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Sekolah enuma di Lampung dan 
Medan

Rencana program sekolah enuma di Karawang



Mengenal Sekolah 
Enuma

Sekolah Enuma adalah aplikasi digital inovatif yang dikembangkan oleh Enuma, Inc.

Enuma adalah perusahaan yang digerakkan oleh misi yang menciptakan

aplikasi pembelajaran luar biasa untuk memungkinkan semua anak, termasuk

anak berkebutuhan khusus, dan menjadi pembelajar mandiri. Enuma didirikan

pada tahun 2012, dan berkantor pusat di California dengan kantor di Seoul dan

Beijing. Aplikasi Enuma juga memenangkan penghargaan, seperti Kitkit™ School

dan Todo™Math, yang dapat membantu anak-anak untuk belajar di lebih dari 20

negara di seluruh dunia. Dalam memenuhi komitmennya untuk menumbuhkan

semangat literasi dan belajar, enuma,Inc. baru saja meluncurkan aplikasi sekolah

enuma bahasa Indonesia pada bulan Januari 2022.

Tujuan
1. Adanya aplikasi sekolah enuma bahasa indonesia diharapkan dapat

membantu kemendikbudristek dalam mewujudkan literasi untuk 10 juta anak

Indonesia.

2. Sekolah enuma bahasa Indonesia hadir untuk mengisi kesempatan belajar

anak yang hilang sekaligus menguatkan kualitas kegiatan literasi di

seluruh nusantara dan mencetak generasi emas 2045.

Aplikasi Sekolah Enuma

Untuk pembelajar pemula (anak usia 4-9 
tahun)

Sudah sesuai dengan kurikulum 2013 
untuk pelajaran bahasa indonesia, 
matematika, dan bahasa inggris

Dapat digunakan pada tablet dan 
smartphone

Dapat digunakan tanpa membutuhkan 
koneksi internet

Berisi kuis dan tes 



Dari Januari hingga April 2021, Sekolah Enuma telah diuji beta 
dengan 586 anak di Indonesia: 130 anak dari Komunitas Deli 
Serdang , Medan, Indonesia, dan 456 anak dari sekolah di 
Lampung, Indonesia. Anak-anak bermain rata-rata satu jam 
sehari, 5 hari seminggu, selama 3 bulan. Adapun hasil uji beta 
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Penggunaan aplikasi sekolah enuma secara umum baik di 
Lampung maupun di Medan menunjukan adanya peningkatan 
literasi anak di semua mata pelajaran.

Sekolah Enuma di Lampung dan 
Medan

Gambar aktivitas belajar anak dengan menggunakan aplikasi sekolah enuma di 
Lampung dan Medan



Disponsori oleh



Sekolah Enuma 
Karawang

Akan dilaksanakan selama 6 bulan di 10 sekolah dari Januari 2022-Juni 2022 
(namun akan disesuaikan kembali dengan kalender akademik).

Jan 
2022

Persiapan program

Feb 
2022

Feb-
Juli

2022

Pengenalan program
1) Koordinasi dengan dinas
2) Sk sekolah mitra

Pelaksanaan program
1) Sosialisasi kepada sekolah mitra
2) Pelatihan penggunaan aplikasi
3) Pelaksanaan sekolah enuma di 10 

sekolah mitra 




