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Sepatah kata kepada Calon Siswa 
 

 

 

Saat ini, dengan perkembangan internet, beberapa orang bertanya-tanya adakah 

artinya belajar bahasa atau belajar di luar negeri. Tetapi, dalam lebih dari 20 tahun 

kehidupan saya sebagai pengajar, lebih dari 3.000 siswa yang saya temui mengatakan bahwa 

"pengalaman belajar di luar negeri" itu bermakna dan berharga. Belajar di luar negeri, atau 

hidup sendiri di negara asing adalah pengalaman yang sulit karena kita tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik. Namun, setiap pengalaman ini akan menjadi suatu pengalaman 

berharga yang tidak akan tergantikan. 

Sekolah kami adalah sekolah bersejarah yang didirikan pada tahun 1988. Sampai saat 

ini, guru dan siswa telah saling meningkatkan dan menciptakan sebuah sekolah dengan 

mimpi dan cita-cita yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk sekolah yang lebih baik. 

Sebuah pepatah "Tuhan akan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri." 

terpajang di masing -masing kelas kami. Pepatah tersebut berarti bahwa kebahagiaan hanya 

didapatkan oleh mereka yang dapat belajar secara mandiri dan berusaha secara mandiri. 

Saudara-saudara yang ingin belajar di luar negeri harus memperoleh kecakapan Bahasa 

Jepang yang tidak kalah dengan orang lain. Saya berharap bahwa belajar di Jepang akan 

memperkaya hidup saudara-saudara dan mengarah pada pertumbuhan pribadi. 

 

Kepala Sekolah 

山 口 閑 子 

Yamaguchi Shizuko 

 



 

 

3 

Keistimewaan JET 
 

――Seperti apa Sekolah Bahasa Jepang JET? 
1988 :Ms.Kin Birei (mantan Pimpinan) secara formal (dibawah ijin otonomi Gubernur 

Tokyo) mendirikan JET, dan setelah berdiri, meningkatkan pencapaiannya 

khususnya dalam membimbing persiapan masuk perguruan tinggi Jepang.  

 Dikarenakan semua program merupakan program full-day, dengan program jangka 

pendek pun Anda akan mendapatkan hasil belajar yang efektif. Akhir-akhir ini 

pengarahan untuk bekerja di Jepang juga menjadi salah satu fokus kami.   

2000 :Sejak bulan April ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jepang 

sebagai “Instansi Pendidikan Persiapan masuk Perguruan Tinggi” 

2004～ :telah menerima lebih dari 60 orang pelajar penerima beasiswa dari pemerintah 

Thailand. 

 

――Apa yang dimaksud dengan “Instansi Pendidikan 

Persiapan” ? 
   Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi di Jepang, salah satu syaratnya adalah 

menyelesaikan pendidikan dasar selama 12 tahun.  Namun di beberapa negara ada 

sekolah yang meluluskan siswanya kurang dari 12 tahun, oleh karena itu mereka tidak 

dapat melanjutkan studinya di Jepang. 

 Akan tetapi, dengan menyelesaikan studi di Program Pendidikan Persiapan 

khususnya program yang telah ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Jepang, mereka 

mereka mendapat kualifikasi untuk mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi Jepang.   

 Di JET, tersedia Program 1 tahun yang dimulai pada bulan April (Kelas Bahasa 

Jepang dan Persiapan A) serta Program 1,5 tahun yang dimulai pada bulan Oktober 

(Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan B). 

 

――Apa pelajaran pada Program Persiapan masuk 

Universitas? 
 Mempersiapkan untuk ujian masuk Universitas Negeri dan Program Pasca Sarjananya, 

ujian masuk Universitas Swasta Ternama dan Program Pasca Sarjananya, serta Ujian EJU 

(Examination for Japanese University) maupun JLPT N1 (Japanese Language Proficiency 

Test Level N1).  Selain Bahasa Jepang, siswa juga mempelajari Bahasa Inggris, Matematika, 

IPA dan lain-lain. 

 Diselenggarakan juga bimbingan intensif dari bimbingan untuk tes interviu maupun 

penyusunan proposal penelitian yang akan dinilai ketika ujian masuk sampai pada 

persiapan dokumen yang diperlukan untuk diajukan pada pendaftaran, formulir lamaran.   

 

――Apakah ada program untuk orang yang ingin bekerja di 

Jepang? 
 Program bahasa Jepang 1 tahun（Kelas Bahasa Jepang Dasar）adalah program yang 

paling cocok untuk Anda. Dalam program ini Anda dapat mengikuti berbagai seminar 

ketenagakerjaan dan kursus Bahasa Jepang untuk bisnis. Peserta program ini akan 

memperoleh keterampilan komunikasi yang cemerlang sambil langsung bersentuhan dengan 

budaya Jepang melalui berbagai kegiatan seperti membina persahabatan dengan mahasiswa 

Jepang, Home Stay, dan lain-lain. Keterampilan membaca dan menulis juga akan 

diselaraskan, oleh karena itu program ini juga sesuai bagi siswa yang mempunyai target 

melanjutkan studi ke sekolah kejuruan dan juga bagi siswa yang ingin mempersiapkan diri 

untuk JLPT N1 atau N2. 
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――Apakah ada Program Jangka Pendek? 
 Calon peserta dapat bergabung di tengah-tengah semester, kapan saja dan masuk di 

kelas yang sesuai dengan kemampuannya.  Selama libur musim panas, dibuka kelas khusus 

percakapan.  Ada juga program belajar privat intensif satu siswa dengan satu pengajar. 

 

――Apakah ada beasiswa? 
 Bagi siswa yang bersikap baik dan baik pula hasil belajarnya, disediakan beasiswa 

untuk masing-masing kriteria.   

 Ada subsidi belajar dari Kementerian Pendidikan Jepang, Beasiswa dari Takayama 

International Education Foundation, Beasiswa dari Kyoritsu International Foundation, 

Beasiswa dari Senmoto Foundation, Beasiswa dari Rinri Institute of Ethics dan lain-lain. 

 Selain itu, di Sekolah Bahasa Jepang JET terdapat penyandang dana, baik dari 

berbagai donatur maupun dari para lulusan, sehingga terhimpun dana bantuan beasiswa 

bagi siswa berprestasi. Selain itu diupayakan berbaga kegiatan bantuan agar siswa dapat 

belajar dengan tenang. 

 

――Apakah ada asrama sekolah?  
 Ada asrama siswa yang memudahkan siswa datang ke kampus.  Di sana sudah 

tersedia perlengkapan elektronik maupun perabot rumah lainnya yang diperlukan 

sehari-hari, sehingga siswa begitu tiba di Jepang dapat langsung memulai kehidupannya di 

asrama.   

 Selain itu kami dapat memperkenalkan siswa dengan berbagai pihak swasta yang 

mengelola perumahan bagi siswa. 

