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Jepang itu tempat seperti apa? Jepang penuh pesona dan pasti 
akan membawa Anda lebih dekat untuk mencapai impian Anda.

Referensi: • Kementrian Luar Negeri, macam-macam rangking di dunia (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html)
 • Conde Nast Traveler (Readers’ Choice Awards 2020
 • Global Peace Index 2020
 • UNESCO World Heritage List (https://whc.unesco.org/en/list/)
 • Ringkasan hasil survei tahunan siswa internasional di Jepang 2020 (JASSO)

Orang Jepang Pemenang 
Hadiah Nobel

Kontribusi Keuangan 
untuk PBB
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QS World Peringkat Universitas 2021

Jumlah Robot Industri 
yang Beroperasi

Situs Budaya Dunia 
dan Warisan Alam

Index Perdamaian Dunia
Total Ekspor Kendaraan 

di Dunia

Sushi

Yahiko-jinja Shrine Sumo Ring ©Yahikomura

Di Jepang, budaya 
tradisional seperti sado, 
kabuki, dan budo hidup 
berdampingan dengan 
budaya pop seperti 
manga dan anime.

Washoku, budaya 
makan tradisional 
Jepang, ditetapkan 
sebagai warisan 
budaya tak benda oleh 
UNESCO, bahan sehat 
dan berwarna warni 
dipilih berdasarkan 
musim. Hal itu menarik 
perhatian diseluruh 
dunia sebagai 
makanan sehat dan 
berwarna.

Tokyo Station ©Mitsunori Egawa

Kereta peluru The Shinkansen

Gaya hidup nyaman dan 
layanan medis canggih di
Jepang didukung oleh salah 
satu ilmu pengetahuan
dan teknologi tingkat tinggi 
di dunia. 
Pemerintah Jepang terus 
fokus pada pertumbuhan 
lebih lanjut di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 
dan superkomputer yang 
dikembangkan Jepang 
menduduki peringkat 
pertama di dunia selama 
dua tahun berturut-turut.

Tiga rumah bergaya Gassho dengan atap jerami yang curam.
(Shirakawago) ©Koichi_Hayakawa

Jepang memiliki banyak 
gunung dan dikelilingi 
oleh lautan, sehingga 
anda dapat menikmati 
perubahan dramatis 
dalam pemandangan 
alam melalui musim 
semi, musim panas, 
musim gugur dan 
musim dingin.

Kenapa Belajar di Jepang?

kota

Termasuk 10 Kota Terbaik 
di Dunia

(peringat pertama dan ke-enam)

94.6%

Asia

2.8%

Eropa

0.7%

 Amerika Utara

0.7%

Afrika

0.6%

Amerika Latin

0.2%

Oseania

0.4%

Timur Tengah

Izumo Kagura ©iku

Gunung Fuji dan daun musim gugur dekat Danau Kawaguchi ©Koichi_Hayakawa

Takoyaki

F A K T A 
C E P A T
TENTANG
J E PA N G

Mahasiswa internasional sedang belajar di Jepang

Sekitar

TENTANG

Budaya Alam

Keamanan Makanan
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Pendidikan Tinggi di Jepang

Catatan : Lama belajar tiap lembaga pendidikan beragam tergantung departemen dan jurusan.  
Gelar di tampilkan dalam tanda kurung [   ].
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SD

SMP

SMA

College of 
Technology
[Associate’s 

Degree]

Junior College 
[Sarjana Muda]

Advanced 
Course

[Gelar Sarjana]

Lembaga Pendidikan Bahasa 
Jepang/Kelas Persiapan 

Universitas

Professional 
Training 
College

[Diploma or 
Advanced 
Diploma]

Pasca Sarjana (PhD)
Bahasa Jepang atau Inggris 

[Gelar Doktor]

Pasca Sarjana (Master’s)
Bahasa Jepang atau Inggris 

[Gelar Master]

Universitas (Sarjana)
Bahasa Jepang atau Inggris 

[Gelar Sarjana]
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•   Pendidikan tinggi di Jepang dimulai setelah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA (total 12 tahun).
•   Untuk mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang harus menyelesaikan 12 tahun 

pendidikan formal.
•   Mereka yang kurang dari 12 tahun pendidikan formal harus menyelesaikan 1 atau 2 tahun pertama program 

persiapan universitas sebelum memasuki pendidikan tinggi.

