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SYARAT DAN KETENTUAN
Siapa yang bisa mendaftar 
Program belajar terbuka untuk siswa usia 16 tahun 
ke atas pada saat dimulainya program. Program 
Language Course Abroad menawarkan program 
fleksibel antara 2-52 minggu dalam satu tahun. Dan 
program Academic Year Abroad jangka panjang, 
Multi Language Year dan University Preparation 
dimulai dengan durasi minimal 20 Minggu. Syarat 
ketentuan berlaku sama untuk semua produk. 

Cara Pendaftaran 
Siswa dapat mendaftar melalui telepon, online, melalui 
surat atau kepada staf EF di kantor perwakilan. 
EF menerima pendaftaran dengan mengirim 
konfirmasi dan kwitansi kepada siswa. Pemesanan 
selesai waktu EF sudah menerima formulir 
pendaftaran dan juga pembayaran pertama 
asalkan orang tua peserta sudah memberikan 
persetujuan apabila siswa berumur di bawah 18. 
EF dengan mengisi ‘Formulir Pendaftaran’ Untuk 
program sampai dengan 20 Minggu: Biaya yang harus 
dibayarkan sebesar USD850 + Biaya visa (tergantung 
Negara tujuan), Pembayaran tersebut terdiri dari biaya 
pendaftaran USD250, Asuransi pembatalan USD80 dan 
deposit sebesar USD520 Untuk program 20 Minggu 
dan di atas termasuk Academic year abroad: Biaya 
yang harus dibayarkan sebesar USD1500 dan Biaya 
visa (tergantung Negara tujuan), Pembayaran tersebut 
terdiri dari biaya pendaftaran USD350, Asuransi 
pembatalan USD120 dan deposit sebesar USD1030 
Biaya ini tidak dapat dikembalikan kecuali jika visa 
ditolak atau siswa ingin mencoba tujuan negara lain. 

Apa saja yang termasuk dalam biaya program 
• Pilihan program (waktu program bisa 
bervariasi sesuai dengan jenis program) 
• Tempat tinggal sekamar berdua di rumah 
keluarga angkat atau Residence, tergantung kota 
tujuan. Akomodasi berlaku Minggu-Sabtu (pagi), 
terkecuali telah diinformasikan sebelumnya. 
• Makan pagi dan malam Senin-Jumat 
dan 3 kali makan Sabtu-Minggu di rumah 
keluarga angkat (kecuali kota tertentu seperti 
tercantum di tiap halaman kota tujuan) 
• Akses Wi-Fi di sekolah EF 
• Media belajar digital & materi akademik 
• Tes Penempatan dan Tes Kemajuan 
• Sertifikat Kursus EF dan Laporan Kelulusan EFSET 
• Akses ke MyEF sejak daftar, termasuk 
progam online pra-keberangkatan 
• Akses online di iLab selama 3 atau 6 bulan 
(tergantung pada program) setelah selesai program 
Biaya program terdiri dari dua elemen: biaya kursus 
(40%) untuk kegiatan belajar dan Biaya jasa siswa 
(60%) untuk biaya tambahan lainnya termasuk 
biaya akomodasi dengan orang tua angkat. Biaya 
kursus berdasarkan minimum durasi kursus 20 
Minggu. Biaya kursus per Minggu untuk 12 Minggu 
pertama pada setiap program EF Academic Year 
lebih tinggi 20% dari program Minggu berikutnya. 
Untuk informasi lebih rinci tentang apa yang 
termasuk dalam biaya program, lihat halaman 
tujuan 26 - 55. Termasuk pilihan akomodasi, 
program dan biaya jasa lainnya tergantung 
pada tujuan dan jenis dari programnya. 

