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◇Program Kursus
Kursus

Start Program

Program 1 tahun 6 bulan

Oktober

Program 2 tahun

April

Periode Aplikasi
1 Maret ～ 30 April
1 September ～ 31 Oktober

◇Target dan Tujuan
Program Kursus

Target dan Tujuan

Program 1 tahun 6 bulan

Program ini diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki/setara
kemampuan bahasa Jepang level N5 pada saat seleksi pendaftaran.
Menargetkan siswa untuk memperoleh tes kemampuan bahasa Jepang level
N2. Mengenal dan memahami beragam budaya, juga mampu
memperkenalkan budaya mereka sendiri. Sehingga mampu berkembang
dan memperluas wawasan.
Dengan program ini, kami bertujuan untuk menjadikan sumber daya
manusia yang aktif dan berdedikasi tinggi bagi masyarakat, lingkungan dan
wilayah.

Program 2 tahun

Program ini diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki/setara
kemampuan bahasa Jepang level N5 pada saat seleksi pendaftaran.
Menargetkan siswa untuk memperoleh tes kemampuan bahasa Jepang level
N2. Mengenal dan memahami beragam budaya, juga mampu
memperkenalkan budaya mereka sendiri. Sehingga mampu berkembang
dan memperluas wawasan.
Dengan program ini, kami bertujuan untuk menjadikan sumber daya
manusia yang aktif dan berdedikasi tinggi bagi masyarakat, organisasi,
lingkungan, dan wilayah. Serta mendukung penuh bagi mereka yang ingin
melanjutkan studi ke tahap selanjutnya.

◇Jadwal Kelas
● Senin ～ Jumat、45 Menit x 4 Mata Pelajaran
● Pembagian Kelas ditentukan berdasarkan hasil dari tes penempatan kelas (placement test) siswa
9:00 ～ 9:45
Kelas Pagi

9:50 ～ 10:35

13:00 ～ 13:45
Kelas Sore

13:50 ～ 14:35

10:45 ～ 11:30

14:45 ～ 15:30

11:35 ～ 12:20

15:35 ～ 16:20

◇ Persyaratan Pendaftaran
●

Sudah lulus SMA/SMK/Sederajat
※Bagi siswa yang ingin bekerja di Jepang segera setelah tamat, harus sudah lulus dari universitas 4 tahun
di negara anda. Fujiyama JLS mengundang lulusan Sarjana yang tertarik untuk berkarir / bekerja di
"Industri Perjalanan dan Pariwisata" atau ingin memulai bisnis mereka sendiri di masa depan.
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●
●

Telah menyelesaikan pendidikan minimum 12 tahun.
Sudah lulus tes kemampuan bahasa Jepang N5 / sederajat / lebih tinggi

＜Prosedur Pendaftaran＞
◇Mengirim formulir pendaftaran
● Mengisi formulir pendaftaran dan mengirim ke Fujiyama JLS
◇ Screening ( Pemeriksaan )
● Dokumen aplikasi akan diperiksa untuk mengkonfirmasi semua data, seperti alasan belajar di Jepang,
kelayakan belajar di Jepang, latar belakang pendidikan, situasi ekonomi, dll.
● Tes tertulis dalam bahasa Jepang.
● Apabila dianggap perlu, akan diadakan wawancara terhadap penanggung jawab untuk memeriksa dokumen
aplikasi. ( dokumen aplikasi kemungkinan dapat ditolak saat pemeriksaan )
◇Pengumuman Hasil Pendaftaran
● Pemberitahuan lulus / gagal akan diterbitkan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
● Untuk siswa yang berhasil lulus, informasi terperinci tentang prosedur penerimaan dan visa pelajar akan
dikirim.

