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Setiap anak terlahir kreatif, terlahir jenius. Setiap anak berpotensi meraih prestasi 

tertinggi dalam bidang yang mereka tekuni. Tetapi kenyataannya hanya sedikit sekali 

anak yang berhasil meraih prestasi. Mengapa? Kita memerlukan pendekatan 

pembelajaran yang revolusioner. Sebuah pendekatan yang melejitkan potensi belajar 

setiap anak, melejitkan potensi kreatif dan inovatifnya. 

 

Pembelajaran Quantum adalah program pembelajaran dengan pendekatan Quantum. 

Dengan Pembelajaran Quantum, siswa mampu belajar dengan cepat dan 

menyenangkan. Pembelajaran Quantum mengaktifkan kekuatan otak kanan yang 

kreatif dan berpadu dengan kekuatan otak kiri yang logis.  

 

APIQ adalah metode pembelajaran matematika kreatif yang membantu siswa 

memahami konsep matematika secara kreatif, menyenangkan, dan mengagumkan. 

Siswa dapat belajar melalui kursus APIQ di kelas mau pun melalui program APIQ 

Digital (APIQe). APIQ juga menyelenggarakan training matematika kreatif untuk 

orang tua, guru, dan umum. 

 

APIQ mempelajari matematika kreatif secara utuh meliputi aritmetika, geometri, 

aljabar, statistik, kalkulus, dan lain-lain. APIQ adalah program belajar matematika 

kreatif secara perseorangan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga 

memungkinkan siswa untuk melejitkan kemampuannya secara maksimal. 

 

LATAR BELAKANG 
 

I. SEJARAH APIQ 
 

Sistem belajar APIQ awalnya dikembangkan oleh seorang warga negara Indonesia 

yang peduli dengan kondisi pendidikan anak bangsa bernama Agus Nggermanto. 

Awalnya, ia mengajar di perguruan tinggi. Ia menemukan banyak mahasiswa yang 

belum menguasai konsep dasar matematika tingkat SMA. Kemudian ia mengajar 

siswa SMA yang ternyata banyak siswa tidak menguasai konsep dasar matematika 

SMP. Agus Nggermanto melanjutkan perjuangannya dengan mengajar siswa SMP. Ia 

menemukan hasil serupa: banyak siswa SMP yang belum menguasai konsep 

matematika SD. Pantang menyerah, Agus Nggermanto mengajar matematika siswa 

SD. Benar juga, banyak siswa SD yang belum menguasai konsep dasar matematika 

yang paling dasar sekali pun. Sekalian Agus Nggermanto mengajar matematika anak 

prasekolah. 

Dari perjalanan itu, Agus Nggermanto menyusun sistem belajar APIQ yang 

membantu anak mengusai konsep matematika secara kreatif, efektif, dan sistematis 

dari tingkat prasekolah (TK) sampai SMA (bahkan pre-university). 

PEMBUKAAN 
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Matematika kreatif APIQ : Mengacu pada sasaran “Matematika tingkat SMA plus pre-

university” 

APIQ menciptakan lembar kerja dengan susunan pelajaran yang meningkat secara 

“step by step”. Melengkapinya dengan tool edukatif berupa permainan-permainan 

matematika kreatif. Siswa-siswa APIQ di Bandung dengan riang gembira 

mengerjakan lembar kerja itu sambil memainkan tool edukatif yang kreatif.  

Hasilnya? Banyak siswa TK yang telah menguasai konsep matematika tingkat kelas 2 

SD. Banyak siswa SD telah menguasai konsep matematika tingkat SMP dan SMA. 

Semua siswa belajar matematika kreatif dengan riang gembira – tanpa stress, tanpa 

tekanan. Para guru APIQ siap membantu siswa setiap diperlukan.  

Dengan keberhasilan APIQ di Bandung, banyak orang yang mendorong agar APIQ 

disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Para orang tua yang anaknya belajar di APIQ 

menceritakan pengalamannya ke orang lain. Akhirnya banyak siswa yang belajar di 

APIQ karena cerita keberhasilan APIQ dari mulut ke mulut. Agus Nggermanto 

akhirnya berkomitmen untuk menyebarkan metode matematika kreatif APIQ ke 

seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Saat ini APIQ telah memiliki cabang di 

Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Depok. 

