Keterangan Jurusan Bahasa Jepang
Jurusan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Jepang secara luas diawali dengan pemahaman budaya Jepang,
melalui pelajaran “mendengar, berbicara, membaca, dan menulis” dalam Bahasa Jepang secara komprehensif, dan secara
bersamaan menyediakan kesempatan untuk partisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti kunjungan ke
industri, program pertukaran dan acara-acara kemasyarakatan setempat.
Melalui metode pengajaran langsung di dalam kelas dengan jumlah murid sedikit yang disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing individu, kemampuan Bahasa Jepang yang diperlukan untuk dapat belajar di Universitas, Program Pasca Sarjana,
atau Sekolah Kejuruan maupun untuk mencari kerja di Jepang, dapat dipelajari dengan baik.
Selain itu, kami juga menyediakan bimbingan khusus dengan menggunakan kurikulum khusus untuk menghadapi Tes
Kemampuan Bahasa Jepang JLPT dan EJU. Untuk melatih kemampuan Bahasa Jepang secara bertahap, pelatihan selama 1 tahun
terbagi atas 4 periode. Program Dasar Tingkat Pemula bertujuan untuk melatih kemampuan Bahasa Jepang level N3 sampai N2,
sedangkan Program Tingkat Menengah selama 1 tahun atau 1,5 tahun bertujuan untuk melatih Kemampuan Bahasa Jepang level
N1 sampai N2.
Keterangan Program
Program

Kapasitas

Admisi

Jangka Waktu Program

20 orang

April

1 tahun

20 orang

April

1 tahun

20 orang

Oktober

1,5 tahun

Program Dasar 1 (Tingkat
Pemula)
Program 1 Tahun (Tingkat
Menengah)
Program 1,5 Tahun

Waktu Pelajaran
Penuh waktu (Senin – Jumat) 24
jam/minggu
Penuh waktu (Senin – Jumat) 24
jam/minggu
Penuh waktu (Senin – Jumat) 24
jam/minggu

Syarat Penerimaan
Aplikan telah melewati pendidikan formal selama 12 tahun atau lebih.
Biaya
Program

Uang Pendaftaran

Biaya Pelajaran

Biaya Fasilitas dan
Peralatan

Total

60.000 Yen

500.000 Yen

60.000 Yen

620.000 Yen

60.000 Yen

500.000 Yen

60.000 Yen

620.000 Yen

60.000 Yen

750.000 Yen

90.000 Yen

900.000 Yen

Program Dasar 1 Tahun
(Tingkat Pemula)
Program 1 Tahun (Tingkat
Menengah)
Program 1,5 Tahun

※Selain biaya yang tertera di atas, juga diperlukan biaya lainnya seperti Biaya Seleksi sebesar 20.000 Yen, Biaya Materi
Pengajaran sekitar 20.000 Yen/tahun, Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebesar 5.000 Yen. Bagi yang menyelesaikan Program
Dasar dan melanjutkan ke Program 1 Tahun, tidak dibutuhkan pembayaran ulang Uang Pendaftaran dan Biaya Seleksi.
Metode Pembayaran
Silahkan melunasi pembayaran pada waktu Surat Pemberitahuan Penerimaan diterima. (pembayaran dapat dilakukan secara
berangsur, silahkan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut).
Jika Pembayaran Angsuran Diharapkan
Program 1 Tahun
Waktu

Desember

Akhir September

Akhir Desember

Total

Jumlah

370.000 Yen

150.000 Yen

100.000 Yen

620.000 Yen

Program 1,5
Tahun
Waktu

Juni

Akhir Januari

Akhir September

Akhir Desember

Jumlah

Jumlah

440.000 Yen

210.000 Yen

150.000 Yen

100.000 Yen

900.000 Yen

※ Biaya yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. Namun jika aplikasi visa ditolak, biaya akan dikembalikan secara penuh.
Rekening Tujuan Transfer
Bank Chugoku Cabang Mihara, Nomor Rekening 1384005
Atas nama: Korporasi Sekolah Yamanaka Gakuen Mihara International Foreign Language Academy Kepala Sekolah Kohei
Yamanaka
Mengenai Biaya Lainnya
Untuk Biaya Materi Pengajaran, Biaya Asuransi Lengkap untuk Pelajar Asing dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan dibayarkan
pada waktu masuk sekolah.
	
 
	
 
	
 
	
 

