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Latar Belakang

Eksistensi Pendidikan masih menjadi permasalahan

Banyaknya anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan

Kekurangan murid bagi sekolah swasta

Dampak Pandemi Covid 19

skularsi.com Skularsi info@skularsi.com



Ditolak oleh sekolah negeri (Qutoa dan zonasi)
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Penyebab Lain

Pungli saat pendaftaran

Siswa titipan pejabat

Faktor Ekonomi

skularsi.com Skularsi info@skularsi.com

Faktor Demografis



Tujuan

Sistem pemberian dan penyaluran beasiswa yang efektif dan efisien

skularsi.com Skularsi info@skularsi.com

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemberian dana beasiswa

Memberantas siswa putus sekolah

Kesejahteraan sekolah swasta

Kesejahteraan guru



TENTANG

Sarana pemberi beasiswa dengan 
program kemitraan melalui masyarakat 
yang secara bersama-sama memberikan 
dana beasiswa. Program beasiswa ini
berperan sebagai penyedia fasilitas dan 
wadah donasi beasiswa secara 
crowdfunding yang akan dikelola secara 
profesional dan amanah untuk 
disalurkan kepada siswa-siswi wajib 
belajar 12 tahun di Indonesia.

skularsi.com Skularsi info@skularsi.com



Menjadi Wadah Penyalur Pendidikan serta pemersatu Bangsa
IndonesiaVISI

Menghimpun dan menyeleksi sekolah-sekolah
swasta di Indonesia

Menghimpun para donatur beasiswa dari semua
kalangan dari dalam dan luar negeri

Menyalurkan beasiswa kepada para siswa yang 
terdaftar di sekolah-sekolah yang terdaftar

Memberikan pelatihan atau workshop 
pengembangan diri kepada penerima beasiswa

MISI
Menghimpun siswa-siswi wajib belajar 12 tahun di 
Indonesia yang membutuhkan beasiswa1
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Value
Propotitions

Newness

Getting Job Done

Promotion

Cost Reduction

Accessibility



Bagaimana

mengumpulkan dana  

beasiswa yang berasal

dari masyarakat

01 Bagaimana cara agar  

proses pencarian  

beasiswa oleh pelajar  

dan mahasiswa menjadi  

lebih mudah

02

Bagaimana Skularsi

dapat meningkatkan  

pendidikan serta sosial  

ekonomi untuk

Indonesia

03
Bagaimana cara agar  

proses birokrasi untuk

mendapatkan beasiswa

menjadi efektif dan

efisien

04

Bagaimana cara agar  

dana CSR perusahaan

berupa beasiswa

dapat tersalurkan

dengan baik dan tepat

sasaran

05 Bagaimna menjadikan skularsi

dapat membantu pemerataan

pendidikan di Indonesia 

dengan membuatkan

komunitas penerima beasiswa

dari setiap wilayah
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Rumusan Masalah



Layanan
Skularsi

Filter of Scholarship
Pencarian informasi beasiswa sesuai 
kebutuhan dari calon penerima beasiswa 
berdasarkan kategori, lokasi, jenis dan 
klasifikasi beasiswa.

Management Scholarship
sistem informasi untuk melakukan semua pengolahan
penerimaan dan pengelolaan penerima beasiswa yang 
perlu untuk sebuah organisasi dalam mengambil sebuah
keputusan.

Scholarship Agency
Sarana komunikasi kertersediaan beasiswa melalui 
lembaga pendidikan dengan para calon penerima 
beasiswa, 

Real time scholarship

Memberikan informasi beasiswa secara actual dari 
seluruh beasiswa yang tersedia.

Mendapatkan informasi terbaru dari report 
Beasiswa yang telah di distribusikan ke seluruh 
penerima manfaat.

Scholarship Notifcation
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10

Penerima Beasiswa

Penyalur Dana

Lembaga Pendidikan

Penyalur pendidikan di sini berupa Sekolah, 

Universitas, PKBM, dan unit pendidikan lainnya.

