dhea Seto 
Aktris, Dancer dan Entertainer

Saya menyukai cara belajar di
HSKS karena lebih ke sharing dan
pemahaman sehingga saya lebih
memahami materi dan disisi lain
saya bisa fokus untuk bermusik

Abdul Qodir Jaelani "Dul"
Alumni HSKS
Singer

HSKS membuka peluang untuk
Nanak-anak yang memiliki cara belalar
berbeda.Pemahaman dasar lebih
tergali dan penyampaian yang friendly
membuat rasa ingin tahu bertambah 

Andianto Mahdi P
Mahasiswa Arsitektur 
Universitas Indonesia

Selama menempuh pendidikan di
HSKS, saya merasa bahwa disinilah
sekolah yang punya cara belajar asik,
efektif dan fleksibel. Tutornya baik
dan ramah. Acara yang diadakan juga
semuanya unik dan edukatif!

Delvintor ALfarizi
Atlet Motorcross

Belajar di HSKS itu fun, lebih mandiri,
kreatif, dan tidak monoton.
Homeschooling pas banget sama
kesibukan syuting aku yang padat

Prilly Latuconsina
Aktris, Singer dan Entertainer

Saya memilih Homeschooling yang
waktu belajarnya lebih fleksibel karena
jadwal tour saya sangat padat dan
sering keluar kota

Citra Scholastika
Alumni HSKS
Singer, Runner Up Indonesian Idol
2010
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