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Kepada Yth.

Bapak/Ibu Orang Tua Murid
Kelas XII SISWA BIMBEL I’M SMART
di tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami ucapkan, semoga Bapak/Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat wal’afiat selalu dan
tetap dalam bimbingan, lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Aamiin

Bapak/Ibu  yang kami hormati

Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja samanya selama ini, menjadikan I’M SMART sebagai
mitra belajar untuk putra/i Bapak/Ibu dalam meraih sukses diterima di prodi dan PTN idaman Ananda di tahun
2022 ini.

Untuk sampai bisa tembus PTN tersebut banyak ragam jalur yang bisa putra/ putri Bapak/Ibu lalui,
diantaranya yakni:
(1) SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), jalur masuk PTN non ujian tertulis, dan

PPKB UI (undangan khusus UI) yang akan diumumkan di pertengahan bulan Maret  dan awal bulan April
2022. Selamat dan sukses untuk mereka yang lulus. Bagi siswa yang gagal di SNMPTN dan PPKB UI,
masih ada peluang di pertarungan sesungguhnya yakni di seleksi ujian tertulis.

(2) SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dengan seleksi tertulisnya UTBK (Ujian
Tertulis Berbasis Komputer) ini akan diadakan serentak di seluruh Indonesia dipertengahan bulan Mei
2022 baik UTBK gelombang ke-1 maupun gelombang ke-2.

(3) UMPTN (Ujian Mandiri PTN), Seleksi tertulis yang dilakukan oleh PTN secara mandiri baik dengan
menggunakan nilai UTBK dan prestasi akademik lain atau dengan melakukan test tertulis mandiri seperti
SIMAK UI, UTUL UGM, UM UNDIP, UB, UNHAS, UNSRI, UNILA dan lain-lain.

(4) Ujian Kelas Khusus Internasional seperti IUP UGM, IUP ITB, IUP UNAIR, SIMAK UI KKI, dan kelas
internasional PTN lainnya, baik yang single degree ataupun double degree.

Melihat begitu banyaknya jalur peluang untuk bisa masuk PTN, maka insya Allah masuk prodi dan PTN
idaman itu adalah suatu keniscayaan

Oleh karena itu, I’M SMART mengundang putra/putri bapak/ibu untuk bergabung dalam program I’M SMART
SUPERCAMP 2022 ,agar belajarnya lebih fokus, penuh konsentrasi dengan pengawasan akademik selama
24 jam bersama team pengajar I’M SMART yang telah berpengalaman di tahun-tahun sebelumnya.
Alhamdulillah, prestasi kami di tahun 2021 untuk Kelas Regular kelulusan di kisaran 85 % dan untuk Kelas
Internasional 100%.

Adapun pelaksanaan program ini dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari baik secara offline maupun online
yakni:
 Secara offline dilaksanakan pada tangggal 10  28 April 2022 dan 7  16 Mei 2022 di hotel sekitar kampus

UI Depok dan kampus ITB Bandung.
 Secara online untuk pendampingan UTBK Gel. 1 dan Gel. 2 pada tanggal 17 Mei  3 Juni 2022 dan

pendampingan untuk ujian Mandiri PTN dan kelas Internasional selama 20 hari yang dimulai di awal Juli
2022 sampai menjelang UMPTN 2022

Untuk Investasi program I’M SMART SUPERCAMP 2022 sebagai berikut:

 Regular Camp investasi sebesar Rp. 41.985.000, -
- Dapatkan discount untuk pendaftaran sebelum Maret 2022 dan peserta/siswa I’M SMART sebesar Rp.

2.500.000, - (syarat peserta/siswa I’M SMART telah melunasi program yang sedang diikuti)
- Included akomodasi selama  30 hari, makan 3 kali/hari dan snack 2 kali/hari, antar jemput saat

kedatangan dan kepulangan dari bandara untuk mereka yang menggunakan pesawat, serta modul
dan buku-buku sarana penunjang program tersebut.

 Exclusive Class investasi mulai 76 jutaan, untuk peserta yang ingin pelayanan yang exclusive dan lebih
private.

Investasi program dapat dicicil hingga akhir bulan April 2022 dan akan dapat tambahan diskon 1 juta untuk
yang langsung melunasi pembayaran sampai dengan 5 Maret 2022.
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PERBANDINGAN PROGRAM I’M SMART SUPERCAMP 2022
DENGAN PROGRAM SUPER INTENSIF BIMBEL LAIN

Item Super Intensif Bimbel Lain I’M SMART SUPERCAMP 2022
Lokasi Belajar Lokasi bimbel Hotel sekitar kampus UI Depok/kampus ITB Bandung

Waktu Belajar 3 jam (2 sesi/hari),5
hari/pekan

10 jam (5 sessi/hari) dan setiap hari

Bersama Pengajar 3 jam/hari Tentor ikut bermalam (full day with tentor)
Konsultasi
Penjurusan 2 kali Tiap hari konsultasi pendidikan, penjurusan dan

psikologi dipandu oleh konselor alumni UI dan ITB

Try Out 2  3 kali pola UTBK
SBMPTN

8  9 kali pola UTBK SBMPTN

Menu rutin
Materi Intensif rata-rata 6 set
tiap bidang studi dan TPS
selama program

Materi Intensif: 13 set tiap bidang studi
Problem Set : 10 set tiap bidang studi
Test Pemantapan: 10 set tiap bidang studi dan TPS

Materi Konsultasi Tanpa / ada EQ, SQ, AMT,
PEP

Ada EQ, SQ (plus siraman rohani), AMT, PEP
(Personality Enrichment Program)

Evaluasi Program Ada di akhir program
Laporan Evaluasi Perkembangan Akademik setiap
hari dan setiap sabtu disampaikan kepada orang tua
peserta

Aktivitas lain Tidak Ada

Olah raga, makan bersama dan sholat berjama’ah
(bagi muslim), Outbound Training dan Goes to
Campus (ke berbagai fakultas/jurusan idaman di
Universitas Indonesia dan ITB), futsal, renang,
bersepeda, belajar di kampus, dll (jika offline)

Pendampingan Tidak Ada
Ada, didampingi tentor setiap hari dalam belajar
mandiri termasuk sabtu dan minggu untuk peserta
yang tidak pulang, dan diberikan kiat/strategi dan tips
sukses seleksi masuk PTN

Tentor/ Pembimbing / narasumber: Dosen/Alumnus S1, S2 dan S3 UI dan ITB, IPB, UGM, UNPAD, UNJ,
dan PTN lain

Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami di (085697120248) Sdr. Rusdianto/Arifin
(081219103381) atau Ibu Erry (081212206642) dan telpon kantor ((021)7700070). Daftarkan segera, tempat
terbatas.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama ini. Kami tunggu para pejuang UTBK SBMPTN 2022
untuk bergabung dan sukses bersama kami di I’M SMART SUPERCAMP 2022!

Salam Sukses dan Tetap Semangat!!!

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Hormat Kami,

Rusdianto
Direktur


