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Program Pemberian Beasiswa 
bagi Mahasiswa Jepang.

1 2 3

Bahasa Indonesia (Indonesian)

Kami dari Japan Student Services Organization, akan berusaha dengan 
bersungguh-sungguh dari lubuk hati kami, agar usaha kalian semua untuk 

bersekolah di Jepang, menjadi hal yang akan membuahkan hasil yang bermakna.

Sebagai institusi yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa, bertujuan untuk membina sumber 
daya manusia kreatif di dalam masyarakat yang memiliki sifat bijak agar bertanggung jawab di masa yang akan 
datang, melalui pelaksanaan program pemberian beasiswa dan program bantuan mahasiswa asing serta 
program bantuan kehidupan mahasiswa secara menyeluruh.

Kami mengadakan program pemberian 
beasiswa terhadap pelajar Jepang dan 
setingkatnya yang berprestasi namun 
mengalami kesulitan bersekolah karena 
masalah finansial. Selain itu kami juga 
melakukan perbaikan dan peningkatan 
dalam hal penyampaian informasi 
beasiswa, prosedur pendaftaraan dan 
pengembalian yang sesuai

Program dukungan untuk 
mahasiswa internasional

Program Dukungan untuk Mahasiswa 
Internasional.
Penyaluran beasiswa terhadap maha- 
siswa Asing, pelaksanaan berbagai 
program pertukaran pelajar Asing, 
pengumpulan dan penyaluran informasi 
mengenai belajar ke luar negeri dan 
prosedur pendaftaran dengan ujian EJU 
dan lain-lain.

Vietnam

Korea

Malaysia

Program Dukungan untuk 
Mahasiswa Internasional

Penyaluran beasiswa terhadap maha- 
siswa Asing, pelaksanaan berbagai 
program pertukaran pelajar Asing, 
pengumpulan dan penyaluran informasi 
mengenai belajar ke luar negeri dan 
prosedur pendaftaran dengan ujian EJU 
dan lain-lain. 

Kantor perwakilan luar Jepang melayani :
•  Menyediakan informasi melalui email, konsultasi langsung, telepon 

dan surat
• Menyediakan akses pencarian informasi melalu brosur sekolah, 

prospektus universitas, dan buku-buku referensi lainnya mengenai 
universitas di Jepang

• Menyediakan informasi melalui kegiatan pameran pendidikan Jepang

Diterbitkan : September 2018  Tidak untuk di jual  Dilarang memperbanyak atau mengcopy buku ini tanpa ijin

TEL (+81) 3-5520-6111  FAX (+81) 3-5520-6121
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Website perkenalan Jepang
● Web Japan(Kementrian Luar Negeri)

 http://web-japan.org/

● Japan National Tourism Organization(JNTO)

 https://www.jnto.or.id/

● Daya tarik wilayah Jepang (Biro Pariwisata Jepang)

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/introduction/index.html

● Umur rata-rata: No.1 di dunia

● Jumlah robot industri yang beroperasi : No.1 di dunia

● Jumlah dukungan dana ke PBB : No. 2 di dunia

● Gross National Income(GNI) : No.3 di dunia

● Produksi kendaraan : No.3 di dunia

● Index perdamaian dunia : No.10 di dunia (No.1 di Asia)

● Jumlah Penduduk : No.11 di dunia

● Jumlah situs warisan dunia : No.12 di dunia (No.4 di Asia)

● Jumlah orang Jepang penerima hadiah Nobel : 25 orang

      No.7 di dunia (No.1 di Asia)
Sumber : Kementrian luar negeri  macam-macam rangking di dunia
Sumber : Global Peace Index 2017
Sumber : The International Organization of Motor Vehicle Manufacture
Sumber : 「Panduan manual statistik MEXT (Edisi 2017)」

Daya Tarik Wilayah
Alam yang berlimpah! Makanan enak yang berlimpah! Sejarah yang berlimpah!

    Produk industri wilayah Hokkaido  Makanan, pembuatan 
kertas/pulp, besi dan baja, mesin, produk petrokimia, 
pariwisata. Kuil, kentang, gandum, susu mentah, produk laut.

  Produk industri wilayah Tohoku    Industri tradisional, mesin 
elektronik, mesin presisi. beras, apel, ceri, persik, pir, produk 
laut.

