






KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum wr.wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua, 
Orang tua/wali siswa yang saya hormati,

Saat ini Indonesia berada pada revolusi Pendidikan 4.0 dimana perkembangan teknologi dan arus 
informasi sangat mudah diakses bukan hanya pada orang dewasa, melainkan oleh anak. Jika tidak 
terkontrol akan memberikan dampak negatif pada fisik, psikologis maupun perilaku 
seperti kecanduan gadget, menurunnya interaksi sosial, melakukan cyber bullying, sexual abuse 
dan sebagainya. 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 untuk menghadirkan solusi 
melalui pendidikan formal yang berkualitas, ramah anak, serta mengembangkan potensi anak.

“Kak Seto School” sebagai lembaga pendidikan formal 
selalu berupaya meningkatkan komunikasi dan kerja 
sama efek t i f  dengan  p ihak  ke lua rga /o rang  tua 
s i swa . Dalam hal ini diwujudkan melalui Buku Pedoman 
Orang Tua yang berisi mengenai gambaran umum 
tentang “Kak Seto School”.
Selain itu, Buku Pedoman Orang Tua ini disusun untuk 
membantu dan membimbing orang tua/wali dalam 
mengaplikasikan pembelajaran sekolah di rumah. Karena 
orang tua adalah guru pertama dan orang paling berharga 
bagi anak-anaknya. Dimana keterlibatan orang tua/wali 
dalam belajar bersama, membaca bersama, bermain 
bersama dan membuat kesepakatan bersama dapat 
menjalin kedekatan antara orang tua dan anak. Semoga 
Ayah dan Bunda dapat menjadi guru sekaligus teman bagi 
putra-putrinya di rumah.
Semoga Kak Seto School hadir untuk menjawab kebutuhan 
Ayah Bunda pada Pendidikan anak di era digital serta 
memberikan kebermanfaatan bagi semuanya.

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan 
cara atau tipe kecerdasannya masing-masing.”

Salam Hangat,



KATA SAMBUTAN

Salam Hangat,
Ketua Yayasan Kazeto Putra Perkasa

Assalamualaikum wr.wb.
Setelah lebih dari satu dekade mengelola pendidikan non-formal dalam bentuk homeschooling yang 
telah melahirkan banyak alumni yang tersebar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dalam dan 
luar negeri, serta berkiprah dalam pembangunan secara luas dengan berbagai macaml profesi, 
lembaga pendidikan formal ini diharapkan dapat memberikan warna lain dalam pengembangan 
dunia pendidikan yang dihadapkan dengan situasi masyarakat yang berubah secara cepat dan 
tidak terprediksi, namun terkoneksi satu sama lain dan tidak terbatas ruang.
Oleh karena itu, kami menyambut baik diterbitkannya Buku Pedoman Orang tua yang berisi 
beragam informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Kak Seto 
School. Dari Buku Pedoman ini, orang tua/wali akan memperoleh gambaran mengenai peran kelembagaan 
di Kak Seto School, fasilitas pembelajaran yang tersedia, disertai visi, 
misi, tujuan, kurikulum dan prestasi yang dicapai, serta kegiatan yang 
dilaksanakan oleh siswa Kak Seto School. Kami berharap seluruh infor-
masi yang tersaji akan berguna bagi masyarakat, khususnya para siswa 
dan para orang tua/wali siswa, di dalam mempertimbangkan sekolah 
yang akan dipilihnya.
Kami beserta segenap pimpinan, guru, dan staf siap menyambut Anda 
orang tua/wali siswa dan akan bekerja keras untuk menggali potensi 
membina prestasi putra-putri Ayah/Bunda sekalian.