Status Tinggal
Bagi pelajar Jurusan Bahasa Jepang di sekolah ini, akan diberikan Visa College Student sebagai orang yang melakukan studi di
Jepang.
Mengenai Penjamin (Guarantor)
Pada prinsipnya, agar murid dapat menjalankan kehidupan sebagai pelajar asing dengan tenang, dibutuhkan penjamin pribadi
yang berdomisili di Jepang. Silakan berkonsultasi dengan pihak sekolah apabila aplikan tidak memiliki penjamin. Keluarga yang
berada di negara asal juga memungkinkan untuk menjadi penjamin.
Kualifikasi penjamin
Orang yang berada di Jepang dan pada prinsipnya bertempat tinggal di dalam atau di daerah sekitar kota Mihara serta
memiliki pekerjaan.
Apabila penjamin adalah warga negara asing, calon penjamin harus sudah tinggal di Jepang selama lebih dari 10 tahun
dan bisa mengerti bahasa Jepang.
Peranan dari penjamin
Menggantikan pelajar asing untuk melaksanakan pengurusan prosedur penerimaan sebagai pelajar asing.
Mengawasi agar pelajar asing tidak melakukan akitivitas diluar yang diperbolehkan
Memberikan bimbingan dan saran yang diperlukan mengenai cara belajar dan kehidupan sehari-hari kepada pelajar asing
serta memberikan jaminan perihal biaya hidup dan biaya perjalanan kembali ke negara asal.
Mengenai Kehidupan di Sekolah
Tempat Tinggal
Sekolah menyediakan fasilitas asrama. Bagi yang berminat silakan mendaftar.
Biaya asrama : 15.000 Yen/bulan atau lebih (Tergantung jenis kamar). Biaya listrik, gas dan air: sesuai penggunaan.
Apabila tinggal di apartemen swasta biaya sewanya berkisar 30.000-50.000 Yen dan pada saat masuk harus membayar
uang kunci dan uang deposit.
Biaya Hidup
Secara umum diperlukan biaya makan sekitar 30.000-50.000 Yen , biaya asrama dan lainnya tergantung pada masingmasing individu. Apabila berkeinginan untuk bekerja part time, pelajar asing dapat bekerja selama 28 jam per minggu
setelah mendapatkan izin melakukan aktivitas di luar izin tinggal.Tetapi harap diperhatikan untuk tidak melakukan
pekerjaan part time berlebihan. Selama 2 bulan pertama setelah tiba di Jepang diharapkan pelajar asing lebih
berkonsentrasi ke pelajaran dan menyesuaikan diri terhadap kehidupan di Jepang.
Kesehatan
Sebagai persiapan apabila sakit atau mendapatkan kecelakaan yang tidak terduga, pelajar asing dipersiapkan untuk masuk
ke asuransi sebagai berikut,
Asuransi Kesehatan Nasional (Berkisar 15.000 Yen/tahun atau 2.000 Yen/bulan)
Asuransi Umum bagi Pelajar Asing (Berkisar 2.000 Yen/Tahun)
Sekolah mengadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan setiap murid diharapkan selalu berpartisipasi.
Beasiswa
Sekolah menyediakan beasiswa. Selain itu, grup sponsor dari sekolah juga memberikan subsidi kepada pelajar yang
berprestasi. Pelajar asing juga dapat mengajukan aplikasi beasiswa-beasiswa lainnya seperti dukungan biaya sekolah untuk
pelajar asing dari Japan Student Services Organization.
Kehidupan Sehari-hari dan Bimbingan Belajar
Murid dapat berkonsultasi kapanpun juga apabila mempunyai masalah atau pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari,
pendidikan maupun pelajaran. Selain itu, sekolah juga mengadakan wawancara secara berkala mengenai pendidikan dan
pelajaran.
Kegiatan di Sekolah
Selain belajar, murid juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah seperti kegiatan
ekstrakurikuler seperti kunjungan ke industri dan field trip, pertandingan olah raga, berbagai program pertukaran, festival
dan lain sebagainya. Melalui interaksi dengan pelajar Jepang lainnya dan masyarakat sekitar diharapkan pelajar asing bisa
mendapatkan pengalaman mengenai kebudayaan dan adat-istiadat Jepang secara langsung.

Prosedur dari Aplikasi sampai Penerimaan
1.Aplikasi
Jenis Formulir Aplikasi

Berhu
bunga
n
denga
n
Aplika
n

Berhu
bunga
n
denga
n
Penja
min
(Gurat
antor)
Biaya

(1)

Formulir Pendaftaran

Sertakan foto

(2)

Formulir Alasan Mendaftar ke Sekolah Ini / Formulir
Alasan Pendaftaran (untuk Imigrasi)

Diisi sendiri oleh Aplikan

(3)

Ijazah SMA atau Tingkat Pendidikan Terakhir

Asli

(4)

Rapor SMA atau Transkrip Tingkat Pendidikan Terakhir

Asli

(5)

Surat Keterangan Belajar di Universitas (Asli)

Bagi aplikan yang sedang belajar di
universitas

Surat Keterangan Bekerja Terbaru (Asli)

Bagi aplikan yang bekerja setelah lulus

(6)

Pas foto 3x4 cm 7 lembar

Tuliskan nama Anda di bagian belakangnya

(ﾌ)

Daftar Riwayat Hidup (CV)	
  

(8)

Formulir Pemeriksaan Kesehatan

(9)

Fotokopi Paspor

(10)

Surat Keterangan Jumlah Tabungan

(11)

Dokumen untuk membuktikan Kemampuan Bahasa
Jepang

(12)

Surat Ikrar

(13)

Surat Jaminan

(14)

Surat Keterangan Alasan Menjadi Penjamin

(15)

Surat Pernyataan menjadi Penjamin Biaya

(16)

Sertifikat Keterangan Bekerja Penjamin Biaya

(17)