 

――Apakah ada diskon bagi siswa?  
 Karena sekolah kami adalah sekolah resmi, siswa regular dapat membeli tiket 

abunemen angkutan dengan potongan khusus siswa (30-50%).  Selain itu, ketika 

mengadakan perjalan di dalam negeri Jepang, akan mendapat potongan 20% apabila 

menggunakan JR(Perusahaan transportasi JR).  Potongan khusus siswa juga berlaku pada 

konser musik, pertunjukan film, kunjungan ke galeri seni dan lain-lain.   
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Program Belajar 

 

１. Program 1 tahun Persiapan Masuk  

Program Sarjana /Pasca Sarjana (mulai April) 
 Semester I 

(April – September) 

Semester II 

(Oktober – Maret) 

Nama Kelas 

Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan A 

 (Program Pendidikan Persiapan) 

Visa Visa Belajar (1 tahun 3 bulan) 

Jumlah Jam 

belajar  

(Wajib) 

1.000 jam 

(Bahasa Jepang, IPS, Bahasa Inggris) 

Tngkatan 

Tingkat Menengah 

(Kelas Persiapan Universitas) 

Tingkat Lanjutan 

(Kelas Persiapan Universitas) 

Biaya Pendidikan 

¥820.000 

(Bila mengambil Matematika sebagai pelajaran pilihan, biaya 

tambahan ¥70.000; sedangkan untuk Fisika, Kimia dan Biologi, 

masing-masing ¥35.000 ) 

 
 
 
 
 
 

２. Program 1,5 tahun Persiapan Masuk  

 Program Sarjana/Pasca Sarjana (mulai Oktober) 
 Semester Ⅰ 

(Oktober-Maret) 

Semester Ⅱ 

(April-September) 

Semester Ⅲ 

(Oktober-Maret) 

Nama Kelas 

Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan B  

(Program Pendidikan Persiapan) 

Visa Visa Belajar (2 tahun) 

Jumlah Jam 

belajar  

(Wajib) 

440 jam 

(Bahasa Jepang) 

1.000 jam 

(Bahasa Jepang, IPS, Bahasa Inggris) 

Tingkatan 

Tkt.Menengah 1 

(Kelas Bahasa Jepang) 

Tkt.Menengah 2 

(Kelas Persiapan 

Universitas) 

Tkt.Lanjutan 

(Kelas Persiapan 

Universitas) 

Biaya 

Pendidikan 

¥1.170.000 

(Apabila memilih Matematika membayar tambahan ¥70.000. 

Fisika, Kimia, Biologi, masing-masing ¥35.000) 
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３.  Program 2 tahun Persiapan Masuk  

Program Sarjana/Pasca Sarjana (mulai April) 
 Semester Ⅰ 

(April–Sept.) 

Semester Ⅱ 

(Okt–Maret) 

Semester Ⅲ 

(April–Sept.) 

Semester Ⅳ 

(Okt–Maret) 

Nama Kelas Kelas Bahasa Jepang Dasar A 

Kelas Bahasa Jepang dan 

Persiapan A 

(Program Pendidikan Persiapan) 

Visa 
Visa Belajar ( 1tahun 3 bulan) Perpanjangan Visa Belajar 

( 1tahun) 

Jumlah Jam 

belajar  

(Wajib) 

440 jam 

(BahasaJepang) 

440 jam 

(BahasaJepang) 

1.000 jam 

(Bahasa Jepang, IPS, 

Bahasa Inggris) 

Tingkatan 

Tkt. Dasar 

(Kelas B. Jepang) 

Tkt.Menengah 1 

(Kelas B.Jepang) 

Tkt. Menengah 2 

(Kelas Persiapan 

Universitas) 

Tkt. Lanjutan 

(Kelas Persiapan 

Universitas) 

Biaya 

Pendidikan 
¥700.000 

¥820.000 

(Apabila memilih Matematika 

membayar tambahan ¥70.000. 

Untuk Fisika, Kimia, Biologi, 

masing-masing ¥35.000) 

 
 
 
 
 
 
 

４. Program 1 tahun Bahasa Jepang   

(mulai April atau Oktober) 
Ditujukan bagi siswa yang ingin bekerja maupun melanjutkan sekolah kejuruan di 

Jepang. 

 Semester Ⅰ (awal) 

(Apr-Sept./Okt-Mar) 

Semester Ⅱ (akhir) 

(Okt-Mar /Apr-Sept.) 

Nama Kelas Kelas Bahasa Jepang Dasar A / B 

Visa Visa Belajar (1 tahun 3 bulan) 

Jumlah Jam belajar  

(wajib) 

440 jam  

(Bahasa Jepang) 

440 jam  

(Bahasa Jepang) 

Tingkatan 

Tingkat dasar, menengah dan 

lanjutan 

(Kelas Bahasa Jepang) 

Tingkat dasar, menengah dan 

lanjutan 

(Kelas Bahasa Jepang) 

Biaya Pendidikan ¥700.000 

 

* Pada dasarnya Program Bahasa Jepang adalah Program 1 tahun, tapi selama tidak ada 

masalah kehadiran, Program dapat diperpanjang sampai 2 tahun. 
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Jadwal dan Kurikulum 
(Berikut adalah contoh. Pada tahun-tahun tertentu adakalanya terjadi perubahan.) 

 

● Jadwal mingguan “Kelas Persiapan Universitas”  
Jadwal “Program Persiapan Universitas 1 thn”, “Program Persiapan Universitas 1,5 thn” 

(semⅡ&Ⅲ), dan “Program Persiapan Universitas 2 thn” (semⅢ&Ⅳ), sama dengan jadwal 

“Kelas Persiapan Universitas” 

 

0  Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

1 9:00-9:50 Bahasa 
Jepang 

Bahasa 
Jepang 

Bahasa 
Jepang 

Bahasa 
Jepang 

Bahasa  
Jepang 2 9:55-10:45 

3 10:55-11:45 Bahasa  
Jepang 

Bahasa  
Jepang 

Bahasa 
Jepang 

Bahasa  
Jepang 

Bahasa  
Jepang 4 11:50-12:40 

5 14:00-14:50 
Kebudayaan 

Jepang 

(Nihon Jijo) 
Apr － Sept 

Kanji Matematika 

 I 
 (pilihan) 

Apr － Nov 

Matematika 

II 
(pilihan) 

Apr － Nov 

B.Inggris 
Apr － Des 

6 14:55-15:45 
Kemasyarakatan 

Apr – Sept 
7 15:50-16:40 

Biologi  
(pilihan) 

Apr － Nov Bimbingan 

Mandiri 

Kimia 
(pilihan) 

Apr － Nov 

Fisika  
(pilihan) 

Apr － Nov 

 

 
16:40- 

Bimbingan  

Mandiri 

Bimbingan 

Mandiri 

Bimbingan 

Mandiri 

Bimbingan 

Mandiri 

 

＊Buku teks yang digunakan, pada Tingkat Menengah, “Chukyu o Manabou”, “Bunka Chukyu Nihongo”, 

“Topikku ni yoru Nihongo Sogo Enshu Chukyu Zenki-Chukyu Koki”, ”Yomu Toreninggu Nihon Ryuugaku 

Shiken Taiou”, ”Kiku Toreninggu Nihon Ryuugaku Shiken Taiou”, “Mainichi no Kikitori 50 nichi”, dan 

lain-lain.  Pada tingkat lanjutan, selain menggunakan teks seperti “Chukyu kara Jokyu e no Nihongo”, 

“Donna toki do Tsukau Nihongo Hyogen Bunkei 500”, “Topikku ni yoru Nihongo Sogo Enshu Jokyu”, dan 

sedapat mungkin juga menggunakan bahan ajar dari materi yang benar-benar ada dalam kehidupan 

sehari-hari seperti surat kabar, televisi novel, essay dan lain-lain, dan juga tidak hanya ilmu bahasa saja, 

tapi juga memperhatikan pemerolehan pengetahuan dasar yang berguna untuk belajar di perguruan tinggi.  

