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Semarapura, 19 Mei 2019  

Nomor   :  01/i/KLC/INFO /V/2019  

Perihal   :  Pemberitahuan Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Pelajaran 

2018/2019 dan Semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020  

Lampiran  :  -  

 

Kepada  

Yth. Orang Tua Siswa/Siswi Krishna Learning Center (KLC) Kelas I - V  

di  

tempat  

  

Salam Gerbang Mapan,  

Sehubungan dengan surat ini, kami dari Lembaga Bimbingan Belajar Krishna Learning Center  

(KLC) menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran putra/putri Bapak/Ibu semester II 

Tahun Pelajaran 2018/2019 akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2019. Sedangkan kegiatan 

pembelajaran semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 dimulai pada tanggal 15 Juli 2019. 

Adapun kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diterima putra/putri Bapak/Ibu jika nantinya 

melanjutkan program bimbel pada semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 adalah sebagai 

berikut.  

1. Jika mengambil program bimbel selama 1 semester  

 Mendapatkan potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 150.000,00 dari 

harga yang tertera di brosur untuk Bimbel SD sebesar Rp 900.000,00 jika mendaftar 

ulang dan melakukan pelunasan sebelum tanggal 15 Juli 2019 sehingga biayanya 

menjadi Rp 750.000,00 untuk 1 semester (belum termasuk diskon menarik lainnya).   

 Atau jika mendaftar ulang melewati periode 15 Juli 2019 siswa hanya mendapatkan 

potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 100.000,00 dari harga yang 

tertera di brosur untuk Bimbel SD sebesar Rp 900.000,00 sehingga biayanya menjadi Rp 

800.000,00 untuk 1 semester (belum termasuk diskon menarik lainnya).  

2. Jika mengambil program bimbel selama 1 tahun (2 semester)   

 Mendapatkan potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 350.000,00 dari 

harga yang tertera di brosur untuk Bimbel SD sebesar Rp 1.800.000,00 jika mendaftar 

ulang dan melakukan pelunasan sebelum tanggal 15 Juli 2019 sehingga biayanya 

menjadi Rp 1.450.000,00 untuk 1 tahun (belum termasuk diskon menarik lainnya).   

 Atau jika mendaftar ulang melewati periode 15 Juli 2019 siswa hanya mendapatkan 

potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 300.000,00 dari harga yang 

tertera di brosur untuk Bimbel SD sebesar Rp 1.800.000,00 sehingga biayanya menjadi 

Rp 1.500.000,00 untuk 1 tahun (belum termasuk diskon menarik lainnya).  

3. Gratis biaya pendaftaran atau registrasi.  

4. Memperoleh modul atau buku paket MANTAP (Materi dan Pemantapan Soal)   

5. Mendapatkan Try Out (TO) persiapan UTS dan UAS.   

6. Laporan nilai berupa rapor Try Out (TO) diberikan berupa hardcopy / softcopy dalam bentuk 

pdf dikirim via WhatsApp ke masing-masing orang tua siswa.   



7. Student Care (SC) yang merupakan fasilitas konsultasi gratis bagi semua siswa KLC diluar 

jadwal reguler bimbel. Siswa dapat konsultasi PR, konsultasi materi yang belum dipahami 

ataupun konsultasi soal-soal latihan persiapan UTS, UAS, US, UN dan lain-lain.   

8. Layanan print tugas gratis.  

9. Memperoleh komisi sebesar Rp 10.000,00 yang diberikan pada akhir semester jika mampu 

mengajak seorang siswa baru (belum pernah les sebelumnya di KLC) untuk ikut mengambil 

salah satu program yakni Bimbel, KSP atau Calistung (berlaku kelipatannya).  

10. Mendapatkan fasilitas program baru SC Online dan akses Jadwal Online (kemudahan akses 

jadwal dan SC online dimana saja).   

  

Untuk pendaftaran kembali dimulai dari tanggal 27 Mei 2019 dari hari Senin-Sabtu (kecuali 

tanggal merah atau libur hari raya) dari pukul 08.00-20.00 WITA. Besar harapan kami agar 

putra/putri Bapak/Ibu melanjutkan program bimbelnya agar kedepannya raihan prestasinya bisa 

lebih meningkat lagi. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih.   

