
DARI PULAU JAWA

Bagi penerima beasiswa ITSB batch 5 yang berasal dari Pulau Jawa, masing-masing umumnya berangkat
lebih awal. Anda WAJIB MENGHADIRI “PERTEMUAN PERDANA PT SMART TBK 2015” pada:
Hari / Tanggal : Jumat / 11 September 2015
Pukul : 10.00 WIB
Alamat : Kampus ITSB, Kota Deltamas

Jl Ganesha Boulevard, Lot-A1 CBD Kota Deltamas
Tol Jakarta – Cikampek Km 37
Cikarang Pusat, Bekasi

Berpakaian : Kemeja putih (panjang lengan bebas), celana panjang hitam (bahan bebas) &
sepatu berwarna gelap (boleh sepatu kets)

Membawa : Ijazah SMA ASLI *
*Bagi yang belum menerima ijazah asli, wajib membawa surat pernyataan tidak membawa ijazah asli
Fotokopi KTP (2 lembar)
Dokumen-dokumen untuk persyaratan daftar ulang
Bukti pembayaran/ tiket / kwitansi perjalanan yang ingin di klaim 
kepada perusahaan

Bertemu : Ibu Augustine

Jika anda memiliki pertanyaan, dapat menghubungi 088-1167-6278 pada hari dan jam kerja

TEKNIS KEBERANGKATAN
ITSB BATCH 5



DARI LUAR PULAU JAWA

1 Seluruh penerima beasiswa dari luar Pulau Jawa dipersilahkan untuk mencetak tiket pada halaman 4- 12
sesuai dengan nama yang tertera di tiket masing-masing (tidak perlu semuanya).

2 Perhatikan jam keberangkatan dengan teliti, wajib tiba di airport 2 jam sebelum
jam keberangkatan*.
*Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penerima beasiswa

3 Perhatikan rute keberangkatan, dan maskapai penerbangan yang akan digunakan**.
Bagi penerbangan yang akan transit dengan maskapai penerbangan yang sama,
ikutilah instruksi dari pihak maskapai penerbangan misalnya: turun/tidak dari pesawat,
ganti pesawat/tidak, perlu mengambil bagasi/tidak.

Bagi penerbangan yang transit dengan maskapai penerbangan yang berbeda,
harap diingat untuk turun dari pesawat dan mengambil bagasi anda kemudian menuju 
terminal keberangkatan pesawat berikutnya untuk melakukan check-in ulang**.
Jika tidak mengerti, bertanyalah pada petugas / pihak berwajib disekitar anda.
**Perusahaan tidak bertanggung jawab jika terdapat kesalahan / ketinggalan pesawat

4 Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, segera aktifkan handphone anda agar dapat
dihubungi oleh tim penjemputan PT Smart Tbk kemudian ambil bagasi dan menunggu di area pintu keluar
Bila dalam waktu 30 menit belum dihubungi oleh tim PT Smart Tbk, hubungi 082299353389 (Ibu Augustine)

5 Bagi yang berangkat dari kota asal lebih dari 1 orang, wajib bergabung menjadi 1 grup.
Disarankan untuk menghubungi satu sama lain untuk bertemu di suatu tempat (no handphone
sudah diberikan ketika follow up via telepon)
Bagi yang belum diinformasikan, dapat menghubungi 082299353389 (Ibu Augustine).

6 Untuk memudahkan penjemputan, harap memakai pakaian atas (kaos/kemeja) warna putih,
celana panjang (bahan bebas) warna gelap.

7 Dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta, anda akan diantarkan ke perumahan Kota Deltamas (lokasi kos)

8 Penyerahan Ijazah ASLI dan klaim transport perjalanan langsung dilaksanakan di lokasi kos Kota Deltamas.
Untuk klaim transport, biaya yang dapat diganti adalah biaya taksi/bus/kereta api/travel per-orangan dari 
rumah ke bandara (disertai bukti pembayaran).
Biaya yang tidak diganti adalah sewa mobil khusus dari rumah ke bandara.
Bila terdapat pertanyaan mengenai klaim kendaraan dapat menghubungi 082299353389 (Ibu Augustine)

Jika anda memiliki pertanyaan, dapat menghubungi 088-1167-6278 pada hari dan jam kerja
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9 Pada keesokan harinya, WAJIB menghadiri "PERTEMUAN PERDANA PT Smart Tbk"
pada:
Hari / Tanggal : Jumat / 11 September 2015
Pukul : 10.00 WIB
Alamat : Kampus ITSB, Kota Deltamas

Jl Ganesha Boulevard, Lot-A1 CBD Kota Deltamas
Tol Jakarta – Cikampek Km 37
Cikarang Pusat, Bekasi

Berpakaian : Kemeja putih (panjang lengan bebas), celana panjang hitam (bahan bebas) &
sepatu berwarna gelap (boleh sepatu kets)

Membawa : Fotokopi KTP (2 lembar)
Dokumen-dokumen untuk persyaratan daftar ulang

Bertemu : Ibu Augustine

Jika anda memiliki pertanyaan, dapat menghubungi 088-1167-6278 pada hari dan jam kerja
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