  Produk industri wilayah Kanto   Baja, pembuatan kapal, mesin, 
produk petrokimia, mobil, elektronik konsumen, pesawat 
terbang, industri jasa. Pertanian pinggiran kota.

  Produk Industri wilayah Chubu   Keramik, mesin presisi, 
pesawat terbang, mobil, petrokimia. Beras, jeruk mandarin, teh, 
apel, anggur, persik.

  Produk Industri wilayah Kinki   Kimia berat, tekstil, peralatan 
listrik, makanan. Pertanian pinggiran kota, kehutanan, jeruk, 
budidaya mutiara.

  Produk Industri wilayah Chugoku   Serat kimia, baja, 
pembuatan kapal, mobil, petrokimia, semen. Pear, Muscat, 
peach, budidaya tiram.

  Produk Industri wilayah Shikoku   Pembuatan kapal, logam, 
kertas / bubur, handuk, serat kimia. Jeruk mandarin, akar 
teratai, wortel.

  Produk industri wilayah Kyushu dan Okinawa   Baja, industri 
mekanik, kimia, pembuatan kapal, petrokimia. Beras, jeruk 
mandarin, ubi jalar, daun tembakau, ternak, makanan laut.
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Jepang itu, negara yang seperti apa?
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engetahui tentang 

belajar di Jepang
Jepang itu, negara yang seperti apa ?
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Q Apa tujuan anda belajar di Jepang? (boleh menjawab banyak)

A

No. 1 Memperoleh gelar 53.2 %

No.  2 Mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 
untuk bekerja 47.3 %

No. 3 Bekerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang 44.3 %

No. 4 Mendapatkan pengalaman internasional dan membangun 
hubungan internasional 31.8 %

No. 5 Mendapatkan cara berpikir internasional 31.0 %

No. 6 Memperoleh ilmu Liberal Arts 27.1 %

No. 7 Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang 21.8 %

No. 8 Bertemu budaya yang berbeda 17.3 %

No. 9 Melakukan penelitian dalam lingkungan yang kondusif 9.6 %

Q Kenapa memilih Jepang sebagai tujuan belajar? (boleh menjawab banyak)

A

No.1 Tertarik dengan masyarakat Jepang, ingin hidup di Jepang 59.5 %

No.2 Ingin belajar Bahasa/ Budaya Jepang 47.3 %

No.3 Pendidikan dan penelitian di Universitas Jepang sangat menarik 35.8 %

No.4 Ingin bekerja yang berhubungan dengan Jepang 25.0 %

No.5 Ingin tahu budaya yang berbeda 23.1 %

No.6 Ada jurusan yang menarik saya 22.1 %

No.7 Disarankan oleh teman, kenalan dan keluarga 19.6 %

No.8 Dekat secara jarak geografis 19.6 %

No.9 Terpikir dengan negara lain juga, tetapi kondisi kemampuan akademik 
serta keuangan yang ada di Jepang sangat cocok dengan saya 15.0 %

No.10 Karena ada program pertukaran mahasiswa 5.8 %

Masukan dari semua pelajar internasional yang saat ini belajar di Jepang!

Q Apa kesan terhadap belajar di Jepang?

Baik 
90.8%

Buruk
1.1%

Tidak bisa jawab 7.7%
Tanpa keterangan
0.4%

Saya dapat terlibat dalam 
kegiatan penelitian dengan 
dikelilingi oleh para peneliti 
dan lingkungan yang luar 
b i a s a .  C o b a l a h  u n t u k 
menetapkan tujuan yang 
jelas dan terlibat aktif dalam 
penelitian !

Mencari pekerjaan di Jepang 
sangat unik dan sulit, tetapi 
itu membuat pengalaman 
berharga karena saya bisa 
mengenali diri sendiri dan 
benar-benar berkembang!

S a y a  d a p a t  m e n j a l a n i 
kehidupan yang memuaskan 
dengan membuat banyak 
teman baik orang Jepang 
maupun dari negara lain dan 
saling berkomunikasi serta 
aktif dalam banyak kegiatan 
ekstrakurikuler! 

