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Hubungi kami sekarang di 021 8062 8762

Syarat dan ketentuan
Pendaftaran 
Siswa dapat mendaftar secara online, melalui 
telepon, atau kepada staf EF di kantor pusat. 
EF menerima pendaftaran dengan mengirim 
konfirmasi dan tagihan pertama kepada 
siswa. Untuk pembayaran pertama, siswa 
harus membayar biaya deposit sebesar USD 
1,000 yang tidak dapat dikembalikan. Biaya 
deposit sebesar USD 1,000 tersebut terdiri 
dari biaya pendaftaran sebesar USD 250, 
biaya asuransi pembatalan sebesar USD 100, 
biaya welcome pack sebesar USD 50, dan 
biaya program pertama sebesar USD 600. 
Untuk keberangkatan pada bulan Desember: 
Pembayaran terakhir harus dilakukan paling 
lambat pada tanggal 31 Oktober 2018. Untuk 
keberangkatan pada bulan Juni dan Juli: 
Tagihan sebesar 30% (tiga puluh persen) 
akan dikirimkan pada tanggal 15 Januari 
2019 dan pembayaran harus dilakukan paling 
lambat pada tanggal 31 Januari 2019. Dan 
pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 
30 April 2019. Untuk pendaftaran setelah 
bulan Januari siswa akan ditagihkan sebesar 
1000 USD dan penambahan ke 30% dibulan 
berikutnya. EF berhak untuk mengenakan 
biaya keterlambatan sebesar USD 200. 
Dalam kasus tidak terjadi pembayaran atau 
keterlambatan pembayaran, EF berhak untuk 
mengakhiri perjanjian. 
Siswa bertanggung jawab untuk 
memberitahu EF apabila terdapat kondisi 
medis khusus, yang mungkin penting terkait 
dengan program. Siswa bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa semua informasi 
kontak seperti alamat, email, nomor telepon 
yang diberikan di formulir pendaftaran adalah 
benar sehingga siswa dan orangtua/wali 
dapat dihubungi bila ada informasi penting 
terkait dengan program seperti perubahan 
jadwal. 
Cara pembayaran 
Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk 
transfer bank. 
IBAN: CH94 0483 5095 8089 3205  
0BIC: CRESCHZZ80A  
Penerima: EF Education Ltd. 
Nama Bank: Credit Suisse 
Lokasi Bank: Lucerne, Switzerland
Biaya bank ditanggung oleh pendaftar/
orangtua/wali. Semua transfer bank harus 
menggunakan nomor pendaftaran siswa 
(seperti yang tercantum di tagihan) sebagai 
nomor referensi transfer. Nomor pendaftaran 
siswa adalah adalah “IDJ” atau “IDI” diikuti 
dengan 6 nomor digit. Jumlah yang diterima 
oleh EF harus sesuai dengan yang tercantum 
di tagihan. Pembayaran secara tunai tidak 
dapat diterima.
Yang termasuk di dalam biaya program: 
 - Tiket pesawat pulang pergi dari negara 

asal ke kota tujuan. Penerbangan 
internasional berangkat dari Bandara 
Internasional Soekarno Hatta di Jakarta, 
dan Surabaya (untuk destinasi tertentu). 

 - Staf EF bertugas selama 24 jam sehari 
selama program. Staf EF juga hadir 
dan membantu pada saat check in 
dan boarding selama penerbangan 
internasional. Perbandingan jumlah 
peserta untuk setiap pendamping program 
dapat mencapai maksimal 17 siswa. 

 - Akomodasi tinggal bersama keluarga 
angkat adalah makan 3 kali sehari, 
sedangkan akomodasi di residence/
asrama/ Kampus universitas adalah makan 
2 kali sehari kecuali dinyatakan lain.

 - Pelajaran bahasa dan materi pengajaran 
sesuai dengan deskripsi program di 
dalam brosur. Pelajaran diberikan dari 
hari Senin sampai dengan hari Kamis atau 
hari Jumat, kecuali pada saat kedatangan, 
pada saat keberangkatan dan jadwal libur 
setempat. Setiap pelajaran berdurasi 40 
menit. Jumlah siswa dalam kelas maksimal 
17 siswa. Untuk studi dan tur, berlaku 
ketentuan tertentu atau khusus 

 - Aktivitas dan kunjungan ke kota 
berdasarkan informasi spesifik untuk 
setiap lokasi dan tipe program. 

