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PROPOSAL  

Jasa Pelatihan Pengembangan Guru 
LKP DEMARKO EDUCATIONAL 

SUPPLIES  
 

     Penghantar Fiilosofi Pengajaran Montessori 

Tujuan: Untuk membangun peserta dalam menerapkan philosophy Montessori di 
dalam kelas. Sangat disarankan bagi para praktisi pendidikan yang belum 
pernah tahu sama sekali tentang latar belakang pendidikan Montessori 
khususnya mengacu kepada usia 3-6 tahun 

Durasi: 1 x 5 jam 

Isi: 
 

Dasar filosofi pendekatan Montessori: area belajar; bagaimana membentuk 
lingkungan belajar, peran guru, kekuatan dari observasi dan tujuan pendidikan 
anak di dalam lingkungan pendidikan Montessori 

Harga: Rp.   5.000.000,- 

 
Area Belajar Exercise Practical Life & Sensorial 

Tujuan: Memperlengkapi peserta didik dalam memakai Montessori material pada area 
belajar EPL dan sensorial- dimana tujuannya mempersiapkan peserta didik 
untuk tahu bagaimana mengajarkan latihan kemandirian bagi anak dalam 
kehidupan sehari-hari dan bagaimana merangsang panca indera anak untuk 
membantu mereka dalam ‘belajar’. 

Durasi: 1x 7 jam pertemuan 

Isi : Membahas fungsi, kegunaaan dan cara pemakaian alat pada area EPL dan 
sensorial. 
Area EPL: aktifitas untuk menolong diri sendiri seperti memakai baju, 
memegang sendok ; aktifitas untuk peduli dengan lingkungan seperti; 
menyapu lantai, menata meja makan; aktifitas berhubungan dengan etika 
pergaulan 
 
Area Sensorial: aktifitas yang berhubungan dengan visual, auditory, perabaan, 
penciuman dan pengecapan. 

Harga: Rp. 6.000.000,-  

 
 
 

Area Belajar Bahasa  
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Tujuan: Memperlengkapi peserta dalam memakai alat Montessori material pada area 
bahasa (3-6 Tahun), dengan memberikan penekanan pada tehnik phonic 
(membaca sesuai dengan bunyi huruf atau kata 

Durasi: 1x 7 jam pertemuan. 

Isi : Membahas fungsi, kegunaaan dan cara pemakaian alat dari area belajar 
bahasa yang di dalamnya termasuk pengembangan bahasa lisan, tulisan, 
membaca, kajian tentang grammar dan kesusesteraan anak-anak. Keahlian 
dasar dalam menulis dan membaca dikembangkan melalui penggunaan huruf 
dari kertas, huruf dari kertas pasir, dan mengekpresikan pemikiran mereka 
melalui menulis. 

Harga: Rp. 6.000.000,- 

 
Area Belajar Cultural & Science (Ilmu pengetahuan alam) 

Tujuan: Cultural activies membawa anak-anak untuk mengetahui dasar-dasar 
geografis, sejarah dan ilmu sosial.  

Durasi: 1 x 7 jam pertemuan. 

Isi: Yang disebut “Cultural”  adalah suatu pendekatan terintegrasi di area 
science, history dan geografi yang mana sulit jika kita melihat secara terpisah. 
Contoh, di kategori mana kita letakan bagian-bagian bumi. Pembelajaran ini 
adalah suatu contoh tentang hubungan ‘saling bergantung’ nya segala 
sesuatu yang ada di bumi ini. 

Harga: Rp. 6.000.000,- 

 
Area Belajar Matematika 

Tujuan: Memperlengkapi peserta didik agar dapat memakai Montessori material 
pada area Matematika (3-6 Tahun) 

Durasi: 1 x 8  jam pertemuan. 

Isi : Membahas fungsi, kegunaaan dan cara pemakaian alat pada area 
matematika, berdasarkan alat-alat yang tersedia. 

Harga: Rp. 6.500.000,-  

   
Metode Belajar Learning Centre / Pojok Kelas 

Tujuan: Memperlengkapi peserta didik agar dapat mengembangkan pengetahuan 
dalam metode belajar learning centre/pojok kelas (2-6 tahun) 

Durasi: 1 x 6 jam pertemuan. 

Isi : Learning centre secara umum, material yang digunakan, management kelas, 
kekuatan dari aktifitas kelompok.  

Harga: Rp. 4.500.000,- 
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Penghantar Senam Integrasi Otak untuk Anak Usia Dini 

Tujuan: Memperlengkapi peserta didik agar dapat melatih otak kiri dan kanan anak 
seimbang sehingga akan memudahkan dalam meningkatkan suasana belajar 
yang aktif. 

