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UNTUK MEWUJUDKAN IMPIAN PUTRA - PUTRI
BAPAK & IBU

Dirancang untuk :
 Meluluskan siswa - siswi ke PTN favorit

 Membentuk keterampilan super dalam belajar
 Jaminan 100% lulus ujian masuk PTN 2017
Contact us:
Arif

: 081807961745 (jakarta, depok, dan bandung)

Kak novi

: 085888740794 (Bekasi dan luar jadetabek)

Kak Tiara

: 083839032700 (Tegal dan sekitar)

Sandri

: 085716603999 (Bogor dan sekitar)
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Belajar di Radian itu pengalaman berharga bgt. Kakak2 pengajarnya
sabar2, ngajarin dr A sampe Z sampe bener2 bisa adaptasi sama
pembelajaran di Indonesia stlh 2 tahun ga belajar disini. Terima kasih,
kakak2

(Sekar-Kedokteran Gigi UI)

Saya sdh ikut Radian dari kelas 2 smp. Waktu itu untuk mengejar
ketertinggalan materi dan ranking. Sampai sekarang saya di kedokteran
ui. Sy masih setia sama Radian. Gurunya enak. Jadwal bs mengikuti.
Jadi bisa leluasa beraktifitas selagi menjaga prestasi

(Prana-Kedokteran UI)

Belajar di Radianedu asik. Kamu bisa mengoptimalkan belajar dgn
pengajar, tempat, dan cara ajar yg sesuai

(Amgah-Kedokteran UGM)

Program perencanaan pendidikan Radian Edu Solution benar2
manjur, dari prestasi smp, sma, hingga masuk kedokteran UI
sekarang.

(Mikhi-Kedokteran UI IPK 3,76)
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Radian membantu saya mengejar ketertinggalan belajar. Dalam wkt
kurang dr setahun sy belajar un, sbmptn, dan simak. dan sekarang sy
sdh berada di mipa fisika ui

(Adit FMIPA UI)

Alhamdulillah persiapan untuk masuk UI jadi lancar karena banyak
bantuan dari Kak Arif! Metode belajarnya menyenangkan, santai
tapi serius, jadi belajar pun efektif. Alhamdulillah berhasil masuk
FEUI, terima kasih Kak Arif!

(Inas-Manajemen UI)

Metode pengajaran yang sangat optimal membuat saya lebih
percaya diri pada saat tes SIMAK UI, dan akhirnya berhasil masuk
dan lulus dari FHUI. Terima kasih kepada Kak Arif dan Radian Edu
Solution!

(Denis-Hukum UI)

Kami memulai mengajar privat dari tahun 2005, tak banyak siswa yang kami ingat untuk dimintai
testimony, kami hanya mengajar. Per 2011 kami memperjelas diri menjadi Radian Edu Solution.
Mulai saat itu juga dibuka berbagai program Privat jaminan dan Supercamp. Dengan hasil 2011
100% masuk ptn, 2012 100% masuk ptn fav, 2013 80% masuk ptn fav, 2014 100% masuk ptn fav,
2015 75% masuk ptn fav. Dari pengalaman kami, kami menawarkan expertise kami untuk
membantu putra/putri anda mengoptimalkan potensinya dan masuk ke tempat favorit di setiap
jenjang (SD-SMP-SMA-KAMPUS) . Radian Edu Solution “solution for all your education problem”
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A. Radian Edu Solution
Radian Edu Solution adalah suatu konsep baru tentang program pembantuan pendidikan
anak. Selama ini program pembantuan pendidikan anak lebih terarah ke program pembantuan
belajar saja, enah itu dalam konsep bimbel ataupun privat. Di Radian, kami tidak hanya
membantu belajar (menyediakan guru), tapi kami memberikan manajemen yang berisi
perencanaan jangaka panjang pendidikan beserta berbagai tools untuk mencapainya,
di Radian anda tidak hanya mendapatkan guru, tapi anda mendapatkan semua yang
dibutuhkan anak anda dalam dunia pendidikan. “bring the best education service in your
home”.
Radian didirikan oleh alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kantor Radian
terletak di Jalan Margonda Raya no 48 Depok (belakang bank BNI, dekat kantor walikota Depok,
samping aya travel). Tim Pengajar kami dari mahasiswa, alumni UI, dan tenaga pengajar

