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Syarat dan Ketentuan
Bagaimana Cara Melakukan Pemesanan 
Pemesanan dilakukan secara online di ef.co.id atau 
di EF planner, yang dapat diakses dari kutipan harga 
yang dikirimkan oleh EF. EF menerima pendaftaran 
dengan mengirimkan konfirmasi dan invoice awal. 
Pemesanan dianggap final ketika EF telah menerima 
Biaya Pendaftaran dan setoran Program.
Apa Saja Yang Termasuk Dalam Biaya Kursus 
- Kursus Bahasa Pilihan
- Akomodasi kamar tinggal bersama di rumah 
penduduk lokal dengan makan 2 kali sehari yang 
tersedia dari hari Minggu tepat sebelum tanggal mulai 
hari Senin sampai hari Sabtu setelah kursus berakhir
- Akses online sebelum dan sesudah program selama 
3 bulan (untuk kursus umum/ musim panas) atau 6 
bulan (untuk program intensif / program ujian) untuk 
semua kursus Bahasa Inggris
- Program kegiatan mingguan
Biaya program terdiri dari dua elemen: Biaya Program 
(40%) untuk kegiatan belajar dan Biaya Layanan 
Siswa (60%) untuk biaya tambahan lainnya termasuk 
biaya akomodasi dirumah penginapan warga local/ 
keluarga angkat.
Biaya Kursus didasarkan pada durasi program 
minimum 20 minggu. Biaya Kursus untuk 12 minggu 
pertama Tahun Akademik Luar Negeri yaitu 20% lebih 
tinggi dari minggu-minggu berikutnya dalam program.
Apa Saja Yang Tidak Termasuk Dalam Biaya Kursus 
-  Biaya Pendaftaran USD 300 untuk kursus hingga 8 

minggu; USD 400 untuk kursus 9 minggu atau lebih 
- Materi Pembelajaran EF
- Asuransi Perjalanan
Pihak Penyelenggara 
Semua program perjalanan dan bahasa 
diselenggarakan dan dijual oleh EF Education First 
Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich, Swiss (disebut 
sebagai “EF”).
Promosi di Indonesia 
PT Adyaeduka Dinamika melakukan kegiatan promosi 
di Indonesia untuk program perjalanan dan program 
bahasa yang diselenggarakan dan dijual oleh EF.
Metode Pembayaran
EF menerima pembayaran melalui transfer bank 
dengan detail sebagai berikut:
IBAN: CH94 0483 5095 8089 3205 0  
BIC: CRESCHZZ80A 
Penerima: EF Education Ltd.  
Nama Bank: Credit Suisse  
Lokasi Bank: Lucerne, Switzerland
Rencana Pembayaran 
Program EF Program Language Course Abroad
Pendaftaran: Biaya pendaftaran dan Perlindungan 
Pembatalan, dibayarkan pada saat pemesanan
Deposit Program: 20% dari Biaya Kursus, jatuh tempo 
14 hari setelah tanggal pemesanan
Pembayaran Kedua: 20% dari Biaya Kursus, jatuh 
tempo 45 hari setelah tanggal pemesanan
Pembayaran Ketiga: Sisa pembayaran, jatuh tempo 60 
hari sebelum tanggal mulai program
Untuk Program EF Language Year Abroad
Pendaftaran: Biaya Pendaftaran dan Perlindungan 
Pembatalan, dibayarkan pada saat pemesanan
Deposit Program: USD 2,000, jatuh tempo 14 hari 
setelah tanggal pemesanan
Pembayaran Kedua: 15% dari Biaya Kursus, jatuh 
tempo 45 hari setelah tanggal pemesanan
Pembayaran ke-3: Sisa pembayaran, jatuh tempo 60 
hari sebelum tanggal mulai program
Untuk keterlambatan pembayaran, EF berhak 
membebankan biaya keterlambatan pembayaran 
sebesar USD250.
Setiap penawaran promosi atau diskon yang 
dikonfirmasi pada saat pemesanan hanya berlaku 
pada pembayaran yang dilakukan tepat waktu, dan 
tidak mengurangi lama pemesanan.
Perlindungan Asuransi Perjalanan 
Semua siswa harus memiliki perlindungan asuransi 
perjalanan.