Apa yang tidak termasuk dalam biaya program? 
• Biaya pendaftaran/administrasi 
• Biaya visa 
• Biaya asuransi pembatalan 
• Biaya asuransi perjalanan dan kesehatan 
• Materi studi 
• Tiket pesawat 
• Biaya transportasi antar jemput ke sekolah 
EF dan biaya antar jemput ke bandara 
• Internet/Wi-Fi di keluarga angkat atau di Residence 
• Fasilitas makan diluar paket makan yang telah dipilih 
• Biaya tes bahasa resmi (seperti TOEFL, 
Cambridge Inggris, dan lain lain) 
• Aktifitas dan kunjungan wisata opsional 
• Biaya kartu kredit 
• Biaya laundry 
• Biaya Kurir 

Cara pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dalam 
bentuk transfer bank.
IBAN: CH94 0483 5095 8089 3205 0
BIC: 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 faktur) sebagai nomor referensi transfer. Nomor 
pendaftaran siswa adalah adalah “IDJ” di ikuti 
dengan 6 nomor digit. Jumlah yang diterima oleh EF 
harus sesuai dengan yang tercantum di tagihan.

Rencana Pembayaran 
Siswa akan menerima konfirmasi pemesanan 
pada saat pendaftaran. Faktur pembayaran akan 
diberikan maksimal 60 hari sebelum tanggal 
program dimulai. Siswa harus melunasi seluruh 
biaya selambat-lambatnya 45 hari sebelum program 
dimulai.  Untuk keterlambatan pembayaran, EF 
berhak untuk membebankan biaya keterlambatan 
pembayaran sebesar USD150. Pendaftaran kurang 
dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan akan 
dikenakan biaya kurir tambahan yang tidak dapat 
dikembalikan. Pembayaran untuk seluruh program 
sudah harus dibayar lunas pada saat pendaftaran. 
Segala jenis promosi yang ditawarkan pada saat 
pendaftaran akan berlaku jika siswa memenuhi 
jadwal pembayaran dan tidak mengurangi durasi dari 
program. Segala jenis keterlambatan, perubahan 
tanggal mulai, pengurangan durasi program ataupun 
jasa akan membatalkan promosi tersebut. Ketentuan 
Pendaftaran EF berhak untuk mengenakan denda 
atas keterlambatan pembayaran. Untuk program 
sampai dengan 20 Minggu: Pendaftaran harus 
dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sebelum 
tanggal mulai program. Pendaftaran yang dilakukan 
pada atau kurang dari 60 hari sebelum tanggal mulai 
program dikenakan tambahan biaya USD150. Untuk 
program 20 Minggu dan diatas: Pendaftaran harus 
dilakukan selambat-lambatnya 90 hari sebelum 
tanggal mulai program. Pendaftaran yang dilakukan 
pada atau kurang dari 90 hari sebelum tanggal mulai 
program dikenakan tambahan biaya USD250. 

Penawaran Penerbangan Gratis 
Untuk program intensive dan persiapan ujian lebih 
dari 16 Minggu akan mendapatkan potongan 
penerbangan maksimum sebesar USD500 pada tujuan 
tertentu. Untuk program intensive dan persiapan ujian 
lebih dari 30 Minggu akan mendapatkan potongan 
penerbangan maksimum sebesar USD1000 pada 

tujuan tertentu. Pemesanan penerbangan harus melalui 
EF. Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan 
penawaran EF lainnya. Biaya ini akan dibebankan 
kepada siswa jika ada perubahan jenis program, 
durasi program atau tanggal mulai atau pembatalan 
program sehingga menjadi kurang dari 12 atau 20 
minggu. Biaya bahan bakar dan pajak airport tidak 
termasuk dalam penawaran gratis ini. Penawaran ini 
bisa di batalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Asuransi perjalanan dan kesehatan 
Semua siswa harus memiliki asuransi kesehatan dan 
perlindungan kecelakaan pribadi. EF telah melakukan 
negosiasi dan membuat asuransi khusus untuk siswa 
EF dengan perusahaan asuransi Erika Insurance 
Ltd. Biaya yang harus ditanggung adalah: Untuk 2 
Minggu pertama sebesar USD95 dan USD 40 untuk 
penambahan setiap Minggu.  untuk penambahan 
setiap Minggu. Untuk Program jankan panjang, 
biaya yang harus ditanggung adalah USD860 untuk 
program semester, US1130 untuk program 36 minggu, 
USD1470 untuk program lebih lama khusus untuk 
tujuan Australia / New Zealand biaya yang di tanggung 
adalah: USD860 untuk program semester, US960 
untuk program 36 minggu, USD1250 untuk program 
lebih lama.  Jika siswa ingin membeli polis asuransinya 
sendiri harus memberikan fotokopi dari asuransi lain 
tersebut dalam bahasa Inggris kepada EF. Siswa 
yang mendaftar di sekolah di Australia diwajibkan 
oleh pemerintah Australia untuk mengambil asuransi 
medis dari perusahaan lokal Australia. EF dapat 
menawarkan siswa pembelian Asuransi Swasta BUPA. 

