Program I’M SMART CAMP 2016 ( Boarding Super Intensive Programme)
Sukses SBM-PTN, UM-PTN, SIMAK UI, UMB-PTN 2016
Ruko Griya Depok Asri Blok B1/22 Tole Iskandar Depok Telp. 021 77829929
Jl. Boulevard Raya Blok EB no 153 A, Grand Galaxy City, Bekasi (021 ) 82437622

Kepada Yth.
Orang Tua Murid
Siswa /siswi Kelas XII SMA/ SMK, MA dan ALUMNI
di tempat
Assalaamu ‘alaikum wr.wb

Salam sejahtera kami ucapkan, semoga Bapak/Ibu sekalian dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan tetap
dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Aamiin
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Kini putra/putri Bapak/Ibu telah masuk di akhir kelas XII SMA/MA/SMK, dimana telah menanti Ujian
Akhir Nasional (UN) 2016 dan tentunya harapan untuk bisa kuliah di Jurusan, fakultas di PTN ternama
menjadi idaman putra/ putri bapak/ ibu sekalian.
Untuk sampai bisa tembus PTN tersebut banyak ragam jalur yang bisa putra/ putri bapak/ ibu lalui,
diantaranya yakni
( 1) SNM-PTN ( Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ),jalur masuk PTN non tertulis
dengan melihat kompetensi akademik ( raport ) dan kompetensi /prestasi non akademik lainnya. untuk
memperebutkan 160 ribuan kursi kuliah di PTN se Indonesia (50% - 60 % kursi yang ada) dengan
peserta 2,5 jutaan siswa kelas 12 dari 16 ribuan sekolah SMA, MA dan SMK se Indonesia , yang
hasilnya akan diumumkan tanggal pertengahan Mei 2016 . Untuk siswa yang gagal di SNMPTN,
masih ada peluang di “pertarungan sesungguhnya” yakni di Seleksi tertulis.
(2) SBMPTN ( Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), Seleksi tertulis ini akan diadakan
serentak di seluruh Indonesia pada awal Juni 2016. Bahan yang diujikan sama seperti tahun-tahun
sebelumnya.
Dengan porsi kursi yang diperebutkan 40 % untuk ITB, hingga 50 % untuk PTN lain dan khusus untuk
Universitas Indonesia ( UI ) sebesar 30 % dan sisanya diperebutkan melalui SIMAK UI ( hingga 40 %)
dan untuk beberapa PTN lain juga diadakan seleksi tertulis melalui jalur mandiri dan UMB-PTN.
(3) UMB-PTN ( Ujian Masuk Bersama –PTN ). Ujian tertulis yang dilakukan oleh beberapa PTN dan
PTS secara bersama dan UM-PTN ( Ujian Mandiri –PTN ). Ujian Tertulis secara mandiri
yang dilakukan oleh masing masing PTN.
(4) SIMAK UI ( seleksi Masuk Universitas Indonesia ), Seleksi Tertulis khusus UI ini akan diadakan
biasanya 1 pekan setelah SBMPTN ,soal yang diujikan tingkat kesulitannya diatas soal SBMPTN dan
tentunya juga Ujian Nasional.Di SIMAK UI kursi yang diperebutkan hingga 40 % saja dari total kursi
kuliah yang ada. Di SIMAK UI lah kesempatan bisa untuk tembus sangat besar, karena peserta dapat
memilih maksimum 8 Program Studi yakni 3 di program reguler, 3 di program vokasi dan 2 di program
paralel, Kemudian ada jalur PPKB, talent scouting ( prestasi akademik/ undangan ) dan SIMAK UI
jalur KKI ( tes tertulis program sarjana kelas internasional) yang akan diadakan tanggal 7 Juni 2015
soal disajikan dalam bahasa Inggris .Melihat begitu banyaknya jalur peluang untuk bisa masuk UI,
maka pengalaman kami membimbing peserta kami di I’M SMART SUPERCAMP ,insya allah masuk UI
itu sangatlah mudah.
Khusus UI ,peserta yang lulus di jalur SNMPTN, SBMPTN dan SIMAK UI program reguler , peserta
yang diterima dibebaskan uang pangkal,sedangkan di jalur UMB-PTN dan UM-PTN masing masing
PTN, siswa yang diterima di jalur ini dibebankan uang pangkal yang besarannya ditentukan oleh pihak
PTN dan kesanggupan orang tua calon mahasiswa sebelum ujian tertulis dilakukan atau setelah
diterima menjadi mahasiswa baru.
(5) UTUL UGM ( Ujian Tulis UGM ) Ujian Tertulis Mandiri ini khusus untuk peserta yang berminat
kuliah di UGM, materi soal dan tingkat kesulitannya hampir sama seperti SBMPTN. Di 2 tahun ini
pelaksanaan UTUL UGM bertepatan waktunya dengan SIMAK UI, sehingga siswa kelas XII dan
Alumni telah terpolarisasi di awal,
(6) UM-PTN ( Ujian Masuk PTN ) Ujian Tertulis Mandiri ini dilaksanakan di PTN- PTN tertentu
dengan jadwal dengan pola soal tertentu, sebagai contoh UM-UIN, UTM –IPB, Selma ( seleksi masuk
Brawijaya ), UM-UNDIP, UNSRI, UNHAS, UNAND, dll. Untuk beberapa PTN ada juga yang
melaksanakan Ujian Mandiri tetapi dengan pola mengambil hasil SBMPTN peserta seperti ITS, UNS
dan ada juga beberapa PTN yang membangun kemitraan dengan dunia Industri dan pemerintahan
kota/ daerah/ propinsi *.
Kesemua pola jalur ini memberikan peluang peserta untuk bisa sampai pada akhir perjuangannya
meraih sukses masuk PTN idamannya.