EF memiliki polis grup asuransi perjalanan 
khusus dengan Erika Insurance Ltd. Asuransi ini 
termasuk dalam pemesanan dan akan menjadi 
bagian dari jumlah total yang dibebankan kepada 
siswa. Pertanggungan asuransi meliputi penyakit/
kecelakaan, pemulangan, gangguan, pencurian, 
keterlambatan dan kewajiban. Ketentuan lengkap 
asuransi dapat ditemukan di 
www.erikainsurance.com
Bagi siswa yang ingin meninggalkan pertanggungan 
ini harus mengisi bukti dokumen asuransi EF dan 
menyertakan polis asuransi lainnya dalam Bahasa 
Inggris paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo 
tagihan terakhir. Dalam hal ini jumlah yang akan 
dikurangkan dari total biaya yang dibebankan adalah 
USD 105 untuk 2 minggu pertama dan USD 50 
untuk minggu-minggu berikutnya untuk Program EF 
Program Language Course Abroad.
Sementara untuk Program EF Language Year Abroad, 
jumlah yang akan dikurangkan dari total biaya yang 
dibebankan adalah sebagai berikut:

Eropa Amerika 
Serikat Australia

Negara 
Tujuan 
Lainnya

6 Bulan  USD 995  USD 995 USD 730  USD 995
9 Bulan  USD 1390  USD 1390 USD 960  USD 1390
11 Bulan  USD 1690  USD 1690 USD 1250  USD 1690

Siswa yang mendaftar di sekolah di Australia 
diwajibkan oleh pemerintah Australia untuk 
mendapatkan asuransi kesehatan dengan 
perusahaan Australia. EF dapat menawarkan siswa 
Asuransi Swasta Allianz untuk dibeli.
Formalitas Kesehatan 
Wali hukum siswa di bawah usia 18 tahun (19 di 
Kanada) akan diminta untuk menandatangani surat 
pernyataan tanggung jawab medis.
Siswa mungkin diwajibkan untuk memberikan bukti 
vaksinasi. EF berhak memulangkan siswa dengan 
biaya sendiri jika perlu karena alasan kesehatan. 
Kursus ini cocok untuk siswa dengan mobilitas 
terbatas selama siswa mandiri.
Perlindungan Pembatalan 
Perlindungan Pembatalan EF tersedia pada saat 
pendaftaran dan dikenakan satu kali biayayang 
tidak dapat dikembalikan sebesar USD 100 untuk 
Program EF Program Language Course Abroad dan 
USD 150 untuk Program EF Language Year Abroad. 
Ini mencakup pembatalan sebelum keberangkatan 
karena penyakit. Surat dokter diperlukan dan harus 
diserahkan dalam 10 hari sejak klaim diajukan secara 
tertulis.
Hari Libur Sekolah dan Hari Libur Nasional  
Pada hari libur nasional, Sekolah EF akan ditutup. 
Akomodasi yang dipesan tersedia bagi siswa selama 
libur sekolah dan libur nasional.
Jadwal dan Kehadiran Kelas  
Kelas-kelas yang ditawarkan disemua sekolah 

EF dijadwalkan selama 5 hari pada hari Senin 
hingga Sabtu atau hari Selasa hingga Minggu 
dari pukul 08:00 hingga 20:00. Pelajaran bahasa 
EF berlangsung setidaknya selama 40 menit dan 
seringkali diadakan dalam 2 sesi yaitu 2x40 menit. 
Untuk mendapatkan sertifikat dan mempertahankan 
status visa, siswa harus menghadiri setidaknya 80% 
kehadiran kelas. Untuk Program Persiapan Masuk 
Universitas EF di Amerika, diperlukan 90% kehadiran 
untuk menerima program sertifikat atau diploma atau 
mempertahankan status visa.
Tingkat Kursus 
Apabila pada program Kampus EF International 
Laguage hanya terdapat 5 siswa atau kurang, EF 
berhak untuk menggabungkan siswa dari berbagai 
tingkatan di kelas yang sama.