＜Prosedur untuk mendapatkan visa Pelajar＞
◇Visa Pelajar
● Visa pelajar diperlukan bagi mereka yang mengikuti program kursus 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun.
◇Persyaratan untuk mendapatkan visa pelajar
1．Diperuntukkan bagi mereka yang tertarik belajar bahasa Jepang
● Telah lulus SMA/SMK/sederajat di negara anda.
● Dapat menunjukkan bukti bahwa sanggup dan mampu membayar biaya belajar di luar negeri.
2．Bagi yang berminat untuk melanjutkan ke universitas atau sekolah kejuruan di Jepang
● Telah menyelesaikan pendidikan minimum 12 tahun.
● Sudah lulus SMA/SMK/sederajat, usia 18 tahun/lebih.
● Dapat menunjukkan bukti bahwa sanggup dan mampu membayar biaya belajar di luar negeri.
◇Persyaratan untuk mendapatkan COE (Certificate of Eligibility)
● Untuk mendapatkan visa pelajar, terlebih dahulu harus mendapatkan COE dari Biro Imigrasi Jepang.
● COE diperlukan bagi siswa yang ingin belajar di luar negeri, setelah diterbitkan dari Imigrasi Jepang,
selanjutnya Fujiyama JLS akan mengirim COE ke negara anda.
● Silahkan periksa dokumen yang telah dikirim, apabila ada perbaikan segera untuk dikonfirmasi.
◇Penerbitan COE
● Hasil pemeriksaan dokumen untuk COE memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan.
● Hasil pemberitahuan akan dikirim setelah penerbitan dari biro imigrasi Jepang.
● Setelah penerbitan COE, akan dikirim untuk rincian pembayaran biaya sekolah.
◇Pembayaran Biaya Sekolah
● Pembayaran biaya sekolah dikirim dengan mentransfer via bank dalam batas waktu yang ditentukan.
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◇Penerbitan COE / Izin tinggal di Jepang
● Setelah penerbitan COE, pembayaran biaya sekolah harus dilunasi terlebih dahulu dengan mentransfer via
bank. Setelah pembayaran dikonfirmasi, kami akan mengirimkan COE, Letter of Acceptance, dan jadwal
akademik kepada Anda.
◇Pengajuan Visa
● Mengajukan permohonan visa pelajar di Kedutaan atau Konsulat Jepang di negara Anda.
◇Setelah Pengajuan Visa
● Setelah mendapatkan visa pelajar, silahkan persiapkan diri dan datang ke Jepang.
＜Setelah Tiba di Jepang＞
◇Bandara – Tempat Tinggal
● Silahkan untuk mendapatkan " izin kegiatan diluar lingkup" di imigrasi bandara saat tiba di Jepang. 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.
● Staff Fujiyama JLS akan menjemput ke bandara dan mengantar ke tempat tinggal anda. Akan dikenakan
biaya tambahan untuk penjemputan.
◇Medical checkup/Pemeriksaan Kesehatan
● Melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditentukan oleh Fujiyama JLS.
● Segera informasikan kedapa Fujiyama JLS, jika anda memiliki penyakit kronis atau alergi.
● Biaya pemeriksaan sudah termasuk dalam pembayaran biaya sekolah.
◇Prosedur Untuk Tinggal di Jepang
＜Registrasi Kartu Penduduk＞
● Mendaftarkan nama dan alamat di kantor balai kota wilayah tempat tinggal anda.
● Kartu registrasi penduduk akan dikirim hari berikutnya. Simpan kartu dengan baik, nomer kartu registrasi
( My Number) sangat diperlukan ketika anda mencari pekerjaan paruh waktu.
＜ Asuransi Kesehatan Nasional ＞
● Asuransi Kesehatan Nasional adalah asuransi resmi dari pemerintah Jepang.
● Ketika mendaftar registrasi kartu penduduk di balai kota, silahkan untuk mengajukan Asuransi Kesehatan
Nasional.
● Dengan Asuransi Kesehatan Nasional, siswa hanya perlu membayar 30% dari total biaya perawatan medis.
＜ Pensiun Nasional ＞
● Berdasarkan peraturan pemerintah Jepang, seseorang yang berusia 20 tahun/lebih wajib untuk mendaftar
Pensiun Nasional.
● Mengajukan pensiun nasional bersamaan saat mendaftar asuransi kesehatan nasional. Ketika biaya asuransi
dibebaskan, Anda tidak perlu membayar keseluruhan atau sebagian dari biaya asuransi.
● Dengan mendaftar pensiun nasional, anda akan mendapat dana pensiun sebagai asuransi ketika sakit,
cedera, atau menyandang cacat. Apabila tinggal di Jepang dalam waktu yang lama, memiliki hak untuk
menerima dana pensiun saat lanjut usia.
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＜ Asuransi Siswa ＞
●
●
●
●
●

Asuransi ini mencakup 30% dari biaya perawatan medis.
Dengan menggunakan asuransi kesehatan nasional dan asuransi siswa, maka biaya perawatan medis
sepenuhnya tidak dikenakan biaya.
Asuransi ini mencakup biaya perawatan yang disebabkan karena kecelakaan ( kebakarakan, kecelakaan
lalu lintas, dll) penyakit, dan biaya perawatan lainnya.
Asuransi siswa adalah asuransi wajib untuk setiap siswa Fujiyama JLS.
Biaya asuransi tahun pertama sudah termasuk dalam pembayaran biaya masuk sekolah.

◇ Orientasi
● Kelas ditentukan berdasarkan hasil dari tes penempatan kelas (placement test) siswa.
● Wajib membawa tas karena akan dibagikan buku pelajaran dan buku latihan.
● Menceritakan alasan dan tujuan belajar di Fujiyama JLS.
◇Upacara Penyambutan Siswa Baru
● Kehidupan menjadi siswa internasional di Jepang dimulai.

Rincian Biaya
Periode Pembayaran

Biaya

Program 1 Tahun 6 Bulan Program 2 Tahun

Tahun pertama

Uang masuk

55,000

55,000

Biaya belajar

528,000

528,000

Biaya fasilitas

33,000

33,000

Biaya peralatan

22,000

22,000

Bahan ajar

33,000

33,000

Kegiatan ekstrakurikuler

33,000

33,000

Asuransi siswa

13,200

13,200

Pemeriksaan kesehatan

Tahun kedua

11,000

11,000

Biaya administrasi

19,800

19,800

Sub Total

748,000

748,000

Biaya belajar

264,000

528,000

Biaya fasilitas

16,500

33,000

Biaya peralatan

11,000

22,000

Bahan ajar

16,500

33,000

Kegiatan ekstrakurikuler

16,500

33,000

Asuransi siswa

6,600

13,200

Pemeriksaan kesehatan

5,500

11,000

Biaya administrasi

9,900

19,800

Sub Total

346,500

693,000

1,094,500

1,441,000

Total

※Biaya Aplikasi, 27,500 yen (termasuk pajak), harus dibayarkan diawal.
※Buku materi pelengkap, buku latihan, dll tidak termasuk dalam rincian biaya.
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◇Pengembalian Uang
● Dalam kasus ketika Biro Imigrasi menolak aplikasi / pemberian ijin tinggal visa pelajar, biaya aplikasi yang
sudah dibayarkan akan dikembalikan.
● Apabila keluar/berhenti dari sekolah setelah terdaftar sebagai siswa Fujiyama JLS, maka biaya pemeriksaan
dokumen, biaya masuk, biaya sekolah, biaya fasilitas, biaya peralatan, bahan ajar, kegiatan ekstrakurikuler,
asuransi siswa, pemeriksaan kesehatan, dan biaya administrasi tidak akan dikembalikan.
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