  

  

 Hormat kami,       

 

 

 

 

I Ketut Widiastra, S.Pd.  
Koordinator KLC  
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Semarapura, 19 Mei 2019   

Nomor   :  01/i/KLC/INFO /V/2019  

Perihal   :  Pemberitahuan Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Pelajaran 

2018/2019 dan Semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020  

Lampiran  :  -  

 

Kepada  

Yth. Orang Tua Siswa/Siswi Krishna Learning Center (KLC) Kelas VII - VIII  

di  

tempat  

  

Salam Gerbang Mapan,  

Sehubungan dengan surat ini, kami dari Lembaga Bimbingan Belajar Krishna Learning Center  

(KLC) menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran putra/putri Bapak/Ibu semester II 

Tahun Pelajaran 2018/2019 akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2019. Sedangkan kegiatan 

pembelajaran semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 dimulai pada tanggal 15 Juli 2019. 

Adapun kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diterima putra/putri Bapak/Ibu jika nantinya 

melanjutkan program bimbel pada semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 adalah sebagai 

berikut.  

1. Jika mengambil program bimbel selama 1 semester  

 Mendapatkan potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 150.000,00 dari 

harga yang tertera di brosur untuk Bimbel SMP sebesar Rp 1.000.000,00 jika mendaftar 

ulang dan melakukan pelunasan sebelum tanggal 15 Juli 2019 sehingga biayanya 

menjadi Rp 850.000,00 untuk 1 semester (belum termasuk diskon menarik lainnya).   

 Atau jika mendaftar ulang melewati periode 15 Juli 2019 siswa hanya mendapatkan 

potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 100.000,00 dari harga yang 

tertera di brosur untuk Bimbel SMP sebesar Rp 1.000.000,00 sehingga biayanya menjadi 

Rp 900.000,00 untuk 1 semester (belum termasuk diskon menarik lainnya).  

2. Jika mengambil program bimbel selama 1 tahun (2 semester)   

 Mendapatkan potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 350.000,00 dari 

harga yang tertera di brosur untuk Bimbel SMP sebesar Rp 2.000.000,00 jika mendaftar 

ulang dan melakukan pelunasan sebelum tanggal 15 Juli 2019 sehingga biayanya 

menjadi Rp 1.650.000,00 untuk 1 tahun (belum termasuk diskon menarik lainnya).   

 Atau jika mendaftar ulang melewati periode 15 Juli 2019 siswa hanya mendapatkan 

potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 300.000,00 dari harga yang 

tertera di brosur untuk Bimbel SMP sebesar Rp 2.000.000,00 sehingga biayanya menjadi 

Rp 1.700.000,00 untuk 1 tahun (belum termasuk diskon menarik lainnya).  

3. Gratis biaya pendaftaran atau registrasi.  

4. Memperoleh modul atau buku paket MANTAP (Materi dan Pemantapan Soal)   

5. Mendapatkan Try Out (TO) persiapan UTS dan UAS.   

6. Laporan nilai berupa rapor Try Out (TO) diberikan berupa hardcopy / softcopy dalam bentuk 

pdf dikirim via WhatsApp ke masing-masing orang tua siswa.   



7. Student Care (SC) yang merupakan fasilitas konsultasi gratis bagi semua siswa KLC diluar 

jadwal reguler bimbel. Siswa dapat konsultasi PR, konsultasi materi yang belum dipahami 

ataupun konsultasi soal-soal latihan persiapan UTS, UAS, US, UN dan lain-lain.   

8. Layanan print tugas gratis.  

9. Memperoleh komisi sebesar Rp 10.000,00 yang diberikan pada akhir semester jika mampu 

mengajak seorang siswa baru (belum pernah les sebelumnya di KLC) untuk ikut mengambil 

salah satu program yakni Bimbel, KSP atau Calistung (berlaku kelipatannya).  

10. Mendapatkan fasilitas program baru SC Online dan akses Jadwal Online (kemudahan akses 

jadwal dan SC online dimana saja).   

  

Untuk pendaftaran kembali dimulai dari tanggal 27 Mei 2019 dari hari Senin-Sabtu (kecuali 

tanggal merah atau libur hari raya) dari pukul 08.00-20.00 WITA. Besar harapan kami agar 

putra/putri Bapak/Ibu melanjutkan program bimbelnya agar kedepannya raihan prestasinya bisa 

lebih meningkat lagi. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih.   