Perjalanan Sistem Pendidikan matematika kreatif APIQ 

2000 Tahun 2000 Agus Nggermanto menciptakan sistem belajar matematika kreatif 

APIQ berbasis pendekatan Quantum Quotient dan Quantum Learning. 

2004 Beberapa kelas percobaan APIQ telah diselenggarakan di Bandung dengan 

hasil sangat memuaskan. 

2005 Berdiri APIQ Centre di Bandung dengan pengelolaan sistem belajar yang lebih 

profesional. Manajemen yang lebih rapi memberikan hasil yang lebih hebat lagi bagi 

siswa APIQ. 

2008 APIQ lebih aktif memberikan ide-ide dan makalah-makalah perbaikan sistem 

pendidikan matematika melalui internet dengan alamat http://apiq.wordpress.com 

atau http://apiqquantum.wordpress.com. Berkali-kali APIQ meraih Top Blog dan Top 

Post dari WordPress.com. 

2008 Pertengahan tahun 2008 dibuka kelas APIQ cabang pertama di kota Bandung. 

2008 Mainan edukatif APIQ Kartu Milenium Ular Angka dicetak dan dipasarkan 

secara umum. Terdiri dari empat level: Dasar 1, Dasar 2, Perkalian Taktis 11, dan 

Kuadrat Taktis. 
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2008 Akhir tahun 2008 APIQ memantapkan komitmen mengembangkan sistem 

belajar matematika kreatif APIQ di Jakarta. 

2008 Akhir tahun 2008 buku APIQ telah diterbitkan dan dipasarkan secara umum 

dengan judul APIQ: Aritmetika Plus Inteigensi Quantum, Inovasi Pembelajaran 

Matematika Kreatif. 

2009 Awal tahun 2009 dibuka beberapa kelas di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan 

Depok. 

2009 Memperkenalkan konsep belajar matematika kreatif APIQ melalui media digital 

yang disebut sebagai APIQ Digital atau APIQe (APIQ electronic) 

PROFIL PENEMU APIQ 
 

Ir. Agus Nggermanto adalah penemu APIQ. Selain aktif untuk selakukan melakukan 

inovasi-inovasi pembelajaran Matematika Kreatif, beliau telah menghasilkan 

beberapa buku yang menjadi best seller, diantara: 

• Quantum Quotient: Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ dan SQ yang 

Harmonis (2001) , dimana buku ini pernah dipesan sampai dengan 10.000 

eksemplar oleh Depdiknas untuk disebarkan ke sekolah-sekolah terutama 

Indonesia Bagian Timur. 

• SEPIA: Spiritual, Emotional, Power, Intellectual, Aspiration (2003), 

buku ini digarap bersama rekan-rekan lulusan ITB. 

• APIQ: Aritmetika Plus Inteligensi Quantum, Inovasi Pembelajaran 

Matematika Kreatif (2008) 

• APIQ : Creative Math Games (2010). 

 

Beberapa buku lagi yang sedang dirampungkan oleh beliau diantaranya : 

Quantum Quadrat, Permainan Berhitung Pecahan, Jagoan Matematika 

Rubik. 

Selain buku, beliau juga aktif menulis di http://apiq.tk dimana tulisan beliau 

berkaitan pembelajaran matematika kreatif dengan jumlah sekitar 1000 judul tulisan. 

Ketekunannya sarjana Lulusan ITB  ini mempelajari beragam  teori pembelajaran 

matematika, melahirkan APIQ: Aritmetika Plus Inteligensi Quantum, sebuah 

metode pembelajaran matematika dengan pendekatan algoritma aritmetika yang 

mudah, sederhana, dan menyenangkan. 

Agus Nggermanto adalah dosen ITB yang mengajarkan mata kuliah “Creativity & 

Innovation” di SBM  (School of Business & Management) ITB.  
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VISI & MISI 
 

VISI APIQ 

Terciptanya generasi muda yang kreatif, bertanggung jawab, dan peduli dengan 

mendaya-gunakan matematika kreatif. 

 

MISI APIQ 

1. Memfasilitasi generasi muda untuk menjadi kreatif melalui matematika kreatif 

yang holistik. 

2. Mengembangkan inovasi pembelajaran matematika kreatif yang 

berkesinambungan. 

3. Mengembangkan pembelajaran matematika kreatif melalui beragam media: 

digital dan non-digital. 

