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Panduan Pendaftaran 

Sekolah Bahasa Jepang JET tahun 2022 

 

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 2022 1 September -15 November 2021 

Oktober 2022 7 Maret - 16 Mei 2022 

＊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 ¥12.000 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) 

¥670.000 dibayarkan ketika 

menerima surat 

ijin belajar. 

(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥335.000 

Semester II:  ¥335.000 

Pelajaran 

Program 1 thn Persiapan  

(Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan A) 

¥780.000 

dibayarkan ketika 

menerima surat 

ijin belajar. 

(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥390.000 

Semester II:  ¥390.000 

Program 1,5 thn Persiapan  

(Kelas Bahasa Jepang dan Persiapan B) 

¥1.115.000 
(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥335.000 

Semester II:  ¥390.000 

Semester III:  ¥390.000 

Program 2 thn Persiapan  

(Kelas Bahasa Jepang. Dasar A + 

Kelas Bahasa Jepang dan 

Persiapan A) 

¥1.450.000 
(pembayaran dengan cicilan) 

Semester I :  ¥335.000 

Semester II:  ¥335.000 

Semester III:  ¥390.000 

Semester IV:  ¥390.000 

Pelajaran Pilihan 

Matematika ¥66.000 

Fisika, Kimia, Biologi 

masing-masing ¥33.000 

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/