 

 

● Keistimewaan ” Program Persiapan Universitas” 
○ Belajar hingga mencapai kemampuan berbahasa Jepang setara JLPT Level N1, atau memperoleh nilai 

EJU tertinggi agar dapat lulus masuk universitas terkemuka atau program pasca sarjana. 

○ Pada jam pelajaran“Nihon Jijo”atau “IPS” diselenggarakan juga simulasi “Ujian gabungan” EJU.  (Bagi 

calon pelanar Program Pasca Sarjana, diselenggarakan bimbingan membaca artikel ilmiah).   

○ “Bahasa Inggris adalah pelajaran wajib”.  Simulasi TOEFL juga diselenggarakan dalam kelas-kelas 

berdasarkan kemampuan masing-masing. 

○ “Matematika”, (IPA dan IPS), “Fisika”, “Kimia”, “Biologi”, dibimbing oleh guru bidang studi yang dapat 

membantu dan menjawab pertanyaan siswa kapan saja. 

○ “Kanji” diselenggarakan dalam kuliah padat, sekali seminggu dalam kelas-kelas berdasarkan kemampuan 

siswa. 

○ Latihan Wawancara dibimbing perorangan oleh wali kelas. 

○ Penyusunan “Proposal Penelitian” yang sangat penting pada ujian masuk perguruan tinggi, akan 

dibimbing secara perorangan oleh wali kelas. 

○ Bagi mereka yang ingin melanjutkan ke Pasca Sarjana diselenggarakan belajar bersama dengan 

membentuk team, dan 2 kali dalam setahun digelar “Presentasi Proposal Penelitian” di dalam lingkungan 

sekolah. 

○ Di luar jam pelajaran sekolah, diselenggarakan diskusi dengan mengundang kakak kelas yang telah 

berhasil masuk ke universitas ternama maupun Pasca Sarjana, juga kunjungan ke universitas untuk 

menjalin persahabatan dengan mahasiswa Jepang,  
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● Jadwal mingguan “Program Bahasa Jepang” 
Jadwal “Program Persianpan 1,5 thn” (semⅠ), “Program Persiapan 2thn” (semⅠ&Ⅱ), 

dan “Program Bahasa Jepang 1 thn”, sama dengan jadwal “Kelas Bahasa Jepang” 

 

”Tingkat Menengah” 
  Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

1 9:00- 9:50 Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 2 9:55-10:45 

3 10:55-11:45 Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 4 11:50-12:40 

5 14:00-14:50 Nihon 

Jijo 

Kanji Kanji/Membaca 

(Extensive Reading) 

Bahasa 

Jepang 
Nihon Jijo 

6 14:55-15:45  

 “Tingkat Dasar” 

  Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

1 9:00- 9:50 Bahasa 

Jepang 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa 

Jepang 2 9:55-10:45 

3 10:55-11:45 Bahasa  

Jepang 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa  

Jepang 

Bahasa  

Jepang 4 11:50-12:40 

5 14:00-14:50 
 

Bahasa 

Jepang 

Kanji/Membaca 

(Extensive Reading) 

Bahasa 
Jepang  

 
6 14:55-15:45 

＊Buku teks tingkat dasar digunakan “Minna no Nihongo I-II” (edisi kedua), di tingkat menengah ”Chukyu e 

Ikou”, “Chukyu o Manabou”, “TRY! Nihongo Nouryoku Shiken Bonpou kara Nobasu Nihongo“, “Peaa de 

Oboeru Iroirona Kotoba”, “Mainichi no Kikitori 50 nichi”, dan lain-lain.  Juga digunakan artikel surat kabar 

dan karya sastra penulis muda. 

 

● Keistimewaan Program Bahasa Jepang 
○ Program ini merupakan program belajar setiap hari, mencapai lebih dari 880 jam belajar.  

Siswa akan mempelajari keempat keterampilan berbahasa “membaca, menulis, menyimak lisan, 

berbicara” secara merata.  Juga dilaksanakan simulasi JLPT . 

○ ”Nihon Jijo” terdiri dari berbagai tema.  Ada pelajaran lafal dan percakapan Bahasa Jepang 

alamiah melalui drama televisi (sinetron) Jepang terkenal, ada pelajaran membaca karya sastra, 

pelajaran Bahasa Jepang melalui lagu dan lain-lain.    

○ Pelajaran “kanji” diselenggarakan satu kali seminggu secara intensif dan siswa ditempatkan 

dalam kelas-kelas berdasarkan tingkatan kemampuan kanji-nya. Ada kelas tambahan bagi 

siswa dari negara yang tidak menggunakan huruf “kanji“. 

○ Dalam kelas Extensive Reading Anda dapat membaca banyak buku yang ditulis dalam Bahasa 

Jepang yang mudah. 

○ Di luar jam belajar ada banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan luar kelas. 

○ Lebih dari 20 kali dalam setahun mendapat kesempatan mengikuti kegiatan pertukaran 

dengan mahasiswa berkebangsaan Jepang. 

○ Selama libur musim panas dan libur lainnya, berkesempatan mengikuti program Home Stay ke 

seluruh Jepang. 

○ Mengikuti kegiatan untuk ambil bagian dalam kegiatan kebudayaan tradisional Jepang seperti 

Upacara Minum Teh atau menonton Pertunjukan Kabuki. 

○ Tersedia berbagai event sekolah seperti mendaki gunung, kunjungan ke galeri seni maupun 

pabrik. 

○ Dapat mengikuti Program Jangka Pendek (1-3 bulan). 

 Mengenai Pengarahan Mencari Kerja 

○ JET akan mengadakan seminar pekerjaan yang dihadiri tamu undangan dari pengajar 

spesialis dalam bidang mencari pekerjaan serta pemilik bisnis lokal. Selain itu, staf yang 

bertanggung jawab dalam pengarahan mencari kerja akan mendukung siswa dengan 

menyediakan informasi mengenai pekerjaan serta rutin mengadakan konsultasi dengan 

siswa. 

○ Berkesempatan untuk mengunjungi perusahaan dan mengikuti Internship. 
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Beasiswa 

Nama 

Beasiswa 
Besaran Masa 

Jml Siswa 

penerima di 

JET 
Standar seleksi dll 

Subsidi 

Kementerian 

Pendidikan 

Jepang 

  

¥30.000/bln 

atau  

¥48.000/bln 

1 atau 0,5 tahun 1~2 org 

Penilaian secara 

menyeluruh dari sikap,  

hasil belajar di JET dll, 

kemudian diusulkan ke 

Kementrian Pendidikan. 

 

Subsidi 

Kementerian 

Pendidikan 

Jepang 

(dengan 

pendaftaran) 

¥48.000/bln 1 tahun 1~7 org 

Siswa dengan nilai EJU 

cemerlang, dapat 

melakukan pendaftaran 

terlebih dahulu di 

universitas ternama. 

 

 

Beasiswa dari 

Takayama 

International 

Education 

Foundation 

¥70.000/bln 1 tahun 1~2 orang 

Penilaian secara 

menyeluruh dari sikap 

hasil belajar di JET, dll, 

kemudian diusulkan ke 

Takayama International 

Education Foundation 

 

Beasiswa dari 

Kyoritsu 

International 

Foundation 

¥60.000/bln 1 tahun 1 orang 

Penilaian secara 

menyeluruh dari sikap 

hasil belajar di JET, dll, 

kemudian diusulkan ke 

Kyoritsu International 

Foundation 

 

Senmoto 

Foundation 

¥60.000 – 

¥120.000/bln 

4 tahun 6 bulan 

(Thn 1: JET; 

Setelah thn ke-2 

dilanjutkan di 

universitas (S1) 

1~2 orang 

Penilaian secara 

menyeluruh dari sikap 

hasil belajar di JET, dll, 

kemudian diusulkan ke 

Senmoto Foundation. 

