
1

Wesley College
Biaya dan Pengeluaran Tahun 2020
Siswa Internasional 

Semua pendaftaran masuk sekolah diprioritaskan berdasarkan tanggal 
penerimaannya. Prioritas tambahan diberikan kepada saudara 
kandung siswa yang sementara bersekolah di Wesley College dan 
anak mantan siswa Wesley College, tetapi pendaftaran dini sangat 
disarankan, untuk mendapat tempat.

BIAYA PERMOHONAN PENDAFTARAN
Pembayaran sebesar AUD$300 dibayar pada waktu mengajukan 
permohonan pendaftaran masuk sekolah. Kecuali seperti yang tertulis 
dalam Kebijakan Pengembalian Uang (Prosedur Pendaftaran Wesley 
College – Internasional), pembayaran ini tidak dapat dikembalikan dan 
tidak dapat dipindahtangankan. Anak dan cucu mantan siswa Wesley 
College dibebaskan membayar biaya ini.

BIAYA KONFIRMASI
Pembayaran konfirmasi sebesar AUD$1.500 dibayar untuk 
mengkonfirmasikan pendaftaran. Kecuali seperti yang tertulis dalam 
Kebijakan Pengembalian Uang (Prosedur Pendaftaran Wesley 
College – Internasional) pembayaran ini tidak dapat dikembalikan dan 
tidak dapat dipindahtangankan.

BIAYA TAHUNAN
Biaya sekolah terdiri dari empat komponen wajib – Biaya Pendidikan, 
Biaya Teknologi Pembelajaran, Pajak Siswa Internasional dan Tagihan 
Terkonsolidasi.

•   Biaya Pendidikan, Biaya Teknologi Pembelajaran dan Pajak Siswa 
Internasional harus dibayar di muka pada tanggal 1 Oktober 2019 
untuk Triwulan 1 tahun 2020, dan ditagih pada tanggal 1 April 2020 
untuk Triwulan 2 tahun 2020

•   Tagihan Terkonsolidasi ditagih selama tahun sekolah pada tanggal  
1 April 2020 untuk Triwulan 1 tahun 2020 dan pada tanggal 1 
Oktober 2020 untuk Triwulan 2 tahun 2020. Siswa di Kelas 12 akan 
ditagih Tagihan Terkonsolidasi tahunan sepenuhnya pada tanggal 1 
April 2020, bersama dengan Biaya Pendidikan yang terakhir

•   GST tidak ditagih baik untuk Biaya Pendidikan, maupun untuk Biaya 
Teknologi Pembelajaran dan Pajak Siswa Internasional. Tetapi 
Tagihan Terkonsolidasi meliputi beberapa layanan di mana GST 
harus ditagih

Wesley College beroperasi pada dua triwulan; yaitu dua masa studi 
per tahun.

•   Triwulan 1 terdiri dari Triwulan 1 dan 2, dari akhir Januari hingga 
Juni, dengan masa liburan pada bulan April

•   Triwulan 2 terdiri dari Triwulan 3 dan 4, dari Juli hingga Desember, 
dengan masa liburan pada bulan September

Biaya, sebagaimana dijelaskan dalam surat penawaran, harus dibayar 
pada waktu konfirmasi pendaftaran, untuk dua masa studi yang 
pertama. Sesudah itu, biaya harus dibayar dalam dua angsuran per 
tahun, yang ditagih pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.

Semua biaya sekolah dan biaya lainnya harus dibayar dalam waktu 30 
hari dari tanggal penagihan. Sekretaris & Bendaharawan Wesley 
College diberi kuasa oleh Dewan Wesley College untuk mengambil 
langkah-langkah apa pun yang dianggap perlu untuk menagih hutang 
rekening yang terlambat.