Perlindungan pembatalan 
Perlindungan pembatalan EF tersedia pada saat 
pendaftaran adalah biaya perlindungan yang hanya 
dibayarkan satu kali dan tidak dapat dikembalikan 
adalah sebesar USD80 untuk program sampai 
dengan 20 Minggu dan USD120 untuk program 20 
Minggu dan di atas. Perlindungan pembatalan ini 
memberikan perlindungan atas pembatalan sebelum 
keberangkatan yang disebabkan oleh sakit ataupun 
keluarga siswa yang sakit. Dalam hal ini surat dokter 
diperlukan dan harus diserahkan kepada EF dalam 
10 hari sejak klaim diajukan secara tertulis. 

Akomodasi 
Akomodasi EF tersedia mulai dari hari Minggu 
sebelum program dimulai pada hari Senin sampai 
dengan hari Sabtu setelah program berakhir. Siswa 
diharapkan untuk menyesuaikan jadwal perjalanan 
untuk datang / berangkat dengan waktu ini, karena 
jadwal kedatangan lebih awal atau keberangkatan lebih 
lambat akan dikenakan biaya akomodasi tambahan. 

Jadwal kelas dan kehadiran siswa 
Kelas yang ditawarkan pada semua EF International 
Centers adalah kelas yang terjadwal selama 5 hari, 
pada hari Senin sampai Sabtu antara pk. 08.00- 
20.00. Durasi kelas/pelajaran bahasa EF selama 
40 menit dan seringkali satu kali kelas akan terdiri 
dari 2 sesi yaitu 2X40 menit. Siswa EF diwajibkan 
untuk memenuhi 80% dari jadwal kelas untuk 
mendapatkan sertifikat program dan meneruskan 
status visa nya. Khusus untuk siswa EF University 
Preparation di Amerika, Siswa EF diwajibkan untuk 
memenuhi 90% dari jadwal kelas untuk mendapatkan 
sertifikat program dan meneruskan status visanya.  
Siswa yang tidak memenuhi 80% dari jadwal 
kelas akan diberikan surat peringatan. Siswa 
dapat dikeluarkan dari sekolah EF apabila surat 
peringatan telah diberikan sebanyak 3 kali.

Hari libur sekolah dan nasional
Pada saat hari libur nasional di negara tujuan, 
sekolah EF akan diliburkan dan tidak ada 
penggantian kelas di hari lain. Akomodasi tersedia 
bagi siswa selama libur sekolah dan nasional. 
Banyaknya hari libur berbeda di setiap sekolah 

Tingkat bahasa 
Sebelum berangkat, siswa wajib melakukan Tes 
Penempatan EF di My EF iLab untuk mengetahui 
tingkat kemampuan bahasa Inggris mereka. 
Hasilnya akan digunakan untuk menempatkan 
siswa pada tingkat kursus yang tepat. Apabila 
pada program Umum EF International Language 
Center hanya terdapat 5 siswa atau kurang, EF 
mempunyai hak untuk menggabungkan siswa 
pada level yang berbeda di satu kelas.

Materi studi Program EF 
Materi studi program EF diperlukan untuk 
mengikuti silabus program EF. 
Harga Materi studi program EF: 
Khursus bahasa Inggris: 1-6 mg: USD45; 
7-12 mg: USD85; 13-18 mg: USD125 Bisnis 
Inggris: USD20 * Tambahan 6 mg 
Harga Materi Studi Kursus bahasa lainnya (non 
bahasa Inggris): 1-9 mg: USD75; 10-18 mg: 
USD145; 19-27 mg: USD195* Tambahan 6 mg 
Biaya Materi Studi: EF Academic Semester (6 Bulan)
Khursus bahasa Inggris: USD145 
Sekolah bahasa lain: USD195 
Persiapan ujian: USD340 
Sekolah Advance Certificate: USD 185 
Harga Materi Studi: EF Academic Year (9 Bulan) 
Khurus bahasa Inggris: USD195 
Sekolah bahasa lain: USD265 
Persiapan ujian: USD390 
Khurus Advance Diploma: USD255 
Harga Materi Studi: EF Academic Year (11 Bulan) 
Khurus bahasa Inggris: USD260 
Sekolah bahasa lain: USD295 
Persiapan ujian: USD455 
Untuk Program EF UFY dan Pre masters/Pre MBA, 
silahkan menghubungi kami untuk harga buku. 