Salam Hangat,
Kepala Akademik Kak Seto School

Assalamu’alaikum wr.wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kami 
Kak Seto School hadir sebagai salah satu sekolah masa depan untuk anak-anak di era digital saat 
ini. Tidak lupa, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, para 
sahabat, dan pengikutnya.
Kak Seto School merupakan sekolah formal yang fleksibel dan menyenangkan di mana TIK sebagai 
basis pembelajarannya. Mengapa kami menggunakan TIK sebagai basis pembelajaran? Karena 
kami hadir untuk memberikan jawaban Ayah Bunda yang resah terhadap kondisi anak saat ini yang 
termasuk generasi Alpha dimana rasa ingin tahu mereka yang lebih tinggi, berpikir kritis, dan 
sangat melek dengan dunia digital. Penerapan TIK sebagai basis pembelajaran memiliki 4 prinsip 
yaitu, 1) Kolaboratif; (2) Terencana dengan baik; (3) Ramah anak; (4) 
Suportif.
Kami juga hadir dengan tujuan untuk menanamkan model intensifikasi 
penanaman karakter positif pada anak dalam bentuk sekolah formal na-
mun memiliki fleksibilitas, ramah anak dan menyenangkan sebagaima-
na sekolah non formal (homeschooling).
Oleh karena itu, dengan hadirnya Buku Pedoman ini, dapat menjadi 
sumber informasi Ayah/Bunda dalam mewujudkan tujuan kita bersama. 
Selain itu, terdapat mekanisme pembelajaran di rumah, peran dan fung-
si lembaga, sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi 
anak. Kami berharap siswa Kak Seto School dapat bermanfaat bagi 
keluarga, masyarakat, serta nusa bangsa. Aamiin Ya Rabbal Alamiin



DAFTAR ISI



1 Tentang
Kak Set0 School



KAK SETO SCHOOL (KSS) adalah sekolah formal yang didirikan oleh Yayasan  Kazeto Putra 
Perkasa (YKPP) sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi 
anak-anak Indonesia. Kehadiran KSS dalam kancah pendidikan formal di tanah air diharapkan 
dapat memberikan alternatif solusi atas sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat yang 
diakibatkan oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat. Perkem-
bangan tersebut, tidak saja merubah cara pandang tetapi juga merubah berbagai sendi kehidupan 
masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. 

Setelah lebih dari satu dekade mengelola pendidikan non-formal dalam bentuk homeschooling yang 
telah melahirkan banyak alumni yang tersebar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dalam dan 
luar negeri, serta berkiprah dalam pembangunan secara luas dengan berbagai macaml profesi, 
lembaga pendidikan formal ini diharapkan dapat memberikan warna lain dalam pengembangan 
dunia pendidikan yang dihadapkan dengan situasi masyarakat yang berubah secara cepat dan 
tidak terprediksi, namun terkoneksi satu sama lain dan tidak terbatas ruang. 

Situasi tersebut, tentunya harus dihadapi secara optimis dan positif dengan mempersiapkan anak-anak 
menjadi manusia yang tidak saja memiliki keterampilan yang dibutuhkan tetapi juga memiliki karakter 
positif dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Salah satu tantangan yang hari 
ini yang dapat dirasakan secara langasung adalah dampak negatif dari Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK)—seperti anak kecanduan gadget, cyber bulliying, pelecehan seksual, traficking 
dan lain sebagainya. Lain dari itu, di masa depan, anak-anak juga akan dihadapkan dengan tantangan 
persaingan dunia kerja, pertumbuhan demografi yang besar, terbatasnya sumber daya alam, 
persoalan ekonomi global yang tidak menentu dan lain-lain. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, KSS dirancang dengan mengkolaborasi prinsip-prinsip pendidikan 
berbasis rumah (Homeschooling Kak Seto) yang lebih fleksibel dan menyenangkan dengan 
pendidikan formal pada umumnya. Bisa dikatakan, KSS adalah sekolah formal ‘rasa’ homeschooling. 
Lain dari itu, proses pendidikan yang diselenggarakan oleh KSS juga dikembangkan berdasarkan 
prinsip-prinsip pendidikan ramah anak  dan sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak. Untuk 
memperkuat dua aspek tersebut, KSS juga mengembangkan kemampuan literasi teknologi informasi 
dan komunikasi sebagai sumber belajar secara positif, bermakna dan bertanggung jawab sebagai 
bekal anak-anak dalam menghadapi masa depan. 

KSS adalah sekolah berkualitas yang: (1) Nyaman dan ramah anak; (2) mendorong 
berkembangnya potensi anak; (3) menanamkan karakter positif pada anak; dan (4) menggunakan 
TIK sebagai basis pembelajaran. Keempat hal tersebut, adalah wajah pengembangan KSS 
sekaligus sebagai basis keunggulan KSS dalam dunia pendidikan. 