4. Menjadi organisasi yang sehat secara spiritual dan finansial. 

5. Menjadi organisasi yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. 

6. Memberdayakan masyarakat luas melalui usaha dan pendidikan matematika 

kreatif. 

7. Memberi kontribusi positif bagi kemajuan global alam semesta. 

 

KEISTIMEWAAN APIQ 
 

Di APIQ, anak belajar dengan cara yang kreatif. Seorang anak mengawali belajar 

dengan permainan kreatif matematika. Kemudian anak berdisiplin mengerjakan 

lembar kerja APIQ. Selanjutnya anak belajar dengan variasi matematika kreatif dan 

matematika disiplin. Semua berlangsung dengan suasana gembira, menyenangkan, 

dan bersemangat.  

Lembar kerja APIQ membimbing anak belajar secara mandiri tahap demi tahap. 

Permainan kreatif APIQ mengajak anak untuk kolaborasi kreatif dengan teman-

teman.  

1. Belajar dengan Cara Kreatif 
Di APIQ, anak akan berpetualang bersama matematika kreatif. Anak-anak akan 

mendapatkan tantangan kreatif sesuai tingkat kemampuan masing-masing. 

Tantangan kreatif ini akan memicu berkembangnya kreativitas anak-anak di 

bidang matematika mau pun di bidang yang lain. 

 

2. Belajar dengan Cara Disiplin 
Di APIQ, anak akan mendapat bantuan lembar kerja standar yang mengajak 

anak-anak disiplin belajar matematika. Lembar kerja ini telah disusun secara 

sistematis sehingga anak-anak berhasil meningkatkan kemampuan matematika 

kreatif secara tahap demi tahap tanpa merasa terbebani atau stress. Apalagi 



Penawaran Kerjasama  

 

 
7 

 

dengan kombinasi permainan kreatif akan mengajak anak-anak merasa 

berpetualang dengan matematika kreatif yang mengasyikkan. 

 

3. Pendekatan Personal 
Di APIQ, setiap anak akan mendapatkan bahan ajar sesuai dengan kemampuan 

masing-masing siswa. Guru telah mengenali dan mencatat kemampuan setiap 

siswa sehingga guru dapat membantu belajar siswa secara personal – individu 

per individu. Dapat saja dua orang siswa memiliki tingkat kelas yang sama di 

sekolah tetapi mimiliki level belajar yang berbeda di APIQ. APIQ akan 

memberikan bahan ajar sesuai tingkat kemampuan masing-masing siswa. 

 

4. Dukungan Pembimbing 

Pebimbing atau guru di APIQ selalu siap membantu siswa sesuai jadwal untuk 

mendukung siswa menjadi mandiri, berkolaborasi, dan kreatif. Guru di APIQ 

memiliki catatan detil perkembangan siswa orang per orang, waktu demi waktu. 

Orang tua dapat berkonsultasi kepada guru bila diperlukan. 

 

5. Tool Edukatif Digital dan Non-Digital 
Siswa APIQ dapat memanfaatkan tool edukatif APIQ baik yang digital atau non-

digital. Tool edukatif digital berupa program power point animasi matematika 

kreatif APIQ, multimedia APIQ, dan lain-lain. Sedangkan tool edukatif non-digital 

berupa onde milenium, kartu milenium, kartu ular angka, dadu milenium, super 

marble, bintang aritmetika, dan lain-lain. 

 

KEUNGGULAN APIQ 
 

A. Methodology 

1. Quantum Quotient & Quantum Learning; APIQ mengambil pendekatan 

belajar yang mengaktifkan otak secara utuh. Otak kiri, otak kanan. Kecerdasan 

IQ, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. 

2. Experiential Learning; APIQ memfasilitasi siswa untuk belajar melalui 

pengalaman. Matematika yang sering dipandang abstrak, APIQ mencoba untuk 

menjadikan matematika sebagai pengalaman nyata. Dengan menggunakan tool-

tool matematika kreatif, para siswa APIQ dapat merasakan pengalaman nyata 

dalam petualangan matematika. 