Materi Pembelajaran EF 
Program EF Program Language Course Abroad
Buku Materi EF diperlukan untuk mengikuti silabus 
pelajaran EF. Harga EF Course Material adalah 
sebagai berikut:
Kursus bahasa Inggris:
Minggu 1-6: USD 45; minggu 7-12: USD 85; minggu 
13-18: USD 135 
- Biaya tambahan setiap 6 minggu: USD 35
- Biaya buku teks bahasa Inggris bisnis: US$20 per 
salinan
- Biaya materi kursus ujian: US$30 per Salinan 
Kursus non-Bahasa Inggris:
Minggu 1-9: USD 75; minggu 10-18: USD 145; minggu 
19-27: USD 195 
- Biaya tambahan setiap 9 minggu: USD 65
Program EF Language Year Abroad Biaya Materi 
Program: 
EF Academic Semester, Bahasa Inggris: USD 195 
EF Academic Semester, Bahasa lain: USD 195
EF Academic Tahunan, Bahasa Inggris: USD 265 
EF Academic Tahunan, Bahasa lain: USD 265
EF Academic Perpanjangan Tahun, Bahasa Inggris: 
USD 295 
EF Academic Perpanjangan Tahun, Bahasa lain: 
USD 295
Biaya Tambahan Persiapan Ujian: Semester: USD 340, 
Tahunan: USD 390, Perpanjangan Tahun: USD 455
Biaya Program Sertifikat Tingkat Lanjut/ Advanced 
Certificate Programs: Semester: USD 185, Tahunan: 
USD 255, Perpanjangan Tahun: USD 340
Untuk program EF University Foundation Year dan 
Pra-Magister/Pra-MBA, silakan hubungi perwakilan 
EF atau kantor EF untuk Biaya Materi Kursus.
Untuk materi SPIN tertentu mungkin ada biaya materi 
pelajaran tambahan.
Kredit Aktivitas Kampus EF 
Kredit aktivitas kampus EF yang tidak digunakan dan 
melebihi USD 20 dapat dikembalikan dalam waktu 3 
bulan setelah kursus berakhir. Akan dikenakan biaya 
administrasi senilai USD 20. Siswa yang memesan 
kursus baru dalam waktu 12 bulan dapat mentransfer 
sepenuhnya kredit yang tidak digunakan.
Kelas Minat Khusus (SPIN) 
Kelas SPIN dilakukan secara tatap muka ataupun 
daring dan pilihannya bervariasi antar kampus.
Jaminan Belajar EF 
Perlindungan biaya siswa berdasarkan Jaminan 
Pembelajaran hanya berlaku untuk Biaya Pendidikan.
Program Pengalaman Magang atau Sukarelawan 
Program magang atau pengalaman volunteer EF 
tersedia 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 Penjemputan di Bandara  
Layanan antar-jemput ditawarkan antara pukul 
7:00 dan 21:00 waktu setempat pada hari Minggu. 
Jika siswa tiba di lain waktu, EF dapat mengatur 
transportasi khusus dengan biaya tambahan. Jika 
beberapa siswa dijemput pada saat bersamaan, 
mungkin ada masa tunggu sebelum transfer. 
Perubahan sebelum dan sesudah tanggal mulai 
program oleh siswa 
Perubahan program dalam kurun waktu 60 hari 
atau lebih sebelum keberangkatan akan dikenakan 
biaya pemesanan ulang USD 100 dan USD 250 
jika dilakukan kurang dari 60 hari sebelum 
keberangkatan. Jika terjadi perubahan tanggal mulai 
kursus, ketentuan pembatalan akan ditetapkan pada 
tanggal mulai kursus sebelum perubahan. Siswa yang 
ingin melakukan perubahan program mereka setelah 
tanggal mulai akan dikenakan biaya perubahan 
USD 300. EF tidak akan mengembalikan selisih dari 
perubahan yang dilakukan. (misalnya perubahan dari 
program Intensif ke program Umum atau perubahan 
ke tujuan yang lebih murah). 
Perubahan dibuat oleh EF sebelum kursus dimulai 
EF berhak mengubah tujuan, jenis kursus, tanggal 
mulai atau jenis akomodasi hingga 20 hari sebelum 
tanggal mulai kursus. Jika EF perlu membuat 
perubahan besar pada program, EF akan memberi 
tahu siswa mengenai perubahan yang ditawarkan dan 
dampaknya terhadap biaya, jika berlaku.