Sistem Pendidikan

Penelitian dan Studi Kemampuan praktek & Pengalaman

Saya ingin belajar 
supaya bisa 
segera bekerja!

Saya ingin 
mempelajari bidang 
yang saya minati 
dari dasar hingga 
tingkat praktis.

Saya belajar bahasa 
Inggris sampai sekolah 
menengah, jadi saya 
ingin belajar dalam 
bahasa Inggris juga di 
universitas!

★  Ingin masuk universitas 
setelah selesai 
mempelajari bahasa 
Jepang!

★  Saya sudah belajar 11 
tahun di negara saya. 
Saya ingin belajar di 
program persiapan 
ke universitas untuk 1 
tahun dan mendaftar ke 
universitas.

Saya ingin mulai 
mempelajari teori 
lanjutan dan 
keterampilan praktis 
sedini mungkin!

Mencari sekolah
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/

12

Saya ingin 
mempelajari 
keterampilan yang 
berhubungan 
dengan pekerjaan!

Sebelum datang ke Jepang, Anda harus melakukan beberapa persiapan!
Mari kita lihat sistem pendidikan dan ujian Jepang dan buat rencana.BELAJAR

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Mengumpulkan 
informasi 

Memilih Sekolah

Mengambil ujian 

Mendaftar

Ujian masuk

Proses Masuk 

Persiapan 
keberangkatan

START

TUJUAN

Bergabung di Universitas atau Professional Training College sebagai 
mahasiswa regular

  Periksa kemampuan bahasa yang dibutuhkan dan biaya

<12 bulan sebelum>
  Mengirim informasi sekolah dan formulir pendaftaran
  Konfirmasi persyaratan pendaftaran dan ujian

<6~9 bulan sebelum>
  Mengirim dokumen yang diperlukan ke sekolah
  Membayar biaya pendaftaran

  Mengikuti test yang diperlukan JLPT, EJU, 
TOEFL, IELTS, SAT, IB, dll.

  Setelah lolos seleksi dokumen, mengikuti 
wawancara dan ujian masuk

  Mendapatkan ijin mendaftar
  Membayar biaya pendidikan

  Mengajukan visa
  Pembelian tiket dan asuransi

Examination for Japanese University Admission for 
International Students (EJU) Dilaksanakan 2 kali setahun (Juni dan 

November)

• Jadwal

Diselenggarakan di 14 negara dan wilayah 
seluruh dunia!

• Tempat
Test untuk menentukan apakah siswa memiliki kemampuan bahasa Jepang dan 
kemampuan akademis dasar yang diperlukan untuk belajar di universitas Jepang 
dan institusi pendidikan tinggi lainnya.

★  Lebih dari 50% universitas Jepang (90% universitas negeri) menggunakan 
hasil  ujian EJU saat menyaring pelamar

★  Hasil EJU berlaku 2 tahun

★ Pelamar dengan hasil EJU yang sangat baik dijanjikan beasiswa 
Monbukagakusho untuk mahasiswa asing dengan biaya (Hal.7)

★  Ujian dapat di ambil berulang kali

EJU
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/study_j/eju/
index.html

Mengenai EJU

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Mengumpulkan 
Informasi 

Memilih Sekolah

Mengambil Ujian 

Mendaftar

Ujian Masuk

Proses Masuk 

Persiapan 
Keberangkatan

START

TUJUAN

  Mengecek kemampuan bahasa dan biaya yang dibutuhkan

<12 bulan sebelum>
  Mengirim informasi sekolah dan formulir pendaftaran
  Konfirmasi persyaratan pendaftaran dan ujian

<6~9 bulan sebelum>
  Mengirim dokumen yang diperlukan ke sekolah
  Membayar biaya pendaftaran

  Mengikuti test yang diperlukan seperti JLPT, 
EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB, dll.