3. Mastery Learning; APIQ membantu siswa untuk menguasai konsep 

matematika secara tuntas. APIQ tidak mengenal nilai 70, 80, atau 90. Semua 

siswa akan mendapat dorongan agar dapat meraih nilai 100 penuh. Oleh karena 

itu APIQ menerapkan pendekatan personal. 
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B. Knowledge 

4. Math Education; APIQ adalah pembelajaran matematika secara utuh. Tidak 

sekedar aritmetika saja (berhitung saja). Pun APIQ juga bukan sekedar magic 

saja (teknik berhitung ajaib saja). APIQ memang mempelajari aritmetika, magic 

of math, plus aljabar, geometri, statistik, kalkulus dan lain-lain. 

5. Sistematic Math; Matematika adalah bidang keilmuan yang sangat luas. 

Kesalahan menyusun urutan pembelajaran dapat berakibat fatal. APIQ menyusun 

kurikulum pembelajaran matematika secara hati-hati agar memperoleh hasil 

optimal. Struktur kurikulum matematika yang sistematis ini membantu siswa 

untuk menguasai matematika dengan lebih baik. 

6. Creative Math; APIQ mendorong dan menuntut agar para siswa 

menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran matematika. Berbagai macam 

jenis permainan matematika APIQ terbukti merangsang kreativitas para siswa. 

C. Inovation 

7. Continuous Improvement; Inovasi berkelanjutan. Beberapa program 

pembelajaran matematika sudah dianggap selesai. Tetapi APIQ berkeyakinan 

bahwa matematika adalah bidang keilmuwan yang terus tumbuh. Matematika 

tumbuh secara obyektif dengan berbagai macam penemuan teori-teori baru, 

implementasi-implementasi baru, dan metode-metode baru. APIQ ikut 

berkontribusi untuk terus menemukan inovasi-inovasi baru khususnya dalam 

pembelajaran matematika. 

BIAYA KURSUS 
 

1.  Program di lokasi cabang. 

Uang kursus bulanan Jabodetabek dan Bandung 

Siswa Prasekolah - SD  : Rp. 175.000  

Siswa SMP-SMA   : Rp. 225.000  

Uang pendaftaran   : Rp. 80.000 - 250.000,-  

 

Catatan: 

Uang kursus bulanan sudah termasuk biaya lembar kerja yang diterima siswa. 

Uang kursus bulanan dibayar di muka, setiap awal bulan sebelum tanggal 10. 

Uang pendaftaran dibayarkan 1 (satu) kali saja pada saat pertama kali mendaftar 

masuk. 

 

2.  Program Kerjasama Sekolah 

Akan dibahas kemudian setelah kerjasama terjalin. 
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TANYA JAWAB SEPUTAR APIQ 
 

1. Apakah APIQ itu? 
Jawab: 

APIQ adalah Inovasi Pembelajaran Matematika Kreatif. APIQ mengajarkan 

disiplin matematika secara utuh dengan cara kreatif, fun, dan meyenangkan. 

APIQ membantu siswa untuk melejitkan potensinya dengan pendekatan 

Quantum Quotient dan Quantum Learning. 

 

 

2. Apakah keunggulan APIQ dibanding dengan kursus lain? 
Jawab: 

Keunggulan APIQ adalah mengajarkan matematika secara kreatif. Cara-cara 

kreatif ini menciptakan suasana yang fun, menyenangkan, dan penuh semangat 

dalam belajar matematika APIQ. Berbeda dengan kursus lain yang menimbulkan 

jenuh, bosan, bahkan stress kepada siswa. 

Belajar matematika kreatif APIQ menggunakan pendekatan personal sesuai 

dengan kemampuan masing-masing siswa, berbeda dengan sistem kelas pada 

umumnya. 

Kurikulum APIQ disusun secara sistematis sehingga membantu siswa menguasai 

matematika secara utuh tahap demi tahap meliputi aritmetika, geometri, aljabar, 

statistik, kalkulus, dan lain-lain. Berbeda dengan kursus lain yang hanya 

mempelajari artimetika saja – bahkan sering hanya alat (mesin) aritmetika saja. 

Kurikulum APIQ memasukkan soal cerita. Bahkan memandang sangat penting 

soal cerita. Siswa APIQ sangat menyukai dan terbantu dengan soal cerita khas 

APIQ. Berbeda dengan kursus lain yang menghindari soal cerita. 

