Siaran Pers
untuk diterbitkan segera
Titik Pintar Menawarkan Solusi Belajar Alternatif Saat COVID-19
Jakarta, 16 Maret 2020 – Ditengah maraknya virus COVID-19, banyak aktifitas di seluruh dunia yang
terhambat dan terpaksa harus diistirahatkan terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia juga akhirnya
melakukan langkah penting yaitu menutup sekolah-sekolah untuk sementara sebagai metode pencegahan.
Dengan ini, bagaimana kita dapat tetap mengedukasikan anak-anak kita? Beberapa mungkin sudah di
rumah sekarang dan meminta lebih banyak waktu di gadget mereka karena bosan. Tetapi menggunakan
gadget berlebihan telah memupuk adiksi dalam anak yang tidak menguntukan perkembangan akademik.
Sebagai perusahaan, Titik Pintar terus berpikir keras bagaimana mereka bisa terus membantu sektor
edukasi negara - dan ternyata jawabannya ada di depan mata.
Sebagai alternatif, Titik Pintar akan memberikan akses GRATIS untuk semua selama sekolah-sekolah
meliburkan murid-muridnya. Titik Pintar mengemas kurikulum Sekolah Dasar dalam bentuk game yang
dapat dinikmati anak-anak di handphone. Tersedia bilingual, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
Titik Pintar dilengkapi oleh pelajaran Matematika & IPA untuk setiap kelas. Setelah setiap kuis yang
terjawab, anak-anak bisa merelaksasikan diri dengan mini games dari kami. Orang tua bisa mengunduh
‘Titik Pintar’ di handphone mereka dan menggunakan kode ‘Corona’ pada saat registrasi untuk
mendapatkan akses GRATIS.
CEO Titik Pintar Robbert Deusing mengatakan “Dia dengan senang hati ingin membantu semua anak
Indonesia yang harus berdiam dirumah karena COVID-19. Yang penting mereka aman, sehat, dan belajar
dengan baik di waktu luang mereka. Dengan Titik Pintar, saya yakin kita bisa membantu orang tua
mengajar lebih baik dan menyenangkan di rumah.”
Didukung oleh Pemerintah & Kedutaan Belanda di Jakarta, Titik Pintar adalah perusahaan EduTech yang
fokus di dunia perkembangan murid Sekolah Dasar. Aplikasi ini telah berkontribusi di berbagai sekolah dan
institusi pembelajaran lainnya. Tidak semua harus berhenti di saat susah seperti ini. Hidup akan terus
berlanjut, dan juga kebutuhan edukasi anak-anak. Perkembangan akademik anak bangsa harus terus
berlanjut, dan sekarang hal ini bisa digapai di dalam keselamatan rumah masing-masing.
###
Tentang Titik Pintar
Titik Pintar adalah kurikulum Sekolah Dasar yang telah dikemas sebagai game. Kami adalah alasan yang lebih baik untuk penggunaan
handphone anak!
Kami mengedukasikan, melibatkan, dan menghibur anak pada saat orang tua ingin beristirahat atau guru merasa tak bersemangat.
Kami menyediakan materi berkualitas yang digital dan terjangkau. Semua diciptakan khusus untuk setiap anak dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris untuk meningkatkan nilai dan juga kemampuan abad 21 mereka.
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