professional berpengalaman. Seiring perkembangan, pelanggan Radian kini telah
berkembang melayani tidak hanya daerah jakarta, tapi juga jabodetabek dan bandung. Kami
juga mulai melayani berbagai warga negara, seperti jepang, korea, inggris, dll.
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B. Prestasi Radian (yang spektakuler):
Program Privat Jaminan
Tahun 2016
Jaminan Masuk UI
Binang

: alumni SMA Mardi Yuana, masuk ke Sastra Jerman UI

Nada

: alumni SMA swasta, masuk ke sastra prancis UNPAD

Mikhi

: Alumni SMA ungulan HT, masuk Kedokteran UI

Dll (updating)

Jaminan Masuk PTN Favorit/PTS Favorit
Afif

: alumni SMA Lazuardi. lolos masuk ke hukum univ pancasila (memiliki

prestasi yang kurang waktu sma.
Dll (updating)

Jaminan Masuk SMA Favorit
Abdel

: smp swasta, masuk ke SMA unggulan Al Bayan.

yeza

: smp swasta, masuk ke SMA unggulan bandung taruna nusantara.

Fatih

: smp al azhar, masuk sma terbaik jaktim, SMA 81 (nem terbaik se smp, dan

peringkat 50 besar se sma).
Dll (updating)
Program Privat Jaminan
Tahun 2015
Jaminan Masuk UI
Adit

: alumni SMA 71 . lolos masuk ke MIPA Fisika UI

Dhavin

: alumni SMA 71 . lolos masuk ke MIPA Fisika UI

Dll (updating)

Jaminan Masuk PTN Favorit/PTS Favorit
Ganisha

: alumni sma tarakanita, lolos masuk ke Hukum, Trisakti.

Dll (updating)

Jaminan Masuk SMA Favorit
Abian
Dll (updating)

: alumni smp global sevila, masuk ke smp 64 (top 10 dki).
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Tahun 2014
Sukses menghantarkan 100% murid program masuk ptn ke ui. Demikian beberapa nama yang
mengikuti program:
Sarita

: alumni sma di Amerika, yang gagal masuk ui tahun 2013 kemudian masuk
Trisakti kedokteran gigi, ikut program sukses PTN Radian Edu Solution dari
tahun 2013 hingga tahun 2014 alhamdulillah lolos masuk kedokteran gigi UI.

Prananda

: alumni SMA 70 kelas internasional. Lolos masuk kedokteran UI.

Inas

: alumni SMA 8 kelas internasional. Lolos masuk Manajemen FEUI dual degree.

Sukses jg mengantarkan ke sma favorit, smp favorit, dan ujian kenaikan, serta peningkatan
peringkat kelas

Prestasi tahun-tahun sebelumnya (updating)
Ananda Ramadhan

: (sukses menghantarkan dari Antropologi UI ke Hukum UI)

Denis Andara

: (sukses mengantarkan dari SMA PH ke Komunikasi UI)

Amelia

: (sukses menghantarkan ke S2 UI)

Reza Zakaria

: (sukses menghantarkan dari SMA Soedirman ke FISIP UI)

Clara

: (sukses menghantarkan ke S2 UI)

Dimas

: (sukses menghantarkan dari SD ke SMP 19)

Yoga

: (sukses menghantarkan dari SMA ke Kedokteran gigi UI)

Hilda

: (Sukses menghantarkan belajar SMA sehingga mendapatkan nilai
matematika yang memuaskan)

Sekar Sukomasaji

: (sukses menghantarkan belajar SMA hingga Kedokteran gigi UI)

Nancy Viranto

: (sukses menghantarkan belajar S1 Untar ke S2 UI)

Sabrina

: (sukses menghantarkan belajar dari S1 Rusia UI ke S2 UI)

Aulia

: (sukses membimbing dalam kenaikan kelas 1 ke kelas 2)

