
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  

Bersama Prodigy Mewujudkan Mimpi 

menjadi Penulis Sejati

Akademi menulis online nasional dan 

penerbitan berbasis kurikulum digital

Bersama Prodigy Mewujudkan Mimpi 

menjadi Penulis Sejati 

Akademi menulis online nasional dan 

penerbitan berbasis kurikulum digital 



 

Email 

SL NO DESCRIPTION

01 Introduction ……………………………

02 Vision ……………………………………...

03 Mission ……………………………………

04 Our Best Service ……………………

05 Our Team ………………………………

06 Contact Us ……………………………

  

Email prodigywrite@gmail.com 

DESCRIPTION PAGE NUMBER

………………………………………… 

Vision …………………………………….................. 

Mission ………………………………………………. 

Our Best Service ………………………………….. 

Our Team …………………………………………… 

Contact Us ………………………………………….. 

 

PAGE NUMBER 

03 

04 

05 

06 

07 

08 



 

WPA menggunakan sistem kompetisi dan berjenjang, sehingga lulusannya benar

menguasai fokus bidang penulisan yang diperdalam. WPA juga menyediakan ruang alumni 

untuk saling mengembangkan kompetensi kepenulisan dengan program

  

Menulis saat ini sudah menjadi bagian dari 

gaya hidup dan kebutuhan. Selain 

bermanfaat untuk terapi kesehatan juga 

manfaat menulis bergeser dari hobi 

menjadi profesi pekerjaan.

 

Writing Prodigy Academy (WPA) adalah 

lembaga bimbingan menulis online yang 

hadir sebagai jawaban bagi para calon 

penulis pemula yang ingin terjun di dunia 

kepenulisan juga sebagai wadah para 

penulis professional mengembangkan 

karirnya ke jenjang yang lebih tinggi.

 

WPA menggunakan kurikulum 

pembelajaran digital 

menghadirkan par

sebagai mentor bimbingan. 

 

Melalui program yang interaktif dan 

edukatif, selain berorientasi menjadi 

penulis, WPA juga mendorong para 

penulis untuk berliterasi aktif.

menggunakan sistem kompetisi dan berjenjang, sehingga lulusannya benar

menguasai fokus bidang penulisan yang diperdalam. WPA juga menyediakan ruang alumni 

untuk saling mengembangkan kompetensi kepenulisan dengan program

ini sudah menjadi bagian dari 

gaya hidup dan kebutuhan. Selain 

bermanfaat untuk terapi kesehatan juga 

manfaat menulis bergeser dari hobi 

menjadi profesi pekerjaan. 

Writing Prodigy Academy (WPA) adalah 

lembaga bimbingan menulis online yang 

waban bagi para calon 

penulis pemula yang ingin terjun di dunia 

kepenulisan juga sebagai wadah para 

penulis professional mengembangkan 

karirnya ke jenjang yang lebih tinggi. 

WPA menggunakan kurikulum 

digital terstandar dengan 

menghadirkan para penulis nasional 

sebagai mentor bimbingan.  

Melalui program yang interaktif dan 

, selain berorientasi menjadi 

WPA juga mendorong para 

penulis untuk berliterasi aktif. 

menggunakan sistem kompetisi dan berjenjang, sehingga lulusannya benar-benar 

menguasai fokus bidang penulisan yang diperdalam. WPA juga menyediakan ruang alumni 

untuk saling mengembangkan kompetensi kepenulisan dengan program-program baru. 



 

WRITING PRODIGY ACADEMY

Berorientasi pada public service 

 

Menjadi bagian dari lembaga 

berusaha mewujudkan pelayanan yang 

kedisiplinan, ketepatan dan kualitas proses bimbingan

 

Selama proses dan pasca bimbingan, para peserta tetap diberika

terbatas untuk membantu mewujudkan kreatifitas dan inovasi kepenulisan.

  

Membentuk masyarakat yang 

bermadani, inovatif, 

menjunjung tinggi nilai

tinggi keilmuan

 

Produktif

literasi publik

 

Menjadi media penerbitan 

nasional yang berorientasi 

pada public service

VIS

WRITING PRODIGY ACADEMY 

 

Menjadi bagian dari lembaga bimbingan menulis, WPA 

berusaha mewujudkan pelayanan yang mengedepankan 

kedisiplinan, ketepatan dan kualitas proses bimbingan 

Selama proses dan pasca bimbingan, para peserta tetap diberikan kesempatan konsultasi tak 

terbatas untuk membantu mewujudkan kreatifitas dan inovasi kepenulisan.

Membentuk masyarakat yang 

bermadani, inovatif, 

menjunjung tinggi nilai-nilai 

tinggi keilmuan dan karya. 

Produktif dalam peningkatan 

literasi publik 

 

Menjadi media penerbitan 

nasional yang berorientasi 

pada public service 

VISSION 

n kesempatan konsultasi tak 

terbatas untuk membantu mewujudkan kreatifitas dan inovasi kepenulisan. 



 

Secara khusus misi Writing Prodigy Academy kedepan 

berliterasi aktif dengan barometer keberhasilan terciptanya peningkatan daya baca peserta

Melalui platform website dan media sosial, WPA berusaha memberikan ruang bagi 

para penulis untuk lebih mudah dikenal publik dengan publikasi digital dan 

berinteraksi langsung dengan pembacanya.