(Bagi kewarganegaraan 

Indonesia, Malaysia, 

Thailand, dkk) 

 

Beasiswa 

penyandang 

dana Sekolah 

Bahasa Jepang 

JET 

Dana 

sementara 

¥10.000 – 

¥150.000 

  

Diberikan dana bantuan 

sementara kepada siswa 

dengan prestasi belajar 

cemerlang dan sikap 

belajar yang dapat menjadi 

panutan 
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         Jadwal Tahunan (2023) ※Bisa terjadi perubahan jadwal 
【Semester Ganjil】 
3 April           Tes Pembagian Kelas 

4 April           Upacara Penerimaan 

5 April           Awal Program 

29 Juli – 20 Agst   Libur Musim Panas 

(Kelas Bahasa Jepang) 

5 Agst – 20 Agst  Libur Musim Panas 

(Kelas Persiapan Universitas) 

(31 Juli – 11 Agst Summer Course) 

15 September    Wisuda  

(Kelas Bahasa Jepang) 

29 September    Akhir Semester Gasal  

(Kelas Persiapan Universitas) 

【Semester Genap】 
2 Oktober     Tes Pembagian Kelas 

3 Oktober     Upacara Penerimaan 

4 Oktober     Awal Program 

23 Des. – 4 Jan. Libur Musim Dingin 

8 Maret 2024  Wisuda 

 

Berbagai Kegiatan 

Study Tour 

Pada musim semi dan musim gugur, siswa dapat bergembira dalam kegiatan barbekyu, 
mendaki gunung, yang mengandung unsur belajar melalui penugasan.  Ini menjadi 
kesempatan yang sangat baik untuk mengeratkan persahabatan.  Mahasiswa Jepang juga 
mengeikuti kegiatan ini.  

Kunjungan ke 
 Sekolah Dasar 

Mengunjungi Sekolah Dasar, kemudian saling bertukar informasi mengenai kehidupan 
masing-masing negara.  Selain itu juga menikmati santap siang bersama anak-anak di 
sekolah. 

Latihan 
penanggulangan 

bencana  

Mengikuti program simulasi dimana kita bisa merasakan goncangan gempa skala 6 di 
Pusat Penanggulangan Bencana. Selain itu mempelajari tindakan dalam keadaan darurat 
seperti menyelamatkan diri dari dalam kepulan asap, latihan kebakaran, pernafasan 
buatan. Latihan penanggulangan bencana juga dilaksanakan secara berkala di sekolah. 

Lomba Pidato 

Para perwakilan yang telah dipilih dari tiap-tiap kelas memperlihatkan hasil belajarnya 
sehari-hari dengan tampil di hadapan seluruh siswa.  Siswa dari Taiwan yang pernah 
terpilih sebagai peserta terbaik, kemudian tampil dalam acara “Lomba Pidato Bahasa 
Jepang” di televisi NHK.  

Festival 
Kembang Api 

Pergi menyaksikan pesta kembang api di Edo gawa, Asakusa, Katsushika Shibamata 
dan berbagai tempat lainnya sambil menikmati suasana perkotaan tua di Tokyo.  Pada 
hari ini juga disediakan kelas untuk belajar mengenakan yukata.  

Home Stay 

Pada liburan musim panas, selain berkesempatan mengikuti program home stay 8 hari di 
Yugawara-cho Prefektur Kanagawa, 4 hari di Yaidzu-shi Prefektur Shizuoka, siswa dapat 
mengikuti program home stay di berbagai wilayah Jepang seperti Kyushu, Okinawa, 
Hokkaido.  Juga ada kesempatan mengikuti home stay singkat selama akhir pekan di 
dalam kota.  

Pesta Akhir 
Tahun 

Menikmati akhir tahun dengan mengadakan kegiatan sebagai hasil karya siswa, antara 
lain menikmati masakan dari berbagai Negara, mencoba berbagai tebak-tebakan dan 
permainan. 

Ski 
Ikut serta dalam kegiatan ski yang diselenggarakan oleh Asosiasi Persahabatan Olahraga 

Siswa Asing. Pemula pun dapat menikmati kegiatan yang sangat disukai ini 
sampai-sampai diikuti oleh banyak lulusan JET. 

Menikmati 
Budaya 

Tradisional 

Dapat menikmati budaya tradisional Jepang seperti Kabuki atau Noh secara langsung.  
Ada kalanya dapat menyaksikan pertandingan Sumo yang sangat energetic.  Selain itu di 
sekolah juga diselenggarakan pelajaran yang menyediakan kesempatan mengikuti upacara 
minum teh. 

Mendaki 
Gunung Fuji 

Mengikuti kegiatan Mendaki Gunung Fuji yang diselenggarakan oleh Asosiasi 
Persahabatan Olahraga Siswa Asing selama 2 hari 1 malam. Selain mendaki Gunung Fuji, 
ada juga kesempatan untuk mendaki gunung-gunung lain di sekitar kota Tokyo.   

Menyaksikan 
Konser Musik 

Kami mengundang para murid untuk menghadiri orkestra dan konser musik. Di seluruh 
Jepang ada beratus-ratus orkes amatir yang tidak kalah dengan penampilan orkes 
profesional. Dapat dikatakan merupakan budaya unik Jepang. 

Kunjugan 
Sosial 

2-3 kali dalam setahun, diselenggarakan kunjungan per kelas ke pabrik, galeri seni, atau 
museum.  Adakalanya mengadakan kunjungan ke universitas bersama mahasiswa 
Jepang. 

Program 
Persahabatan 

dengan 
mahasiswa 

Dalam setahun, akan diadakan 20 kali lebih program persahabatan dengan kelompok 
mahasiswa Jepang.  Mengajak para mahasiswa untuk ikut dalam kelas percakapan di 
JET.  Selain itu mengunjungi universitas dan ikut ambil bagian dalam pertandingan olah 
raga, pesta kampus dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh mahasiswa.  
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Panduan Asrama 
 

JET menyediakan asrama yang cocok dan praktis bagi siswa.  Karena perlengkapan 

rumah dan kebutuhan sehari-hari semua sudah tersedia, siswa yang baru datang bisa 

langsung masuk. 

 
 

1. Masa kontrak 

“Kontrak jangka pendek” …. Masa kontrak adalah lebih dari satu bulan dan kurang dari 90 

hari.(terbatas bagi siswa dengan visa kunjungan singkat) 

“Kontrak jangka panjang”….Masa kontrak adalah lebih dari 91 hari dan kurang dari 2 tahun. 

(Pada dasarnya kontrak adalah selama 6 bulan, apabila akan menetap lebih dari 7 

bulan akan dikenakan biaya perpanjangan.) 