Biaya Pendidikan harus dibayar dalam dua angsuran 
setengah tahunan
TINGKAT KELAS BIAYA TAHUNAN 

AUD$
Pembelajaran Masa Kanak-kanak 35.220
Kelas Prep s/d Kelas 3 35.220
Kelas 4 35.650
Kelas 5 & 6 37.160
Kelas 7 & 8 39.940
Kelas 9 s/d Kelas 12 42.850

Biaya Teknologi Pembelajaran harus dibayar dalam 
dua angsuran setengah tahunan
Komputer notebook disediakan untuk siswa pada kelas 5 s/d Kelas 12.

TINGKAT KELAS  BIAYA TAHUNAN 
AUD$

Pembelajaran Masa Kanak-kanak s/d 
Kelas 4

0

Kelas 5 & 6 SD 800
Kelas 7 SMP s/d Kelas 12 1.200

Pajak Siswa Internasional harus dibayar dalam dua 
angsuran setengah tahunan*
Pajak Siswa Internasional sebesar AUD$4.500 berlaku untuk semua 
siswa yang bukan penduduk permanen Australia.

*Seandainya status tinggal berubah, tolong menunjukkan bukti kepada 
Wesley College. Perubahan perhitungan rekening akan berlaku dari 
tanggal pemberitahuan kepada Wesley College.

Tagihan Terkonsolidasi harus dibayar dalam dua 
angsuran setengah tahunan
Biaya ini meliputi ongkos tambahan seperti beberapa kegiatan 
tamasya, sumber daya Perpustakaan, buku harian dan buku tahunan 
Wesley College, beberapa buku acuan di kelas-kelas awal dan 
beberapa alat tulis-menulis. Biaya ini juga menutupi ongkos bahan 
untuk kurikulum laboratorium, pusat belajar dan pusat karir.

TINGKAT KELAS  BIAYA TAHUNAN 
AUD$

Pembelajaran Masa Kanak-kanak 770
Kelas Prep s/d Kelas 3 910
Kelas 4 1.260
Kelas 5 s/d Kelas 12 1.930

Biaya ini juga menutupi biaya kamp yang diselenggarakan untuk Kelas 
4 s/d Kelas 10, dengan pengecualian untuk Program Kelas 9 di 
Clunes, yang ditagih tersendiri.

BIAYA BERASRAMA
Learning in Residence (Belajar Berasrama)
Belajar Berasrama disediakan hanya di kampus Glen Waverley. Biaya 
harus dibayar dalam dua angsuran setengah tahunan.

TINGKAT KELAS BIAYA TAHUNAN AUD$
Kelas 9 SMA s/d Kelas 12 Berasrama Senin 

s/d Jumat: 
22.200

Berasrama 
penuh: 
27.000

Program Kelas 9 di Clunes
Keseluruhan biaya untuk Program Kelas 9 di Clunes sebesar 
AUD$4.800 selama masa delapan minggu yang siswa berada di 
Clunes. Biaya ini merupakan tambahan di atas Biaya Pendidikan dan 
akan ditagih sebelum siswa mulai hadir di Clunes.

Asuransi Kesehatan
Pemerintah Australia mewajibkan semua siswa internasional yang 
memegang visa siswa harus mempunyai Asuransi Kesehatan Siswa 
Luar Negeri (Overseas Student Health Cover -- OSHC) untuk semasa 
visa siswanya dan semasa tinggalnya di Australia. Silakan lihat di situs 
web Departemen Dalam Negeri Australia www.homeaffairs.gov.au, 
untuk semua informasi yang relevan. Siswa yang mengajukan 
permohonan pendaftaran bertanggung jawab untuk membeli Asuransi 
OSHC sebelum memulai mengajukan permohonan visa online dan 
memberi bukti asuransi tersebut dan periode yang diasuransikan 
kepada Wesley College sebelum pelajaran dimulai.
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PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI
Pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala 
Kampus diharuskan satu triwulan sebelum murid keluar dari kampus 
dan Learning in Residence (yang mana berlaku), jika tidak maka biaya 
setara dengan biaya satu triwulan akan dikenakan.

