
Fujiyama Japanese
Language School

Mengundang lulusan Sarjana yang tertarik untuk berkarir /

bekerja di "Industri Perjalanan dan Pariwisata" atau ingin

memulai bisnis mereka sendiri di masa depan.

FJLS menawarkan program bahasa Jepang intensif dan 

komprehensif untuk mewujudkan karir impian anda di masa 

depan!

インドネシア語



Fujiyama JLS terletak di Fuji-kawaguchiko, Prefektur Yamanashi. Fuji-

kawaguchiko adalah kota kecil dengan populasi penduduk 25.000 jiwa dan

560.000 wisatawan asing yang mengunjungi kota setiap tahun ke Gunung

Fuji, lima danau, pemandangan gunung Fuji, kuil bersejarah, bunga

berwarna-warni, dan ada banyak jenis buah-buahan. Pada saat musim

semi dapat melihat keindahan bunga sakura dan Gunung Fuji. Di musim

panas sangat cocok untuk pesta barbeque, melihat festival kembang api,

dan Mendaki gunung Fuji. Pada musim gugur merasakan pengalaman

langsung memetik anggur dan indahnya daun musim gugur. musim dingin

Anda dapat bermain ski dan memancing di lubang es. Di sekitar hotel

terdapat banyak hotel, restoran,dan bisnis lainnya,sehingga mempermudah

bagi siswa untuk mendapatkan kerja paruh waktu. Pemilihan tempat

belajar yang sesuai sangat mententukan keberhasilan belajar anda di luar

negri.

Langkah awal untuk meraih impian
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/

Biaya masuk asrama ¥15,000

Biaya asrama ¥20,000 / bulan

Kapasitas 1 kamar untuk 3-5 
orang

Asrama
Asrama siswa dapat ditempuh dengan

berjalan kaki selama kurang lebih 7 

menit dari sekolah FJLS. Fasilitas

yang ada di dalam asrama yaitu, dapur

umum, kamar mandi, dan ruang

belajar. Serta dilengkapi juga dengan

peralatan dapur seperti

microwave(pemanas makanan), 

peralatan makan (piring, gelas dll), 

dan lemari es yang dipakai bersama.

Asuransi

■Asuransi Kesehatan Nasional 

Asuransi Kesehatan Nasional adalah asuransi resmi dari

pemerintah Jepang. Semua warga negara asing di Jepang

yang tinggal lebih dari tiga bulan wajib untuk mendaftar

asuransi kesehatan nasional. Sistem asuransi ini

menanggung 70% dari biaya perawatan medis karena sakit

atau mengalami luka kecelakaan. 

■Asuransi Siswa

Asuransi siswa adalah asuransi untuk setiap siswa FJLS. 

asuransi kesehatan nasional akan menanggung 70% dari total 

biaya perawatan dan sisanya 30% akan ditanggung oleh dari

asuransi siswa FJLS. Semua siswa harus mendaftar serta

mengikuti system asuransi ini. Asuransi ini mencakup biaya

perawatan yang disebabkan karena kecelakaan, penyakit, 

2



Industri pariwisata adalah industri yang 

mampu menyampaikan daya tarik yang 

dimiliki suatu wilayah atau negara. Industri

ini memotivasi untuk memberikan

pelayanan kepada orang lain sehingga

mampu membuat orang senang. Industri

pariwisata juga memiliki ruang lingkup

yang sangat luas, misalnya pada bisnis

pelayanan mencakup : perhotelan, produksi

atau penjualan souvenir, biro perjalanan

(travel agent), pemandu wisata, penerjemah

dll.

Salah satu kriteria untuk mendapatkan

visa kerja di Jepang adalah seseorang

lulusan yang telah menempuh pendidikan

selama 4 tahun di universitas. 

baik lulusan universitas di Jepang

maupun universitas asing. Lulusan

universitas 3 tahun atau lulusan

perguruan tinggi kejuruan juga memiliki

kesempatan untuk mendapatkan visa 

kerja namun lulusan universitas 4 tahun

(sarjana) akan menjadi prioritas serta

memiliki peluang yang lebih luas.

Bagi yang belum menamatkan belajar di universitas selama 4 tahun, tentunya bisa dimulai

dengan studi di Fujiyama JLS, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik di 

universitas ataupun sekolah kejuruan di Jepang hingga lulus, itu juga merupakan salah

satu cara untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang. Namun jika siswa sudah memiliki gelar

sarjana maka dapat menghemat waktu dan mengurangi beban ekonomi.

Mengapa Untuk LuLusan Sarjana?