KEUNGGULAN

latar belakang



filosofi

visi

misi

tujuan

Dalam menyelenggarakan pendidikan, KAK SETO SCHOOL (KSS) berpegang pada filosofi bahwa 
“belajar dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja”. Filosofi belajar ini, 
pada gilirannya, mendorong setiap orang agar senantiasa memaksimalkan waktu dan kesempatan 
yang dimiliki untuk terus belajar. Sebab, belajar adalah proses panjang yang mesti dilakukan 
sepanjang hayat (life long education). 

Menjadi lembaga pendidikan berkualitas, ramah anak dan menyediakan program pendidikan yang 
kreatif, aplikatif & inovatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kondusif dan menyenangkan bagi peserta 
didik sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar yang dimilikinya.1
Membantu peserta didik untuk mengenali, menemukan dan mengembangkan minat serta 
bakatnya secara optimal.2
Membentuk peserta didik menjadi manusia pembelajar seumur hidup yang memiliki karakter 
yang kuat dan kepedulian sosial tinggi.3

Memastikan peserta didik mendapatkan pelayanan pembelajaran yang ramah anak, kreatif dan 
inovatif agar lebih siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.1
Memastikan peserta didik mendapatkan dukungan pembelajaran terbaik dari guru dan staf yang 
profesional maupun sarana dan pra-sarana pembelajaran yang berkualitas untuk mengenali, 
menemukan dan mengembangkan gaya belajar yang dimilikinya.

2

Memastikan terlaksananya program-program pengembangan diri para peserta didik baik 
potensi, minat dan bakatnya secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya. 

3
Memastikan adanya proses kolaborasi dengan berbagai stakeholder masyarakat dan pelaku 
pendidikan dalam pengembangan potensi, minat dan bakat peserta didik secara optimal.4
Memastikan peserta didik memiliki karakter yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi melalui 
proses penanaman nilai-nilai kebaikan universal dan pembiasaan di sekolah dan dalam 
keseharian. 

5
Memastikan peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi secara positif sehingga mampu bersaing secara lokal, nasional dan global.  6



output

NILAI-NILAI
KAK SETO SCHOOL

Proses pendidikan yang diselenggarakan oleh KAK SETO SCHOOL pada dasarnya dikembangkan 
untuk mencapai dua ranah utama: (1) keterampilan hidup yang digambarkan dengan community 
builder; dan (2) sikap serta perilaku yang baik atau digambarkan dengan good character, dengan 
penjelasan sebagai berikut:

COMUNITY

BUILDER

GOOD

CHARACTER

Lulusan KAK SETO SCHOOL mempunyai kecakapan hidup yang dapat 
menopang diri serta lingkungannya dan menjadi pemimpin dan pembaharu 
yang efektif dan selalu berpikir kreatif, kritis dan inovatif.

Lulusan KAK SETO SCHOOL mempunyai kecakapan hidup yang dapat 
menopang diri serta lingkungannya dan menjadi pemimpin dan pembaharu 
yang efektif dan selalu berpikir kreatif, kritis dan inovatif.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di KAK SETO SCHOOL berpegang pada tujuh nilai 
utama yang ditetapkan oleh Yayasan Kazeto Putra Perkasa, nilai-nilai tersebut meliputi:

1
Dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan berkualitas dan ramah anak, Kami senantiasa 
menjaga integritas seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga siswa memiliki 
pengalaman belajar terbaik dalam mengembangkan diri di masa yang akan datang dan siap 
mengikuti pembelajaran di tingkat selanjutnya.

INTEGRITAS

2
Sebagai bentuk pelayanan terbaik yang diberikan kepada siswa, Kami berupaya mengedepankan 
profesionalisme dengan memastikan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 
bekerja berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Profesional



3

4

5

6

Untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan contoh terbaik dalam pembelajaran, kami 
membudayakan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan menjadi teladan terbaik dalam 
seluruh proses pendidikan sehingga tertanam dalam diri seluruh siswa kesadaran berpikir dan 
bertindak secara positif. 

Sebagai upaya pelaksanaan proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, Kami 
mengedepankan Kekeluargaan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan baik 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua maupun siswa dapat bersinergi sebagai satu 
ikatan keluarga, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan bersama. 

