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Apa itu Akupintar.info

adalah Portal Pendidikan Keluarga Pintar yang berkembang menjadi salah satu portal
penyedia informasi seputar pendidikan berkualitas di Indonesia. Tujuan utama Akupintar.info adalah
menyediakan informasi seputar dunia pendidikan anak dari seluruh pelosok tanah air secara lengkap, up to
date, dan selalu dapat diakses kapan saja - dimana saja.
Apa yang










tawarkan untuk Anda.

Akses kepada lebih dari 61 juta user yang berpotensi untuk melihat profil / iklan Anda. Lihat bagian
sekilas internet untuk informasi lebih detail.
Kami menyediakan user yang spesifik, karena 98% pengunjung portal kami adalah orang-orang yang
memang berminat dalam mencari informasi seputar pendidikan dan bukan hal-hal lain.
Tidak ada satu pun potential customer Anda (user) yang akan ragu-ragu mengakses profil / iklan Anda
di Akupintar.info, karena profil lembaga pendidikan ataupun iklan Anda akan dapat mereka akses
secara cuma-cuma ( free of charge ).
Kami menyediakan fasilitas dimana Anda dapat memperkenalkan sekolah/kursus/daycare atau
peluang usaha pendidikan yang
Anda miliki secara lengkap dan
informatif, lengkap dengan foto
For User
dan gambar tanpa batasan
(unlimited !! ).
1. Free
Profil lembaga dan Iklan Anda aktif
2. User can give review and rating
sepanjang waktu ... aktif 24 jam
3. Fast access to akupintar.info website
4. Access to various activity and vacancy
sehari, 7 hari seminggu, 30 hari
5. Free trial to schools/courses/childcares
sebulan dan 12 bulan setahun.
Tidak ada batasan waktu dimana
For Owner
profile lembaga dan iklan Anda
1. Specific Lead customer (education seeker).
dapat diakses dan dilihat oleh
2. Unlimited content, including photo & video
potential customer Anda. Lebih dari
3. Can be accessed anywhere - anytime
majalah atau tabloid yang hanya
4. Map and Navigate to your
aktif 1 minggu - 1 bulan atau
schools/courses/childcares
pameran yang hanya beberapa hari
5. Email notifications to users who are interested in
dalam setahun.
free trial.
Efektifitas iklan Anda terukur.
6. Class management.
Berbeda dengan beriklan di media
7. Measureable effectiveness for advertising.
8. You have control for your schools review.
lain dimana seringkali sulit untuk
9. All the benefits for a very low price
mengukur secara langsung tingkat
10. School events can be published freely
keefektifannya terutama jika Anda
beriklan pada lebih dari 1 media,
dengan menggunakan Akupintar.info Anda dapat mengukur secara akurat efektifitas iklan Anda dan
melihat berapa banyak jumlah pengunjung yang melihat iklan Anda dengan menggunakan fasilitas
visitors log kami.
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Sekilas pengguna internet di Indonesia.
Riset yang dilakukan oleh majalah
Marketeers,
Markplus
Inc
membeberkan profil pengguna internet
Indonesia dan gambaran perilaku
pengguna internet Indonesia saat ini
(2012).
Terkuak, angka terbaru pengguna
internet Indonesia saat ini berjumlah
61 juta orang. Meningkat 6 juta dari
tahun sebelumnya yang 55 juta.
Pengguna internet terhadap seluruh
populasi penduduk Indonesia untuk
tahun 2012 masih berada di angka
23,5%. Tahun 2011 adalah 22,4%.
Tahun 2010 sebesar 17%.