Bapak/ ibu yang kami hormati,
Melihat banyak ragam jalur untuk mendapatkan kesempatan kuliah di jurusan/fakultas di PTN idaman,
perlu kiranya siswa ,orang tua, guru atau sekolah segera mengambl langkah langkah konkret guna
menghantarkan kesuksesan putra/ putri untuk sukses diterima di PTN idaman tersebut.
Untuk jalur SNMPTN ,PPKB , talent scouting ( khusus UI )diambil dari prestasi akademik,untuk
siswa/siswi yang gagal di jalur ini, masih ada jalur seleksi tertulis seperti SBMPTN, SIMAK UI dan KKI
namun diperlukan persiapan total sedini mungkin untuk menghadapinya.
Siswa/siswi yang tidak serius dalam belajar dan tidak memiliki pola balajar yang baik, terarah serta
wawasan yang jelas tentang masa depan, sebaiknya jangan berharap dapat diterima di PTN idaman.
Persiapan total bukanlah hanya mampu mengerjakan soal, paham konsep-konsep yang menunjang,
tetapi juga perlu ditunjang dengan strategi yang jitu dan benar, serta konsentrasi yang penuh
dengan memaksimalkan persiapan akademis,mental/psikologis,fisik,serta rohani yang kuat sehingga
sasarannya tidak hanya berhasil menembus SNMPTN belaka, tetapi lebih jauh ke depan yakni “safe”
dalam kuliah dan masa depan.
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Kami I’M SMART mengundang putra/putri bapak/ibu untuk menjadi pemenang di SBMPTN,SIMAK
UI, UTUL UGM, UMB-PTN dan UM-PTN lain dengan bergabung dalam
Program I’M SMART
SUPERCAMP 2016, Semoga kami dapat menjadi mitra sukses putra/putri bapak/ ibu sekalian
dalam meraih sukses lulus di UI,ITB, UGM,dan PTN Unggulan lainnya . (* Di I’M SMART
SUPERCAMP 2012 s/d 2015 , 88 % peserta sukses diterima di ITB, UI, UNDIP, ITS,UNBRAW, IPB
,UNPAD,UNHAS,UDAYANA dll )
Adapun pelaksanaan program ini dilaksanakan selama 54 hari * setelah Ujian Nasional 2016 s/d
SBMPTN,SIMAK UI dan UMPTN 2016 ( hari sabtu, minggu dan hari tertentu jika ada kepentingan
sekolah dan keluarga yang mendesak dibolehkan untuk pulang dengan persetujuan orang tua )
Lokasi PROGRAM I’M SMART SUPERCAMP 2016 :
Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok / wisma Makara kampus UI Depok dan hotel Wisma
Dago depan Kampus ITB Bandung ,dan Hotel di sekitar kampus UI Depok
Dengan lingkungan kampus/ sekitar kampus UI yang sangat mendukung untuk memberikan
motivasi belajar dengan semangat menembus Perguruan Tinggi Negeri Favorit dan fasilitas yang
lengkap seperti Sarana Olahraga, Penginapan yang berkelas, dll, Peserta seperti telah menjadi
warga kampus ternama ini.