Biaya pembatalan sebelum program dimulai
Semua pembatalan harus dibuat secara tertulis, 
ditujukan kepada Penyelenggara, dan diserahkan 
ke kantor EF, atau kantor perwakilan EF setempat. 
Biaya Pendaftaran, Biaya Perlindungan Pembatalan, 
biaya Visa, dan Courier fee tidak dapat dikembalikan 
dalam kondisi apapun. Ketentuan pembatalan untuk 
tiket penerbangan tercantum di bagian Penerbangan 
di bawah ini.
Semua tujuan diluar Amerika Serikat 
Pembatalan 60 hari sebelum program dimulai, EF 
mengenakan biaya 20% dari Biaya Kursus untuk 
Program EF Program Language Course Abroad atau 
biaya Deposit Program untuk Program EF Language 
Year Abroad dan biaya administrasi akomodasi. 
Pembatalan antara 31 dan 60 hari sebelum program 
dimulai, EF mengenakan biaya 40% dari Biaya Kursus 
untuk Program EF Program Language Course Abroad 
atau 30% untuk Program EF Language Year Abroad 
dan biaya administrasi akomodasi. Pembatalan 
antara 8 dan 30 hari sebelum program dimulai, EF 
mengenakan biaya 60% dari Biaya Kursus untuk 
Program EF Program Language Course Abroad atau 
50% untuk Program EF Language Year Abroad dan 
biaya administrasi akomodasi. Pembatalan 7 hari atau 
kurang sebelum program dimulai, EF mengenakan 
seluruh biaya kursus dan biaya administrasi 
akomodasi.
Tujuan di Amerika Serikat
Pembatalan 60 hari sebelum program dimulai, EF 
hanya mengenakan Deposit Program hingga jumlah 
maksimum USD 500. Pembatalan 60 hari atau kurang 

sebelum program dimulai, EF mengenakan biaya USD 
500 untuk menutupi biaya administrasi akomodasi 
dan Deposit Program hingga jumlah maksimum 
USD 500.
Tujuan di Amerika Serikat jika siswa sudah berada di 
Amerika Serikat dengan Visa F1 yang disponsori EF  
Program kurang dari 12 minggu, EF mengenakan 
biaya kuliah hingga 4 minggu dan USD 500 untuk 
biaya akomodasi. Program 12 minggu atau lebih 
termasuk Program EF Language Year Abroad, EF 
mengenakan biaya kuliah hingga 6 minggu dan USD 
500 untuk biaya akomodasi.
Biaya Pengunduran Diri Setelah Program Dimulai 
Untuk mengundurkan diri dari program EF, siswa 
harus memberi tahu Kepala Sekolah EF dan 
menandatangani formulir pemberitahuan perubahan 
kursus. Tanggal pengunduran diri dihitung dari hari 
Sabtu dimana hari terakhir kelas yang dihadiri. Biaya 
selain Biaya Kursus dan administrasi akomodasi tidak 
dapat dikembalikan. 
Untuk semua Destinasi kecuali di Amerika Serikat 
Pengunduran diri harus dilakukan 4 minggu 
sebelumnya untuk program di bawah 12 minggu, 
dan 8 minggu sebelum untuk program 12 minggu 
atau lebih. Biaya Kursus dan biaya akomodasi untuk 
waktu setelah pemberitahuan pengunduran diri 
akan dikembalikan sepenuhnya. Sedangkan untuk 
Program EF Language Year Abroad, pengunduran 
diri berlaku efektif setelah pemberitahuan diajukan 8 
minggu sebelumnya. Untuk periode setelahnya, Biaya 
Pendidikan dan 50% dari Biaya Layanan Siswa akan 
dikembalikan jika program dihentikan sebelum Batas 
Waktu Pengunduran diri. Untuk pengunduran diri 
setelahnya, tidak ada biaya yang akan dikembalikan. 