Mengapa pada bidang industri perjalanan & 
pariwisata?

Dalam bahasa Jepang terdapat istilah “ Omotenashi yang berarti

keramahtamahan “. Jepang memiliki budaya Omotenashi, dimana para tamu

akan dilayani dengan ramah dan sepenuh hati. Pengetahuan dan

keterampilan perhotelan Jepang yang diperoleh disini nantinya akan

menjadi salah satu aset yang sangat berharga serta berguna sepanjang hidup.
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3 Alasan Utama Mengapa Harus Memilih FJLS

① Kesempatan Berkarir Pada Bidang Travel & Industri Pariwisata

Fujiyama JLS terletak di kaki Mt. Fuji yang merupakan salah satu situs

warisan dunia. Tempat ini adalah salah satu tujuan wisata yang populer,

dikelilingi oleh banyak hotel dan bisnis di bidang pariwisata sehingga

meningkatkan peluang bagi siswa untuk mencari pekerjaan paruh waktu.

serta wilayah ini memiliki akses yang baik dari ataupun menuju ke Tokyo.

Selain itu, Astage Inc. yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Human

Resource yang berspesialisasi dalam bidang perjalanan dan pariwisata

adalah perusahaan induk dari Fujiyama JLS. Oleh karena itu, kami

bersedia untuk mendukung dan membantu siswa kami menuju jalur karir

mereka menuju masa depan yang cerah.

②Design Program / Kurikulum yang Strategis
Fujiyama JLS memiliki kurikulum strategis yang dirancang untuk memperoleh

kemampuan setara JLPT N2. Meskipun, JLPT N1 adalah tingkat tertinggi serta

merupakan nilai lebih untuk dapat diterima di Universitas Negeri ataupun

Pasca Sarjana.Namun, untuk memperolehnya harus adanya penetapan

kecepatan belajar yang tinggi, harus mengingat terlalu banyak hal dalam sehari

juga merupakan beban besar bagi siswa. Hai ini akan beresiko kepada siswa

yang belum mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan cepat sehingga akan

menjadi tekanan mental terutama bagi siswa yang lelah dari pekerjaan paruh

waktu dan tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. (Beberapa sekolah di 

kota-kota besar menghadapi kasus tersebut).

Di Fujiyama JLS, dengan program yang sudah kami rancang, dukungan serta

teknik mengajar para guru yang professional kami mengarahkan serta

membimbing siswa untuk lulus tingkat JLPT N2. yang mana merupakan salah

satu persyaratan standar bahasa Jepang disebagian besar industri perjalanan & 

pariwisata.

③ Biaya yang Terjangkau
Biaya sekolah di Fujiyama JLS sangat terjangkau karena property seperti gedung

maupun asrama adalah milik Fujiyama JLS sendiri. Berbeda halnya dengan sebagian

besar sekolah di kota – kota besar seperti Tokyo dan Osaka yang harus membayar sewa

gedung sehingga secara tidak langsung otomatis akan berpengaruh pada biaya sekolah

yang harus dibayarkan siswa. Sekalipun property tersebut dimiliki oleh sekolah namun

mahalnya harga real estate (investasi sekolah) di kota – kota besar juga memiliki peran

secara tidak langsung dalam membuat biaya sekolah tersebut menjadi mahal.Terlebih

lagi, Fujiyama JLS terletak di kota dimana biaya hidup lebih terjangkau 10% hingga

20% dibandingkan dengan kota – kota besar seperti Tokyo atau kota besar lainnya.

Dengan biaya sekolah dan biaya hidup yang terjangkau berarti memiliki lebih sedikit

jam kerja dan menghindari pekerjaan paruh waktu hingga larut malam. Menggunakan

waktu secara efisien adalah bagian penting untuk menjalani kehidupan yang sehat.

Dan merupakan kunci sukses belajar di luar negri.
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Program 1 tahun ６ bulan

Start program Oktober

Aperiodw aplikasi Dari bulan Januari sampai akhir April

Target Untuk mencapai kemampuan bahasa Jepang level N2

JLPT Memiliki 3 x kesempatan mengikuti tes JLPT selama
program berlangsung

Program ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin berkarir di 

industri perjalanan dan pariwisata Jepang. Dalam program ini

seseorang dapat mempelajari keterampilan bahasa dan komunikasi

seperti:

•Berbicara secara komprehensif dengan berbagai pelanggan / orangking

comprehensively with wide range of customers/ people

•Bercakap – cakap

•Berkomunikasi dengan anggota tim

•Membuat laporan, presentasi, dan menyusun korespondensi bisnis

Program ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin membangun karir inti dalam

industri perjalanan dan pariwisata di Jepang. 