B A N D I N G K A N
Super Intensif Bimbel Lain
Lokasi Belajar

Lokasi bimbel

Waktu Belajar
Bersama Pengajar
Konsultasi
Penjurusan
Try Out
Menu rutin

3 jam (2 sessi/hari)
3 jam/hari
2x (umumnya tanpa psikolog)

Materi Konsultasi

Tanpa EQ, SQ, AMT, PEP

Evaluasi Program

2-3 x pola SBM-PTN
Materi Intensif rata-rata 6 set
tiap bidang studi dan TPA

Ada di akhir program

Aktivitas lain

Tidak Ada

Pendampingan

Tidak Ada

I’M SMART CAMP 2016
Wisma makara Kampus UI Depok/ hotel Wisma Dago
Bandung dan Hotel sekitar kampus Ui Depok
10 jam (5 sessi/hari)
Tentor ikut bermalam ( Full day with tentor )
Sepekan sekali diadakan konsultasi pendidikan dan
Psikologi dipandu oleh psikolog UI
6 - 7 x Pola SBM-PTN/ SIMAK UI/ UM -PTN
Materi Intensif : 15 set tiap bidang studi
Problem Set (7 set tiap bidang studi)
Test Pemantapan (7 set tiap bidang studi) dan TPA
Dengan EQ,SQ ( pembekalan rohani ), AMT (
Achievment Motivation Training ) , PEP ( Personality
Enrichment Programme , penjurusan program studi
dan PTN, dan terapi mental block dengan NLP
Laporan Evaluasi Perkembangan Akademik setiap
sabtu disampaikan kepada orang tua peserta
Diagnostict test untuk mengukur personal grade
,potensi bakat minat, Martikulasi, dan diberikan
kiat/strategi dan tips sukses seleksi masuk PTN Olah
raga, makan bersama,shalat berjamaah ( khusus
muslim) dan Outbound Training dan Goes to Campus
(ke berbagai fakultas/jurusan idaman di Universitas
Indonesia, ITB ), futsall, renang, panahan dll
Ada , didampingi tentor setiap hari dalam belajar
mandiri( pendampingan )

Tentor : Dosen/Alumnus khusus nya UI dan ITB,UGM,UNPAD, IPB dan PTN favorite lainnya dan Psikolog UI

Program program yang kami tawarkan
1. Investai Program EXCLUSIVE CLASS
di wisma makara UI Depok Rp 39.985.000 (
booking fee Rp. 5.000.000 )Untuk pendaftar sebelum februari 2016 akan mendapat diskon
sebesar Rp. 2.500.000
Jika di terima di SNMPTN atau di PPKB UI 2016 dan tidak melanjutkan program i’m
smart supercamp maka uang akomodasi untuk sejumlah hari yang akan ditinggalkan s/d
akhir program akan dikembalikan
2. Investasi Program Garansi masuk FK dan Prodi Favorite Rp. 55.000.000 ( booking fee Rp.
10.000.000 )
( gagal kembali uang pendidikan kembali )
Investasi sudah termasuk akomodasi ( 1 kamar 2- 3 peserta ) selama 54 hari, makan 3 kali dan
snack 2 kali sehari , bimbingan dan klinik belajar 24 jam, tentor pendamping 24 jam , psikolog,
outbound, goes to campus, Motivasi training, antar jemput saat ujian SBMPTN dan SIMAK
UI,pendaftaran SBMPTN 2016, modul dan buku kumpulan soal soal SBMPTN, SIMAK UI ,UM-PTN
.
3. Investasi Program Reguler Class ( tanpa bermalam / siswa pulang pergi ) Rp.21.000.000
Ikut di segala Program pendidikan dan fasilitas pendidikan lain.tetapi tidak bermalam di
hotel dan tidak dapat konsumsi )
.
Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami di Rusdianto 085697120248 ( HP/WA
)/081511273922, Samsudin ( HP /WA 081213339192),Fajar ( (021)70880902 , daftar segera, tempat
terbatas.
semoga bersama putra/putri bapak/ibu ,kami mampu menghantarkan mereka sukses masuk PTN dan
prodi/ Fakultas idaman mereka di tahun 2016 ini.
Hormat kami,

Rusdianto,
Penanggung jawab program