Tenggat Penarikan tercantum di bawah Tanggal 
Program dalam ketentuan ini.Untuk Destinasi di 
Amerika Serikat:  
Untuk pengunduran diri kapanpun di dalam 4 
minggu pertama, EF akan menahan semua Biaya 
Program untuk 4 minggu pertama. EF akan menahan 
Biaya Program dan administrasi akomodasi. Untuk 
pengunduran diri setelah empat minggu pertama, 
tapi sebelum pertengahan program (50% dari total 
durasi program) EF akan menahan Biaya Program 
secara proporsional. Pengembalian dana secara 
proporsional akan dihitung berdasarkan jumlah 
minggu. Untuk siswa yang mengundurkan diri 
setelah pertengahan program (50% dari total durasi 
program), EF akan menahan semua biaya program. 
Pengendalian dana untuk program di Amerika Serikat 
akan diberikan dalam 45 hari kerja dari kehadiran 
terakhir.
Kode Etik Siswa  
Semua siswa harus mematuhi kode etik lokal sekolah. 
Siswa yang terlibat dalam aktivitas atau perilaku ilegal 
dan dengan sengaja mengganggu lingkungan belajar 
atau merusak properti EF, penyedia akomodasi, atau 
sesama siswa lainnya akan dikeluarkan atau diskors 
dari program. Biaya Kursus dan biaya lainnya tidak 
akan dikembalikan, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan akreditasi setempat.
Paspor dan Visa 
Siswa bertanggung jawab atas segala formalitas 
masuk ke negara tujuan, seperti paspor dan visa. 
Sebelum keberangkatan, siswa harus berkonsultasi 
dengan situs resmi pemerintah negara tujuan. 
Disarankan untuk memulai proses visa empat bulan 
sebelum kursus dimulai. Jika siswa gagal memenuhi 
persyaratan kehadiran sesuai dengan visa mereka, EF 
dapat melaporkan siswa tersebut ke otoritas terkait 
di negara tujuan.
Kebijakan Khusus Negara Tujuan  
Siswa yang memesan kursus di Australia, Selandia 
Baru, Singapura, dan British Columbia (Kanada) akan 
menerima syarat dan ketentuan lokal khusus yang 
melengkapi dokumen ini.
Keabsahan Harga Brosur 
Harga yang tercantum berdasarkan nilai tukar mata 
uang uang berlaku pada saat penulisan yaitu tanggal 
10 Juni 2022. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar 
mata uang sebelum keberangkatan antara Dolar 
Amerika dengan mata uang negara tujuan dapat 
terjadi secara signifikan. Dalam hal ini, EF berhak 
mengubah harga jika terjadi kenaikan dalam segi 
pajak atau jika terjadi inflasi biaya di negara tujuan.
Data Pribadi 
EF berkomitmen untuk melindungi privasi pelanggan 
kami dan deskripsi lengkap mengenai aktivitas proses 
EF dan hak Anda dapat ditemukan disini https://
www.ef.co.id/legal/privacy-policy/ Berikut adalah 
ringkasannya: Data pribadi siswa, seperti data pribadi 
yang ditulis oleh mereka dalam formulir aplikasi, akan 
diproses oleh EF untuk menyelesaikan pemesanan 
mereka, menyediakan produk dan layanan sesuai 
dengan pesanan (termasuk perlindungan asuransi 
perjalanan), menyediakan layanan pelanggan, atau 
perihal lain yang diperlukan untuk melaksanakan 
kegiatan antara siswa dan EF. EF dapat memberikan 
informasi data pribadi siswa dengan perusahaan 
afiliasi, penangan klaim, dan mitra bisnis lainnya 
baik di dalam maupun di luar Kawasan EEA/Swiss. 
EF telah menerapkan perlindungan yang sesuai 
untuk memberikan data pribadi siswa di luar EEA/
Swiss, termasuk klausul perlindungan data standar 
yang diadopsi oleh Komisi Eropa. EF dan afiliasinya 
juga dapat menggunakan data pribadi siswa, 
digabungkan dengan informasi yang diperoleh dari 
sumber pihak ketiga, untuk memasarkan produk dan 
layanan EF, termasuk promosi khusus berdasarkan 
minat siswa. Siswa berhak, kapan saja, menarik 
persetujuan atau keberatan mereka kepada EF 
menggunakan data pribadi mereka untuk tujuan 
pemasaran langsung dengan menghubungi EF di 
alamat yang tercantum di bawah ini. EF hanya akan 
menyimpan data pribadi siswa selama diperlukan 
untuk tujuan pengumpulannya atau sesuai dengan 
batas waktu yang ditentukan oleh hukum dan praktik 
pasar yang baik, kecuali penyimpanan lebih lanjut 
diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum. 