Ayis Rahman

: (sukses menghantarkan dari SMA terbuka Masjid Terminal ke Sastra

Jawa UI)
Ayatullah Komeni

: (sukses menghantarkan dari SMA terbuka Masjid Terminal ke Sejarah

UI)
Yoga

: (sukses mengantarkan dari SMA 28 ke ITB)

Irma

: (sukses menghantarkan kelulusan dalam UN SMA)
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C. Testimoni (kata pelanggan kami):
•

Diminta datang ngajar tiap hari gak keberatan, diminta sampe malem pun bisa serasa
punya kakak dan guru sendiri. Hasilnya dari peringkat-peringkat akhir di kelas biasa
jadi masuk 5 besar di kelas Unggulan’
(Widagdo Agro Laksono  SMP Sudirman, sekarang SMA Krida Nusantara).

•

Wah saya salut sama gurunya, serasa diajar sama anak S3, Thank Radian
(Nancy Viranto Diterima S2 Hukum UI 2010).

•

Wah senangnya setelah 2 kali gagal test masuk S2 akhirnya bisa diterima juga.
Alhamdulillah, terima kasih ya.
(Sabriana Putri Diterima S2 Manajemen UI 2009)

•

"Saya seorang ibu dengan 3 orang anak dan memiliki profesi yang membuat saya
cukup sibuk, demikian juga anak-anak saya, yang satu SMA dan adiknya SD, mereka
selain sekolah juga mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan les musik
maupun olahraga. dengan majunya tingkat penidikan saat ini, saya menganggap perlu
tambahan belajar di luar sekolah. Untuk menyesuaikan kegiatan dan belajar, kami
memilih Radian dengan guru2 yang cukup handal karena mengajar sesuai dengan
karakter belajar anak. Anak merasa sangat terbantu dan bisa meningkatkan prestasi
belajar mereka di sekolah."
(Ibu Dian  Orang Tua Murid Daerah Tebet)

•

“Terimakasih Radian Edu Solution, setelah les selama kurang lebih 4 bulan, prestasi
hana meningkat menjadi peringkat 1 dari sebelumnya sepuluh besar. Naufal kakaknya
pun meningkat menjadi ranking 2”
(ibu sari  pelanggan di telaga golf, depok)

•

“saya sangat ingin masuk fakultas hukum internasional, tp dari SD saya gak suka
matematika, padahal ujian masuk pake mat. Setelah 2 tahun belajar bareng kakak2
dari Radian Edu Solution, saya jadi bisa masuk ke FH UI”
(Ananda Ramadhan  FH UI Internasional)

•

“cara ngajarnya beda, saya gak nyangka bisa dapet nilai ekonomi terbaik di kelas,
terus lolos masuk ke UI, Komunikasi Internasional”
(Denis Andara  pelanggan di daerah SCBD) Komunikasi Internasional UI
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•

“ Bagus,terorganisir dgn baik . Buat yang pengen di rumah tapi tetep pinter pilih
RADIAN ! “
(Amgah  pemegang peringkat 1 kelas, kelas XII labschool rawamangun)
Masuk kedokteran UGM

•

“ Gurunya enggak kaku ! “
(Redmon)

•

“ Tepat waktu , sistematis pembelajarannya . Gurunya tegas tapi bebas dan
memahami rasa bosan murid . alhasil , Prestasi di sekolah meningkat . thank
RADIAN ! “
(Shitta  Pelanggan di Pondok Indah)

•

“kami Pak Uwen sekeluarga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staff pengajar
dan manajemen Radian Edu Solution, sekarang putri kami Floren sudah berkuliah di
Psikologi UI melalui jalur PPKB”
(Pak Uwen  pelanggan di vila pertiwi depok