  Setelah lolos seleksi dokumen, mengikuti 
wawancara dan ujian masuk

  Mendapatkan Certificate of Eligibility (CoE)
  Membayar biaya pendidikan

  Mengajukan visa
  Pembelian tiket dan asuransi

Examination for Japanese University Admission for 
International Students (EJU) Dilaksanakan 2 kali setahun (Juni dan 

November)

• Jadwal

Diselenggarakan di Jepang dan 14 negara 
dan wilayah seluruh dunia!

• Tempat
Test untuk menentukan apakah siswa memiliki kemampuan bahasa Jepang dan 
kemampuan akademis dasar yang diperlukan untuk belajar di universitas Jepang 
dan institusi pendidikan tinggi lainnya.

★ Lebih dari 50% universitas Jepang (90% universitas negeri) menggunakan 
hasil  ujian EJU saat menyaring pelamar

★ Hasil EJU berlaku 2 tahun

★ Pelamar dengan hasil EJU yang sangat baik dijanjikan beasiswa 
Monbukagakusho untuk mahasiswa asing dengan biaya (Hal.7)

★ Ujian dapat diambil berulang kali

EJU
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/study_j/eju/
index.html

Mengenai EJU

7 Langkah Belajar di Jepang
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Sebagai mahasiswa Internasional anda bisa 
memperoleh penghasilan 300,000 yen per bulan.

Upah kerja paruh waktu untuk mahasiswa biasanya
sekitar 57,000 yen per bulan

Bekerja paruh waktu sebagai pelajar

540,000 yen 1,340,000 yen

• Perkiraan biaya pendidikan selama satu tahun

Berhati-hatilah dengan agen pendidikan yang 
menekankan bahwa Anda bisa

“Dapatkan banyak uang sebagai pelajar di Jepang”! 

• Panduan untuk biaya hidup
Biaya hidup lebih mahal di kota besar.    Contoh: 100,000 yen in Tokyo  

Referensi : Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Survey of Fees and 
Contributions for Students on Private Universities, etc., 2018 (https://www.mext.go.jp/a_
menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00002.htm)

Catatan :  Di luar jurusan kedokteran, 
kedokteran gigi dan Farmasi.

  Untuk tahun pertama, tambahan 
biaya masuk dan biaya lainnya harus 
dibayar terpisah.

Referensi : Portal Site of Official Statistics of Japan, Retail price survey (Special 
wards of Tokyo, December 2020)

  Biaya asrama dari Tokyo Japanese Language Education Center
  Biaya apartmen swasta untuk ukuran apartment 20 m² 

Referensi : Lifestyle Survey of Privately-Financed International 
Students 2019 (JASSO)

Orang dengan status 
kependudukan “Pelajar” yang 
mengajukan permohonan 
“Izin untuk Terlibat dalam 
Kegiatan selain yang 
Diizinkan oleh Status 
Tempat Tinggal Sebelumnya 
Diberikan,” dapat bekerja 
paruh waktu hingga  
28 jam per minggu.

Cola (500 ml) 
108 yen

Mie Ramen 
562 yen

Apel (1 kg) 
447 yen

Apartment 
Swasta 

53,300 yen

Asrama 
Mahasiswa
28,000 yen

Beras (5 kg) 
2,224 yen

Kopi di café
512 yen

Tiket Bioskop 
1,800 yen

Taksi (4 km)
1,460 yen

Biaya Pendidikan

Biaya Hidup

Makan
28,000 yen

93,000 yen
per bulan

Transportasi
5,000 yen

Hobi & Hiburan  
6,000 yen

Asuransi & Biaya 
Kesehatan
3,000 yen

Biaya Utilitas
(Listrik, Gas & Air) 

7,000 yen

Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup

Anda dapat menerima 3,000 yen per jam.
Upah rata-rata per jam adalah 

900 yen.