WRITING PRODIGY ACADEMY

Menerapkan mentoring berkelanjutan

 

Melalui mentoring berkelanjutan

diharapkan  bisa menjadi tempat 

kembali pulang bagi para lulusan.

  

 Mendorong kesadaran literasi aktif

 Mengadakan program bimbinga

menulis (guiding academy)

mentoring berkelanjutan

alumni. 

 Menyelenggarakan kompetisi 

kepenulisan nasional

 Berafiliasi dengan media penerbitan 

lain dalam menjaga kualitas mutu 

terbitan. 

Secara khusus misi Writing Prodigy Academy kedepan mendukung para peserta agar 

berliterasi aktif dengan barometer keberhasilan terciptanya peningkatan daya baca peserta

Melalui platform website dan media sosial, WPA berusaha memberikan ruang bagi 

para penulis untuk lebih mudah dikenal publik dengan publikasi digital dan 

dengan pembacanya. 

WRITING PRODIGY ACADEMY 

Menerapkan mentoring berkelanjutan 

njutan WPA 

bisa menjadi tempat 

kembali pulang bagi para lulusan. 

 WPA juga bernawacita untuk 

menjadikan teknologi sebagai bagian 

proses bimbingan yang komprehensif
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oses bimbingan yang komprehensif 



 

Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi, 

maka perlu adanya program-progam aplikatif 

yang bisa menjadi daya tarik para peserta 

untuk tidak berhenti pada satu capaian saja. 

WPA memiliki program reguler dan program 

unggulan yang bisa diikuti oleh para peserta 

diantaranya sebagai berikut : 

Prodigy Mentorship B-29 

Program bimbingan menulis solo yang

diselenggarakan selama 29 hari
 

Prodigy Mentorship MoA 

Program bimbingan membuat artikel yang 

diselenggarakan selama lima hari
 
 

Prodigy Mentorship Novelia 

Program bimbingan membuat novel yang 

diselenggarakan selama sembilan hari

 

Prodigy Anthology Non Event

Program menulis bersama dengan didampingi oleh 

mentor yang melibatkan banyak penulis
 
 

Prodigy Anthology Event 

Program menulis bersama tanpa didampingi oleh 

mentor, yang melibatkan banyak penulis
 

Prodigy’s Writing Competition

Kompetisi bagi semua penulis.

review akan dipublikasikan di website Prodigy.
 

Annual Program 

Kompetisi yang diselenggarak

sekali, tergantung momen tertentu.

dinyatakan sebagai juara berhak menerbitkan 

karyanya di Prodigy. 

WPA juga menyediakan jasa penerbitan melalui dua

 Self Pubslihing, yaitu penerbitan khusus bagi penulis yang sudah memiliki naskah.

 Paket Writerpreneur, yaitu penerbitan khusus bagi penulis yang sudah memiliki naskah dengan konsep bagi 

profit antara penerbit dan penulis. 

  

Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi, 

progam aplikatif 

yang bisa menjadi daya tarik para peserta 

untuk tidak berhenti pada satu capaian saja. 
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rogram bimbingan membuat novel yang 

enggarakan selama sembilan hari 

Event with Coaching 

rogram menulis bersama dengan didampingi oleh 

yang melibatkan banyak penulis 

rogram menulis bersama tanpa didampingi oleh 

banyak penulis 

Writing Competition in Daily 

bagi semua penulis. Naskah yang lulus 

review akan dipublikasikan di website Prodigy. 

yang diselenggarakan setiap setahun 

sekali, tergantung momen tertentu. Peserta yang 

dinyatakan sebagai juara berhak menerbitkan 

WPA juga menyediakan jasa penerbitan melalui dua program utama yaitu : 

, yaitu penerbitan khusus bagi penulis yang sudah memiliki naskah. 

, yaitu penerbitan khusus bagi penulis yang sudah memiliki naskah dengan konsep bagi , yaitu penerbitan khusus bagi penulis yang sudah memiliki naskah dengan konsep bagi 



 

SATYA PUTRA LENCANA 

CEO of Writing Prodigy Academy 

 

Penggemar design grafish, film action, tulisan non fiksi dan 

novel based on true story. Writer, public speaker

activism. 

GUMILAR ALHAIDAR JAWWAD 

Creative & Art Director 

 

Pemuda puitis, humoris dan penyuka bela diri.

Writer dan editor nasional. 

SEA WOELANDARY 

Project Manager & Executive 

 

Pengagum senja dan penyuka laut terutama saat 

disandingkan dengan malam bulan purnama

Writerpreneur, editor dan trainer kepenulisan nasional.

TRIYANA PUSPA DEWI 
Account Director & Executive 

 

Pengagum warna merah jambu, tulisan non fiksi dan 

perfectionis. Writer dan editor nasional. 

 

  

film action, tulisan non fiksi dan 

novel based on true story. Writer, public speaker, social 

Pemuda puitis, humoris dan penyuka bela diri. 

penyuka laut terutama saat 

disandingkan dengan malam bulan purnama. 

dan trainer kepenulisan nasional. 

warna merah jambu, tulisan non fiksi dan 



 

Jalan Piranha Bawah No. 6 RT 01 RW 01, Kel. Tunjungsekar, 

Kec. Lowokwaru, Malang. (65142)

 

+62 821-4465-7360 

+62 821-4249-4259 

 

prodigywrite@gmail.com 

academy@writingprodigy.org 

 

www.writingprodigy.org  
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