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Biaya dan Ongkos untuk 
Siswa Internasional di 2019



Biaya Permohonan Pendaftaran
Biaya permohonan pendaftaran sejumlah AUD $300 dibayarkan pada saat mengajukan permohonan 
pendaftaran. Kecuali seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Pengembalian Uang, biaya ini tidak dapat 
dikembalikan atau dipindahtangankan.

Biaya Konfirmasi Pendaftaran Internasional
Biaya Konfirmasi Pendaftaran Internasional sejumlah AUD $2.400 dibayarkan pada saat penerimaan surat 
penawaran. Kecuali seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Pengembalian Uang, biaya ini tidak tidak dapat 
dikembalikan atau dipindahtangankan.

Biaya Pendidikan Tahunan
Tahun ajaran dibagi menjadi dua semester (periode studi). Semester 1 terdiri dari triwulan 1 dan 2, dan dimulai 
pada akhir bulan Januari dan berlangsung sampai bulan Juni dengan liburan pada bulan April. Semester 2 terdiri 
dari triwulan 3 dan 4, dan dimulai pada bulan Juli dan berlangsung sampai awal bulan Desember dengan liburan 
pada bulan September.

Biaya Pendidikan awal dan ongkos lainnya, seperti yang dijelaskan dalam surat penawaran, dibayarkan satu 
triwulan sebelum mulai persekolahan dan diperuntukkan dua periode studi pertama setelah mendaftar. 
Setelah itu, biaya dan ongkos akan dibayarkan di muka dalam dua angsuran tahunan dengan jumlah yang sama. 
Keluarga akan ditagih satu triwulan sebelum dimulainya setiap semester.

Semua biaya dan ongkos bebas pajak GST dan dibayar dalam waktu 30 hari dari saat akun diterbitkan dan 
dapat ditinjau dan disesuaikan setiap tahun. 

Tingkat Kelas Biaya Pendidikan Tahunan 
2019 (AUD)

3 $29.994

4 $29.994

5 $32.493

6 $32.493

7 $37.560

8 $41.620

9 $41.790*

10 $42.170

11 $44.240

12 $43.660

 
*Tidak termasuk Biaya Pengalaman Besar CUE (kurang lebih $4.000-$6.000) untuk siswa kelas 9 yang memenuhi syarat.
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Biaya pendidikan tahunan meliputi program kurikuler dan kokurikuler di Kolese. 

Siswa dalam negeri, warga Australia dan pemegang Visa Tinggal Sementara dan Menetap sebaiknya membaca 
website Kolese untuk mengetahui rincian biaya dan ongkos yang berlaku.

Jaminan Kesehatan
Seperti yang dipersyaratkan oleh Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Pemerintah Australia, 
siswa baru yang masuk Kolese Saint Leonard diharuskan untuk membeli asuransi kesehatan swasta selama 
seluruh periode masa berlaku visa siswa mereka, sebelum tiba di Australia. Kolese Saint Leonard akan membeli 
asuransi ini dengan biaya kurang lebih AUD $560 per tahun (atau seperti yang disarankan oleh BUPA penyedia 
asuransi yang dipilih oleh Kolese) atas nama siswa. Siswa akan ditagih biaya asuransi ini untuk seluruh masa 
studi mereka di Kolese Saint Leonard.

Penginapan homestay
Siswa yang tinggal bersama keluarga Homestay Kolese Saint Leonard akan dikenakan biaya AUD $16.100 per 
tahun. Biaya ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa siswa akan tinggal dengan keluarga homestay mereka 
selama 46 minggu dalam satu tahun dan termasuk akomodasi dengan layanan makanan penuh, tiga kali sehari, 
akses internet, sambungan telepon lokal dan cuci pakaian.

Biaya homestay dibayarkan kepada Kolese secara setengah-tahunan dan dibayarkan di muka. Untuk rincian 
program homestay kami dan pilihan akomodasi lain, silakan membaca Brosur Homestay Internasional.

Biaya Tambahan
Harap diperhatikan bahwa biaya lebih lanjut terkait dengan pendaftaran di Kolese Saint Leonard akan 
dikeluarkan untuk pembelian seragam sekolah (AUD $600-$1000), buku dan alat tulis ($500), dan setiap 
peralatan olahraga atau musik yang mungkin diperlukan.

Kolese juga memiliki model penyediaan teknologi siswa ‘Bawa Perangkat Anda Sendiri’ (Bring Your Own 
Device – BYOD). Siswa di kelas 10 sampai 12 dapat memilih teknologi yang paling tepat untuk memenuhi 
kebutuhannya. Siswa di kelas 9 dan di bawahnya akan memerlukan iPad.

Persyaratan minimum perangkat dapat dilihat di http://learn.stleonards.vic.edu.au/ipad/

Daftar biaya dan ongkos ini tidak termasuk biaya hidup lainnya termasuk biaya ponsel, obat-obatan, 
perlengkapan mandi, transportasi, biaya hiburan dan uang saku.

Ringkasan Biaya Tahunan untuk 2019

Ongkos Jumlah (AUD)

Biaya Permohonan Pendaftaran* $300

Biaya Konfirmasi Pendaftaran Internasional* $2.400

Biaya Pendidikan (kelas 12) $43.660

Biaya Homestay $16.100

Asuransi Kesehatan $560

Total $63,020

Sumbangan Sukarela untuk Dana Pembangunan $420

*Biaya Permohonan Pendaftaran dan Biaya Konfirmasi Pendaftaran Internasional adalah pembayaran satu kali saja dan 
dibayar pada saat pendaftaran.
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Metode Pembayaran 
Akun bisa dibayarkan melalui

• BPay

•  Kartu Kredit – MasterCard dan Visa

•  Kartu Debit atau transfer dana secara elektronik

•  Cek atau surat perintah pembayaran

Kebijakan Pengembalian Uang
Biaya Permohonan Pendaftaran dan Biaya Masuk tidak dapat dikembalikan jika permohonan pendaftaran siswa 
dibatalkan.

1. Biaya Permohonan Pendaftaran, Biaya Masuk, Asuransi Kesehatan dan Biaya Pendidikan dikembalikan 
secara penuh jika permohonan visa telah ditolak.

2. Biaya Pembatalan sebesar AUD $1000 akan dikenakan jika seorang siswa membatalkan pendaftarannya 
dalam waktu 30 hari dari tanggal mulai persekolahan yang diusulkan.

3. Setelah memulai pendaftarannya di Kolese, dan di mana pemberitahuan pengunduran diri tidak disediakan 
satu triwulan sebelumnya, denda setara dengan biaya satu triwulan akan dikenakan kepada siswa.

4. Semua pengembalian uang akan dilakukan dalam dolar Australia dan akan dibayarkan kepada pihak yang 
telah melakukan pembayaran semula.

5. Kolese akan mempertimbangkan alasan pembatalan atau pengunduran diri dalam penerapan kebijakan ini.

6. Perjanjian ini tidak menghapus hak Kolese untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menagih biaya dan 
ongkos yang masih terhutang kepada Kolese.

7. Untuk mengklaim pengembalian uang, siswa harus memberitahukan kepada Direktur Program Internasional 
secara tertulis tentang niatnya untuk membatalkan pendaftaran dan mengklaim pengembalian uang. Setelah 
pemberitahuan telah diterima, pengembalian uang akan diproses dan diselesaikan dalam waktu enam 
minggu dari tanggal penerimaan.
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