Tempat Tinggal
35,000 yen

Biaya lainnya Biaya lainnya 
7,000 yen7,000 yen

Biaya lainnya 
9,000 yen

Ajukan permohonan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Jepang

Untuk pertanyaan 
dan pendaftaran

Kedutaan besar Jepang atau 
Konsulat Jenderal Jepang di negara 
Anda atau Universitas Anda

Untuk pertanyaan dan pendaftaran

Sekolah tempat anda akan belajar atau lembaga 
yang berhubungan

* Jumlahnya dapat bervariasi menurut jenjang pendidikan.  ** Jumlah untuk siswa sekolah bahasa Jepang

Universitas yang ingin Anda 
pilih di Jepang Universitas Anda

•  Mendaftar setelah bergabung dengan sekolah di Jepang.

•  Ada banyak spesifikasi untuk negara asal, sekolah, dan 
bidang studi.

•  Tersedia untuk beberapa hingga beberapa ratus siswa 
setiap tahun. Cari dari website di bawah ini.

Beasiswa MEXT
Monbukagakusho Honors Scholarship 
untuk mahasiswa Asing dengan biaya 
sendiri

Student Exchange Support Program 
(Beasiswa untuk program jangka 
pendek di Jepang)

Jumlah bulanan Dari 117,000 yen* 48,000 yen atau 30,000 yen** 80,000 yen

Pengurangan biaya 
kuliah

Bebas tiket 
penerbangan

Bebas pendidikan 
persiapan

Waktu pembayaran Sepanjang periode pendidikan Satu tahun atau enam bulan Saat mengikuti program

Pelajar yang dapat 
mendaftar

Pasca Sarjana, Sarjana, College of 
Technology, Professional Training 
College, Japanese Studies, dan 
Teacher training students

Pasca sarjana, sarjana, college of 
technology, professional training 
college, and Japanese language 
students

Pasca sarjana, sarjana, college of 
technology, professional training 
college yang belajar di Jepang untuk 1 
tahun atau kurang

Berbasis nilai

Berbasis kemampuan 
keluarga

Proses seleksi Seleksi dokumen, ujian tulis dan 
wawancara Seleksi dokumen Seleksi dokumen

Jumlah penerima Tidak dipublikasikan Sekitar 7.000 orang Sekitar 5.000 orang

Metode 1

Ajukan permohonan ke pemerintah 
daerah atau lembaga swasta untuk 
mendapatkan beasiswa

Metode 2 Metode 3

Beasiswa & Bantuan Keuangan

Universitas X

Untuk

Pengurangan biaya 
kuliah (50% or 100%)

Siswa dengan nilai bagus 
yang akan kesulitan 
membayar biaya karena 
alasan keuangan.

Universitas  Y

Untuk

Beasiswa 82.000 yen 
per bulan 

(selama 4 tahun)

Siswa dengan hasil ujian 
masuk yang bagus

Ajukan permohonan beasiswa di kampus atau 
gunakan sistem pembebasan / pengurangan 
biaya sekolah

Beasiswa pemerintah daerah atau 
lembaga swasta
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/by-style/pamphlet/

Beasiswa
https://www.
studyinjapan.go.jp/ 
en/planning/ 
about-scholarship/

Untuk pertanyaan dan pendaftaran

Sekolah tempat anda belajar

BIAYA
Mari menghitung biaya untuk belajar di Jepang.
Apa saja pengeluaran Anda? Apakah Anda akan mendapatkan beasiswa? 
Sangat penting merencanakan keuangan dengan sedikit kelebihan!
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Interview

Mempelajari bahasa Jepang dan 
budaya perusahaan merupakan 
suatu keharusan yang dimiliki 
untuk menjadi seorang karyawan!
Austin

Referensi : “Status pekerjaan pelajar internasional di 
perusahaan Jepang 2019” (Badan Layanan 
Imigrasi Jepang)

Rangking Deskripsi pekerjaan

1 Penterjemahan dan Interpretation

2 Perdagangan luar negeri

3 Corporate sales

4 Teknologi informasi dan komunikasi

5 Pengembangan teknologi 
(selain bidang pengolahan informasi)

6 Perencana (Humas dan periklanan)

7 Arsitek, Teknik sipil, Tenaga survey

8 Akuntan 

9 Pendidikan

10 Peneliti 

Wawancara

(Tahun)