Netizen Indonesia (istilah untuk user pengguna internet) belakangan menunjukkan peningkatan
penggunaan (usage) cukup besar. 24,2 juta orang menggunakan internet lebih dari 3 jam/hari.
Peningkatan dari segi usage, adalah satu indikasi bahwa internet sudah menjadi bagian kehidupan
sehari-hari.
Gadget adalah alat pengakses utama. Sekitar 58 juta pengguna, mengakses internet dari smartphone,
laptop, netbook dan tablet pc.
Mayoritas pengguna internet Indonesia memiliki kendaraan. 88,6% memiliki sepeda motor, 17,4%
memiliki mobil dan 16,8% mempunyai keduanya. Hal ini memberikan gambaran kuat bahwa
meningkatnya kekuatan netizen di Indonesia ditopang oleh kalangan middle-class.
Mayoritas pengguna internet Indonesia adalah mereka yang berusia 15-35 tahun, termasuk
didalamnya pasangan muda dengan 1 anak.
Komunikasi dan internet telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok para netizen.
Mayoritas netizen Indonesia adalah bargain hunter. Mereka tahan susah payah browsing cari info dan
penawaran terbaik sebelum membeli barang. Sekitar 3,7 jt netizen pernah lakukan jual beli online dgn
manfaatkan segala platform, mulai Facebook, Forum, toko online, twitter dll. Faktor utama yang
mendorong netizen mau membeli secara online adalah karena harga dan diskon.
Sumber: Majalah Marketeers, Markplus Inc.
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Kami sudah punya website, mengapa harus bergabung dengan

?

Jika dianalogikan, Akupintar.info ibarat mall besar yang
diisi dengan toko-toko yang menawarkan usaha
pendidikan anak. Mayoritas orang lebih senang
mengunjungi mall karena lebih banyak pilihan dan
terpusat, sehingga memudahkan dalam berbelanja.
Mayoritas calon konsumen (user) belum menentukan
pilihan atau memutuskan kemana akan memilih
pendidikan
untuk
anak-anak
mereka.
Melalui
Akupintar.info, Anda dapat mempresentasikan lembaga
pendidikan yang Anda pimpin/miliki, tanpa mereka perlu
datang ke tempat sebenarnya.
Akupintar.info didukung dengan sistem Search Engine Optimazion (SEO) yang handal akan membuat bisnis
Anda lebih mudah ditemukan oleh para pengguna internet. Akupintar.info akan tampil pada halaman
pertama google untuk kata kunci tertentu.
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Fasilitas Akupintar.info
1. Fasilitas pencarian lengkap (sekolah/kursus/daycare)
Akupintar.info menyediakan fungsi pencarian sekolah/kursus dan daycare secara lengkap, mulai
dari jenjang sekolah, jenis kursus, biaya bulanan, lokasi lembaga dan bagian dari nama lembaga.

Kami memiliki puluhan ribu data yang diorganisir secara rapi dan ditampilkan sesuai dengan
kebutuhan user. Untuk lembaga yang mengambil paket berbayar kami akan menampilkan lembaga
Anda di awal halaman (prioritas utama).

2. Fitur Utama

Anda yang ingin meningkatkan kunjungan ke halaman profil lembaga Anda bisa menggunakan fitur
Utama. Keunggulan fitur Utama :
 Eye catching photo.
 Ditampilkan di halaman depan (home).
 Terbagi menjadi 5 kategori (sekolah, kursus, daycare, produk dan acara).
Kategori Produk untuk menampilkan informasi penjualan produk seperti mainan, buku dll.
Kategori Acara untuk menampilkan informasi kegiatan seperti : fieldtrip, pentas seni dll.
 Secara spesifik mengenali ip-address user dari kota mana dan menampilkan UTAMA sesuai
dengan kotanya.
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3. Halaman Profil untuk paket berbayar (reguler).
Lembaga yang menjadi mitra Akupintar.info akan mendapatkan fasilitas untuk menampilkan profil
secara lengkap sebagai berikut :

Sedemikian lengkap profil lembaga yang kami sediakan sehingga dapat secara detil
menggambarkan seperti apa lembaga Anda.
Anda juga berkesempatan untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang lembaga adakan secara
gratis. Lembaga Anda juga mempunyai kesempatan untuk turut mencerdaskan bangsa melalui
artikel-artikel yang dikirim lewat Akupintar.info.

REVIEW
User dapat memberi ulasan (review) & rating
terhadap lembaga. Admin sekolah memiliki hak &
kontrol atas penayangan review.

KURIKULUM
Informasi seputar kurikulum yang lembaga gunakan. Target pencapaian
untuk setiap murid.

TENTANG LEMBAGA
Mengenal Visi, Misi dan
Sejarah Lembaga.

