


Metode belajar Kumon terlahir 
dari cinta seorang ayah untuk 
putranya. 

Setelah lebih dari setengah 
abad, sesuai dengan filosofi 
Toru Kumon, kami terus 
membantu sebanyak mungkin 
anak dalam mengembangkan 
kemampuan untuk memenuhi 
impian mereka. 

VISI

Kami berharap agar orang-orang di 
berbagai negara dan wilayah di seluruh 

dunia memiliki kesempatan untuk belajar 
dengan Metode Kumon, dan setiap siswa 
belajar secara mandiri dengan antusias 

untuk mewujudkan impian dan targetnya.

MISI

Dengan menggali potensi yang ada pada 
setiap individu dan mengembangkan 

kemampuannya semaksimal mungkin, 
kami bertujuan untuk membentuk 

manusia yang sehat dan cakap sehingga 
dapat memberikan kontribusi kepada 

masyarakat global.



MENJADI
PEMBIMBING
KUMON
Di Kumon, kami percaya bahwa peran 
Pembimbing sangat penting dalam 
kesuksesan siswa. Oleh karena itu, kami 
mengharuskan para pemilik waralaba 
berperan sekaligus menjadi Pembimbing 
yang terlibat secara aktif dalam 
membentuk perjalanan belajar para siswa 
Kumon, serta membantu mereka dalam 
menemukan potensi mereka yang 
sesungguhnya.

Peran dan Tugas Pembimbing Kumon

· Membimbing siswa

· Berkomunikasi dengan orangtua siswa

· Bertanggungjawab atas administrasi dan 

pengelolaan kelas

· Mengikuti kegiatan pembelajaran rutin

Kenapa Memilih Franchise Kumon? 

· Franchise yang tersebar luas di seluruh 

dunia

· Model bisnis waralaba terpercaya

· Biaya franchise yang terjangkau

· Fasilitas perencanaan strategi bisnis yang 

konkret

· Sistem franchise dengan dukungan yang 

berkelanjutan dari PT KIE Indonesia 

(pemberi waralaba)

· Turut serta mengembangkan potensi siswa 

dan pengembangan manusia



Kualifikasi

· Warga Negara Indonesia (WNI)

· Perempuan

· Usia maksimal 45 tahun 

· Pendidikan minimal D3 

· Menyukai dunia pendidikan

· Lulus seleksi 

Alur Seleksi

· Seminar pengenalan

· Seleksi tahap awal

· Wawancara 

· Peninjauan lokasi

· Pelatihan

· Penandatanganan kontrak

· Pelatihan yang berkelanjutan

· Dukungan yang intensif dan berkelanjutan

· Penyediaan kurikulum, materi pelajaran, 

dan sistem belajar

· Konsultasi pengelolaan kelas dan promosi

· Dukungan materi promosi

· Penyediaan arena belajar dalam skala 

nasional, regional, hingga internasional

Dukungan yang Diberikan Kumon






	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