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

(Jumlah 
orang)

0

Panduan Mencari 
Kerja untuk siswa 
internasional (JASSO) 
https://www.jasso. 
go.jp/en/study_j/job/ 
guide.html

Open for 
Professionals (JETRO) 
https://www.jetro. 
go.jp/en/hrportal/

Mencari kerja

Saya datang ke Jepang pada tahun 2012 dan masuk Universitas 
Tokyo untuk belajar ilmu politik setelah menyelesaikan kursus 
persiapan. Saya sekarang bekerja sebagai programmer lepas.
Meski tergantung jurusan yang anda pilih, universitas Jepang 
menawarkan banyak kebebasan, dan anda bahkan bisa mengikuti 
berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti magang. Selain itu, 
berkat sistem perekrutan lulusan baru, menjadikan Jepang negara 
termudah untuk membentuk karir pertama Anda di antara negara-
negara maju. Untuk sukses di Jepang, daripada menjadi orang 
Jepang, Anda harus memanfaatkan kekuatan unik Anda sebagai 
orang asing. Keterampilan bahasa yang dipelajari melalui belajar 
dan bekerja di Jepang serta pemahaman tentang budaya unik ini 
pasti menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Jika Anda ingin menjadi 
karyawan yang dicari di dunia yang sedang memajukan globalisasi 
ini, saya sangat merekomendasikan belajar dan bekerja di Jepang.

Mencari pekerjaan di Jepang cukup unik. 
Oleh karena itu, pelajar internasional 
yang mencari pekerjaan harus memulai 
persiapan jauh-jauh hari. Gunakan website 
di bawah ini untuk mulai mengumpulkan 
informasi.

10 Bidang Pekerjaan Tertinggi untuk Mahasiswa Internasional
Jumlah orang yang berubah status tinggal dari 

pelajar menjadi pekerja.

30,947

10,969

↑ Ini adalah foto kegiatan belajar mandiri di kafe 
bahasa yang diadakan saat waktu istirahat. 
Semua orang berhubungan baik. 

← Ini adalah foto yang diambil di lokasi wisata 
kyobashi. Dikelilingi oleh hal-hal yang 
kejepangan sekali ya!

Kehidupan di Universitas Jepang

Nikmati kehidupan 
yang memuaskan 
sebagai mahasiswa 
internasional di Jepang!
KIAULAKITE PAULINA
Sophomore, Department of 
Psychology, Faculty of Human 
Life and Environmental Sciences

Saya mencuci muka dan makan pagi

●8:00 - Bangun

Saya makan siang dengan teman di kantin 
kampus, dan kemudian belajar di perpustakaan 
atau ngobrol dengan teman di ruang kelas.

●12:10 to 13:20 - Makan siang 

Karena saya tinggal tidak jauh 
dari Universitas, maka waktu 
perjalanan sangat singkat!

●10:00 - Pergi ke sekolah

Saya mendengar penjelasan dosen 
dengan seksama dan mencatatnya.

●13:20 to 16:30 - Pelajaran di siang hari 

Saya mengikuti kelas bersama 
teman - teman

●10:30 to 12:10 - Pelajaran di pagi hari Setelah selesai kuliah, saya sering 
bermain bersama teman-teman Jepang. 
Kami sering pergi ke Ikebukuro karena 
dekat dari Kampus. Kami pergi makan 
serta berkaraoke bersama.

●16:30 to 18:30 - Bermain bersama teman

Kegiatan selama 1 hari (sebelum pandemi Covid-19)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perusahaan yang menginginkan orang-orang terbaik dan terpandai tanpa 

memandang kebangsaan semakin meningkat, dan ada peningkatan dalam 

perekrutan siswa internasional. Datang dan bekerjalah di Jepang di masa depan!
BEKERJA

Bekerja di Jepang

Dari Mahasiswa Internasional menjadi Karyawan

LAINNYA

Saya ingin membawa 
teknologi teknik sipil 
Jepang ke Rwanda!