3. Bagaimana cara APIQ mengajarkan matematika secara kreatif? 

Jawab: 

APIQ mengajarkan matematika kreatif dengan memanfaatkan beragam 

permainan dan peraga matematika kreatif. Misal Onde Milenium untuk aritmetika 

dasar, kartu milenium untuk strategi dan kecepatan berpikir, dadu milenium 

untuk geometri luas, keliling dan volume, bintang aritmetika untuk berhitung 

cepat tingkat tinggi dan lain-lain. 

 

4. Bagaimana cara APIQ mengajarkan disiplin matematika? 

Jawab: 

Setiap siswa APIQ memperoleh lembar kerja standar APIQ di kelas. Lembar kerja 

APIQ ini telah dipersiapkan secara sistematis sehingga mengembangkan disiplin 

matematika setiap siswa. 
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5. Siapa saja yang dapat belajar APIQ? 
Jawab: 

APIQ membuka kelas untuk anak usia TK (prasekolah), SD, SMP, SMA (plus pre-

university) 

 

6. Apakah APIQ bermanfaat bagi pelajaran di sekolah? 

Jawab: 

APIQ sangat bermanfaat bagi pelajaran di sekolah. Cara berpikir kreatif sangat 

membantu siswa di sekolah baik untuk pelajaran matematika atau lainnya. 

Penguasaan konsep matematika APIQ sangat berguna bagi pelajaran matematika 

di sekolah.  Bahkan APIQ juga memiliki materi khusus persiapan ujian nasional. 

 

7. Apakah kurikulum APIQ sesuai dengan kurikulum sekolah? 

Jawab: 

Kurikulun APIQ harmonis dengan kurikulum sekolah. Tetapi kurikulum APIQ tidak 

persis sama dengan kurikulum sekolah. Untuk itu APIQ menyediakan materi 

suplemen yang menjembatani dua kurikulum tersebut. 

 

8. Apakah tidak terlalu dini anak usia prasekolah belajar matematika? 

Jawab: 

Betul. Bila cara belajarnya salah dapat berakibat fatal. Tetapi bila menggunakan 

cara belajar matematika kreatif APIQ maka semakin dini siswa mulai belajar akan 

semakin baik hasilnya. 

 

9. Apakah tidak terlambat bila anak SMP-SMA baru mulai belajar APIQ? 

Jawab: 

Tidak. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar dengan pendekatan yang 

tepat. Tentu saja pendekatan siswa SMP-SMA akan berbeda dengan pendekatan 

belajar untuk anak usia dini. Kurikulum APIQ telah dirancang khusus agar sesuai 

dengan kemampuan masing-masing siswa. 

 

10. Dalam seminggu belajar berapa kali siswa APIQ? 
Jawab: 

Dalam seminggu belajar 2 kali @ 90 menit. 

 

11. Berapa biaya kursus APIQ? 
Jawab: 

Biaya pendaftaran  Rp   80.000,-  

Biaya SPP    Rp 175.000,- tiap bulan (TK dan SD) 

 

12. Siswa memperoleh apa saja dengan biaya di atas? 

Jawab: 

Biaya pendaftaran digunakan untuk fasilitas siswa: 
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a. Tas APIQ 
b. Kaos APIQ 
c. Alat Tulis 
d. Stiker APIQ 
e. Pin APIQ 
 

Biaya SPP digunakan untuk operasional pembelajaran APIQ dikelas: 

a. Siswa memperoleh lembar kerja standar APIQ setiap belajar. 

b. Siswa memperoleh hadiah setiap mencapai pembelajaran tertentu. 

c. Tools belajar. 

d. Honor guru. 
 

13. Berapa lama siswa harus kursus di APIQ? Atau ada berapa level di 

APIQ? 

Jawab: 

APIQ terdiri dari 3 level utama: Level Dasar, Menengah, dan Lanjut. 

Masing-masing level utama di atas dibagi lagi menjadi beberapa level. 

 Satu level umumnya diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 bulan tergantung 

 kepada penguasaan siswa. 

 Untuk melihat hasil belajar yang bagus, setidaknya siswa harus sudah belajar di 

 APIQ selama 6 bulan. 

 

14. Apa saja yang diperlukan agar siswa sukses belajar di APIQ? 
Jawab: 

Siswa perlu belajar secara disiplin sesuai jadwal belajar APIQ. Bila karena satu 

dan lain hal siswa tidak dapat hadir maka segera mengganti jam belajar tersebut 

sesuai jadwal yang disediakan APIQ. 