Durasi: 1x 4 jam pertemuan. 

Isi : Menggunakan gerakan gerakan tubuh sederhana yang dapat memberikan 
manfaat untuk stimulasi otak sehingga membantu anak dalam pembelajaran. 
Diberikan langkah-langkah pemanasan dan beberapa menu senam otak 

Harga:  Rp. 2.500.000,-  (No sertifikat) 

 
Pijat Bayi pada Anak 

Tujuan: 
 
 

Memberikan dasar gerakan pijat pada anak-anak ditujukan untuk: Memberikan 
relaksasi dan tonus (kekuatan) otot-otot pada pertumbuhan anak,  
memberikan rasa nyaman, serta agar anak terlihat kuat dan ceria. 

Durasi: Singkat – 4 jam 
Lengkap dengan Praktik – 6 jam 

Isi : Latarbelakang pijat bagi bayi dan anak dilengkapi dengan panduan memijat 
serta demonstrasi gerakan. 

Harga: Singkat – Rp. 2.500.000,- 
Lengkap praktik – Rp.4.500.000,- 

 
Pelatihan Brain Gym� 101 

Tujuan: Pelatihan bagaimana mengoptimalkan kerja otak melalui 26 gerakan Brain 
Gym�. Brain Gym� membantu meningkatkan konsentrasi, stabilisasi 
emosi, peningkatan kemampuan akademis, mengurangi stress, dll. 

Durasi: 24 jam. 

Isi : Ragam menu keseimbangan dengan tujuan tertentu guna meningkatkan 
kemampuan/keahliaan seseorang untuk meningkatkan produktivitas 
seseorang. Mendapatkan sertifikat pelatihan internasional dari 
Educational Kinesiology. 

Harga: Rp. 2.000.000,- /peserta 
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Menjadi Pemimpin Efektif dan Berpengaruh 

Tujuan: Mempersiapkan para calon/pemimpin untuk dapat mengetahui 
pengetahuan dasar dalam memimpin pada dunia usaha/organisasi atau 
keluarga. 

Durasi: 5 jam pertemuan 

Isi : Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi, menuntun, dan 
memotivasi para pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena 
itu perlu dilatih kemampuan komunikasi, interaksi, manajemen 
organisasi, dll. 

Harga: Rp. 4.000.000,- 
 
 

Mengenali Tahap Perkembangan Anak Usia Dini 1-6 thn 

Tujuan: Mengetahui ciri-ciri umum dari tahap perkembangan anak di area 
motorik, emosi, sosial, berfikir, dan bahasa. 

Durasi: 5 jam pertemuan 

Isi : Pengetahuan tahap-tahap perkembangan anak usia dini secara umum 
sehingga dapat membantu guru/orang tua untuk melakukan pengamatan 
dan perencanaaan stimulasi. 

Harga: Rp. 2.000.000,- 

 
Penanganan Anak Kebutuhan Khusus 

Tujuan: Memahami hal-hal seputar kondisi anak dengan kebutuhan khusus dan 
bagaimana memberikan dukungan secara umum. 

Durasi: 4 jam pertemuan 

Harga: Rp. 2.000.000,- 

 
Belajar komunikasi effektif 

Tujuan: Bagaimana cara kita mampu melakukan komunikasi yg baik sehingga 
tujuan komunikasi entah untuk presentasi/pengajaran/penjualan dll 
dapat tercapai sesuai harapan. 

Durasi: 5 jam pertemuan 

Isi : Latihan ketrampilan dalam berkomunikasi secara efektif yang mengarah 
pada praktik. Bagaimana melatih kepercayaan diri, menghilangkan jarak 
dengan lawan bicara, penggunaan bahasa tubuh, penampilan diri, dll. 
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Harga: Rp. 4.000.000,- 

 
 
DIKLAT BERJENJANG Dasar 
 

Tujuan: diklat yg dirancang untuk memenuhi tuntutan kompetensi bagi pendidik PAUD 
yg terdiri dari guru,  guru pendamping, dan pengasuh  yg dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan berjenjang (Dasar, Lanjutan, dan Mahir) 

Durasi: 48 jam pertemuan dan 200 jam praktek  

Isi : Kebijakan Dit. P PAUD ; Konsep Dasar PAUD ; Perkembangan Anak ; Pengenalan 
Anak berkebutuhan Khusus; Cara Belajar AUD (Bermain dan Anak); Kesehatan 
dan Gizi PAUD; Etika dan Karakter Pendidik PAUD; Perencanaan Pembelajaran; 
Evaluasi Kegiatan Pembelajaran;  Komunikasi Dalam Pengasuhan 