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu perhatian utama KAK SETO SCHOOL, 
untuk itu Kami berupaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan yang diselenggarakan 
berangkat dari kesadaran akan pemenuhan hak dasar anak secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam upaya memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan hasil yang diharapkan,   Kami 
berupaya memberikan pelayanan dan proses pembelajaran yang terbaik dengan tetap 
memperhatikan kepentingan siswa yang didukung pendidik dan tenaga kependidikan yang 
terampil, ramah, sigap, dan peka terhadap siswa serta kontribusi orang tua.

Keteladanan

Keteladanan

KEMASLAHATAN

KEPUASAN PELANGGAN

7
Sebagai bentuk pelayanan terbaik dan motivasi dalam pendidikan yang diselenggarakan, 
Kami berkomitmen memberikan penghargaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam 
proses pendidikan termasuk siswa yang berprestasi, berkarakter, kooperatif, dan antusias 
dalam belajar. 

PENGHARGAAN SDM

1

2

3

Siswa didorong untuk memiliki kemampuan mengelola diri sendiri dan tidak bergantung ke-
pada orang lain dalam upaya mencapai harapan dan cita-cita.

Siswa didorong untuk memiliki kemampuan menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 
kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

Siswa didorong untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sehingga terjalin 
hubungan baik dan harmonis dengan teman sebaya, guru, warga sekolah dan masyarakat 
secara umum

Kemandirian

KEDISIPLINAN

sosialisasi

4
Siswa didorong untuk memiliki kemampuan menerima dan menghargai perbedaan dan 
menjadikannya sebagai kekuatan menghadapi tantangan.

toleransi

5
Siswa didorong untuk memiliki kemampuan melaksanakan usaha bersama dengan teman 
sebaya atau orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 

toleransi

Sedangkan dalam pembelajaran, Kak Seto School mengembangkan tujuh nilai utama merujuk 
pada lima nilai yang dikembangkan pemerintah dalam pendidikan—Religius, Integritas, Nasionalis, 
Gotong royong dan Mandiri. Adapun tujuh nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:



6

7

Siswa didorong untuk memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dengan penuh kesadaran. 

Siswa didorong untuk memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri untuk berani tampil atau 
menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. 

tanggung jawab

kepercayaan diri

keyakinan & komitmen 

Setiap anak adalah unik. Kami yakin setiap anak memiliki kemampuan 
dan gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Untuk itu, kami berkomitmen 
melakukan berbagai pengembangan dengan memperhatikan ekosistem 
belajar anak mulai dari diri anak itu sendiri, teman sebaya, keluarga, dan 
masyarakat secara luas. Selain itu, kami juga memperhatikan berbagai 
aspek pengembangan anak, mulai dari aspek psikologis, sosial, budaya, 
kesehatan, dan lain sebagainya (holistic learning).

Kami yakin setiap siswa 
dapat belajar dengan baik.

Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh sejauh mana 
pendidik memberikan dukungan positif dalam proses pembelajaran. 
Untuk itu, kami terus mengembangkan berbagai sistem pendukung 
pembelajaran baik secara online maupun offline agar para pendidik 
dapat bekerja secara optimal. Lain dari itu, kami juga memastikan 
bahwa para pendidik selalu berupaya meningkatkan kompetensi 
dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran siswa (quality 
improvement).

Kami yakin kualitas pendidik ikut menentukan 
keberhasilan siswa dalam pembelajaran.

Kerja sama efektif antara orang tua/wali siswa, sekolah dan masyarakat 
pada dasarnya dikembangkan untuk menciptakan pengalaman belajar 
yang komprehensif bagi siswa.  Atas dasar itu, KAK SETO SCHOOL 
memberikan perhatian khusus dalam mewujudkan segitiga emas pen-
didikan sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar bersama 
antara orang tua/wali murid, siswa, sekolah dan masyarakat yang kon-
dusif dan  berkesinambungan (learning society).

Kami yakin kerja sama efektif untuk mewujudkan
segitiga emas pendidikan antara orang tua/wali murid, 
sekolah dan masyarakat ikut menentukan keberhasilan siswa 
dalam pembelajaran.


