
Informasi 
Tentang 
PKAB dan 
Kegiatannya 

     MindJet adalah produsen piranti 
lunak yang bernama MindManager 
Pro 7. Dr. Suryadiputra telah meng-
gunakan teknik pemetaan konsep se-
menjak tahun 1991 ketika mengajar 
Bahasa Pemrograman Pascal dan telah 
menggunakan MindManager semenjak 
tahun 1995. Ia telah menjadi Authorized 
partner dan MindJet Certified Trainer  
untuk produk dan pelatihan 
program MindManager Pro 
untuk wilayah Indonesia. 

     Dengan alat bantu yang 
tepat maka otak kita bisa 
focus dan ide-ide brilyan yang  
muncul dapat dikelola dan dimanfaat-
kan dengan lebih baik sehingga ide 
tersebut dapat diwujudkan secara nyata. 

MindManager Pro 

Peta Konsep Anak Bangsa 

Peta Konsep Anak Bangsa 
Aku Paham dan Bisa!   

Jl. Crystal Timur 2 No 36, Gading Serpong. Tangerang. 15810 
Handphone: +62.816.118.6693 
E-mail: s.liawatimena@yahoo.com,  
http://pkab.wordpress.com  

Aku Paham dan Bisa!   

Generate, visualise and structure your ideas! 

“Bangkitkan Generasi Anak Bangsa 
Yang Berseru: Aku Paham dan Bisa!” 

http://pkab.wordpress.com  



ENGAN APAKAH 

KITA AKAN 

MENGEJAR 

KETERTINGGALAN 

DAN KETERPURUKAN 

DALAM BIDANG 

PENDIDIKAN? 

 

Pembaharuan Bangsa Melalui 
Pendidikan Anak-Anak 
     Harus ada perubahan secara mendasar 
dalam kita melakukan proses belajar dan 
mengajar terutama dimulai dari tingkat 
Sekolah Dasar (SD). Sudah bukan pada 
zaman lagi anak-anak tersebut dibebani 
dengan sebegitu banyak bahan pelajaran 
yang harus mereka hafalkan.  

     Betapa menderitanya anak-anak SD 
kian-kemari dengan membawa buku-buku 
pelajaran yang tebal-tebal dalam tasnya. 
Tidak sedikit pula ada anak yang selalu 
mengalami stress luar biasa setiap ada 
ulangan karena bahan hafalan yang  ke-
banyakan dalam bentuk teks. 

     Kebiasaan menghafal ini terbawa  
sampai ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Sehingga pola pikir kritis sepertinya 
sulit dikembangkan ketika mereka sudah 
dewasa dalam bermasyarakat, bekerja atau 
berkarya.  

     Semuanya ingin serba cepat (instant), 
selalu berusaha mencari jalan pintas,  
semangat untuk mencari solusi sangat lemah 
yang kesemuanya itu akan mengakibatkan 
menurunnya semangat juang dalam  
menghadapi kehidupan yang semakin  
kompetitif dan sulit ini. 

Peta Pikiran dan Peta Konsep 
Tony Buzan menemukan Peta Pikiran (Mind 
Map) 30  tahun yang lalu, sudah jutaan orang 
menikmati cara belajar yang mengasyikan. Ia 
telah menulis 95 buku yang telah di  
terjemahkan ke dalam 30 bahasa dan diguna-
kan pada 150 negara. Tony telah mendaftar-
kan kata Mind Map sebagai merek dagangnya 
sehingga banyak orang kemudian meng-
gunakan istilah Peta Konsep (Concept Map). 
Perbedaan antara keduanya adalah Peta 
Pikiran hanya memiliki 1 sentral atau topik 
utama sedangkan Peta Konsep dapat 
memiliki lebih dari 1 sentral.  

     Bila otak manusia diibaratkan sebuah 
gembok maka Peta Konsep adalah kunci 
untuk membuka dan mengakses 99% dari 
kemampuan otak manusia. 

Gerakan PKAB 

     Gerakan Peta Konsep Anak Bangsa, 
dengan tagline-nya: “Bangkitkan Generasi 
Anak Bangsa Yang Berseru: Aku Paham 
dan Bisa!” digagas oleh Dr. Suryadiputra 
Liawatimena setelah seminggu ia menyelesai-
kan MindJet Certified Trainer Certification di 
Singapura akhir Oktober 2007 lalu.  

     Ia menuangkan impian, rencana dan 
menulis perkembangan kegiatan PKAB 
pada sebuah blog yang beralamatkan 
http://pkab.wordpress.com 

     Gerakan PKAB ini 
bersifat sosial untuk  
menyebarkan pengetahuan 
Peta Konsep ke seluruh 
Sekolah Dasar (sebagai tahap awalnya) 
secara manual, yaitu menggunakan pinsil 
warna, kapur, atau spidol.  

     Dukungan para sukarelawan dan  
institusi yang tergerak untuk menopang 
keberhasilan dari kegiatan PKAB sangat 
dibutuhkan dalam bentuk 3D (Doa, Dana 
dan/ atau Daya). 

     Mari kita peduli dan singsingkan lengan 
baju kita untuk bersama-sama kita wujud-
kan impian di mana suatu saat kelak ada 
generasi yang terbiasa menggunakan Peta 
Konsep untuk paham masalah dan bisa 
mencari solusinya. Amin! 

Dukungan Dana 
Suryadiputra Liawatimena 
BCA, Tahapan, KCP BiNus 

No. Rekening: 527-0147-005 

Terima kasih banyak atas dukungannya. 

       Peta Konsep Anak Bangsa (PKAB) 
                     http://pkab.wordpress.com 

Menyerap dan memahami bahan   
pelajaran dengan cara yang lebih  
menyenangkan dengan Peta Konsep. 

Salah satu Paket 
PKAB yang dibagikan 

Gratis. 