 

2. Sewa asrama dan Biaya perpanjangan 

 

3. Biaya ketika masuk asrama 

“Uang Pangkal” ¥30.000 (jangka pendek) atau ¥50.000 (jangka panjang) 

“Uang Jaminan” ¥30.000 (dikembalikan saat keluar asrama seharga ¥25.000) 

“Uang Asuransi kebakaran”  ¥6.000 

  Asrama Nishidai 

Lokasi 1-28-3 Takashimadaira, Itabashi-ku Tokyo 175-0082 

transportasi 6 menit jalan kaki dari stasiun “Nishidai” subway (Mita-line) 

Waktu 25 menit 

Kapasitas  
4 orang  

(1 ruang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi 1 dapur/ruang makan) 

Biaya 

“Uang pangkal”     (¥30.000/¥50.000), asuransi kebakaran (¥6.000),  

uang jaminan (¥30.000) 

“Pengeluaran bulanan ”  Sewa kamar (¥50.000),  

biaya layanan umum(¥10.000)  

“Biaya pembuatan kontrak” pembuatan kontrak(¥50.000) 

Fasilitas 
AC, tempat tidur, lemari, selimut, meja, kursi, lemari es, microwave, toaster, 

rice cooker, coin laundry, Wi-fi. 

Denah 

Interior ala barat, 2 kamar tidur 8m2, dapur-r.makan, kamar mandi, toilet, 

teras (selurhnya 28,04m2 ) 

 

  Kontrak Jangka Pendek Kontrak Jangka Panjang 

Masa Kontrak 1 bulan – 90 hari 91 hari – lebih dari 2 tahun 

Sewa Asrama ¥30.000 ¥50.000 

Biaya 

Perpanjangan 

Ketika akan mengubah kontrak  

menjadi kontrak jangka 

panjang, dikenakan selisih sewa 

kamar sebesar  ¥20.000.  

Bagi yang akan menetap lebih dari 7 

bulan, akan dikenakan biaya perubahan 

kontrak sebesar ¥50.000. 

Biaya ini hanya dibayarkan 1 kali dan 

berlaku sampai keluar dari asrama 

http://jet.ac.jp/jp/domitory.html#hasune#hasune
http://jet.ac.jp/jp/domitory.html#hasune#hasune


 

 

12 

 

 

4. Pengeluaran bulanan yang harus di setor ke sekolah  

＊khusus kontrak jangka panjang, pembayaran biaya 3 bulan pertama dilakukan di 

muka. 

“Sewa kamar”   ¥50.000 

“Biaya Layanan Umum” ¥10.000（biaya air, Wi-fi） 

 

5. Catatan 

Uang yang sudah dibayarkan, uang pangkal, biaya perubahan kontrak, sewa kamar, 

tidak dapat dikembalikan.  Murid diharuskan untuk membayar tagihan gas, listrik dan 

internet kepada perusahaan yang terkait. Ketika keluar dari asrama, biaya-biaya seperti 

listrik, gas dll. yang belum dibayar akan diambil dari uang jaminan.   

 

Penjemputan siswa yang baru masuk. 
Siswa yang akan tinggal di asrama JET, silakan naik Limousine Basu (bis 

bandara) tujuan Ikebukuro dari Bandara Narita atau Haneda.  Kami akan menjemput 

di Hotel Metropolitan-Ikebukuro, dan akan mengantarkan sampai ke asrama. 
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Perumahan Siswa yang praktis lainnya 

Nama Perumahan  Syarat Transportasi  Website QR Code 

Kaneko Share 
House Takinogawa 
※ sampai Maret 2024 

Putri 

Jalan kaki 5 menit dari 
Sekolah Bahasa 
Jepang JET 

http://www.hituji.jp
/comret/info/tokyo/k
ita/sharehouse-kan
ekoya 

 

Kaneko Share 
House 
Itabashi-Honcho 

Putra/
i 

Jalan kaki 2 menit dari 
Stasiun 
“Itabashi-Honcho” 
pada “Toei Mita Line”. 
(perjalanan 15 menit 
sampai JET) 

http://www.hituji.jp
/comret/info/tokyo/i
tabashi/apartments
-kanekoya 
 

 

Begood 
Ikebukuro-Honcho 

Putra/
i 

Jalan kaki 8 menit dari 
JET 

https://bgj.co.jp/hou
ses/BeGood 池袋本
町/ 

 

FlatShare 
Kita Ikebukuro 

Putra/
i 

Jalan kaki 10 menit 
dari JET 

https://bgj.co.jp/hou
ses/FlatShareKitai
kebukuroPort/ 

 

Kimura Building 
Putra/
i 

Jalan kaki 5 menit dari 
Sekolah Bahasa 
Jepang JET 

http://jet.ac.jp/kimu
rabuilding.pdf 

 

Hotel 
NISHIKAWAGUC
HI Weekly 

Putra/
i 

 

Jalan kaki 2 menit dari 
stasiun JR “Stasiun 
Nishi-kawaguchi” 
Keihin Tohoku-line  
(perjalanan20menit 
sampai JET) 

http://www.weekly
-mansion.jp/ 
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Q&A Kehidupan di Tokyo 

 
Q: Berapa sewa apartemen biasanya? 

A: Untuk ruangan 10 ㎡, kamar mandi, toilet, dapur kira-kira ¥80.000-¥90.000. 

Pada waktu kontrak, selain harus membayar uang sewa kamar 1 bulan, harus juga membayar reikin 

dan shikikin.  Untuk apartemen yang baru, Reikin maupun shikikin harus dibayarkan bersama uang sewa 

kamat 2 bulan, karena itu pada waktu kontrak ada baiknya menyediakan uang 5-6 bulan sewa kamar. 

 

Q: Apakah Reikin dan Shikikin itu? 

A: Reikin adalah biaya administrasi.  Ini tidak dapat dikembalikan.  Shikikin adalah uang jaminan, 

ketika keluar dari asrama, uang ini akan dikembalikan setelah dipotong biaya perbaikan dan lain-lain. 

 

Q: Apakah diperlukan penjamin ketika akan menyewa apartemen? 

A: Ya, perlu.  Selama terdaftar di JET, JET akan berperan sebagai penjamin, sehingga tidak perlu 

khawatir.  (Pada kondisi ini, siswa wajib menitipkan uang sewa satu bulan sebagai jaminan) 

 

Q: Berapa yang diperlukan untuk uang makan? 

A: kalau masak sendiri ¥40.000-¥60.000 perbulan.  Kalau makan di luar, sekali makan kira-kira 

¥600 

 

Q: Biaya hidup lainnya berapa kira-kira yang diperlukan?  

A: Untuk transportasi ¥5.000 - ¥10.000.  Biaya air, listrik, gas ¥5.000 - ¥10.000.  Selain itu perlu 

¥20.000 - ¥30.000.  Oleh karena itu biaya hidup satu bulan diluar uang sekolah kira-kira minimal ¥110.000 

- ¥130.000. 

 

Q: Apakah siswa JET boleh bekerja paruh waktu? 

A: Dengan visa pelajar, siswa diperbolehkan atas nama hukum, bekerja paruh waktu sebanyak 

kurang dari 28 jam/minggu.  Tapi kalau begitu datang berencana untuk langsung bekerja, pihak sekolah 

agak keberatan, oleh karena itu berdasarkan aturan sekolah, siswa diperkenankan bekerja setelah genap 3 

bulan sejak kedatangan pertama kali.  Siswa tidak dibenarkan bekerja di bar atau pachinko (tempat judi di 

Jepang) dan tempat-tempat hiburan sejenisnya.  Meskipun demikian, khusus siswa kelas persiapan di JET, 

tidak dibenarkan bekerja.  

 

Q: Biasanya siswa JET melakukan kerja paruh waktu seperti apa? 

A: Kebanyakan bekerja sebagai pramusaji atau pencuci piring di restoran, cleaning service gedung.  

Upahnya kira-kira ¥1.100/jam. 

 

Q: Bagaimana sewaktu mengalami sakit atau cedera? 