PROGRAM
Program-program apa
saja yang dilakukan
oleh lembaga.

FASILITAS
Prasarana dan sarana
belajar yang
ditawarkan.

BIAYA
Biaya apa saja yang
menjadi tanggung jawab
orang tua.

FOTO
Foto-foto kegiatan
lembaga. Ditampilkan
dalam bentuk galeri.

ARTIKEL
Mengirimkan artikel
seputar dunia
pendidikan.

JADWAL KELAS
Setiap lembaga punya kemampuan untuk menampilkan
kelas-kelas yang tersedia, disertai dengan status dari
kelas tersebut (Buka/Penuh). Update jadwal kelas
secara reguler.

COBA GRATIS
Akupintar.info menyediakan fasilitas
agar user (orang tua) dapat mencoba
gratis di lembaga yang menyediakan
fasiltas ini.

6|P r o p o s a l A k u p i n t a r . i n f o

EDIT PROFIL
Ubah dan tambahkan
data seputar informasi
lembaga. (termasuk
ubah password)

PETA LOKASI
Dengan bantuan Google
map © , user dapat
melihat lokasi dan
menentukan rute terbaik.

KEGIATAN
Menampilkan kegiatan sekolah secara
gratis. Apabila ingin kegiatan lembaga
Anda diekspos lebih maka dapat
menggunakan fitur UTAMA.

4. Usaha pendukung
Anda yang memiliki usaha yang berhubungan dengan pendidikan juga dapat menggunakan fasilitas
Akupintar.info. Kami menyediakan bagian khusus untuk :
 PERLENGKAPAN SEKOLAH, untuk mereka yang bergerak di usaha penjualan barangbarang pendukung sarana belajar-mengajar, seperti menjual alat-alat permaianan, APE,
buku-buku pendidikan dll.
 PENGEMBANGAN GURU, mereka yang menyediakan pelatihan guru, manajemen sekolah
dll dapat memanfaatkan Akupintar.info untuk mempromosikan usahanya.
 PELUANG USAHA, franchise/waralaba untuk usaha di bidang pendidikan atau yang masih
berhubungan dengan dunia anak dan pendidikan.

5. Your own website

Jadikan akupintar.info menjadi website lembaga Anda dan dapatkan
berbagai keuntungan didalamnya.
 Low maintenance. Tanpa perlu IT staf, Anda tetap dapat memiliki
website yang up to date dan interaktif.
 www.namalembaga.shorturl.com
Bekerja sama dengan www.shorturl.com, salah satu penyedia
subdomain yang stabil dan memiliki banyak keunggulan.
 Traffic Report. Menampilkan beberapa banyak kunjungan setiap
hari, siapa saja dan informasi lainnya.
 Low Prices. Cukup dengan 100rb pertahun

6. Iklan
Akupintar.info menyediakan space iklan secara terbatas. Siapapun dan produk apapun yang tidak
melanggar kebijakan akupintar.info serta tidak mengandung SARA dapat membeli space iklan di
website kami.
Kami memiliki 8 halaman dimana masing-maisng halaman terdiri dari 3 space. Halaman itu adalah :




Halaman Home
Halaman Cari





Halaman artikel
Halaman Karir
Halaman Kegiatan
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Halaman Pengembangan Guru
Halaman Perlengkapan Sekolah
Halaman Peluang Usaha

Biaya

PAKET SEKOLAH / KURSUS / DAYCARE

UTAMA*

Harga Normal

Harga Promo

Paket 1 bulan

Rp. 250.000

Rp. 150.000

Paket 3 bulan

Rp. 600.000

Rp. 350.000

Paket 6 bulan

Rp. 900.000

Rp. 600.000

* Utama : Maksimal 4 space per kota.