Keutamaan Skularsi

Penyalur dana pendidikan disini berupa 

masyarkat, Perusahaan dan unit pemberi dana 

lainnya.

Siswa-siswi wajib belajar 12 tahun yang tidak 

mampu serta kemauan tinggi untuk belajar



Customer 
Segment

Pelajar

Personal

Corporate

Goverment

School & University



Keuntungan

Menghemat Biaya Iklan

Akses Informasi Luas

Blast Email

Management Beasiswa

jaringan informasi dari lembaga pendidikan akan 

tersebar luas dan menjadi kunci penting dalam 

menjalankan sebuah aktivitas, 

Lembaga pendidikan dapat meminimalisir biaya 

marketing dan Anda dapat memanfaatkannya 

untuk kebutuhan lainnya.

Membantu pihak pengelola beasiswa untuk

menentukan alternatif penerima beasiswa sesuai

kondisi yang diharapkan. juga membantu pihak

pengelola beasiswa dan mahasiswa dalam

proses pendaftaran dan penginformasian

beasiswa. 

Memberikan informasi secara actual terhadap

informasi beasiswa kepada pemberi dan pencari

beasiswa.

Formulir Berdasarkan Kebutuhan Pemberi

Khusus diciptakan untuk membantu 

mempercepat dan mempermudah proses semua 

jenis formulir persetujuan secara digital dan 

online melalui skularsi.



Lembaga Pendidikan dapat menambah

siswa dari kalangan tidak mampu

untuk mencukupi quota siswa

Lembaga Pendidikan mendapatkan

pendanaan dari siswa yang 

mendapatkan beasiswa

Lembaga Pendidikan dapat

meningkatkan sarana, prasarana dan

kualitas tenaga pendidik

Lembaga Pendidikan dapat

meningkatkan citra positif terhadap

program beasiswa

Lembaga Pendidikan dapat di 

promosikan secara luas

Keuntungan
Lembaga Pendidikan



Program Beasiswa Skularsi







Metode Penerimaan Dana 
Beasiswa



Dukungan finansial atau materi baik dari Perorangan maupun Instansi kepada Penerima
Beasiswa Skularsi, yang mendanai 1 atau lebih siswa penerima beasiswa.

Sponsor

Dukungan finansial dalam memberikan bantuan berupa dana kepada skularsi yang 
akan di konversikan menjadi program beasiswa.

Donatur

Sumber Dana 
Beasiswa



Donatur Aktif

Jenis Donatur

Donatur Pasif

Orang yang secara tetap memberikan sumbangan melalui program autodebit.

orang yang tidak terikat memberikan sumbangan dana beasiswa melalui berbagai 
macam metode pembayaran



Donasi Langsung

Dana beasiswa dapat juga diberikan
langsung kepada skularsi tanpa perantara, 
melalui kantor skularsi atau event yang 
diadakan oleh skularsi.

Transfer Dana (Crowdfunding)

Merupakan proses pemberian dana
beasiswa dengan pemberian transfer dana
menggunakan website skularsi dengan
cara crowdfunding.

Autodebit

Menjadi pemberi beasiswa aktif dalam
dukungan finansial atau materi kepada
pelajar atau penerima beasiswa Skularsi
yang secara aktif tiap bulannya. Dengan
menggunakan fasilitas autodebit bank
yang bekerjasama dengan skularsi.

Virtual Account

Nomor identifikasi yang dibuka oleh Bank 
atas permintaan yang selanjutnya
diberikan kepada pemberi dana sebagai
No Rekening Tujuan penerimaan dana 
beasiswa skularsi.

Metode Pengumpulan Dana





Terima Kasih

Alamat :
Margonda Raya - Depok, Jl. kampung Gedong
no. 28 rt/rw 03/19 Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji

Phone: 
+62 811 383 333 (Whatsapp) 
+62 817 9109 119 (Ahmad Zambarkah)

Mail: 
info@skularsi.com

Website
skularsi.com