(Mengapa ada perbedaan besar pada kemampuan serta pengalaman kolega yang 

memulai pekerjaan di waktu yang sama? Hal itu disebabkan karena kemajuan

tergantung pada kemampuan seseorang saat diawal memulai pekerjaan. Apabila

seseorang tersebut memiliki kemampuan yang bagus ( pengetahuan, keterampilan, 

motivasi, kepercayaan diri dll) sejak awal dibandingkan dengan yang lainnya, maka

dia akan diminta untuk mengambil lebih banyak tugas sehingga dapat menambah

pengalamannya. Dia akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk bertemu orang 

baru, dilimpahkan lebih banyak tanggung jawab sehingga membuat kemampuannya

menjadi bertambah. Meskipun pada awalnya diberikan pekerjaan yang sama pada

keduanya namun orang yang memiliki lebih banyak keterampilan akan menjadi lebih

baik dari hari ke hari)

Program dua tahun dirancang untuk memulai karir yang sukses di Jepang. Program 

ini juga ideal untuk seseorang yang ingin memulai bisnis mandiri di sektor perjalanan

dan pariwisata setelah kembali pulang ke negaranya. Memanfaatkan sepenuhnya

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari Jepang.

Start program April 

Periode aplikasi Dari bulan Agustus sampai akhir November

Target Untuk mencapai kemampuan bahasa Jepang level N2 , N1

JLPT Memiliki 4 x kesempatan mengikuti tes JLPT selama
program

Program 2 tahun
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Biaya :  1,094,500 (JPY)
Uang masuk, biaya belajar untuk 1 tahun 6 bulan,

Premi asuransi, Biaya pemeriksaan kesehatan

Biaya :  1,441,000 (JPY)
Uang masuk dan biaya belajar untuk 2 tahun,
Premi asuransi, Biaya pemeriksaan kesehatan



Pelajar asing di Jepang dengan status visa pelajar yang telah memiliki " izin kegiatan

diluar lingkup" dapat melakukan pekerjaan paruh waktu dengan jam kerja dan jenis

pekerjaan terbatas sesuai dengan aturan yang berlaku. Siswa dapat bekerja paruh waktu

hingga 28 jam perminggu. Pada saat liburan panjang seperti liburan musim panas, siswa

dapat bekerja hingga 8 jam per hari.

Upah Minimum

Estimasi pemakaian uang
Penghasilan yang diterima dari kerja paruh waktu bisa digunakan untuk

membayar biaya sekolah, makan , pakaian, smartphone dll. Namun lebih

disarankan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat mengikuti ujian

kemampuan bahasa Jepang (tes JLPT), membeli jas atau sepatu untuk

persiapan saat wawancara atau melamar pekerjaan dll.

Upah minimum per jam di perfektur Yamanashi adalah 810 yen. 

jika dalam sebulan bekerja paruh waktu selama 100 jam maka

kira –kira akan mendapatkan sekitar 80.000 yen. jika bekerja

selama 160 jam saat liburan musim panas tentu saja akan

memperoleh penghasilan yang lebih.

Fujiyama JLS menetapkan biaya sekolah dan biaya asrama yang lebih terjangkau

dibandingkan dengan sekolah bahasa Jepang lainnya, karena menurut kami “ uang

adalah waktu “ apabila biaya sekolah dan biaya sewa tempat tinggal mahal maka

siswa akan mengambil pekerjaan paruh waktu yang lebih lama untuk mendapatkan

penghasilan lebih banyak. akibatnya siswa tidak memiliki waktu yang cukup untuk

belajar sehingga akan kesulitan untuk mewujudkan impian atau cita – cita mereka. 

Dengan penerapan biaya sekolah yang terjangkau maka akan dapat mengurangi beban

financial siswa, sehingga siswa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar serta untuk

mendapatkan pengalaman bhudaya Jepang.

Kami, Fujiyama JLS percaya bahwa dengan biaya sekolah dan asrama yang 

terjangkau adalah dukungan terbaik untuk siswa.

Penghargaan dari Kepala Sekolah
•Memiliki absensi kehadiran dan nilai yang bagus

•Mendapat nomimasi dari kantor atau guru

•Terdaftar sebagai siswa Fujiyama JLS selama 1 tahun atau

lebih

•Ditentukan oleh rapat seleksi

Kerja paruh waktu
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Web Page FacebookInstagram FJLS

http://www.fujiyamajls.com

Fujiyama Japanese
Language School

info@fujiyamajls.com

http://www.fujiyamajls.com/