Layanan My EF dan sesi iLab 
Semua siswa akan mendapatkan akun online untuk 
masuk ke dalam My EF. EF tidak bertanggung jawab 
atas konten, foto dan hubungan korespondensi yang 
terjadi di dalamnya karena akan dianggap sebagai 
urusan pribadi. Semua siswa yang mendaftar pada 
program EF Umum dan Intensive akan mendapatkan 
akses ke pelajaran online iLab sejak siswa mendaftar 
sampai selama program dan 3 bulan setelah program 
selesai EF Umum dan 6 bulan untuk program EF 
Intensive. Semua siswa yang mendaftar pada 
program bukan bahasa Inggris akan mendapatkan 
akses ke pelajaran online iLab hanya selama program 
berlangsung. Kecuali pada EF International Language 
Centers di Tokyo dan Beijing dimana pelajaran 
Ilab digantikan oleh Teacher – Led Lessons.

Kelas minat khusus (SPIN) 
Contoh dari kelas SPIN berbeda di setiap sekolah EF 
dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketersediaan. 

Paket Online One-to-one 
EF online one to one tersedia sebagai bagian 
dari program belajar bahasa Intensif atau Umum 
dengan tambahan biaya sebesar USD275. Kelas 
ini termasuk pelajaran privat selama 6 kali 40 menit 
bagi siswa dengan satu guru per siswa. Pelajaran ini 
diilakukan secara online baik selama program maupun 
pada saat siswa telah kembali ke negara asal. 

Jaminan Belajar EF
Jaminan Belajar EF hanya menjamin Biaya Kursus 
siswa. Siswa yang memilih melanjutkan belajar 
gratis dengan jaminan belajar EF bertanggung 
jawab untuk semua biaya lain, termasuk dan tidak 
terbatas pada akomodasi, makanan, perjalanan, 
dan biaya visa. Jika peraturan visa melarang siswa 
memperpanjang masa tinggalnya di negara tujuan, 
mereka dapat melanjutkan belajar bahasa Inggris 
dengan gratis saat mereka kembali ke negara asal 
melalui EnglishLive.com dengan kelas terpandu guru.

Program Magang atau Pengalaman Volunteer 
Program magang atau pengalaman volunteer EF 
tersedia di beberapa kota tujuan dengan biaya 
tambahan. Biaya untuk program ini termasuk 
program persiapan dan penempatan kerja magang 
atau pengalaman volunteer tidak berbayar sampai 
dengan 100 jam. Program magang dan pengalaman 
volunteer bervariasi sesuai dengan peraturan visa 
di negara setempat, oleh karenanya EF tidak dapat 
menjamin penempatan bagi semua siswa. 

Kedatangan dan jasa penjemputan di bandara 
Biaya tambahan atas pilihan penjemputan dan 
pengantaran ke bandara dapat di lihat di setiap 
halaman destinasi tujuan pada hal 26-55. Biaya ini 
dipakai untuk biaya administrasi, komunikasi, jasa 
penjemputan dan transportasi. Jasa penjemputan yang 
standar tersedia antara jam 07:00 sampai 21:00 waktu 
setempat di hari Minggu. Jika siswa membutuhkan 
penjemputan di luar waktu ini EF bisa mengatur 
jasa penjemputan khusus dengan dikenakan biaya 
tambahan. Jika siswa dijemput pada saat bersamaan 
dengan siswa lain dapat menyebabkan terjadinya 
waktu tunggu. EF akan membatakan penjemputan 
apabila kurang dari 3 siswa yang memesan 
penjemputan EF pada destinasi dan waktu yang sama 
pada kejadian ini EF akan menginformasikan 3 hari 
sebelum kelas di mulai dan EF akan mengembalikan 
uang penjemputan yang sudah dibayarkan. EF 
tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang 
disebabkan oleh kemacetan, perbaikan jalan dan 
kecelakaan EF tidak dapat menjamin jasa penjemputan 
apabila konfirmasi tiket pesawat/jadwal perjalanan 
belum diterima oleh pihak EF selambat-lambatnya 2 
Minggu dari jadwal jasa penjemputan yang diminta.

