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Unique Community Development Programs, “Pengembangan Anak Indonesia sejak 2010 hingga Saat ini”

•Jiwa kepemimpinan (sutradara cilik),
•Kreativitas & fun learning (kids script , videographer & editor),
•Language (english script,english acting for kids),
•Kebangsaan /Religi/ budi pekerti/toleransi (pesan konten Nation Building),
•Teamwork (film team),
•Basic science content / Kids Lab Film Science,  sebagai penguatan fondasi
logika berpikir anak di masa depan (anti radikalisme karena logika berpikir
kuat dari kuatnya basic science semenjak dini anak),
•Literasi anak (kids script) , talents mapping (script, story board oleh anak),
•Kepercayaan diri (kids acting/kids host), dan masih banyak lagi.
Kurikulum telah disusun sejak implementasi Kids Camp selama beberapa
tahun terakhir diinisiasi oleh Arvin Go Nation Building bersama tim
pendukungnya, sebagai permodelan awal yang telah dilakukan di berbagai
daerah selama ini , yang telah melibatkan ribuan pelajar anak SD , dan
inisiasi ke depan adalah adanya pembangunan "sustain" Superkids TV 
Station & College, adalah sebagai langkah kelanjutan untuk prog yang lebih
berkesinambungan /more sustainable, menjadi lebih permanen dan
berjaring se Indonesia, dimana jaringan yang ada menjadi Pabrik Konten
Superkids TV Station karya anak Indonesia serta adanya sebuah "pusat
kegiatan nasional Anak" dimana anak-anak Indonesia bercita-cita datang
dan terlibat.Selama ini tur camp telah memberdayakan ribuan Anak / Kids.

Pengembangan dini karakter
anak Indonesia dengan cara
berbeda, yakni membangun
karya film/ konten mandiri
langsung oleh sang Anak , 
dimana selain menjadi rasa 
kebanggaan orang tua karena
karya langsung anak, juga 
tersedia platform hulu produksi
hingga hilir tayang, serta
membentuk lebih kuat lagi
karakter anak Indonesia dengan
metoda berbeda (screen project 
development by kids), semisal:

VISSA (Visiting Studio Academy), Since 2010

Sebagai penggerak program ekosistem STUDENT DIGITAL COMPANY. . 
Di banyak negara-negara maju perusahaan digital kelas dunianya ternyata
lahir dari sistem berjenjang dan sustain berkelanjutan dari keberadaan
perusahaan digital siswa yang tumbuh berkembang dari dalam lingkungan
sekolahnya sendiri serta berafiliasi langsung dengan industri eksternal sebagai
bagian marketplace sekaligus inkubator, sehingga dapat menjadi ekosistem kreatif
dan pembelajaran yang sudah ada di lingkungan sekolah, tinggal ditumbuh
kembangkan utamanya oleh sistem blended learning ( guru juga sebagai komisaris
Pembina / mentoring). Di negara maju sistem inkubasi Student Digital Company 
berkelanjutan ini telah berhasil melahirkan banyak perusahaan-perusahaan digital 
kelas dunia yang akhirnya dimonitor dan diinkubasi secara terus menerus oleh
Global venture consortium semenjak di sekolah (level Elementary- High School) 
hingga masa bertransformasi menjadi College digital company terus dijaga
keutuhan timnya , dimana student digital company di negara maju bahkan sudah
banyak melahirkan junior CEO-CEO dari elementary school/tingkatan SD (seperti
perusahaan aplikasi film & games) yang berkelas internasional, dan terus menerus
diinkubasi hingga masa collegenya . Mengapa student digital company incubation 
system ? karena saat ini adalah era evolusi media digital / broadband environment 
4G bahkan 5G notabene adalah pipa visual ber contentpreneurship. VISSA 
(Visiting Studio Academy)hadir dengan metoda Blended Learning Program, adalah
sebuah bentuk program diinisiasi oleh Arvin & Tim Go Nation Building yang telah
mendidik puluhan ribu pelajar Nusantara selama ini, bagian menumbuhkan
kesadaran pentingnya fondasi ekonomi digital kreatif /pengetahuan sebagai fondasi
masa depan bangsa bersama Millennial. Didukung oleh beberapa CSR.

Pembelajaraan Studio Filmmaking for All (& Digital Content) dari sekolah ke sekolah
sekaligus belajar cepat terarah membangun konten singkat yang positif dan wawasan
contentpreneur (student digital company) serta video marketing. Sebagai program 
"Hundred Schools penetration"(SMP/SMU/K) di berbagai daerah se Indonesia dan
“so far”sudah mendidik kompetensi puluhan ribuan siswa secara singkat & simultan. 
"Era media digital adalah ekosistem broadband sebagai pipa visual dimana pelajar harus
memiliki kemampuan basic visual film dan digital content , seiring kemajuan nan pesat
teknologi media itu sendiri "(R.Arvin I.Miracelova , Founder VISSA)

Student Digital Company
(blended learning & direct marketplace industry

incubation , sustainable : Elementary-High School)

PONDOK CERDAS ANAK INDONESIA, since 2016

Gerakan kebangsaan digagas dan dibentuk oleh
Arvin & tim go nation building dalam rangka
membangun sistem hulu hilir di suatu daerah bagi
komunitas anak setempat sehingga secara mandiri
dapat berpartisipasi, mengetahui, menyadari dan
mengangkat potensi lokal sejak dini serta berperan
serta dalam hal pembangunan potensi daerahnya ke
depan lewat sistem pengembangan jejaring pondok
potensi anak,dengan fasilitas HULU-HILIR nya :
a. Perpustakaan Digital Anak
(Pusat Riset Anak,pengembangan konten oleh Anak )
b.College Media Kebangsaan Anak Indonesia
(Diklat memahami dan mengkemas, potensi lokal
sumber daya alam dan kreatif sejak dini)
c. Studio Potensi Warga
(Keberadaan sanggar produksi mandiri karya kreatif)
d. Platform Tayang Integrasi
"Sehingga di masa depan mampu menjadi gerakan
deurbanisasi dan kekuatan non fisik masyarakat
terhadap pertahanan Bangsa".