 - Buku panduan siswa dan materi persiapan 
lainnya. Dokumen perjalanan berisi 
informasi waktu keberangkatan dan 
kepulangan (dikirimkan kepada peserta 
program dalam waktu 1-2 minggu sebelum 
keberangkatan). 

 - Sertifikat EF diberikan setelah 
penyelesaian program. 

 - Biaya kepengurusan visa negara tujuan, 
bilamana karena satu dan lain hal terjadi 
kegagalan untuk mendapatkan visa yang 
bukan dikarenakan pihak EF, maka biaya 
pengurusan visa ulang akan ditanggung 
pribadi. 

Yang tidak termasuk di dalam biaya 
program: 
 - Biaya Pendaftaran wajib adalah sebesar 

USD 250 dan biaya asuransi pembatalan 
adalah sebesar USD 100

 - Biaya aplikasi visa regular (bervariasi untuk 
setiap negara)

 - Perjalanan/transportasi ke-dan-dari tempat 
tinggal siswa ke tempat pertemuan 
di negara keberangkatan (Bandara 
Internasional Soekarno Hatta)

 - Pantangan atau diet khusus
 - Welcome pack
 - Makanan selama perjalanan di pesawat, 

bis, kapal dan kereta dan saat menginap di 
hotel saat transit pesawat

 - Kegiatan atau jalan-jalan optional dan 
pengeluaran biaya pribadi

 - Perubahan biaya pajak pesawat/bandara 

dan fuel surcharge
 - Selisih perbedaan mata uang
 - Deposit tempat tinggal untuk akomodasi 

di residence/asrama/ Kampus universitas, 
dapat dikembalikan setelah dilakukan 
pemeriksaan. Jumlah pasti per tipe 
akomodasi sudah tercantum di buku 
pegangan siswa