Perubahan pendaftaran 
Untuk semua perubahan atas kota tujuan, tipe program, 
tanggal mulai ataupun jenis akomodasi setelah 
pendaftaran akan dikenakan biaya perubahan sebesar 
USD150 Untuk program sampai dengan 20 Minggu 
atau USD250 Untuk program di atas 20 minggu, yang 
harus dibayarkan secara langsung. EF berhak untuk 
menyutujui atau menolak permintaan perubahan, 
tergantung dari ketersediaan. Perubahan yang 
diajukan pada 21 hari atau kurang dari tanggal mulai 
program tidak dapat dipenuhi. Kondisi perubahan tidak 
mencakup peningkatan. EF juga berhak untuk merubah 
destinasi, jenis program, tanggal mulai atau tipe 
akomodasi selama 21 hari sebelum program dimulai. 

Tanggal mulai program 
Silakan hubungi kami untuk informasi 
tanggal mulai program.

Pembatalan sebelum tanggal program dimulai 
Semua pembatalan harus dilakukan secara tertulis 
pada kantor EF terdekat dan perwakilan EF. Biaya 
deposit hanya akan dikembalikan jika adanya 
penolakan visa. Biaya pendaftaran, asuransi 
pembatalan, biaya visa dan biaya kurir tidak dapat 
dikembalikan. Pembatalan harus paling   lambat 
dilakukan pada Jumat pagi 11:00 waktu Jakarta 
sebelum tanggal program dimulai untuk mendapatkan 
pengembalian biaya antar jemput di bandara. Untuk 
tujuan Negara selain Amerika sebelum program 
dimulai: Biaya program terdiri dari dua komponen: 
uang program (40%) dan biaya jasa siswa (60%), 
yang termasuk biaya akomodasi. Biaya program 
dapat dikembalikan jika pembatalan dilakukan sesuai 
peraturan berikut: Jika siswa membatalkan program 
60 hari atau lebih sebelum program dimulai, EF akan 
mengembalikan total biaya kursus yang telah dibayar 
kecuali biaya deposit program. Biaya pendaftaran, 
biaya kurir, dan asuransi pembatalan tidak dapat 
dikembalikan. Biaya deposit akan dikembalikan 
hanya jika visa ditolak. Jika siswa membatalkan 
program 30-59 hari sebelum program dimulai, EF 
akan mengembalikan seluruh biaya kursus. EF akan 
menahan 40% biaya jasa siswa (maksimal USD2500) 
untuk menutupi biaya jasa dan akomodasi yang 
telah dibayarkan di depan. Jika siswa membatalk 
xn program 29 hari atau kurang sebelum program 
dimulai EF akan mengembalikan 50% dari biaya 
kursus. EF akan menahan 40% biaya jasa siswa 
(maksimal USD2500) untuk menutupi biaya jasa dan 
akomodasi yang telah dibayarkan di depan. Untuk 
progam jangka panjang (20 Minggu dan diatas): 
Jika siswa membatalkan program 60 hari atau 
lebih sebelum program dimulai, EF akan menahan 
deposit yang telah dibayar kecuali dikarenakan 
oleh visa ditolak. Jika siswa membatalkan dibawah 
60 hari sebelum tanggal program dimulai ataupun 
tidak pernah hadir di sekolah, EF akan menahan 
maksimum USD2500 untuk membayar biaya 
yang timbul atas pemesanan akomodasi dan jasa 
layanan. Untuk tujuan Negara Amerika: Jika siswa 
membatalkan program 45 hari atau lebih sebelum 
program dimulai, EF akan mengembalikan total biaya 
kursus yang telah dibayar kecuali biaya pendaftaran, 
biaya kurir, biaya asuransi pembatalan dan deposit 
program USD850 atau USD1500. Biaya deposit 
akan dikembalikan jika visa ditolak. Jika siswa 
membatalkan program kurang dari 45 hari sebelum 
program dimulai, EF akan menahan 40% dari biaya 
jasa (maksimal USD500) untuk membayar biaya 
yang timbul atas pemesanan akomodasi dan jasa 
layanan. Untuk progam jangka panjang (20 Minggu 
keatas) Jika siswa membatalkan program sebelum 
dimulai atau tidak pernah menghadiri kelas, EF akan 
menahan semua biaya program selama 6 minggu, 
aktual biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh EF 
dan maksimum total USD500 untuk biaya yang tidak 
dapat dikembalikan termasuk biaya akomodasi. 
Pembatalan pada saat tanggal di mulai program 
ataupun tidak hadir Jika siswa yang masuk negara 
Amerika Serikat dengan menggunakan I-20 melalui EF 
dan kemudian membatalkan kursus sebelum kursus 

