
SELAMAT DATANG DI

SELENTING ERUDIO

Selamat menutup bulan Juli, keluarga Erudio!

Selenting Erudio Edisi Juli 2020 hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukkan

seputar Erudio Indonesia kepada keluarga dan sahabat terkasih.

Dari karantina diri hingga new normal, kerinduan ini belum juga bisa dituangkan

dengan temu. Wajar bila sedih karena rindu, tetapi jangan sampai harimu lesu,

karena Selenting Erudio ada khusus untuk kamu.

Pada edisi kali ini, Selenting Erudio akan membahas tentang Final Major Project
(FMP) para jagoan batch 5, Erudio Indonesia dipercaya oleh Pemerintah Kota Bogor

untuk memberikan pelatihan kepada pengawas guru, hingga kepoin gimana kabar

alumni Erudio Indonesia.

Selamat membaca!

Siswa Batch 5 Erudio Indonesia

Menerjang Pandemi dengan Prestasi

Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk

tetap beraktivitas di rumah. Hal ini

berdampak ke semua bidang kehidupan,

 tidak terkecuali institusi pendidikan.

Erudio Indonesia yang biasanya

menyelenggarakan pameran seni tahunan

untuk para siswanya, harus beradaptasi

dengan kondisi yang ada.

Setelah diputuskan secara bersama

dengan para orang dewasa dan juga

melibatkan para siswa, akhirnya pameran

virtual pun kami pilih sebagai jalan tengah

agar pameran siswa tetap terealisasi,

termasuk pameran Final Major Project

(FMP) Batch 5.

Berbagai macam eksplorasi dan naik

turunnya emosi adalah bagian dari proses

mengenali diri yang mereka lalui untuk

bisa sampai pada titik ini. Meskipun

sempat berganti topik, objek, dan medium

dalam berkarya, para seniman dan

ilmuwan muda ini tetap semangat

menyuguhkan karya-karya terbaik

mereka, mengusahakan agar kita tetap

bisa menikmati karya mereka di tengah

keterbatasan kondisi.

Yuk, kita dukung para jagoan Bacth 5 ini

dengan melihat dan memberikan

feedback atas karya-karya mereka.

Semua karya FMP Batch 5 bisa diakses

dengan klik link bit.ly/FMPbatch5. Selamat

menikmati karyanya!

Merealisasikan Transformasi

Pendidikan Menuju

#PendidikanMemerdekakan

Beberapa saat lalu, Erudio Indonesia

dipercaya untuk memfasilitasi sebuah

Lokakarya bersama perwakilan kepala

sekolah, guru, dan pengawas sekolah

dalam pengayaan pembuatan Pedoman

Pemelajaran Jarak Jauh Dinas Pendidikan

Kota Bogor.  Pada program yang

berlangsung selama lima hari ini, semua

peserta menyatukan keresahan dan

pertanyaan yang sama mengenai

pemelajaran yang memerdekakan.

Kurikulum yang diatur secara personal,

proses belajar yang bisa dilakukan di

mana dan kapan saja, dengan siapa saja

dan dengan cara sesuai kebutuhan setiap

anak adalah bentuk merdeka yang Erudio

Indonesia tawarkan namun dianggap

aneh oleh kebanyakan orang. 

Ki Hajar Dewantara, Montessori, John

Dewey, Ivan Illich, dan Freire sudah

merasakan bagaimana sistem pendidikan

yang memenjarakan dan dijalankan oleh

kekuasaan pada zamannya. Tugas kita

adalah mengembalikan otoritas

sepenuhnya kepada pemelajar itu sendiri

karena merekalah yang paling paham

dengan kebutuhan masing-masing.

Caranya? Bahagia adalah kata kuncinya.

Bagaimana seseorang dapat mencapai

kebahagiaan ketika pemelajaran masih

dilakukan secara seragam padahal

kebutuhan setiap pemelajar berbeda?

Terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu menyebarluaskan pola

pikir bahwa metode pendidikan ini akan

mudah disosialisasikan ketika prinsip

kemandirian, kemerdekaan, kontekstual

terhadap alam, lingkungan diyakini

sebagai kepentingan bersama.