EF akan menyimpan data pribadi untuk tujuan 
pemasaran sampai siswa menarik persetujuannya.
Jika siswa menginginkan salinan informasi yang 
dimiliki EF tentang mereka, atau salinan klausul 
perlindungan data standar, atau ingin memperbaiki 
atau menghapus data pribadi, atau membatasi 
pemrosesan data pribadi, atau menolak pemrosesan 
EF, atau menggunakan hak mereka atas portabilitas 
data, silakan hubungi Penyelenggara (pengontrol 
data) di alamat Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich, 
atau melalui formulir yang tersedia di https://www.
ef.co.id/legal/contact-us/ Jika siswa ingin mengajukan 
keluhan, mereka dapat menghubungi otoritas 
pengawas di negara asa.
Dokumentasi dan Materi Film  
Siswa atau orang tua / walinya menerima 
bahwa EF dapat dengan bebas dan untuk 

tujuan mempromosikan produk dan layanan EF 
menggunakan fotografi, materi film dan suara yang 
telah dibuat selama kursus yang berisi gambar 
siswa, yang dibuat siswa sebagai bagian dari kursus 
dan unggahan ke situs web atau aplikasi EF, dan / 
atau yang diunggah siswa kejejaring sosial, seperti 
Instagram dan Twitter, di bawah tagar #EFMoment, 
#EF4ever atau tagar lain yang ditemukan atau 
dipromosikan oleh EF. Siswa akan dimintai 
persetujuan sebelumnya untuk setiap materi yang 
dikumpulkan.
Tanggung Jawan dan Force Majeure 
EF tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan, 
kerusakan, ketidaknyamanan, keterlambatan kinerja, 
atau kegagalan untuk melakukan sehubungan 
dengan penyediaan barang atau jasa apa pun karena 
penyebab di luar kendali ef yang wajar, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada: kebakaran; bencana 
alam; tindakan pemerintah; perselisihan buruh atau 
kerusuhan sipil; kegiatan kriminal, teroris atau teroris 
yang terancam dalam bentuk apa pun; pandemi 
atau keadaan darurat kesehatan masyarakat; setiap 
tindakan yang lalai atau disengaja atau kegagalan 
untuk bertindak oleh pihak ketiga mana pun; atau 
penyebab lain di luar kendali langsung EF. Kondisi 
ini tidak memengaruhi hak Anda sebagaimana 
didefinisikan oleh undang-undang perlindungan 
konsumen di negara asal Anda. EF harus menerapkan 
semua protocol kesehatan dan/atau pandemi yang 
ditetapkan oleh pihak berwenang, khususnya 
pemulangan medis, karantina, penanganan siswa 
yang terinfeksi dan mereka yang berhubungan dekat 
dengan siswa yang terinfeksi. Oleh karena itu, EF 
dapat menyesuaikan kondisi masa inap dan segera 
mengambil tindakan pencegahan.
Kesalahan ejaan dan kesalahan ketik  
EF berhak untuk memperbaiki kesalahan ketik dan 
tidak terikat oleh ketidakakuratan yang jelas.
Sengketa dan Hukum Yang Berlaku 
Setiap keluhan harus terlebih dahulu ditujukan 
kepada staf di tempat tujuan sehingga masalah 
tersebut dapat diselesaikan. Siswa yang merasa 
bahwa kursus atau layanan lain yang dibeli dari 
EF masih belum dilaksanakan sesuai dengan 
kesepakatan setelah jangka waktu yang wajar untuk 
memperbaiki masalah harus memberi tahu EF tanpa 
penundaan, secara tertulis. Perjanjian ini akan diatur 
oleh hukum di Indonesia, tanpa memperhatikan 
pertentangan ketentuan hukum. Setiap perselisihan 
atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan 
perjanjian ini harus diselesaikan oleh pengadilan 
yang berlokasi di Indonesia.