PAKET NON LEMBAGA – Perlengkapan Sekolah / Pengembangan Guru / Peluang Usaha

UTAMA*

Harga Normal

Harga Promo

Paket 1 bulan

Rp. 250.000

Rp. 150.000

Paket 3 bulan

Rp. 600.000

Rp. 350.000

Paket 6 bulan

Rp. 900.000

Rp. 600.000

* Utama : Maksimal 4 space per kota.
PAKET IKLAN

Halaman

Biaya Iklan

Batasan

Paket Semua

1

Home

Rp. 400.000 / bulan

3 adv / spot

Rp. 1.000.000 / bulan

2

Cari

Rp. 400.000 / bulan

2 adv / spot

Rp. 700.000 / bulan

3

Artikel

Single spot

4

Karir

Rp. 200.000 / bulan
Rp. 200.000 / bulan

5

Kegiatan

Rp. 200.000 / bulan

Single spot

6

Pengembangan Guru

Rp. 200.000 / bulan

Single spot

7

Perlengkapan Sekolah

Rp. 200.000 / bulan

Single spot

8

Peluang Usaha

Rp. 200.000 / bulan

Single spot

9

Help

Bonus

10

Contact

Bonus

11

Join

Bonus

12

About

Bonus
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Single spot

Cara Pendaftaran

CARA PENDAFTARAN PAKET BERBAYAR LEMBAGA
Bagi Anda pemilik sekolah/kursus/daycare silahkan ikuti langkah berikut ini untuk menjadi member akupintar.info
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daftarkan lembaga Anda melalui link http://www.akupintar.info/join.php
Pilih Paket Basic (Gratis) atau Paket Promo (Bayar).
Masukan data-data yang dibutuhkan secara benar.
Kirimkan pembayaran Anda ke rekening akupintar.info.
Kirimkan bukti pembayaran ke email : akupintar.info@yahoo.com atau sms ke 0274-713 8082.
Kami akan melakukan setting profile lembaga dan mengaktifkan membership Anda.

CARA PENDAFTARAN PAKET BERBAYAR NON LEMBAGA
Bagi Anda pemilik usaha di bidang pendidikan non lembaga silahkan ikuti langkah berikut ini untuk menjadi member
akupintar.info
1. Daftarkan lembaga Anda melalui email : akupintar.info@yahoo.com
Email tersebut harus berisi :
 Judul iklan
 Isi Iklan, sebaiknya menggunakan word (bisa ditambah gambar/foto)
 Logo
 Contact Person
 No Telepon
 Alamat Lengkap + Kode Pos
 Website
 Email yang aktif

2.
3.
4.
5.

Kirimkan pembayaran Anda ke rekening akupintar.info.
Kirimkan bukti pembayaran ke email : akupintar.info@yahoo.com atau sms ke 0274-713 8082.
Kami akan melakukan setting profil non lembaga dan mengaktifkan halaman profil usaha Anda .
Di kemudian hari jika Anda akan merubah profil usaha Anda silahkan hubungi akupintar.info.
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CARA PENDAFTARAN FITUR UTAMA (LEMBAGA DAN NON LEMBAGA)
1. Berlaku untuk lembaga dan non lembaga yang telah menjadi member akupintar.info dan memiliki profil lembaga/usaha
yang masih aktif.
2. Pilih lama tayang fitur Utama (1,3 atau 6 bulan)
3. Kirim photo dan deskripsi (kata-kata) ke email akupintar.info@yahoo.com.
4. Kirimkan pembayaran Anda ke rekening akupintar.info.
5. Kirimkan bukti pembayaran ke email : akupintar.info@yahoo.com atau sms ke 0274-713 8082.
6. Kami akan melakukan setting dan aktifasi fitur Utama untuk lembaga/usaha Anda.

CARA PEMASANGAN IKLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pilih halaman iklan yang diinginkan.
Pilih lama masa tayang iklan tersebut.
Kirimkan foto/image (bisa berupa animated gif) ke email akupintar.info@yahoo.com.
Kami bisa membantu design standar untuk animated gif.
Kirimkan pembayaran Anda ke rekening akupintar.info.
Kirimkan bukti pembayaran ke email : akupintar.info@yahoo.com atau sms ke 0274-713 8082.
Kami akan melakukan setting dan aktifasi iklan untuk lembaga/usaha Anda.

NOMOR REKENING AKUPINTAR.INFO

Rekening Bank Central Asia

Rekening Bank Mandiri

a/n : S. Ivan Susanto
No : 0306 306 876

a/n : S. Ivan Susanto
No : 138-00-0709321-9
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