
SOLUSI DAN PERSIAPAN SEKOLAH DALAM
PELAKSANAAN BELAJAR MANDIRI DIRUMAH



Fitur-fitur dasar WeKiddo untuk membantu pembelajaran
mandiri untuk rumah. 

Pemberian materi mata pelajaran secara online. (Session)

Pemberian dan penilaian PR, tugas dan proyek secara online. 
(Assignment)

Murid dapat mengerjakan latihan soal secara online. 
(Exercise and Quiz)

Kumpulan buku online (E-Book).



Sekolah melakukan registrasi melalui bit.ly/wekiddoReg.

Setelah sekolah melakukan registrasi, dalam waktu 1x24 jam team
WeKiddo akan mengirimkan form surat pernyataan dan format data yang 
harus diisi oleh sekolah melalui email.

Surat pernyataan yang sudah dilengkapi mohon dikirimkan ke email 
reg@wekiddo.com. Sedangkan data yang sudah diisi (sesuai format) 
dikirimkan ke email data@wekiddo.com.

Team WeKiddo akan melakukan verifikasi data, dan jika 
data sudah sesuai format maka dalam waktu 1x24 jam 
team WeKiddo akan port in data ke dalam sistem.

Team WeKiddo akan menginformasikan ke pihak sekolah mengenai 
tanggal aplikasi WeKiddo siap untuk digunakan melalui email.
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Langkah-Langkah Implementasi WeKiddo



Implementasi Timeline 3 Hari

2

Sekolah siapkan 
data murid, guru 

dan mata pelajaran.

Training penggunaan 
secara online.

Download aplikasi
dan berjalannya proses

edukasi online.

WeKiddo upload
Data sekolah.

3 541

Sekolah melakukan
registrasi



WeKiddo sudah mendapatkan standar 
sertifikasi ISO 27001:2013 untuk 
kerahasiaan data.



Data Guru 

Data Wajib
Ini adalah data minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dasar aplikasi WeKiddo.

Data Siswa

**Notes
Data tambahan
1. Data E-Book
2. Data Exercise



WeKiddo tidak mengenakan biaya bagi 
sekolah, orang tua, dan siswa.



WeKiddo 
Basic Function

Attendance Exam Assignment Announcement Session

Permission Approval News Calendar Subject List

Etc

”



Aplikasi Sekolah



Guru Meng-upload Materi Pelajaran dan Monitoring
Guru dapat memberikan tugas mata pelajaran dan pekerjaan rumah secara online dilengkapi 
dengan dokumen, dimana semua prosesnya dimudahkan dengan fasilitas group discussion dan 
chating sehingga proses edukasi dapat dengan mudah terpantau.

Detail Assignment
Informasi detail tentang 
sebuah tugas

Assignment
Daftar tugas yang
akan dan sedang
berlangsung

Attachment
Guru dapat menyisipkan 
materi assignment

Chat Room
Guru dan siswa dapat 
berkomunikasi melalui
Chat room

Score
Guru dapat memasukan 
penilain terhadap siswa 
secara online



Aplikasi Pengawas



Pengawasan Kepala Sekolah dan Dinas
Kepala sekolah dan pihak diknas dapat mengevaluasi dan monitoring partisipasi anak dalam 
belajar online dan effectivitas guru dalam memberikan materi pelajaran. Juga bisa terpantau 
interaksi yang terjadi antara guru dan siswa

Pilih Sekolah
Dapat memilih data 
Berdasarkan sekolah

Siswa
Total siswa dan siswa
Yang sudah download

Orang Tua
Total orang tua dan total 
yang sudah downlaod

Absensi
Data yang sedang 
melakukan absensi

User Sekolah
Total user sekolah dan 
Yang sudah download

Login
Presentase jumlah siswa dan 
user sekolah yang telah login

Assignment, Announcement & Exam
Data statistik Assignment, 
Announcement & Exam



Aplikasi Siswa



WeKiddo Session Online
Kemudahan dalam mengakses materi mata pelajaran secara online dan didukung 
dengan materi serta dokumen online. 



WeKiddo Exercise Online
Guru dapat memberikan latihan soal atau exercise secara online, dan murid 
dapat langsung melihat hasil latihan apakah dia lulus atau tidak lulus dalam 
latihan soal tersebut.

Exercise List
List exercise 
yang bisa diikuti 
oleh murid, 
apabila di klik 
akan muncul 
detail exercise

Start Exercise
Mulai melakukan exercise

Hasil Exercise
Hasil exercise
Beserta 
nilainya



WeKiddo E-Book Library
Perpustakaan Online atau E-Book juga hadir sebagai fasilitas pendukung 
proses edukasi, murid dapat mendownload semua buku yang berhubungan 
dengan mata pelajarannya.

E-Book
List lengkap buku
yang tersedia

Baca E-Book
Baca E-Book

Download
Mendownload E-Book



Aplikasi Orang Tua



WeKiddo Parent Apps
Orang tua juga dapat memantau tumbuh kembang anaknya karena WeKiddo 
menyiapkan aplikasi khusus untuk orang tua memantau proses edukasi, mulai 
dari kehadiran, latihan, tugas PR dan lain – lain.

News
Berita seputar dunia
pendidikan

Today Schedule
Jadwal mata pelajaran dan
Kegiatan hari ini

Informasi Kehadiran
Fitur untuk orang 
tua melihat riwayat 
kehadiran anak

Jadwal Ujian
Jadwal ujian 
sebuah mata 
pelajaran Assignment

Orang tua dapat melihat 
tugas yang diberikan guru 
kepada anak

Announcement
Orang tua dapat melihat 
kegiatan yang berlangsung 
disekolah

Notification
Notifikasi terkini dari
semua kegiatan anak



CoHive 101 Jl Mega kuningan Barat Blok E 4.7 No 1 
RT 05 RW 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

info@wekiddo.com

Ferry +62-857-600-33332

Nover +62-812-741-64292

Liam +62-852-112-04676

Jani +62-812-893-15200

WeKiddo

Call Center

Call Center
+62-813-8198-1855

+62-811-1810-1855

+62-811-1241-855

+62-811-1341-855



www.wekiddo.com

Ferry Irawan
“Get stress enough 
if you want to learn 

something new”

William Nover
“If you spend too much 

time thinking about 
a thing, you’ll never 

get it done.”

William Chandra
“Little is better than 
nothing, dont ever 

give up and keep trying”

Jani
“The harder you work for 

something, the greater 
you’ll feel when you achieve it.”