A: Seluruh siswa pada dasarnya harus ikut asuransi Kokumin Hoken (sejenis askes).  Dengan 

mengikuti Kokumin Hoken ini, siswa cukup menanggung 30% dari biaya pengobatan.  Sayangmya siswa 

program jangka pendek tidak bisa ikut asuransi ini,  oleh karena itu silakan masing-masing ikut asuransi 

perjalanan sebelum datang ke Jepang. 

Diluar skema di atas, siswa diminta untuk membayar premium asuransi perlindungan bencana 

sebesar ¥2.000/tahun.  Bagi siswa program jangka pendek dikenakan ¥200/bulan.  Seluruh siswa wajib 

mengikutinya.  Asuransi ini meliputi perlindungan terhadap kecelakaan semasa belajar atau dalam 

perjalanan pulang pergi ke sekolah.  Berdasarkan aturan perlindungan bencana, siswa sekolah bahasa 

Jepang, maka akan menerima penggantian dari asuransi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.   

 

Kematian/cacat 

tetap 

Masuk 

Rumah 

Sakit 

Berobat 

jalan 

Kompensasi Tanggung 

Jawab 

(terhadap orang) 

Kompensasi Tanggung Jawab 

(terhadap barang) 

¥1.700.000 
¥2.400 

(sehari) 

¥1.500 

(sehari) 

¥50.000.000 /orang 

¥500.000.000/kecelakaan 

¥5.000.000/kecelakaan 

(tidak dapat dicairkan tunai) 

 

Q: Bagaimana kalau ada gempa? 

A: Bangunan sekolah terbuat dari beton dengan rangka besi dan dirancang tahan gempa, oleh karena 

itu meskipun terjadi gempa berskala besar, siswa aman di dalam gedung.  Pada peristiwa gempa yang 

terjadi pada 11 Maret 2011 pun, bangunan tidak mengalami kerusakan.  Asrama pun demikian.  Kami 

juga secara berkala melaksanakan latihan penanggulangan bencana, sebagai tindakan bersiaga. 
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Panduan Pendaftaran 

Sekolah Bahasa Jepang JET tahun 2023 

 

１．Program  

Program Penerimaan Tinggatan dan Kelas 

Program 1 tahun 

Persiapan masuk 

Universitas S1/Pasca 

April 
Kelas Persiapan Bahasa Jepang A 

(Tingkat menengah ～lanjutan) 

Program 1,5 tahun 

Persiapan masuk 

Universitas S1/Pasca 

Oktober 
Kelas Persiapan Bahasa Jepang B 

(Tingkat menengah ～lanjutan) 

Program 2 tahun 

Persiapan masuk 

Universitas S1/Pasca 

April 

Kelas Bahasa Jepang Dasar A 

(Tingat dasar ～menengah) 

→Kelas Persiapan Bahasa Jepang A 

(Tingat menengah ～lanjutan) 

Program 1 tahun 

Bahasa Jepang 
April/Oktober 

Kelas Bahasa Jepang Dasar A atau B 

(Tingkat Dasar ～Menengah ～Lanjutan) 

 

２．Kapasitas Penerimaan    
150 orang 

 

３．Syarat Penerimaan 
1) Telah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun di luar negeri 

2) Telah menyelesaikan pendidikan menengah dan memenuhi syarat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di luar negeri  

3) diakui memiliki kemampuan belajar di sekolah kami, minimal sama dengan butir di 

atas 

＊ Ada pelamar dari beberapa wilayah/Negara yang tidak dapat kami terima, oleh karena 

itu mohon melakukan konfirmasi terlebih dahulu.  

 

４．Kelengkapan Pendaftaran 

(Lengkapi dokumen yang penting dari masing-masing kelompok A dan B) 

A  Dokumen Pendaftaran 

1) Formulir pendaftaran (format JET) 1 

2) Riwayat Hidup (format JET) 1 

3) Ijazah atau surat keterangan lulus terakhir (asli) 1 

4) Surat keterangan terdaftar yang terakhir dan daftar nilai 1 

5) Fotokopi paspor 1 

6) Foto (4x3) (diambil tidak lebih dari 3 bulan yang lalu) 7 

 

B  Dokumen Pendaftaran 

 a. Apabila pelamar mendapat kiriman uang dari orang tua atau keluarga 
1) Surat keterangan dana di bank milik pengirim dana (asli) 1 

2) Surat keterangan penyandang dana (format JET) 1 

3) Dokumen yang menjelaskan hubungan pengirim dana dengan pelamar (fotokopi kartu 

keluarga, dokumen asli akte lahir atau fotokopi disertai asli)  1 

4) Dokumen yang menjelaskan pekerjaan dan pendapatan pengirim dana 1 

 b. Apabila “pelamar mendanai diri sendiri” 

(bila pelamar memiliki pengalaman kerja yang cukup) 
1) Surat keterangan dana di bank atas nama pelamar (asli) 1 

2) Dokumen yang menjelaskan pekerjaan dan pendapatan pelamar 1 
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 c. Apabila penyandang dana adalah keluarga yang tinggal di Jepang 
1) Surat keterangan penyandang dana (format JET) 1 

2) Surat keterangan pajak yang memuat pendapatan 1 

  (dari kantor Kelurahan atau Kecamatan)  

3) Dokumen keterangan dana di bank dari pengirim dana (asli) 1 

4) Dokumen yang menjelaskan hubungan dengan pelamar 1 

5) Dokumen yang menjelaskan pekerjaan 1 

6) Dokumen yang menjelaskan status 1 

＊Untuk pendaftaran dari beberapa negara (Indonesia, dkk.), ada dokumen lain yang harus 

diberikan selain daftar diatas 

 

５．Cara melamar 

(silakan masukkan lamaran mengikuti salah satu cara berikut)   
1) Pelamar atau penyandang dana mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran  

disertai biaya pelajaran pilihan sebesar ¥20.000 ke loket pendaftaran kantor kami. 

2) Kirimkan biaya seleksi dokumen sebesar ¥20.000 melalui transfer bank, kemudian 

kirimkan formulir pendaftaran dengan pos tercatat ke alamat sekolah. (Biaya transfer 

ditanggung oleh pihak pengirim ) 

3) Pelamar mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor sekolah kami. 

 

６．Waktu Pendaftaran  

Mulai belajar Masa pendaftaran 

April 2023 1 September -15 November 2022 

Oktober 2023 13 Maret - 15 Mei 2023 

＊Catatan 

Apabila jumlah peserta sudah mencukupi pendaftaran dapat ditutup lebih awal. 

 

７．Seleksi di tingkat sekolah 
Seleksi akan dilakukan terhadap formulir yang dikirimkan bersama biaya pelajaran 

sebesar ¥20.000, dan kami akan mengirimkan pemberitahuan lulus atau tidak.  Bagi 

mereka yang lulus, kami akan mengeluarkan surat tanda diterima.  Pada saat itu silakan 

membayar uang sekolah.  Setelah penerimaan diumumkan, apabila mengundurkan diri, 

uang sekolah dan uang pelajaran pilihan tidak dapat dikembalikan.  

 

８．Seleksi di tingkat imigrasi 
Dokumen pelamar yang telah lulus seleksi di tingkat sekolah akan kami masukkan ke 

kantor imigrasi untuk mendapatkan surat ijin belajar yang akan digunakan untuk mengurus 

visa belajar. 

