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A. Sasaran Strategis Jangka Menengah/Panjang (Mid/long-term 

Strategic Goals)  

1. Visi: Berbasis pendidikan bahasa Korea, berkontribusi pada 

keragaman budaya Yogyakarta dan Indonesia dan meningkatkan 

pemahaman tentang budaya Korea. 

2. Misi: Tumbuh menjadi lembaga pembelajaran bahasa Korea 

yang representatif di Yogyakarta dan Indonesia dalam 5 tahun 

ke depan 

 

B. Nilai Inti yang Diberikan kepada Peserta Didik (Core Values 

Provided to Learners) 

1. Menyediakan layanan pembelajaran private 1:1 kepada pelajar 

dengan harga yang terjangkau dan wajar. 

2.  Menyediakan kurikulum dan kelas berkualitas tinggi untuk 

memahami budaya Korea secara mendalam. 

3. Layanan pembelajaran dan tanya jawab 365 hari/24 jam berbasis 

platform digital 

 



C. Kompetensi inti Selamat Pagi Korea (Core Competencies) 

1. Guru Indonesia lulusan jurusan bahasa Korea UGM dan guru 

bahasa Korea yang memperoleh gelar sarjana pendidikan bahasa 

Korea mencapai kolaborasi dan sinergi yang mendalam untuk 

menyediakan kelas berkualitas tinggi. 

2. Dengan membuat sistem pendidikan interaktif melalui 

kecerdasan buatan, semua pertanyaan yang terkait dengan kelas 

diberikan kepada peserta didik secara real time. 

3. Memberikan layanan digital yang stabil kepada Indonesia dengan 

memanfaatkan pengalaman layanan pembelajaran masa lalu. 

 

D. Rencana Aksi Wilayah Sleman 

1. Meningkatkan kualitas kelas melalui kerjasama dengan lembaga 

pendidikan bahasa Korea seperti Jurusan Bahasa Korea di 

Universitas UGM. 

 (Dilanjutkan setelah produksi sistem digital kecerdasan buatan) 

2.  Setelah sistem digital berbasis kecerdasan buatan sudah stabil, 

lembaga pendidikan di wilayah Sleman yang ingin mengetahui 

layanan digital pendidikan bahasa Korea akan diberikan secara 

gratis atau dengan harga yang sangat rendah. 

(Berperan sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi bagi 

wilayah Sleman) 

3. Setelah layanan online sudah stabil nantinya, akan 

mengembangkan layanan offline juga di Sleman 

 



E. Rencana Murid yang Bergabung 

1. Memiliki 2.000 pelajar pendidikan bahasa Korea pada tahun 

2024. 

 