•

“ngajar dengan sangat sabar, anak saya yang memang tidak suka belajar jadi mau
belajar. Selain itu terimakasih jg atas perhatiannya dalam jenjang karier pendidikan
Diva berikutnya”.
Ibu Hanafianti  Pondok Indah
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D. Radian Camp
I. Resume
Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di tahun 2017, bagi siswa yang kini duduk di kelas
3 SMA dan alumni adalah impian besar karena bukan saja akan sangat membanggakan tetapi
juga akan membuka masa depan yang gemilang.
Persaingan memasuki PTN (Perguruan Tinggi Negeri) semakin ketat. Kebijakan sejumlah
PTN berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dalam melakukan penerimaan
mahasiswa baru melalui "Jalur Khusus" atau "Jalur Mandiri" tidak serta merta meringankan
persaingan. Disamping calon mahasiswa harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar,
faktor prestasi akademik tetap menjadi acuan utama. Permasalahan yang dihadapi anak SMA
"Khususnya mereka yang duduk di kelas XII" tetap sama. Banyak yang semakini cemas, ragu
dan semakin percaya diri.
Biasanya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk PTN, siswa SMA banyak yang
mengikuti private les dan Bimbingan Belajar. Namun, pernahkah terpikir oleh siswa dan
orang tua, bahwa dengan begitu malah semakin memperketat persaingan dan sangat
kompetitif. Dengan demikian untuk memenangkan peluang, seorang siswa mutlak
memerlukan kemampuan plus, yang kami sebut keterampilan super dalam belajar, dimana
keterampilan super itu diperoleh?
Menyikapi keadaan ini, Radian Edu Solution telah melakukan langkah terobosan dengan
menghadirkan program Super Intensif Camp (Promise) Masuk PTN Favorit yang diminati
oleh siswa. Melaui program ini siswa dididik menguasai mata pelajaran yang menjadi obyek
seleksi SBMPTN, SIMAK, dan UM Mandiri secara Paripurna sehingga Radian Edu Solution
menjadi lebih dari sekedar Bimbingan Belajar biasa. Kami sangat yakin bahwa program ini
dapat memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh lulusan sma serta
membantu mewujudkan harapan orang tua dan putra-putrinya.
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II. Tujuan Radian Camp (Program Super Intensif Camp)
1. Siswa memiliki motivasi besar dan antusias dalam dalam belajar.
2. Siswa berpikir dan bertindak positif.
3. Siswa memahami cara belajar yang efektif sesuai cara kerja otak.
4. Siswa terampil menjawab soal dalam berbagai pola dan variasi.
5. Siswa mengenali diri sendiri : potensi, kekuatan, maupun kelemahan.
6. Siswa penuh percaya diri dan memiliki keyakinan besar untuk sukses.
Bila peserta didik sudah memiliki sikap mental positif dan kebiasaan efektif sebagaimana
diuraikan diatas serta komit terhadap tujuannya, maka lulus ujian masuk PTN merupakan hal
yang realistik.
SUBSTANSI PROGRAM
I.

Program Pengembangan Diri
Selain dilakukan oleh guru yang terintegrasi dengan semua program pembelajaran secara
khusus dilakukan oleh trainer dan motivator melaui Motivation, Training Plus (MTP), yang
berisikan pengembangan motivasi belajar, keterampilan belajar, keterampilan berpikir, dan
pengembangan sikap mental positif.

II.

Program Peningkatan Kemampuan Akademik
Dilaksanakan oleh semua Tim Guru melalui berbagai kegiatan :
1. Tes Bakat Skolastik merupakan tes diagnostik untuk mengetahui potensi dan kemampuan
awal siswa
2. Pembelajaran di kelas
3. Pembelajaran diluar kelas (diskusi guru dan siswa, individu / kelompok)
4. Quiz (ujian harian per mata pelajaran)
5. Try Out (simulasi ujian)
6. Tambahan belajar bagi siswa tertinggal (berdasarkan hasil quiz dan try out)
7. Tambahan belajar pengayaan bagi siswa dengan target khusus
8. Laporan Perkembangan Belajar
III. Program Komunikasi Aktif antara Guru dan Orangtua Siswa
Dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan :
1. Pertemuan guru dengan seluruh orang tua siswa
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2. Pertemuan guru atau konselor dengan orang tua siswa tertentu (atas permintaan Radian
Edu Solution sewaktu-waktu)
III. Program Radian Camp
Adalah program super intensif PTN Radian Edu Solution dengan metode karantina, dimana
siswa didampingi secara personal selama kurang lebih 2 bulan untuk persiapan mengikuti
seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN, SIMAK UI, dan UM
Mandiri. Program ini menerapkan "Sistem Anti Gagal" yang penerapannya "BILA
GAGAL MASUK PTN, UANG JAMINAN KEMBALI 100%".
Supercamp Radian Edu Solution dibagi menjadi 3 program, yaitu :
1. Program Reguler
2. Program Non Fak. Kedokteran
3. Program Fak. Kedokteran