dimulai atau tidak hadir di kelas, EF berhak menahan 
biaya-biaya berikut ini: Untuk program kurang dari 
12 minggu: Seluruh biaya kursus sampai dengan 4 
minggu, aktual biaya akomodasi yang dikeluarkan 
oleh EF dan maksimum total USD500 untuk biaya 
yang tidak dapat dikembalikan termasuk biaya 
akomodasi. Untuk program lebih dari 12 minggu: 
Seluruh biaya kursus sampai dengan 6 minggu, 
aktual biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh EF 
dan maksimum total USD500 untuk biaya yang tidak 
dapat dikembalikan termasuk biaya akomodasi. 

Kode etik siswa 
Dengan mendaftarkan diri pada program EF, siswa 
telah otomatis setuju untuk tunduk terhadap kode 
etik siswa dan ketentuan lainnya. Tindakan yang 
tidak pantas termasuk tapi tidak terbatas pada 
aktifitas yang melanggar hukum atau tingkah laku 
yang dengan sengaja mengganggu lingkungan 
belajar atau merusak fasilitas EF dan/atau harta 
benda milik sesama siswa. Siswa yang melanggar 
kode etik siswa bisa dikeluarkan atau ditangguhkan 
program belajarnya tanpa ada pengembalian biaya. 

Passport dan Visa 
Setiap siswa berkewajiban untuk menyediakan 
passport yang valid dan visa yang berlaku. 

Peraturan untuk kota tujuan tertentu 
Bagi siswa yang belajar di Australia, Selandia Baru, 
British Columbia (Canada) dan Singapura, tambahan 
peraturan setempat dari negara tujuan, terkait dengan 
perjalanan anda, akan diberikan apabila diminta. 
Peraturan khusus untuk siswa di Australia, New Zealand 
dan Singapore Di Negara Australia, berdasarkan 
ESOS ACT, pembayaran anda dilindungi oleh skema 
national TPS dalam hal EF International Language 
center gagal melaksanakan program. Untuk informasi 
lebih lanjut bisa dilihat di www.tps. gov.au. Anda 
juga dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen 
Australia. Di New Zealand, berdasarkan Pasal 253(1) 
Undang-Undang Pendidikan mengatur bahwa setiap 
biaya siswa dilindungi dalam hal sekolah berhenti 
menyelenggarakan kursus dimana siswa tersebut 
telah mendaftar. Di Singapore, berdasarkan skema 
EduTrust Certification, biaya siswa dilindungi oleh ‘Fee 
Protection Scheme’ (FPS) yang diterapkan sekolah.

Masa berlaku harga di brosur 
Harga yang tercantum dalam brosur ini berdasarkan 
nilai tukar yang berlaku pada saat brosur ini dibuat 
yaitu 2 Mei 2016. Harga dapat berubah sewaktu-waktu 
sampai 30 hari sebelum keberangkatan. Harga pada 
brosur ini berlaku sampai dengan 30 September 2017. 

