
FAQ about SMC – Student Memory Course 

1. Apakah SMC (Student Memory Course)? 

SMC adalah sebuah program kursus reguler 
untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi 
yang diselenggarakan oleh Indonesia Memory 
Sports Council (IMSC) dengan pertemuan 
minimal satu minggu sekali. IMSC adalah 
perwakilan resmi dari Badan Memory Dunia di 
Indonesia. Materi Pengajarannya diambil dari seri 
buku best seller “Memorizing Like an Elephant” 
karya Grand Master Memory, Yudi Lesmana, dan 
terstandar dengan kurikulum memory 
Internasional. 

2. Apakah fokus SMC? 

Fokus SMC adalah mengajarkan metode 
mengingat modern kepada para pelajar agar 
dapat diaplikasikan dalam materi pembelajaran 
disekolah. Metode ini sudah diterapkan dilebih 
dari 30 negara dan sudah ada sejak tahun 1991. 
Output program ini membuat anak lebih 
konsentrasi dalam belajar dan mendapatkan 
metode belajar yang menyenangkan yang paling 
sesuai dengan diri sendiri 

3. Mengapa SMC fokus pada pelajar? 

IMSC berpadangan bahwa para pelajar adalah 
generasi penerus bangsa yang sangat 
menentukan masa depan bangsa. Metode 
memory akan sangat berguna jika dapat 
diterapkan sejak dini kepada anak-anak sehingga 
membantu meningkatan daya ingat, imajinasi, 
kreativitas dan konsentrasi anak dalam belajar 
maupun kehidupan sehari-hari. Anak-anak akan 
mempunyai strategi belajar yang hebat dengan 
menerapkan metode-metode di SMC. 

4. Apa saja program SMC ? 

Program SMC melatih para pelajar untuk 
menggunakan metode memory dan belajar dalam 
mata pelajaran sekolah seperti : IPA(Biology, 
Fisika,Kimia), IPS ( Sejarah, Ekonomi, Geografi, 
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa (Inggris : 
mengingat kosa kata) dan program perlombaan 
memory Internasional. 

4. Di daerah mana saja wilayah program 
SMC? 

Program SMC telah diselenggarakn di 7 area 
yaitu : 

- 88 Office tower A Kota Kasablanka lt.7E , 
- Gramedia Emerarld Bintaro Lt.2,  
- Edu Tower R305-306,Kalimalang, Bekasi  
- BSD 1, Serbarupa, Nusa Loka, 
- UMN lt.5, Gading Serpong, 
- Kompas Gramedia (BSW), Palmerah Barat 

lt.4, dan 
- Eduplex, Dago No.84, Bandung 

5. Siapakah pendiri dan pengajar SMC? 

Pendiri program SMC ini adalah ketua umum 
Indonesia Memory Sports Council,Grand Master 
Memory, Yudi Lesmana, dengan beberapa 
pengajar yang ahli dalam bidangnya. Yudi 
Lesmana adalah Grand Master Memory, Asian 
Master Memory, dan Pemegang 3 rekor MURI. 



Persyaratan & Pendaftaran 

Siapa saja yang bisa mendaftar menjadi 
peserta SMC? 

Program SMC dikhususkan untuk semua pelajar 
kelas 3 SD –3 SMA. Kelas SD terpisah dengan 
SMP dan SMA. Tujuan memisahkan grup SD 
dengan SMP dan SMA adalah untuk 
menyesuaikan metode penyampaian materi 
berdasarkan umur peserta. Materi aplikasi dari 
metode memory juga akan disesuaikan dengan 
jenjang pendidikan peserta. 

Jadwal, Biaya dan Fasilitas 

Kapan saja pertemuan SMC ? 

Peserta SMC dapat memilih jadwal belajar dari 
senin – minggu selama kelas tersedia. Silahkan 
kontak nomor pendaftaran diatas. 
 

Berapa lama pembelajaran SMC? 

SMC terdiri atas 3 level yaitu : Basic, 
Intermediate, dan Advance. Setiap level memiliki 
jumlah pertemuan sebanyak 9 kali dengan durasi 
per pertemuannya selama 2 jam. 

Berapa biaya untuk menjadi peserta SMC ? Biaya full program (3 level) per peserta ialah 
Rp.5,000,000 ditambah biaya pendaftaran untuk 
1 kali sebesar Rp.150,000. Minimal kelas berjalan 
ialah 4 murid atau min. biaya akan dikenakan 
setara 4 murid dalam satu kelas. Jumlah murid 
maksimal per kelasnya sebanyak 15 orang. 

Fasilitas apa saja yang akan didapatkan? Peserta SMC mendapatkan sertifikat dari 
Indonesia Memory Sports Council per levelnya, 
Ruangan kelas yang nyaman, memory fun 
games, small class dan modul berstandar 
internasional. Prosedur pengajaran di SMC akan 
selalu dimulai dengan pengenalan materi dan 
aplikasinya, games untuk memecah kejenuhan, 
teori, praktik metode dengan informasi baru, dan 
praktik metode dengan studi kasus dalam bidang 
pelajaran. 

 

www.ingatangajah.com 

Pendiri juga sudah 8 kali membawa anak-anak 
Indonesia meraih juara dalam kompetisi daya 
ingat Internasional di 8 Negara berbeda serta 
mencetak 2 orang anak pemegang rekor dunia 
dalam bidang daya ingat. 

6. Bagaimana caranya jika saya ingin 
mendaftar SMC? 

Bagi peserta yang ingin mendaftar program SMC 
dapat menghubungi kami di 0882-1001-6231 
(Ana) atau bisa mengunjungi training point kami 
pada 7 area diatas 