Saya dapat fokus 
dengan pendidikan 
saya berkat Beasiswa!

Rumanzi Hypolite
NIT (KOSEN), Maizuru College

Ioannis Gkolfinopoulos
Tokyo Institute of Technology, 
Graduate School of Civil Engineering 
Master’s Course

Negara saya menghadapi masalah bahwa, meskipun 
kami ingin meningkatkan infrastruktur, kami kekurangan 
arsitek dan insinyur yang terampil. Oleh karena itu, saya 
datang untuk belajar di Jepang, yang terkenal dengan 
tingkat pendidikan dan tekniknya yang tinggi, sehingga 
saya dapat membawa pulang keterampilan saya dan 
berkontribusi pada pembangunan negara saya. Saya 
khawatir tentang tinggal di Jepang dan memiliki beberapa 
masalah, tetapi selalu ada seseorang yang membantu 
saya dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. 
Sekarang saya belajar teknik sipil di sebuah sekolah 
tinggi teknologi dan berencana untuk melanjutkan ke 
universitas, jika memungkinkan melanjutkan ke gelar 
master. Impian saya adalah membuat perusahaan 
konstruksi di negara saya, dan mengajarkan keterampilan 
dan budaya yang saya pelajari di Jepang kepada 
generasi muda.

Saya pikir bebas dari kekhawatiran finansial selama 
di Jepang adalah kunci untuk fokus pada penelitian 
saya, jadi saya melamar beasiswa MEXT. Banyaknya 
dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada 
mahasiswa di universitas Jepang sangat mengesankan. 
Di sisi lain, himpitan perjalanan pada jam-jam sibuk 
cukup mengejutkan! Jepang adalah negara unik tempat 
tradisi dan teknologi hidup berdampingan. Saya pikir 
orang barat kemungkinan besar akan mengalami banyak 
kejutan budaya saat datang ke sini, jadi mempelajari 
bahasa dan budaya itu sangat penting. Beasiswa MEXT 
menjamin kehidupan yang lancar sebagai siswa, jadi 
mengapa tidak mencobanya sendiri.

Alasan saya memutuskan untuk belajar di Jepang 
adalah ketika saya di sekolah menengah pertama 
mengunjungi Jepang untuk pertama kali. Saya 
terpesona oleh budaya dan kota besar Tokyo dan 
ingin belajar di Jepang.
Setelah lulus ujian untuk beasiswa MEXT dan 
menjalani satu tahun pendidikan bahasa Jepang di 
Tokyo University of Foreign Studies, saya masuk 
Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Kehidupan 
dan Lingkungan Manusia, Universitas Ochanomizu. 
Universitas Ochanomizu adalah universitas 
nasional yang relatif kecil, sehingga tidak ada 
perlakuan yang dibedakan dengan orang Jepang 
di kelas.
Kurikulum dan isi kelas sama persis dengan 
mahasiswa Jepang lainnya yang belajar dalam 
bidang Psikologi. karenanya, ada tugas dan ujian 
yang terkadang berasa sulit, tetapi dapat dikatakan 
artinya ada banyak hal yang dapat dipelajari dari itu. 
Saya juga berpikir bahwa saya memiliki kehidupan 
sebagai siswa yang sangat memuaskan, seperti 
dapat berteman dengan orang Jepang dan sering 
keluar untuk bermain ketika tidak ada kelas.
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Kami sangat yakin bahwa setiap orang dapat menemukan
sesuatu yang berharga dengan belajar di Jepang.

Di masing-masing dari lima kantor internasional 
JASSO, Anda dapat mengunjungi kami secara 
langsung, atau hubungi kami melalui telepon 
atau email. Kami juga memiliki berbagai bahan 
bacaan tentang belajar di Jepang.