Data pribadi
Data pribadi anda akan diproses oleh kantor EF 
dengan tujuan utama untuk melengkapi pendaftaran 
anda, memberikan pelayanan atas produk dan jasa 
sesuai dengan pesanan anda (termasuk asuransi 
perlindungan perjalanan), dan pelayanan pelanggan. 
Data dari siswa akan digunakan untuk kepentingan 
promosi dan kami juga akan memberitahukan siswa 
penawaran baru dari produk dan jasa kami yang 
mungkin diminati (termasuk melalui brosur, email dan 
sms), yang dapat dihentikan oleh siswa kapan saja.
EF mungkin harus memberikan informasi mengenai 
data pribadi anda dengan perusahaan-perusahaan 
afiliasi, penangan klaim dan partner usaha kami baik 
di dalam maupun di luar kawasan EU/EEA/Swiss. 
Siswa juga setuju bahwa EF dapat menggunakan 
data pribadi dan dapat menggabungkan data tersebut 
dengan data dari pendaftar pihak ketiga. EF akan 
memproses data personal dengan memperhatikan 
peraturan perlindungan data yang berlaku. Jika 
anda memiliki pertanyaan mengenai proses EF atas 
data pribadi anda ataupun menginginkan salinan 
atas informasi anda yang dipunyai oleh EF ataupun 
menemukan kesalahan pada data pribadi anda yang 
tidak akurat atau perlu dihapus, silakan menghubungi 
EF Education First Ltd atau kantor pusat EF 
International Language Schools Ltd di Haldenstrasse 
4, Lucerne, Switzerland atau kantor EF setempat. 

Fotografi dan materi film 
Dengan menyetujui informasi syarat dan keten tuan 
EF, maka siswa menerima bahwa EF Dapat dengan 
bebas menggunakan semua foto, film & materi vokal 
yang telah dibuat oleh EF dan atau oleh staf EF 
selama program berlangsung, dan memuat siswa 
yang bersangkutan, tanpa memerlukan persetujuan 
siswa terlebih dahulu. Siswa juga menyetujui bahwa 
EF dapat dengan bebas menggunakan semua foto, 
film dan materi Vokal yang telah dimuat di Sosial Media 
dibawah hashtag #EFmoments atau hastag lainnya 
yang di inisiasikan atau di promosikan oleh EF untuk 
tujuan periklanan atau pemasaran produk dan jasa EF.   

Pertanggung jawaban dan keadaan 
memaksa (Force Majeure)
EF tidak akan bertanggung jawab terhadap kehilangan, 
kerusakan, ketidaknyamanan, keterlambatan ataupun 
kegagalan memberikan produk dan jasa yang 
disebabkan oleh keadaan diluar kendali langsung 
dari EF, termasuk namun tidak terbatas pada: 
kebakaran, bencana alam, kebijakan pemerintah, 
kegagalan oleh sub-penyedia jasa, perselisihan atau 
konflik tenaga kerja , kriminal, teroris atau keadaan 
terancam oleh aktifitas teroris atau yang sejenis, 
kesehatan umum darurat atau kelalaian apapun atau 
kesengajaan atau kegagalan yang dibuat oleh pihak 
ketiga, atau sebab lain yang diluar kendali langsung 
dari EF. Hal ini tidak dapat dikecualikan oleh hak 
siswa sebagaimana diatur dalam hukum perlindungan 
konsumen di negara asal siswa. Kesalahan Penulisan 
EF berhak untuk memperbaiki kesalahan ketik dan 
tidak terikat oleh ketidakakuratan yang jelas. 

Pihak Penyelenggara 
Semua perjalanan dan kursus bahasa akan 
disediakan 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 dan penjualan akan 
dilakukan oleh EF Education First Ltd, Switzerland 
(dan EF International Language Schools Ltd). 