Kelebihan Radian Camp:
1. Diawali dengan tes psikolog dan try out, memastikan pemetaan yang pasti bagi putra putri
anda, sehingga dapat ditangani dengan tepat kedepannya.
2. Diajar oleh guru Radian Edu Solution & Dosen UI yang telah berpengalaman meluluskan
siswa ke PTN.
3. Program Karantina selama 30 hari (Start belajar 23 April - 22 Mei 2017)*
4. Belajar mulai jam 08.00 - 21.00 (5 sesi per hari).
5. Tryout terjadwal dilengkapi laporan perkembangan siswa kepada orang tua.
6. Pelayanan diskusi, konsultasi dan motivasi siswa secara personal.
7. Suasana belajar yang fun dengan fasilitas nyaman dan lengkap.

Metoda Radian Edu Solution
Guru
Radian Edu Solution memastikan bahwa seluruh guru pada program ini adalah guru-guru
pilihan dan Guru-Guru Terbaik yang semuanya sarjana PTN dengan kemampuan mengajar
yang sudah teruji dan layak dipercaya serta dibekali kemampuan mengajar selaras kinerja
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otak, kemempuan memotivasi, dan kemempuan mendukung pengembangan rasa percaya diri
siswa.

Psikolog Radian Assessment Center (RAC)
RAC mengukur dan menganalisa tingkat penyerapan siswa atas materi persiapan ujian masuk
PTN. RAC dapat menganalisis secara akurat potensi, kemajuan, dan permasalahan akademik
siswa, dan selanjutnya memberi rekomendasi kepada siswa untuk kemajuan dan keberhasilan
dirinya.
Kegiatan Student Assessment (SA) ini meliputi beberapa tahapan proses :
1. Siswa mengikuti tes bakat skolastik (TBS)
2. Hasil TBS dianalisa guna mengetahui potensi dasar masing-masing siswa
3. Siswa mengikuti try out dan simulasi ujian setiap minggu
4. Hasil try out tiap siswa akan dianalisa guna mengetahui bagaimana tingkat penguasaan
siswa yang bersangkutan terhadap tiap pelajaran
5. Menyajikan nilai (hasil) try out secara umum, hasil analisa terhadap tiap jawaban siswa
6. Memberi rekomendasi kepada siswa (secara personal)

Motivator
Motivator Radian Edu Solution memotivasi siswa secara personal dan kelompok
1. Menyalakan Api Motivasi Belajar (Motivation to Win)
*menggugah kesadaran dan motivasi belajar dan meraih kesuksesan
2. Membangun Kepercayaan Diri (Build of Self Confidence)
*membuka potensi diri dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa
3. Belajar tentang Cara Belajar (Skill of Learning)
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*membahas cara kerja otak dan berbagai temuan dan pendapat cara belajar terbaik
Sistem dan Manajemen
Dengan pengalaman dan jam terbang kami, kami berusaha memberikan sistem terbaik dalam
sebulan untuk akselerasi maksimal potensi putra/putri anda.