Dukungan orang tua dan motivasi kepada anak agar rajin belajar ke APIQ juga 

memegang peranan penting untuk suksesnya siswa di APIQ. 

 

KERJASAMA 
 

A. Syarat dan Aturan Kerja Sama APIQ 
 

APIQ adalah usaha jasa pendidikan, spesialis matematika kreatif, dengan memiliki 

pasar yang sangat luas (TK, SD, SLTP dan SMU, serta Umum) dan saat ini telah 
mulai berkembang dengan pesat dengan memiliki 7 outlet di Bandung dan 9 Outlet 
di Jakarta, 1 outlet di Jawa Tengah dan 5 outlet di Jawa Timur.  

Pengembangan APIQ menawarkan program kemitraan dengan mengacu sistem 
kerjasama waralaba atau franchise dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sistem kerja sama APIQ adalah sistem kerja sama sinergi dengan menggunakan 
hak intelektual (hak cipta, merek, produk, dan tool edukatif) APIQ dengan 
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membayar partnership fee untuk jangka waktu dua tahun dan royalty fee setiap 

bulan. Dalam hal pelayanan kepada siswa seperti lembar kerja standar, tool 
edukatif, APIQe digital, dan lain-lain pihak mitra (investor) diwajibkan membeli 
dari APIQ Pusat. 

2. Partnership fee APIQ untuk satu outlet dapat dilihat pada perhitungan yang 
dilampirkan bersama proposal ini, dibayar saat penandatanganan perjanjian 
kontrak kerja sama (MoU).  

3. Membayar Partnership Fee sebesar Rp. 15.000.000, dimana Rp.10.000.000,- 
sebagai Franchise Fee selama 24 bulan dan Rp. 5.000.000,- sebagai penyediaan 
peralatan. 

4. Royalty fee sebesar 27,00% dari gross (cash-in brutto) setiap bulan.  

5. Mitra sanggup menyediakan tempat representatif di lokasi strategis dengan 
memiliki minimal 1 ruang kelas (ukuran 20 m2) dan ruang pendukung 
operasional lainnya seperti ruang administrasi, ruang tunggu dll.  

6. Mitra sanggup menyediakan dana modal kerja yang cukup untuk biaya 
pengoperasian outlet dimaksud minimal untuk 6 bulan pertama.  

7. Pengoperasian APIQ Cabang diserahkan sepenuhnya kepada mitra dengan 
supervisi dari APIQ Pusat. APIQ Pusat akan memberikan SOP (Standar Operating 
Procedure) sebagai pedoman operasionalisasi.  

8. Pembelian sarana siswa (lembar kerja standar, tool edukatif, dll) dapat dilakukan 
secara bertahap.  

9. Rekruitmen SDM dilakukan oleh APIQ Cabang dengan supervisi APIQ Pusat. 
Training SDM (karyawan dan guru) dilakukan oleh APIQ Pusat atas biaya mitra. 

10. APIQ Cabang didukung untuk melakukan beragam inovasi pembelajaran. 

11. APIQ Cabang, dengan difasilitasi oleh APIQ Pusat, berkolaborasi dengan cabang-
cabang APIQ terdekat.  

12. APIQ Pusat mendukung pemasaran global khususnya melalui media elektronik 
internet. APIQ Pusat dan APIQ Cabang bersinergi melaksanakan program 
pemasaran bersama. APIQ Cabang berkewajiban melaksanakan pemasaran dan 
sales di wilayahnya. 

13. Jarak antar outlet minimal radius 2 km sampai dengan 3 km sesuai potensi 
market yang ada.  

14. Mitra mendapat prioritas pertama untuk perpanjangan masa kerja sama lima 
tahun kedua pada outlet yang sama. Rencana perpanjangan harus sudah 
dikomunikasikan minimal 6 bulan sebelum masa perjanjian berakhir. Kinerja 
mitra selama masa kontrak akan menjadi pertimbangan. Bahkan kinerja yang 
bagus dapat memperoleh bonus berupa diskon partnership fee berikutnya. 
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15. Mitra berhak mengajukan bentuk kerja sama khusus kepada APIQ Pusat. 