Penawaran diskon dan diskon saudara 
kandung
Penawaran diskon yang berbeda tidak dapat 
digabungkan. Satu pengecualian adalah 
diskon saudara kandung (USD 150 per 
siswa) yang melakukan perjalanan di tahun 
yang sama.
Perubahan program
Jika peserta melakukan perubahan program 
lebih dari 40 hari sebelum keberangkatan, 
peserta harus membayar biaya pendaftaran 
kembali sebesar USD 100.
Jika satu program memiliki peserta 
terlalu sedikit, kurang dari 15 siswa, EF 
berhak untuk membatalkan program 
dan menawarkan pilihan lainnya jika 
memungkinkan. Dalam hal ini, EF setuju 
untuk menginformasikan kepada peserta 
sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 
20 hari  sebelum keberangkatan. Pilihan 
dapat berupa perubahan tanggal, durasi, 
keberangkatan,lokasi sekolah atau tipe 
program. Perubahan tersebut dapat berarti 
perubahan biaya program. Jika perubahan 
tersebut mengakibatkan kenaikan harga, 
maka peserta berhak untuk membatalkan 
kontrak.
Pembatalan
Siswa dapat membatalkan program kapan 
saja sebelum dimulainya program terhadap 
pembayaran biaya sebagaimana tercantum 
di bawah ini. Semua pembatalan harus 
dilakukan secara tertulis ke kantor EF. Dalam 
semua kasus, Biaya Pendaftaran, Biaya 
Asuransi Pembatalan, dan Biaya Pengiriman 
tidak dapat dikembalikan.
Untuk pembatalan yang dilakukan lebih dari 
120 hari sebelum tanggal keberangkatan, 
peserta akan menerima pengembalian 
penuh dari jumlah yang telah dibayarkan 
kepada EF (kecuali deposit USD1,000 
yang tidak dapat dikembalikan). Dalam 
kasus pembatalan antara 119 dan 45 hari 
sebelum keberangkatan, peserta harus 
membayar 25% dari total biaya. Dalam kasus 
pembatalan antara 44 dan 30 hari sebelum 
keberangkatan, peserta harus membayar 
50% dari total biaya. Untuk pembatalan 
dalam waktu 29 hari sebelum keberangkatan, 
peserta harus membayar 100% dari total 
biaya. 
Biaya Asuransi Pembatalan EF (USD 100) 
memberikan perlindungan kepada peserta 
yang oleh karena sakit terpaksa untuk 
membatalkan program. Dalam kasus 
tersebut, peserta harus memberikan 
sertifikat kesehatan/surat dokter yang 
menyatakan bahwa program tidak dapat 
diikuti oleh peserta. Peserta akan diberikan 
pengembalian semua biaya yang telah 
dibayarkan, kecuali Biaya Pendaftaran 
sebesar USD 250, Biaya Asuransi 
Pembatalan sebesar USD 100, biaya visa, dan 
Biaya Keterlambatan Pendaftaran (jika ada). 
EF menawarkan program cicilan selama 
6 atau 12 bulan dengan kartu kredit BCA. 
Bilamana siswa melakukan pembatalan 
selama periode cicilan, biaya administrasi 
bank berkaitan dengan cicilan ini akan 
ditanggung oleh siswa. Biaya administrasi ini 
akan mengurangi biaya yang dikembalikan 
ke siswa.
EF berhak mengubah persyaratan program. 
Jika EF perlu melakukan perubahan besar, 
EF akan menginformasikan kepada peserta 
tentang perubahan yang diusulkan dan 
dampaknya terhadap harga, jika berlaku. 
Dari hari pemberitahuan tersebut dan 
dalam jangka waktu hari, peserta dapat:(i) 
menerima perubahan yang diusulkan,(ii) 
menerima Program penggantian dari EF 
dengan standar dan harga yang setara atau 
serupa, di tanggal perubahan, jika EF dapat 
menawarkan; atau(iii) membatalkan kursus 
tanpa harus membayar biaya terminasi. Jika 
peserta tidak menginformasikan EF pada 
waktunya, menerima program pengganti 
atau membatalkan program, peserta akan 
dianggap telah menerima perubahan 
tersebut. 
Peserta program ke Amerika
Peserta program ke Amerika harus mengisi 
formulir kesehatan dan melampirkan 
catatan vaksinasi serta formulir keluarga 
angkat dalam waktu 14 hari minggu setelah 
pendaftaran.
Visa dan Paspor
Peserta harus memiliki paspor dengan masa 
berlaku minimal enam bulan setelah tanggal 
akhir program. Peserta bertanggung jawab 
penuh untuk paspor dan visa dan/atau 
izin masuk ke negara tujuan. Jika peserta 
bukan warga negara Indonesia, peserta 
harus datang sendiri ke kedutaan yang 
bersangkutan untuk mengetahui dokumen 
yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. 
Proses pengurusan visa akan dilaksanakan 
bilamana pembayaran atas ketentuan 
pembayaran yang disebutkan sebelumnya 
telah diterima oleh EF.
Perlindungan asuransi perjalanan
Semua siswa diwajibkan untuk memiliki 
setidaknya asuransi perjalanan yang meliputi 