Setelah melalui penyeleksian, bagi pelamar yang menerima pemberitahuan telah 

keluarnya “surat ijin belajar”, kirimkanlah biaya pendidikan.  Kirimkan juga ¥15.000 untuk 

asuransi tahun pertama dan biaya penggantian fotokopi bahan pelajaran.  Setelah 

membayar pelamar bisa menerima surat ijin belajar. 

Hasil seleksi program yang mulai bulan April akan diumumkan sekitar bulan Februari, 

sedangkan program yang mulai bulan Oktober akan diumumkan sekitar bulan Agustus. 

 

９．Prosedur sampai dengan masuk 
Pelamar yang sudah menerima “surat ijin belajar” (Certificate of Eligibility ) ,  

mengurus visa di Kedutaan Jepang atau Konsulat Jendral Jepang di Negara masing-masing. 
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10．Pembayaran (termasuk pajak)   

Biaya Seleksi Dokumen ¥20.000 
dibayarkan waktu 

seleksi dokumen 

Biaya Masuk  ¥50.000 
dibayarkan waktu 

diterima  

Pelajaran 
Program 1 thn Bhs Jepang  

(Kelas Bahasa Jepang Dasar A/B) 

¥700.000 dibayarkan ketika 

menerima surat 

ijin belajar. 

(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥350.000 

Semester II:  ¥350.000 

Pelajaran 

Program 1 thn Persiapan  

(Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan A) 

¥820.000 

dibayarkan ketika 

menerima surat 

ijin belajar. 

(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥410.000 

Semester II:  ¥410.000 

Program 1,5 thn Persiapan  

(Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan B) 

¥1.170.000 
(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥350.000 

Semester II:  ¥410.000 

Semester III:  ¥410.000 

Program 2 thn Persiapan  

(Kelas Bahasa Jepang. Dasar A + 

Kelas Bahasa Jepang dan 

Persiapan A) 

¥1.520.000 
(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥350.000 

Semester II:  ¥350.000 

Semester III:  ¥410.000 

Semester IV:  ¥410.000 

Pelajaran Pilihan 

Matematika ¥70.000 

Fisika, Kimia, Biologi 

masing-masing ¥35.000 

dibayarkan waktu 

mendaftar setelah 

diterima 

Catatan: 

１. Biaya pendidikan harus dibayarkan seluruhnya, apabila akan dicicil, batas waktu pembayaran 

adalah sebagai berikut: 

Semester yang mulai bulan April paling lambat dibayar tanggal 1 Maret 

Semester yang mulai bulan Oktober paling lambat dibayar tanggal 1 September. 

２. Uang yang telah dibayar sebelumnya, sebagai peraturan dasar tidak dapat dikembalikan.   

(1) Apabila terdapat alasan yang tidak dapat dihindari sebelum masuk sekolah, biaya selain 

biaya seleksi dokumen dan uang masuk akan dikembalikan dengan syarat menyerahkan 

kembali surat pernyataan diterima. 

(2) Apabila tidak dapat masuk sekolah karena tidak menerima surat izin belajar di luar negeri 

maka uang masuk akan dikembalikan dengan syarat menyerahkan surat pernyataan 

diterima. 

(3) Apabila terdapat alasan yang tak dapat dihindari untuk berhenti di tengah periode belajar, 

biaya sekolah untuk semester kedepannya akan dikembalikan. 

３. Biaya untuk bahan ajar menjadi tanggung jawab masing-masing.(buku teks, foto copy bahan ajar 

dan lain-lain kira-kira ¥10.000 - ¥20.000 pertahun.) 

 

11．Pengiriman Biaya  

１. Pengiriman melalui rekening bank 

 

 

 

 

 

 
＊Ketika mentransfer uang, tolong transfer dengan nama pelamar. 

＊Biaya pengiriman uang menjadi tanggungan pengirim. 

＊Apabila pelamar tidak mempunyai akses dengan bank tersebut di atas, kadang-kadang ongkos 

kirimnya akan dipotong dari uang yang dikirim dan sedikit  lebih besar dari ongkos kirim biasanya, 

oleh karena itu apabila ada kekurangannya mohon dibayarkan setelah masuk sekolah. 

Bank    : Mizuho Bank Ltd., Ikebukuro Nishiguchi Branch 

SWIFT CODE   : MHCBJPJT 

Nomor Rekening : 2 9 2 2 5 0 9 

Penerima : JET NIHONGO GAKKO 

Alamat : 7-8-9 Takinogawa, Kitaku, Tokyo 114-0023 Japan  

Telepon : +81 – 3 – 3916 – 2101 
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２. Pembayaran dengan kartu kredit 

 

 

 

Pembayaran dapat dilakukan dengan akses link berikut dibawah ini. 

URL  : https://www.flywire.com/pay/jet-academy/ 

Layanan Tanya Jawab : Nomor Amerika +1 800 346 9252 

    Jepang   +81 (50) 5846 6695 

＊Dimohon untuk tidak mengirim uang biaya hidup untuk anak melalui servis ini. 

＊Untuk menggunakan layanan flywire ini diperlukan registrasi akun terlebih dahulu. Pada 

saat registrasi tersebut, dimohon untuk mengisi dengan benar nama (huruf alphabet) dan 

nomor surat ijin belajar di luar negeri (atau nomor kartu pelajar). Setelah registrasi selesai, 

akun ini dapat digunakan untuk pembayaran waktu selanjutnya yang akan datang. 

https://www.flywire.com/pay/jet-academy/
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Program Pendek (2022-2023) 

 Waktu Tingkatan 

Biaya Seleksi 

Dokumen + 

uang masuk 

Biaya 

Pendidikan 

1. 3 Oktober – 23 Desember 2022 
Level Dasar I / Dasar II / 

Menengah I / Menengah II 

Biaya Seleksi 

Dokumen 

¥20.000 

+ 

uang masuk 

¥25.000 

¥201.000 

2. 
1 November – 27 Januari 2023 

(24 Desember – 4 Januari 

libur musim dingin) 

Level Dasar II / Menengah I / 

Menengah II 
¥201.000 

3. 
1 Desember – 24 Februari 2023 

(24 Desember – 4 Januari 

libur musim dingin) 

Level Dasar II / Menengah I / 

Menengah II / Lanjutan 
¥201.000 

4. 5 Januari – 10 Maret 2023 
Level Menengah I / Menengah 

II / Lanjutan  
¥134.000 

5. 3 April – 23 Juni 
Level Dasar I / Dasar II / 

Menengah I / Menengah II 
¥210.000 

6. 8 Mei – 28 Juli 
Level Dasar I / Dasar II / 

Menengah I / Menengah II 
¥210.000 

7. 1 Juni – 11 Agustus 
Level Dasar II / Menengah I / 

Menengah II 
¥185.000 

8. 3 Juli -11 Agustus 
Level Dasar I / Dasar II / 

Menengah I / Menengah II 
¥115.000 

9. 
3 Juli – 15 September 

(12 – 20 Agustus libur musim panas) 

Level Dasar I / Dasar II / 

Menengah I / Menengah II 
¥185.000 

10. 2 Oktober – 22 Desember 
Level Dasar I / Dasar II / 

Menengah I / Menengah II 
¥210.000 

11. 
1 November – 26 Januari 2024 

(23 Desember – 4 Januari 

libur musim dingin) 

Level Dasar II / Menengah I / 

Menengah II 
¥210.000 

12. 
1 Desember – 22 Februari 2024 

(23 Desember – 4 Januari 

libur musim dingin) 

Level Dasar II / Menengah I / 

Menengah II / Lanjutan 
¥210.000 

13. 5 Januari – 8 Maret 2024 
Level Menengah I / Menengah 

II / Lanjutan  
¥140.000 

 

 Buku Teks bisa dibeli di toko buku, akan tetapi untuk biaya fotokopi bahan ajar yang 

dibagikan pada waktu belajar sebesar ¥500/bulan. 