Ngintipin Alumni Erudio Indonesia

Setiap anak memiliki jalannya masing-

masing dalam meraih mimpinya, ada yang

memilih jalan pendidikan, ada yang

memilih eksplorasi diri melalui gap year,

ada pula yang langsung menjadi expert.

Nah, sekarang kita mau kenalin alumni

Erudio Indonesia yang memilih jalan

pendidikan, yaitu Putri, Batch 1, yang

sedang berada di semester akhirnya

berkuliah di Universitas Gadjah Mada

jurusan Filsafat. Selain sibuk-sibuknya

mikirin skripsi, Putri tetap produktif

mengembangkan bisnis Kombuchaisme-

nya! Putri nggak sembarang dalam

meracik kombucha-nya, Putri dan teman-

teman sampai membuat lab khusus tim

R&D segala, lho!

Selain Putri, ada lagi nih, namanya Syifa,

Batch 3, yang sedang fokus menjalankan

studi fashion-nya di ESMOD Jakarta.

Anak yang selaly nyentrik dan beda

sendiri ini tengah hobi eksplorasi fashion-

nya dengan berkain. Selain itu, Syifa juga

lagi sibuk mengaktifkan kembali brand

asesorisnya yang bernama BARE. Melalui

brand-nya ini, Syifa ingin mengajak setiap

orang untuk bisa menerima setiap

keunikan dirinya sendiri.

Lalu ada Sumika, Batch 4, yang berhasil

menyelesaikan FMP-nya 4 bulan lebih

cepat dari teman-teman angkatannya,

karena sudah ditungguin oleh Nagoya

University of The Arts, Jepang. Lulus

belum, udah diterima aja ya di Universitas

ternama! Hebatnya lagi, Sumika diterima

di Nagoya University of The Arts dengan

modal portofolio dan visjur yang selama

ini dikerjakan di Erudio Indonesia!

Kalau daritadi kita bahas alumni yang

memilih jalan pendidikan mulu, sekarang

yuk kita bahas alumni yang memilih jalan

menjadi expert! Putti, Batch 2, memilih

untuk mengeksplor diri di dunia kerja.

Mulai dari mengajar, bekerja sebagai tim

Marketing di perusahaan start up, hingga

bolak-balik Indonesia-Singapura sehingga

mendapatkan investor.

Menarik-menarik ya, cerita dari para

alumni Erudio Indonesia! Mau denger

lebih banyak lagi? Pantengin aja terus

YouTube dan Instagram Erudio Indonesia,

karena tiap minggunya kita akan LIVE

#CeritaAlumni!

Ngicipin Jadi Siswa Erudio Indonesia dengan E.K.S.I.S!

E.K.S.I.S, Eksplorasi Seni dan Sains adalah program satu bulan yang diinisiasi oleh Erudio

Indonesia untuk para pelajar yang ingin mencicipi bagaimana biasanya para siswa kami

berproses di sekolah. Diadakan secara virtual, nantinya para peserta akan diajak untuk

berproyek ala Erudio untuk mengenali diri dan menggali minat dan bakat. Dengan program

ini kami menyediakan proses belajar tanpa beban sekaligus menjawab rasa penasaran

teman-teman yang ingin mencoba bagaimana rasanya jadi murid Erudio!

Melalui E.K.S.I.S, para peserta bisa merasakan proses mengenali diri melalui eksplorasi

seni dan sains yang langsung dapat diterapkan dalam sebuah proyek. Dengan didampingi

spesialis berkualifikasi disertai metode belajar yang fleksibel, dijamin proses belajar

menjadi lebih menyenangkan.

Dapatkan juga evaluasi terbuka dua arah yang menambah keefektifan komunikasi dalam

belajar. Di sini, peserta bebas menentukan proyek sendiri sesuai dengan target masing-

masing!

Yuk, ngEKSIS! Kapan lagi kamu bisa merasakan jadi murid seni dan sains,? Hubungi Ms.

Usi di 081267127696 untuk registrasi, ya!
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