 
B. Prosedur dan Proses Kerja Sama APIQ 

1. Calon Mitra (partner) membaca dan mempelajari informasi tentang APIQ melalui 

internet atau media tetulis. Untuk melengkapi informasi, Mitra berdiskusi dan 

bertukar pikiran melalui internet atau telepon. 

2. Bila dari tahap satu diperoleh kecocokan, maka dilanjutkan dengan pertemuan 

tatap muka. 

3. Berdiskusi membahas draft kerja sama - dapat melalui email atau tatap muka 

langsung. 

4. Penandatanganan kesepakatan kerja sama dan pembayaran investasi awal ke 

APIQ Pusat. 

5. Survey lokasi. 

6. Training dari Pusat: proses bisnis dan kesiapan instruktur 

7. Setting kelas APIQ di Cabang 

8. Promosi APIQ Cabang 

9. Soft launching APIQ Cabang 

10. APIQ Cabang beroperasi 
11. Continous improvement (oleh Cabang dan Pusat) 

12. Training rutin periodik (per 6 bulan atau lebih sering sesuai kebutuhan) 
 

CONTACT PERSON 
 

Bapak/Ibu dapat mengunjungi blog kami di : http://www.apiq.tk 

 

Master APIQ Jakarta   

Jl.Cipinang Muara Raya No.11, Jakarta Timur, Telp. 021-982 77 959 
 
Fajar   : 0815 141 191 01 

Linda   : 0813 80 773 776 
E-mail : fabo52@yahoo.com / apiqmaster.01@gmail.com 
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Lampiran 1 – Outlet & Kemitraan 
 

I.  OUTLET APIQ 
 
Saat ini oulet-outlet APIQ di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa 
Timur adalah: 

 
JABODETABEK : 
 

1. MASTER APIQ Jakarta 
2. APIQ Cipinang Muara 
3. APIQ Pondok Gede 

4. APIQ Kramat Jati 
5. APIQ Ciledug 
6. APIQ Fatmawati 

7. APIQ Depok 
8. APIQ Pondok Bambu 

9. APIQ Tebet 
10. APIQ Pamulang 
 

JAWA BARAT : 
 
1. APIQ CENTER - BANDUNG 

2. APIQ Bawean 
3. APIQ Cimahi  
4. APIQ Cabang Dago 

5. APIQ Arcamanik 
6. APIQ Girimande 

7. APIQ Cirebon 
 
JAWA TENGAH :  

 
APIQ Cabang Boyolali  
 

JAWA TIMUR : 
 
1. Master APIQ Mojokerto 
2. APIQ Mojokerto 
3. APIQ Malang 

 
II.  KERJASAMA SEKOLAH 
1. SD / Madrasah Masjid Istiqlal, Jakarta. 
2. Sekolah Cerdas Muthahhari (SCM) Bandung 
3. Al-Azhar Mojokerto 
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Lampiran 2  
Kegiatan & Permainan APIQ 

 

I. KEGIATAN 
 
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan APIQ diantaranya: 
1. Sebagai sumber materi acara pendidikan matematika yang diproduksi oleh 

PUSTEKKOM – DEPDIKNAS dengan judul HOREKA. 
2. Pembuatan komik Matematika Kreatif APIQ yang akan diterbitkan dimana 

komik ini akan menjadi salah satu pioneer  komik matematika asli Indonesia. 
3. Menemukan penyelesaian permainan kreatif rubik dengan menggunakan 

pendekatan matematika kreatif. 
 

Masih banyak lagi inovasi-inovasi APIQ yang dapat dilihat pada http://apiq.tk 
 

II. PERMAINAN APIQ 
 

APIQ menjembatani pemahaman konsep matematika dengan cara-cara yang 
kreatif dan menyenangkan yang berjumlah ratusan permainan yang dibagi 
menjadi : 

1. Permainan Abadi. 
2. Permainan Berbasis Ilmu Pengetahuan. 
3. Permainan dengan Cara Trik. 
 
Dengan pendekatan permainan-permainan kreatif, anak akan dapat pemahaman 
konsep Matematika tanpa mereka sadari. 
Berikut beberapa media APIQ yang digunakan: 

 
 

Kartu Milenium Ular Angka 
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Kubus Duri Milenium 

Kubus Kayu Milenium 
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Onde Milenium 

Onde Sakura Milenium 
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Mutiara Milenium 

Super Kombi Milenium 