Harga:  Dibicarakan secara terpisah  

 
DIKLAT BERJENJANG Lanjut  
 

Tujuan: diklat yg dirancang untuk memenuhi tuntutan kompetensi bagi pendidik 
PAUD yg terdiri dari guru,  guru pendamping, dan pengasuh  yg 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan berjenjang (Dasar, Lanjutan, 
dan Mahir) 

Durasi: 64 jam pertemuan dan 200 jam praktek  

Isi : Kebijakan Dit. P PAUD ; Pemahaman kurikulum PAUD Pengembangan; 
Aspek Kemampuan AUD (Moral Agama, Bahasa, Kognisi, Sosial Emosi, 
kemandirian, dan fisik motorik); Pemahaman ABK dan Cara Belajarnya; 
Strategi Pembelajaran (Metode dan Teknisk Obeservasi dan Prktek 
Mengajar); Deteksi Tumbuh Kembang Anak; Etos Kerja dan Etika Profesi 
Pendidik PAUD; Pengembangan Perencanaan Pembelajaran; 
Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pengembangan Program 
Pemberdayaan Orang Tua di Lembaga PAUD  

Harga: Dibicarakan secara terpisah  

 
   
 
 
  Ketentuan: 
o Setiap sertifikat pelatihan akan mendapat sertifikat kehadiran dari LKP Demarko Educationa 

Supplies  
o Setiap harga diatas adalah khusus untuk pelatihan yang dilakukan di kantor/lokasi Demarko 
o Setiap harga di atas melingkupi peserta maksimal 10 orang dan di atas itu akan diberikan 

perhitungan pro rata. 
o Setipa harga diatas sudah termasuk biaya cetak sertifikat Demarko ,snack atau makan siang 

serta fotocopy materi. 
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o Untuk pelatihan di luar lokasi Demarko, tetapi masih di area Jakarta dan sekitar akan 
dikenakan biaya tambahan sbb :  
▪ Jakarta Selatan dan sekitarnya: Rp.250.000,- 
▪ Jakarta Timur dan Bekasi: Rp.350.000,- 
▪ Jakarta Pusat: Rp.250.000,- 
▪ Jakarta Barat, Tangerang, BSD dan Karawaci: Rp.350.000,- 
▪ Jakarta Utara: Rp.350.000,- 
▪ Makan siang/snack pembicara/peserta menjadi tanggungan pemilik tempat. 
▪ Diluar DKI Jakarta (*tidak berlaku untuk semua topik) 

➢ Biaya transport sesuai jarak  (berlaku untuk semua daerah di luar DKI Jakarta system 
reimbursement.  

➢ Pesawat kelas ekonomi untuk 2 orang, sewa kendaraan AC, penginapan (minimum hotel 
bintang tiga – deluxe room termasuk makan pagi),  

➢ makan siang dan makan malam selama training (berlaku untuk semua daerah di  
luar JABOTABEK) 

➢ Deposit / biaya tak terduga – yaitu sebesar 10% dari total training (untuk  
mencover biaya yang timbul selama perjalanan diluar yang disebutkan di atas  
dan akan dikembalikan sesuai dengan pemakaian biaya) 

➢ Extra fee untuk luar kota (peserta lebih dari 10 orang)  Rp.150.000/malam – 1 
pendamping pembicara /10 orang  

Metode Pembayaran: 
a. Down payment sebesar 50% dibayarkan selambat-lambatnya 2 minggu  sebelum pelatihan 

Bukti pembayaran dan form pendaftaran training dapat di email. 
b. Pembatalan setelah pembayaran down payment, maka tidak ada pengembalian dalam bentuk 

apapun (kecuali bencana alam/pembatalan dari pihak trainer) 
c. Pelunasan pelatihan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan. 
d. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening,  BCA , di no rek : 0713-0188-02, 

atas nama Yayasan Bintang Kemenangan  Bangsa , Cabang : Fatmawati. 
e. Kirimkan bukti transfer melalui email: demarkomail@gmail.com atau konfirmasi melalui 

telepon ke 769-0674 
 
Form Pendaftaran Training (harap kirimkan bersama dengan bukti pembayaran DP)- via email ke 
demarkomail@gmail.com 

Nama Contact Person:  
Alamat dan Telepon 

Institusi 
 

Topik yang dipilih: 
 

 
 
 

Alternatif waktu 
/tanggal training 

(bulan) yang 
diinginkan: 

 

 
Pilihan pertama:  __________________________  
 
Pilihan kedua:    __________________________ 

Tanggal Pembayaran 
DP: 
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Deskripsi singkat situasi 
sekolah pada saat ini 

(metode belajar, 
setting kelas, 

pembagian usia dll 
yang relevan) 

 
 
 
 
 
 

           Tanda Tangan dan Nama Jelas : 
  

 
 
 

 
 