 Seluruh siswa harus ikut asuransi kecelakaan (dengan biaya asuransi ¥200/bulan).  Akan 

tetapi karena asuransi ini tidak termasuk untuk sakit dan cedera sehari-hari, silakan ikut 

asuransi perjalanan di Negara masing-masing sebelum datang ke Jepang. 

 

◆ CARA MENDAFTAR 

 (1) Kirimkan Formulir Pendaftaran, Daftar Riwayat Hidup, 4 lembar foto (4x3), dan fotokopi 

paspor ke sekolah kami satu bulan sebelum tanggal sekolah dimulai.  

(Dapat juga dikirim menggunakan E-mail berupa file PDF) 

 (2) Setelah menerima dokumen pendaftaran, kami akan mengirimkan tagihan biaya mata kuliah 

pilihan, biaya masuk serta uang sekolah dan lain-lain.  Bayarlah melalui transfer ke bank 

yang telah kami tunjuk. 

(3) Setelah kami mengkonfirmasi penerimaan biaya-biaya, kami akan mengirimkan dokumen 

ijin sekolah ditujukan kepada pelamar. 

＊ Uang yang telah kami terima tidak dapat kami kembalikan. 

 (4) Pengurusan visa short stay, visa working holiday, silakan dilakukan di Kedutaan Jepang 

di masing-masing Negara. 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●Kursus privat / semi privat 

1-1  ¥5.500 1-2  ¥3.000 1-3  ¥2.100  per 50 menit 
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Kursus Musim Panas 2023 
 

Kursus Bahasa Jepang 4 Minggu (Course A) 
 

Level : Pemula Level 1, Level 2;  Menengah Level 1, Level 2 

Tanggal Kursus : 3 Juli (Senin) － 28 Juli (Jumat)   [4 minggu] 

Waktu:  9:00 － 12:40 

(Tidak ada kelas pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional; akan ada 1 atau 2 

hari dengan kelas siang.) 
 

Kelas akan dibagi sesuai dengan kemampuan mendengar, berbicara, menulis, 

dan membaca murid. Juga ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kompetisi pidato tahunan sekolah pada akhir Juli! Selain itu juga akan ada 

pariwisata di sekitar Tokyo, Kabuki, dan Festival Kembang Api! 

Kelas yang menyenangkan dan seru menunggumu merasakan budaya Jepang! 
 

 

Kursus Percakapan (Course B) 
 

Level : Pemula sampai Menengah 

Tanggal  Kursus: 31 Juli (Senin) － 12 Agustus (Jumat)  [2 minggu] 

Waktu : 10:00 － 12:40 
*Tidak ada kelas pada hari Sabtu dan Minggu. 

*Meskipun tanggal 11 Agustus (Jumat) merupakan hari libur, kegiatan belajar masih 

diadakan. 

 

Apakah kamu ingin mempertinggi kemampuan berbicaramu? Kursus ini 

pilihan yang tepat! Kami menggunakan Film dan Drama sebagai materi 

belajar.  Selain belajar dari Film, ada latihan berbicara percakapan 

sehari-hari! Belajar Bahasa Jepang menjadi lebih menyenangkan. Kamu juga 

bias berkomunikasi dengan murid universitar local secara langsung!! 
 

 

○Biaya: Biaya Seleksi Dokumen: 20.000 JPY 

 Biaya Masuk:  25.000 JPY 

 Pelajaran:  (3 Juli ~ 11 Agst) 115.000 JPY   

(3 Juli ~ 15 Sept) 185.000 JPY 

 Buku cetak dan materi belajar: Around 4.000 JPY 

 

○Sekolah menyediakan pilihan asrama atau tempat tinggal lain. 

○Semua siswa diharuskan untuk punya asuransi perjalanan sebelum keberangkatan. 

○Tolong sampaikan form pendaftaran, resume, fotokopi passport dan 4 lembar foto 4cm 

x 3cm sampai dengan pertengahan Juni.  

 

Kursus Bahasa Jepang (Course C) 
 

Tanggal Kursus : 21 Agustus (Senin) － 15 September (Jumat) [4 minggu] 

Waktu:  9:00 － 12:40 

Kursus ini dapat dilanjutkan setelah Course A untuk menlanjutkan belajar 

Bahasa Jepang 
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Kursus Bahasa Jepang (Business Course) 2023 
 

【Isi course】 

〇Belajar bahasa Jepang dengan target N2 atau N1 dalam waktu 3 bulan (lebih 

dari 270 koma; 1 koma = 50 menit) 

〇5 kali seminar kerja (①guidance ②Analisis diri dan perusahaan ③Personal 

summary dan penulisan CV ④Latihan wawancara ⑤Pertemuan dan diskusi 

dengan manajemen perusahaan) 

〇Interaksi dengan murid universitas Jepang dan penduduk Jepang 

〇Aktivitas untuk mengenali budaya Jepang (Kabuki, dll.), tamasya 

・Kelas tata krama bisnis dan komunikasi (※ bagi yang berminat. Harga 

terpisah.) 

・Kunjungan ke perusahaan、internship (※bagi yang berminat. Bukan pekerjaan 

paruh waktu.) 

 

【Periode Kursus】  

〇Kursus April  

3 April – 23 Juni 2023  

(dapat diperpanjang) 

〇Kursus Oktober 

2 Okt – 22 Des 2023  

(dapat diperpanjang) 

 

【Jam pelajaran】  

Senin-Jumat jam 9:00～12:40、dan 

jam 14:00～15:45 untuk 2-3 hari 

dalam seminggu 

 

【Target】  

Bagi yang memiliki kemampuan 

Bahasa Jepang lebih dari N3, dan 

keinginan untuk bekerja di Jepang 

dengan sungguh-sungguh. 

 

【Batas pendaftaran】 

〇Kursus April…1 Maret 

〇Kursus Oktober…1 September 

【Biaya sekolah】  

Biaya Seleksi Dokumen ¥20.000 

Biaya masuk ¥25.000 

Biaya pelajaran ¥210.000 

------------------------------------------------------ 

Total ¥255.000 

 

※Ada biaya material pengajaran 

(buku, dll.)  sekitar ¥5.000-¥10.000 

 

【Cara pendaftaran】 

Berkas pendaftaran, riwayat 

pendidikan, foto, fotokopi paspor 

dikirim dengan bentuk PDF file ke 

info@jet.ac.jp melalui email. 

Baru dikenakan pembiayaan setelah 

ada kepastian dari kemampuan 

Bahasa Jepang. 

mailto:info@jet.ac.jp


 



 

 

 

 

  

  

  

FFaacceebbooookk                IInnssttaaggrraamm                YYoouuTTuubbee  

  

  

  

  

    FFOOLLLLOOWW  UUSS！！！！  

 

JJEETT  AACCAADDEEMMYY  
－Japanese Language School－ 

7－8－9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, 114－0023 JAPAN 

(In front of East exit of Itabashi Station, JR) 

 TEL.  + 8 1 - 3 - 3 9 1 6 - 2 1 0 1 

 FAX.  + 8 1 - 3 - 3 9 1 6 - 5 3 3 3 

E-mail.  i n f o @ j e t . a c . j p 

  HP.  h t t p s : / / j e t . a c . j p / 