asuransi kesehatan dan perlindungan 
kecelakaan pribadi. EF telah menegosiasikan 
dan menyepakati polis grup asuransi 
yangdisediakan oleh Erika Insurance 
Ltd, dimana EF Education First Ltd dan 
EF International Language Schools Ltd 
adalah pemegang polis. Asuransi ini akan 
dimasukkan di dalam jumlah yang ditagihkan 
ke anda yakni sebesar USD 85 per minggu. 
Ketentuan lengkap asuransi dapat ditemukan 
di www.erikainsurance.com. 
Jika siswa tidak ingin ikut serta dalam 
asuransi yang ditawarkan ini, maka siswa 
harus memberikan copy dari asuransi yang ia 
miliki kepada EF dalam Bahasa inggris. 
Siswa yang mendaftar di sekolah di Australia 
diwajibkan oleh pemerintah Australia untuk 
mengasuransikan diri secara medis dengan 
perusahaan Asuransi Australia. EF dapat 
menawarkan siswa untuk membeli Asuransi 
Swasta BUPA. Hubungi kami untuk informasi 
lebih lanjut. 
Bagi siswa yang akan mengikuti program 
ke Amerika Serikat, orang tuanya (wali) 
diwajibkan menandatangani formulir 
‘MedicalRelease Waiver’.
Informasi sebelum keberangkatan & Kode 
Etik Peserta
Peserta wajib menghadiri pertemuan pra 
keberangkatan (fisik atau online), membaca 
buku panduan siswa dan peraturan perilaku 
dan keselamatan EF sebelum keberangkatan. 
Siswa setuju untuk mematuhi peraturan 
peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya 
selama mengikuti program homestay di 
EF. Yang termasuk tingkah laku yang tidak 
pantas ialah perbuatan ilegal yang secara 
terus menerus mengganggu lingkungan 
belajar atau merusak property dari EF atau 
dari teman sekelas. Peserta yang melanggar 
peraturan-peraturan ini akan di keluarkan 
atau di skors dari program dan di kirim 
pulang dengan biaya sendiri, dan tanpa 
pengembalian biaya.
Fotografi dan materi video
EF berhak untuk menggunakan semua 
fotografi dan materi video yang dibuat 
selama program yang berisi peserta tanpa 
memperoleh izin khusus dari peserta atau 
orangtua/wali. Hak tersebut termasuk proyek 
video yang dibuat oleh peserta sebagai 
bagian dari program. Siswa juga memahami 
bahwa EF dapat menggunakan secara 
bebas foto, film, dan audio yang telah siswa 
berikan ke media sosial seperti instagram 
dan twitter, dengan tagar #EFMoment, 
#EF4ever atau tagar lainnya yang diciptakan 
atau dipromosikan oleh EF untuk kegiatan 
marketing dari produk produk dan servis 
dari EF.
Evaluasi
Setelah lima hari di lokasi tujuan dan pada 
akhir program, peserta harus mengisi 
evaluasi tertulis dari program.
Keluhan
Semua keluhan harus disampaikan ke staf 
EF di negara tujuan sehingga masalah dapat 
diatasi segera. Peserta yang berpendapat 
bahwa acara atau jasa yang dibeli dari EF 
tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian, 
akan menginformasikan EF dengan 
segera, secara tertulis, kepada perwakilan 
EF di negara asalnya. EF tidakakan 
mengembalikan biaya program jika siswa 
tidak memenuhi syarat absen atau bila 
ada pelanggaran aturan dan ketentuan EF, 
bahkan jika menyebabkan siswa dipulangkan 
sebelum program berakhir.
Data pribadi
Data pribadi peserta akan diproses oleh 
kantor EF dengan tujuan utama untuk 
melengkapi pendaftaran, memberikan 
pelayanan atas produk dan jasa sesuai 
dengan pesanan (termasuk asuransi 
perlindungan perjalanan), pelayanan 
pelanggan, atau perihal lain yang untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian 
antara peserta dan EF.
EF dapat memberikan informasi data pribadi 
peserta kepada perusahaan-perusahaan 
afiliasi, penangan klaim dan rekan usaha lain 
baik di dalam maupun di luar kawasan EEA/
Swiss. EF memberikan perlindungan untuk 
pemberian data pribadi peserta di luar EEA/
Swiss, termasuk klausul perlindungan data 
yang dianut oleh European Commission. 
EF dan afiliasinya dapat menggunakan 
data pribadi peserta, digabung dengan 
informasimengenai para peserta dari pihak 
ketiga,guna memasarkan produk dan jasa 
termasukpromosi khusus berdasarkan 
kegemaran peserta.
Peserta mempunyai hak untuk kapanpun 
menolak penggunaan data pribadi 
untuk kepentingan pemasaran dengan 
menghubungi EF di alamat yang tertera 
dibawah.
EF hanya akan menyimpan data pribadi 
peserta selama dianggap perlu untuk 
memenuhi tujuan awalnya atau sesuai 
dengan batas waktu yang ditentukan oleh 
hukum, kecuali diperlukan untuk periode 
yang lebih lama untuk memenuhi kewajiban 
hukum. Bilamana peserta, orang tua atau 
wali ingin memiliki copy dari informasi 
yang disimpan EF mengenai peserta, atau 
copy dari klausul perlindungan data, atau 
menghapus atau mengkoreksi data pribadi, 
atau membatasi pemrosesan data pribadi, 
maka silahkan menghubungi penyelenggara 
di alamat Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, 
Switzerland atau melalui formulir yang 