Tel : (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : http://www.jasso.or.kr/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Korea
Instagram : https://www.instagram.com/jasso.
korea/

#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 REPUBLIC 
OF KOREA

Tel : (+66) 2- 661-7057 
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND 

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/jasso.
indonesia
WhatsApp : https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

Jakarta Summitmas Tower II, 2nd Floor 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, 
Jakarta 12190 INDONESIA

Tel : (+84) 24-3710-0226
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : http://www.jasso.org.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

Tel : (+60) 3-2287-0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : http://www.studyinjapan.org.my/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Malaysia

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Korea

Thailand

Indonesia

Vietnam

Malaysia

Kantor Perwakilan JASSO

Website Study in Japan menyediakan informasi yang anda butuhkan untuk belajar di Jepang, termasuk 
bagaimana mempersiapkan, kehidupan sebagai pelajar di Jepang, dan informasi beasiswa. Anda bisa juga 
mencari sekolah yang cocok dan memenuhi kebutuhan anda sesuai dengan pilihan jurusan anda, bahasa yang 
dipergunakan di kelas, dan lokasi sekolah.
Sebagai tambahan untuk mereka yang berkeinginan belajar di Jepang atau yang ingin mencari sekolah, kami 
juga merekomendasikan website ini kepada mereka yang belum yakin akan memutuskan belajar ke luar negeri, 
atau masih memilih negara yang mana untuk melanjutkan studinya.

Kesempatan langka untuk berbicara dengan staf sekolah secara langsung.
Pameran pendidikan Jepang di tahun 2020 dilaksanakan secara online.
Begitu juga pameran tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan secara 
online.
Untuk informasi lanjut, kunjungi website Study in Japan.

Study in Japan 
website https://www. 
studyinjapan.go.jp/en/

Study in Japan 
https://www.
studyinjapan.go.jp/
en/other/event/

Study in Japan Fair

Website Study in Japan

Organisasi di bawah ini memiliki program pertukaran pelajar 
bagi siswa SMA.

•  AFS Intercultural Programs 
URL: https://afs.org

Catatan: carilah “AFS Indonesia” untuk informasi program di Indonesia

•  YOUTH FOR UNDERSTANDING 
URL: http://yfu.or.jp

Tolong beritahu saya tentang program pertukaran 
internasional dan beasiswa sekolah menengah.

Apakah Anda dapat mengikuti ujian masuk siswa 
internasional atau tidak ditentukan oleh sekolah. 
Mereka yang telah lulus dari sekolah menengah 
Jepang, dan mereka yang memiliki gelar Jepang dan 
kewarganegaraan lain harus menanyakan tentang 
ujian masuk sebelum mendaftar ke sekolah tersebut

A.

Rincian proses aplikasi dan ujian masuk dapat 
ditemukan di situs web sekolah
atau panduan masuk. Setelah Anda memutuskan 
sekolah mana, periksa situs web atau panduan 
penerimaan mereka.

A.

Periksa persyaratan masuk, buat proposal penelitian, dan 
konfirmasi dokumen apa yang perlu diserahkan.
Umumnya, Anda harus mencari pembimbing sendiri. 
Beberapa institusi mengharuskan Anda memiliki 
penerimaan informal sebelum melamar, jadi konfirmasikan 
hal ini dengan institusi pilihan Anda sesegera mungkin.

A.

A.

Saya pernah bersekolah di sekolah Jepang. 
Bisakah saya mendaftar untuk ujian masuk 
siswa internasional?

Q.

Bagaimana saya harus mencari dan 
mengkonfirmasi periode aplikasi, 
jika perlu dokumen, dan ujian 
masuk?

Q.

Tolong beritahu saya tentang proses 
memasuki sekolah pascasarjana.

Q.

Q.

Japan Student Services 
Organization (JASSO) menyediakan 

program dukungan berikut untuk 
mahasiswa internasional.

•  Pemberian beasiswa

•  Pelaksanaan Examination for Japanese 
University Admission for International 
Students (EJU)

•  Pengumpulan dan penyediaan 
informasi tentang belajar di luar negeri

•  Pendidikan bahasa Jepang

•  Penyediaan asrama mahasiswa

Independent Administrative Institution, Japan 
Student Services Organization (JASSO) 
Information Services Division, Student 
Exchange Department
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : (+81) 3-5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

[Dukungan perumah]

INFORMASI
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