Surat Keterangan Domisili (Juminhyo) dari Penjamin
biaya

(18)	
 

Surat Keterangan Penghasilan (shotoku shomeisho)	
  dari
Penjamin Biaya

Jika akan membayar uang sekolah sendiri

Menggunakan jitsuin (cap resmi terdaftar)
//
//
Sertifikat Retur Pajak (Bagi Wiraswasta),
Salinan Sertifikat Registrasi Perusahaan (Bagi
Karyawan)
Yang mencantumkan registrasi dari seluruh
anggota keluarga
Yang dikeluarkan oleh pemerintah kota/desa
(atau Surat Keterangan Pembayaran Pajak
(nouzei shomeisho))

Surat Registrasi Cap Resmi (inkan shomei) dari Penjamin
Biaya
Surat Keterangan Hubungan antara Penjamin Biaya dan
(20)
Aplikan
※Jika penjamin tidak sama dengan aplikan, silahkan sertakan syarat 15 – 20.
※Untuk keterangan lebih lanjut silahkan mengacu pada material dokumen mengenai formulir pendaftaran.
(19)

Cara Aplikasi
Kirimkan seluruh berkas aplikasi beserta Biaya Seleksi (20.000 Yen) melalui pos terdaftar atau silahkan bawa sendiri.
Alamat Pengiriman
5-8-15 Miyaoki, Mihara-shi, Hiroshima 723-0016
Korporasi Sekolah Yamanaka Gakuen Mihara International Foreign Language Academy Kantor Pendaftaran Jurusan Bahasa
Jepang
Masa Pendaftaran
Untuk mulai bulan April: 1 Oktober – 15 November / Untuk mulai bulan Oktober: 1 April – 15 Mei
2. Metode Seleksi dan Pemberitahuan Hasil Seleksi
Metode Seleksi
Seleksi dengan cara penyaringan dokumen dan wawancara dengan penjamin
(Bagi aplikan yang direkomendasi, juga akan dilaksanakan tes tertulis dan wawancara dengan aplikan)
Pemberitahuan Hasil Seleksi
Hasil seleksi akan diberitahukan kepada penjamin . Setelah menerima Surat Pemberitahuan Penerimaan, silahkan
melakukan prosedur penerimaan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
	
 

3. Prosedur Penerimaan
Setelah Surat Pemberitahuan Penerimaan diterima, silahkan mentransfer pembayaran ke rekening yang telah ditetapkan.
	
 
※ Jika aplikasi visa ditolak, biaya akan dikembalikan secara penuh.
4. Penerbitan Sertifikat Penerimaan ※Diperlukan untuk mengajukan aplikasi visa	
 
Setelah transfer pembayaran telah dikonfirmasi, Sertifikat Penerimaan akan diterbitkan dan dikirimkan kepada penjamin.
	
 
5. Sertifikat Kelayakan (Certificate of Eligibility) ※Diperlukan untuk mengajukan aplikasi visa
Pihak sekolah akan mengajukan aplikasi untuk Sertifikat Kelayakan kepada Biro Imigrasi Hiroshima. (Perlu waktu sekitar 1-2
bulan sampai diterbitkannya Sertifikat Kelayakan).
Setelah Sertifikat Kelayakan diterima dari Biro Imigrasi, pihak sekolah akan langsung mengirimkan kepada penjamin.
Penjamin diminta untuk mengirimkan Sertifkat Kelayakan kepada aplikan.
6. 7. Aplikasi dan Penerbitan Visa
Aplikan dipersilahkan pergi ke Misi Diplomatik (Kedubes/Konsulat Jenderal) Jepang terdekat dengan membawa hal-hal
tersebut di bawah ini:
	
  	
  1. Sertifikat Kelayakan 2. Sertifikat Penerimaan 3. Paspor
	
 
8. Pemberitahuan Rencana Datang ke Jepang
Penjamin diminta untuk memberitahukan pihak sekolah tentang rencana kedatangan pelajar asing ke Jepang.
Ketika berpikir untuk meninggalkan tanah kelahiran, hidup di negara yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda, terlebih
lagi jika hidup di negara dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu kita, bahasa menjadi seperti tembok besar yang
terbentang di hadapan kita. Akan tetapi, pada saat kita bisa menguasainya, justru hanya bahasalah yang akan memberikan
manfaat besar yang dapat membantu kita. Kemudian, secara bersamaan, bahasa dapat menjadi jalan tersingkat untuk mengenali
kebudayaan negara tersebut.
Kami di MAIL, berharap sambil mempelajari Bahasa Jepang, Anda juga dapat mengenal Jepang secara luas seperti kebudayaan,
adat-istiadat dan perekonomiannya, sehingga di kemudian hari Anda dapat menjadi sumber daya manusia yang dapat berperan
penting dalam membangun hubungan baik dan damai antara Jepang dan negara asal Anda. Seluruh staf memberikan dukungan
sepenuhnya untuk mencapai kehidupan sekolah Anda sekalian yang memuaskan di Jepang. Saya senantiasa menantikan
kehadiran Anda semua di Jepang.
Kepala Sekolah
Kohei Yamanaka	
 