IV. Waktu Pelaksanaan
Kapasitas

: 1 kelas maksimal 12 siswa

Mulai Belajar

: 23 April - 22 Mei 2017

Hari Belajar

: Senin - Sabtu

Jam Belajar

: 08.00 - 21.00 WIB

Lokasi Belajar

: Apartemen Margonda Residence 3*

Fasilitas Belajar :
1. Menginap karantina selama 30 hari
2. Belajar 5 sesi per hari
3. Full Computerized Try Out setiap Minggu
4. Free pendaftaran SBMPTN dan SIMAK UI
5. Full Service registrasi seluruh PTN
6. Motivasi dari alumni & dosen UI serta PTN
7. Psikotes Minat, Bakat & Jurusan
8. Free Modul pembelajaran & buku latihan

Fasilitas Pendukung Lainnya :
1. Penginapan (Asrama)
2. Fasilitas olahraga (kolam renang, lapangan bola, lapangan tenis)*
3. Breakfast, lunch & dinner
4. Room full AC dan kamar mandi didalam + air hangat*
5. Coffee Break 2x sehari
6. Laundry service
7. Out Bound & Outing Class
8. Tour kampus UI
9. Briefing serta antar jemput ujian SBMPTN & SIMAK UI
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Jadwal Kegiatan
06.00 - 06.30 olahraga pagi
06.30 - 07.00 mandi pagi
07.00 - 08.00 breakfast
08.00 - 09.30 materi 1
09.30 - 10.00 quiz 1
10.00 - 10.15 coffee break
10.15 - 11.45 materi 2
11.45 - 12.15 quiz 2
12.15 - 13.15 lunch + sholat dhuhur
13.15 - 14.45 materi 3
14.45 - 15.15 quiz 3
15.15 - 15.30 coffee break
15.30 - 16.30 istirahat + sholat ashar
16.30 - 18.00 materi 4
18.00 - 18.30 sholat maghrib
18.30 - 19.00 quiz 4
19.00 - 19.30 sholat isya + dinner
19.30 - 21.00 diskusi/treatment
21.00 - 05.30 tidur malam
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V. Tahapan dan Biaya Operasional Menjadi Siswa Prosus Radian Edu Solution
 Orang tua siswa menghubungi langsung contact person kami untuk proses pendaftaran
putra-putrinya.
 Pilihan jenis program dan biaya operasional disesuaikan dengan jenis program yang telah
ada.
 Biaya Booking Seat Rp. 5.000.000
 Panitia melakukan verifikasi yang meliputi pengisian form pendaftaran, tanya jawab
dengan orang tua siswa, dan pre-test pada siswa.
 Jika panitia dan orang tua siswa menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku,
maka pelunasan biaya dilakukan maksimal H-7 sebelum pelaksanaan program.
 Semua orang tua siswa wajib hadir pada “Mini Seminar” yang dilaksanakan pada H-1
pelaksanaan program (Minggu, 22 April 2017) di Apartemen Margonda Residence 3*
untuk presentasi program Supercamp dan penandatanganan Surat Perjanjian Garansi yang
bermaterai terkait program. Surat bisa dikirimkan pada orang tua siswa untuk dipelajari
saat panitia melakukan verifikasi.
 Biaya booking seat tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan dalam mengikuti
program tersebut.

Jenis Program

Biaya Operasional

PTN
PTN Fav
PTN Fav, Jurusan Fav

Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000

Jaminan

Total

Rp. 11.000.000
Rp. 31.000.000

Rp. 30.000.000
Rp. 41.000.000
Rp. 61.000.000

*Biaya Operasional sudah termasuk fasilitas Supercamp

VI. Penutup
Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan rasa salut bagi orang tua siswa
yang bersedia membaca proposal ini. Kami sangat senang, jika kemudian orang tua siswa
berkenan menghubungi Contact Person kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
tentang keberadaan Super Camp Radian Edu Solution dan program-programnya.
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RADIAN EDU SOLUTION
Jalan Margonda Raya no 48 Depok (belakang bank BNI, dekat kantor
walikota Depok, samping aya travel) Telp: 081807961745.
Email : bimbel.Radian@gmail.com Website : www.Radianedu.com

Semoga proposal ini dan bahan-bahan tertulis yang menyertai proposal ini dapat
memberi inspirasi bagi para orang tua siswa dalam mengarahkan dan membimbing putraputrinya untuk meraih prestasi tinggi dalam pendidikan dan meraih kesempatan yang sukses
dikemudian hari.
“Salam dari Kami, Manajemen dan Guru-Guru Radian Edu Solution”

Thanks……
Big Family of
Radian Edu Solution
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