Hukum Yang Berlaku
Perjanjian ini diatur oleh Hukum di Switzerland, tanpa 
memperhatikan pertentangan ketentuan hukum. 
Setiap sengketa atau klaim yang timbul dari atau 
sehubungan dengan perjanjian ini harus diselesaikan 
oleh pengadilan yang berlokasi di Switzerland.
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EF Intensif
EF Umum
EF Dasar
EF English for Business
Persiapan Ujian Cambridge English
Ujian BULATS Center
Persiapan Ujian IELTS
Persiapan Ujian TOEFL 
Persiapan Ujian TOEIC 
Persiapan Ujian GMAT
Persiapan Ujian Bahasa lain

Program EF Internship/Volunteer

EF Academic Year Abroad
EF Advanced Diploma Program
EF Career Plus
EF Camp

AKOMODASI
EF Keluarga Angkat: Sekamar Sendiri
EF Keluarga Angkat: Sekamar Berdua
EF Kampus: Sekamar sendiri
EF Kampus: Berdua/Bertiga/Berempat
EF Residence: Sekamar Sendiri
EF Residence: Berdua/Bertiga/Berempat
EF Apartment
EF Hotel 
EF Homeshare Internasional 

Mohon lengkapi formulir ini dan kirim melalui pos atau fax bersama dengan biaya 

pendaftaran sebesar USD850 serta biaya kurir sebesar USD55 (jika diperlukan) 

dan fotokopi paspor ke alamat dibawah ini. Mohon diisi dengan huruf cetak.

Data Pribadi Anda
Laki-laki    Perempuan

Nama Depan ..........................................................................................................................

Nama Belakang ......................................................................................................................

Alamat Rumah ........................................................................................................................

Negara ...................................................................................................................................

Telepon ............................................................HP..................................................................

Email (harus diisi) ....................................................................................................................

Fax  ........................................................................................................................................

Email untuk pengiriman invoice  ..............................................................................................

Tanggal Lahir (hari/bulan/tahun) .......................Kota Kelahiran ................................................

Kewarganegaraan ..................................................................................................................

Pekerjaan ...............................................................................................................................

Nama Sekolah/Universitas/Perusahaan ..................................................................................

Nama Guru .............................................................................................................................

Apakah Anda Merokok? .................................................................................. Ya    Tidak

Apakah Anda memiliki kondisi kesehatan/alergi tertentu? .................................  Ya    Tidak 

Jika ya, harap jelaskan: ...........................................................................................................

Bagaimana Anda mengetahui tentang EF? .............................................................................

............................................................................................................................................... 

Informasi Program Anda
Tanggal Mulai Program (tanggal/bulan/tahun)   ................... Jumlah minggu ...........................

Apakah Anda ingin mengambil ujian?  ................................ Jika ya, sebutkan?* .....................

*Mohon sebutkan jenis ujian seperti TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS, dll.

Apa tingkat bahasa Anda?  Pemula   Menengah    Mahir

Pilihan Jasa EF Lainnya
Apakah Anda ingin membeli asuransi pembatalan EF? Ya

Apakah Anda ingin membeli asuransi perjalanan EF? Ya

Jika tidak, mohon sertakan bukti Asuransi Perjalanan Anda dalam bahasa Inggris.

Apakah Anda ingin EF membantu mengatur penerbangan Anda? Ya

Apakah Anda ingin kami mengatur penjemputan di bandara?   Kedatangan 

Antar Jemput

Tanda Tangan Anda 

Saya memberikan kuasa kepada EF untuk mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam keadaan kesehatan darurat. Saya telah membaca dan menyetujui syarat-

syarat yang tercantum di halaman 58 brosur ini. (Tanda tangan orang tua/

wali juga diperlukan sebagai persetujuan agar siswa dapat berpartisipasi dalam 

program EF, termasuk aktivitas yang ditawarkan masing-masing sekolah)

Tanda tangan siswa  ........................................ Tanggal  ........................................................

Serahkan formulir ini ke:  

EF Education First 
Tamara Center Lt. 4,  

Suite 402/403, Jl. Jend.  

Sudirman Kav. 24 

Jakarta 12920

Indonesia

Tel: +62 21 520 3655

Fax: +62 21 520 4707

 

Atau kepada staff perwakilan EF yang tertera di brosur ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, 

mohon email ke: ilsid@ef.com 

Kenalkan teman Anda dan dapatkan kesempatan untuk menang hadiah!

Nama Depan ...................................................Nama Belakang ..............................................

Alamat Rumah ........................................................................................................................

Telepon ............................................................HP..................................................................

FORMULIR PENDAFTARAN
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