  

  

 Hormat kami,       

 

 

 

 

I Ketut Widiastra, S.Pd.  
Koordinator KLC    
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Semarapura, 19 Mei 2019   

Nomor   :  01/i/KLC/INFO /V/2019  

Perihal   :  Pemberitahuan Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Pelajaran 

2018/2019 dan Semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020  

Lampiran  :  -  

 

Kepada  

Yth. Orang Tua Siswa/Siswi Krishna Learning Center (KLC) Kelas X-XI  

di  

tempat  

  

Salam Gerbang Mapan,  

Sehubungan dengan surat ini, kami dari Lembaga Bimbingan Belajar Krishna Learning Center  

(KLC) menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran putra/putri Bapak/Ibu semester II 

Tahun Pelajaran 2018/2019 akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2019. Sedangkan kegiatan 

pembelajaran semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 dimulai pada tanggal 15 Juli 2019. 

Adapun kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diterima putra/putri Bapak/Ibu jika nantinya 

melanjutkan program bimbel pada semester I Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 adalah sebagai 

berikut.  

1. Jika mengambil program bimbel selama 1 semester  

 Mendapatkan potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 150.000,00 dari 

harga yang tertera di brosur untuk Bimbel SMA sebesar Rp 1.050.000,00 jika mendaftar 

ulang dan melakukan pelunasan sebelum tanggal 15 Juli 2019 sehingga biayanya 

menjadi Rp 900.000,00 untuk 1 semester (belum termasuk diskon menarik lainnya).   

 Atau jika mendaftar ulang melewati periode 15 Juli 2019 siswa hanya mendapatkan 

potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 100.000,00 dari harga yang 

tertera di brosur untuk Bimbel SMA sebesar Rp 1.050.000,00 sehingga biayanya menjadi 

Rp 950.000,00 untuk 1 semester (belum termasuk diskon menarik lainnya).  

2. Jika mengambil program bimbel selama 1 tahun (2 semester)   

 Mendapatkan potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 350.000,00 dari 

harga yang tertera di brosur untuk Bimbel SMA sebesar Rp 2.100.000,00 jika mendaftar 

ulang dan melakukan pelunasan sebelum tanggal 15 Juli 2019 sehingga biayanya 

menjadi Rp 1.750.000,00 untuk 1 tahun (belum termasuk diskon menarik lainnya).   

 Atau jika mendaftar ulang melewati periode 15 Juli 2019 siswa hanya mendapatkan 

potongan harga atau diskon siswa semester lalu sebesar Rp 300.000,00 dari harga yang 

tertera di brosur untuk Bimbel SMA sebesar Rp 2.100.000,00 sehingga biayanya menjadi 

Rp 1.800.000,00 untuk 1 tahun (belum termasuk diskon menarik lainnya).  

3. Gratis biaya pendaftaran atau registrasi.  

4. Memperoleh modul atau buku paket MANTAP (Materi dan Pemantapan Soal)   

5. Mendapatkan Try Out (TO) persiapan UTS dan UAS.   

6. Laporan nilai berupa rapor Try Out (TO) diberikan berupa hardcopy / softcopy dalam bentuk 

pdf dikirim via WhatsApp ke masing-masing orang tua siswa.   



7. Student Care (SC) yang merupakan fasilitas konsultasi gratis bagi semua siswa KLC diluar 

jadwal reguler bimbel. Siswa dapat konsultasi PR, konsultasi materi yang belum dipahami 

ataupun konsultasi soal-soal latihan persiapan UTS, UAS, US, UN dan lain-lain.   

8. Layanan print tugas gratis.  

9. Memperoleh komisi sebesar Rp 10.000,00 yang diberikan pada akhir semester jika mampu 

mengajak seorang siswa baru (belum pernah les sebelumnya di KLC) untuk ikut mengambil 

salah satu program yakni Bimbel, KSP atau Calistung (berlaku kelipatannya).  

10. Mendapatkan fasilitas program baru SC Online dan akses Jadwal Online (kemudahan akses 

jadwal dan SC online dimana saja).   

  

Untuk pendaftaran kembali dimulai dari tanggal 27 Mei 2019 dari hari Senin-Sabtu (kecuali 

tanggal merah atau libur hari raya) dari pukul 08.00-20.00 WITA. Besar harapan kami agar 

putra/putri Bapak/Ibu melanjutkan program bimbelnya agar kedepannya raihan prestasinya bisa 

lebih meningkat lagi. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih.   

  

  

 Hormat kami,       

 

 

 

 

I Ketut Widiastra, S.Pd.  
Koordinator KLC    