Penerbangan 
Untuk penerbangan yang dipersan oleh EF 
berdasarkan permintaan siswa (termasuk diskon 
dan penerbangan gratis), siswa harus menyetujui 
untuk terikat oleh kebijakan dan syarat dan 
ketentuan maskapai. EF tidak bertanggung jawab 
atas perubahan jadwal maskapai, pembatalan, atau 
penundaan penerbangan. Setiap biaya maskapai 
untuk pemesanan ulang, perubahan atau pembatalan 
merupakan tanggung jawab siswa. EF berhak 
mengenakan biaya untuk kenaikan biaya maskapai 
dan pajak. Untuk penawaran penerbangan gratis 
EF berkontribusi maksimum USD 1,000 untuk biaya 
penerbangan siswa dari dan ke tujuan kursus mereka 
untuk kursus Intensif dan Ujian 12 minggu atau lebih. 
Pemesanan penerbangan harus dilakukan melalui 
EF. Penawaran ini tidak dapat digunakan bersama 
dengan penawaran EF lainnya. Siswa akan dikenakan 
biaya penuh kontribusi penerbangan EF jika mereka 
mengubah kursus mereka menjadi kursus Umum atau 
Dasar, atau jika kursus dihentikan dan karenanya 
kurang dari 12 minggu.
Jadwal Program untuk EF Language Year Abroad
Tanggal Mulai 
Semester

Batas Waktu 
Penarikan Tanggal Berakhir

20/09/2021 24/12/2021 19/02/2022
08/11/2021 24/12/2021 09/042022
10/01/2022 08/04/2022 11/06/2022
25/04/2022 10/06/2022 17/09/2022
20/06/2022 02/09/2022 19/11/2022
19/09/2022 16/12/2022 25/02/2023
31/10/2022 16/12/2022 08/04/2023
09/01/2023 31/03/2023 10/06/2023
17/04/2023 09/06/2023 09/09/2023
19/06/2023 01/09/2023 18/11/2023
18/09/2023 22/12/2023 17/02/2024
Tahunan
20/09/2021 24/12/2021 28/05/2022
08/11/2021 24/12/2021 02/07/2022
10/01/2022 08/04/2022 03/09/2022
25/04/2022 10/06/2022 17/12/2022
20/06/2022 02/09/2022 25/02/2023
19/09/2022 16/12/2022 20/05/2023
31/10/2022 16/12/2022 08/07/2023
09/01/2023 31/03/2023 02/09/2023
17/04/2023 09/06/2023 09/12/2023
19/06/2023 01/09/2023 17/02/2024
18/09/2023 22/12/2023 18/05/2024
Perpanjangan Tahun Ajar
20/09/2021 24/12/2021 02/07/2022
08/11/2021 24/12/2021 03/09/2022
10/01/2022 08/04/2022 05/11/2022
25/04/2022 10/06/2022 25/02/2023
20/06/2022 02/09/2022 08/04/2023
19/09/2022 16/12/2022 08/07/2023
31/10/2022 16/12/2022 26/08/2023
09/01/2023 31/03/2023 04/11/2023
17/04/2023 09/06/2023 10/02/2024
19/06/2023 01/09/2023 30/03/2024
18/09/2023 22/12/2023 29/06/2024

Individu atau Wilayah Yang Terkena Sanksi
Siswa wajib menyerahkan alamat domisili terdaftar 
yang resmi mereka saat melakukan pemesanan. 
Siswa menyatakan dan menjamin bahwa baik Siswa 
maupun anggota keluarga dekat Siswa tidak ditunjuk, 
diblokir, atau diidentifikasi berdasarkan undang-
undang sanksi apa pun atau terlibat dalam transaksi 
yang dilarang oleh undang-undang sanksi. Jika 
kinerja di bawah Syarat dan Ketentuan ini (secara 
keseluruhan atau sebagian) akan, atas kebijakan 
EF, merupakan pelanggaran hukum sanksi yang 
berlaku untuk EF, EF berhak (i) untuk tidak memenuhi 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan tidak 
akan bertanggung jawab untuk membayar klaim apa 
pun di bawah ini sejauh pembayaran tersebut akan 
membuat EF terkena sanksi, larangan, penalti, atau 
batasan apa pun berdasarkan undang-undang sanksi 
yang berlaku, dan (ii) untuk mengakhiri perjanjian 
ini dengan segera tanpa kewajiban atas kerugian 
langsung atau tidak langsung untuk Siswa.

Informasi Umum