terdapat di http://www.ef.co.id/legal/contact-
us/ Jika peserta ingin mengajukan keluhan, 
mereka dapat menghubungi pihak yang 
berwewenang dinegara asalnya. 
Silahkan lihat Kebijakan privasi EF tersedia di 
http://www.ef.co.id/legal/contact-us/  kebaca 
semua informasi tentang bagaimana EF 
memproses data pribadi Anda dan hak Anda. 
Pengecualian dan perubahan 
EF berhak untuk, sebelum kesepakatan 
dengan peserta, membuat perubahan pada 
informasi dalam brosur dan/atau secara 
online. Tanggal program yang ditentukan 
dalam brosur ini dan/atau secara online 
dapat diubah bahkan setelah konfirmasi 
pendaftaran, misalnya karena perusahaan 
transportasi yang kadang-kadang merubah 
jadwal mereka setelah brosur dicetak. 
Perubahan tanggal keberangkatan dan 
kepulangan tidak memberikan hak kepada 
peserta untuk meminta penurunan harga, 
penggantian program atau kompensasi 
lainnya. EF berhak, setelah kesepakatan 
telah tercapai, membuat perubahan untuk 
syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
program ini. EF memiliki hak untuk mengubah 
tujuan sekolah/tempat tinggal/asrama tanpa 
pemberitahuan, dengan alternatif yang 
sama. EF berhak untuk membatalkan kontrak 
diantara para pihak-pihak, jika pada atau 
didekat kota tujuan atau sepanjang rute yang 
direncanakan, terjadi bencana, tindakan 
perang, pemogokan umum atau peristiwa 
serupa. Jika Kementerian Luar Negeri 
menyarankan pelarangan untuk bepergian ke 
kota tujuan, peserta berhak untuk menunda 
keberangkatannya atau mengubah kota 
tujuan, tetapi tidak untuk membatalkan dan 
mendapatkan uang kembali.
Keabsahan biaya dalam brosur
Brosur dan harga online adalah berdasarkan 
nilai tukar pada 23 Mei 2018. Dengan 
demikian dapat berubah sampai dengan 20 
hari sebelum keberangkatan, bilamana terkait 
dengan perubahan kurs tukar yang signifikan 
antara USD dan mata uang yang berlaku di 
negara di mana EF International Language 
Center berada.
Salah ejaan dan kesalahan ketik
EF berhak untuk memperbaiki kesalahan 
ketik dan tidak terikat oleh ketidakakuratan 
yang jelas.
Pihak Penyelenggara (Organizer)
Semua perjalanan dan kursus bahasa 
diorganisir dan dijual oleh EF Education 
First Ltd, Switzerland. EF Education First 
Ltd adalah pemegang sertifikat group polis 
asuransi perjalanan dari Erika Insurance Ltd. 
PT. Adyaeduka Dinamika melaksanakan 
kegiatan promosi di Indonesia terhadap 
perjalanan dan kursus bahasa yang 
diorganisir dan dijual oleh EF Education First 
Ltd, Switzerland.
All travel and language Programs are 
organized and sold by EF Education First 
Ltd, Switzerland. EF Education First Ltd is the 
policyholder of the group travel insurance 
with Erika Insurance Ltd. PT Adyaeduka 
Dinamika promotes in Indonesia the travel 
and language Programs organized and sold 
by EF Education First Ltd, Switzerland. 
Kewajiban dan Force Majeure 
EF tidak bertanggung jawab atas kerugian, 
kerusakan, ketidaknyamanan, keterlambatan 
dalam kinerja, atau kegagalan untuk 
melakukan pelayanan sehubungan dengan 
penyediaan barang atau jasa oleh karena  
sebab dan hal-hal di luar kuasa EF yang 
wajar, termasuk namun tidak terbatas 
pada force majeure, kebakaran , bencana 
alam,tindakan pemerintah, kegagalan 
pemasok atau subkontraktor, perselisihan 
tenaga kerjaatau kerusuhan sipil, kriminalitas, 
teroris atau kegiatan ancaman teroris 
apapun, keadaan darurat kesehatan 
masyarakat, kelalaian atau kesengajaan atau 
kegagalan oleh pihak ketiga, atau penyebab 
lainnya di luar kendali langsung EF. 
Kondisi ini tidak mempengaruhi hak-hak 
peserta yang didefinisikan oleh undang-
undang perlindungan konsumen di Indonesia.
Hukum Yang Berlaku
Perjanjian ini diatur oleh Hukum di Indonesia, 
tanpa memperhatikan pertentangan 
ketentuan hukum. Setiap sengketa atau 
klaim yang timbul dari atau sehubungan 
dengan perjanjian ini harus diselesaikan oleh 
pengadilan yang berlokasi di Indonesia.