POTONGAN HARGA
Potongan Harga Keluarga
Di Wesley College, pendidikan bersama bagi laki-laki dan perempuan 
sangat penting dalam visi kami tentang pembelajaran, sebagaimana 
juga komitmen kami agar kakak-adik dalam satu keluarga dapat 
bersekolah bersama-sama.

Potongan harga keluarga berlaku untuk Biaya Pendidikan saja, di 
mana tiga atau lebih anak belajar di Wesley College, dan potongan 
harganya sebesar 20% untuk anak ketiga dan 50% untuk anak 
keempat dan setiap anak berikutnya.*

* Potongan harga 10% untuk anak kedua juga dapat tersedia ketika 
anak ketiga mulai belajar dan dua-duanya terdaftar di Wesley pada 
waktu yang sama

Jika Anda berhak menerima potongan harga, maka potongan harga 
tersebut akan diterapkan secara otomatis pada rekening Anda.

Potongan harga keluarga tidak berlaku untuk Biaya Teknologi 
Pembelajaran atau biaya dan tagihan lain yang ditagih ke rekening 
Anda.

Keluarga yang telah diberikan bantuan biaya dalam bentuk lain 
mungkin tidak berhak menerima potongan harga keluarga.

Potongan Harga Pembayaran Awal
Potongan harga sebesar 2,5% dapat diberikan jika seluruh biaya 
tahunan dibayar di muka, misalnya untuk tahun 2020 dibayar sebelum 
tanggal 31 Oktober 2019.

Potongan harga tersebut hanya berlaku untuk Biaya Pendidikan dan 
Tagihan Terkonsolidasi.

PENGELUARAN
Perkiraan Pengeluaran Hidup Mingguan
Diperkirakan bahwa setiap siswa akan memerlukan sekitar sebesar 
AUD$550 s/d AUD$650 per minggu untuk menutupi pengeluaran 
berikut:

•  Transportasi
•  Ponsel
•  Akomodasi
•  Biaya medis
•  Uang saku untuk berbagai pengeluaran seperti potong rambut, 

pakaian, hiburan, makan di luar dll

Pengeluaran Lainnya
Biaya lain lagi akan dikenakan untuk pembelian seragam (sekitar 
sebesar AUD$1.000), buku dan alat tulis-menulis (sekitar sebesar 
AUD$500), dan peralatan olah raga yang diperlukan.

RINGKASAN BIAYA PENDAFTARAN

BIAYA BIAYA 
TAHUNAN AUD$

Biaya Pendaftaran* 300
Biaya Konfirmasi* 1.500
Biaya Pendidikan (Kelas 9 s/d Kelas 12) 42.850
Biaya Teknologi Pembelajaran (Kelas 7 
SMP s/d Kelas 12) 1.200

Tagihan Terkonsoldasi (Kelas 5 s/d Kelas 
12) 1.930

Pajak Siswa Internasional 4.500
Jumlah Biaya 52.280

* Biaya ini dibayar selama proses pemohonan pendaftaran dan 
pendaftaran dan tidak dibayar secara tahunan

ASURANSI KECELAKAAN SISWA
Wesley College membanggakan diri atas tingkat pemeliharaan dan 
penyediaan lingkungan belajar yang aman untuk semua siswa.

Bahkan dalam lingkungan yang paling aman, kecelakaan dan cedera 
masih dapat terjadi. Dewan Wesley College, yang mengakui 
kemungkinan ada biaya yang terkait dengan cedera siswa, telah 
membeli “Polis Asuransi Kecelakaan Kelompok Siswa” yang 
disediakan secara gratis untuk semua keluarga.

METODE PEMBAYARAN
Biaya dan tagihan dapat dibayar dengan:

• Cek

• Kartu Kredit - MasterCard dan Visa (dikenakan biaya tambahan)

• Kartu Charge - American Express (dikenakan biaya tambahan) atau

• BPAY (dikenakan biaya tambahan untuk kartu kredit)

INFORMASI TAMBAHAN
Harap memperhatikan bahwa biaya-biaya ditinjau secara tahunan dan 
dapat diubah atas kebijaksanaan Wesley College. 