Sumber：Survey kehidupan mahasiswa asing berbiaya sendiri 2015 (JASSO)

Kenapa belajar ke Jepang?
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1

Gelar 
akademik 
dan titel

Sarjana Universitas 4 tahun（※ beberapa 
6 tahun） Ekonomi ,  F is ika , 

K e d o k t e r a n , 
Arsitektur,Pertanian, 
K e s e j a h t e r a a n , 
D e s i g n ,  S e n i , 
P e n d i d i k a n , 
S o s i o l o g i ,  I l m u 
Informatika, I lmu 
L i n g k u n g a n , 
Animasi, Games

Master Pasca Sarjana 2 tahun ～

Doctor Pasca Sarjana 3 tahun ～

Sarjana Muda Junior College 2 tahun（※ beberapa 
3 tahun）

Keahlian Sekolah Kejuruan 2 ～ 3 tahun

Keahlian 
lanjutan Sekolah Kejuruan 4 tahun

2
 
Pendidikan 
Jangka 
Pendek
Pengalaman

Studi singkat di 
Jepang

Bahasa Jepang, Program 
singkat di Universitas

Beberapa bulan ～ 1 
tahun Bahasa Jepang.

Budaya Jepang
P e r b a n d i n g a n 
budaya

Pertukaran 
pelajar Universitas Kurang dari 1 tahun

3

Belajar 
bahasa 
Jepang

Persiapan 
bahasa Jepang Sekolah bahasa Jepang ～ 2 tahun Persiapan masuk 

Universitas
P e r c a k a p a n 
bahasa Jepang.
Bahasa Jepang 
bisnis

Masuk 
universitas

Sekolah Bahasa Jepang ～ 2 tahun

Persiapan bahasa Jepang 
di Universitas swasta 
dan junior college Jepang 
(Bekka program)

1 ～ 2 tahun

Kapan Pergi?
Dari kapan akan mulai?

Persiapan perlu berapa lama?

Butuh berapa?
Biaya perjalanan? Biasa hidup? 
Biaya apartment? Biaya makan?
Apakah sudah cukup tabungan 
yang ada?
Apakah akan dikirim oleh keluarga?
Kerja paruh waktu? Beasiswa?

Perencanaan adalah kunci kesuksesan!

Kenapa Anda ingin 
belajar di Jepang?

Kualifikasi dan kemampuan yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan yang 

anda inginkan?

Why 
Kenapa

When
Kapan

How much
Berapa

Dilembaga pendidikan 
manakah yang baik 

untuk anda pilih untuk 
belajar?

Where 
Dimana

Berapa lama 
membutuhkan waktu?

How long 
Berapa lama

Apa yang anda ingin 
pelajari?

Apa jurusan/keahlian anda?

What
Apa

Mari kita berencana sambil melihat Jadwal hal. 4-5! Mari diperhitungkan sambil melihat hal.28-36.

Ini hal 
terpenting!

Merencanakan belajar di Jepang

M
engetahui tentang 

belajar di Jepang
M

erencanakan belajar di Jepang
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Apabila anda hanya ingin belajar dalam bahasa 
Jepang
1 〜 8  persiapan yang dilakukan di negara asal,  9  per-

siapan yang dilakukan di Jepang,dan 10  Mulai belajar di 
lembaga bahasa di Jepang

Plan

1

Untuk mereka yang berencana setelah 
belajar bahasa Jepang ingin meneruskan ke 
Universitas/Kejuruan
1 〜 8 dipersiapkan di negara asal 9  dipersiapkan di 

Jepang 10  masuk di sekolah bahasa Jepang. Persiapan      
11 〜 12  dilakukan saat di sekolah bahasa Jepang 22  
selesai 23  masuk ke Universitas atau sekolah kejuruan.

Plan

2

Untuk mereka yang berencana langsung belajar 
di Universitas atau sekolah kejuruan di Jepang 
sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang, mereka yang 
akan mengambil program berbahasa Inggris …
lewati langkah 2 〜 10 lalu siapkan dokumen yang 
diminta 11 Jika sudah lulus ujian masuk penerimaan 23
bisa masuk ke universitas atau sekolah kejuruan yang di 
inginkan.

Plan

3

Apakah telah merencanakan pendidikan di Jepang?
Selanjutnya, silahkan dilihat jadwal dan persiapan apa yang harus di lakukan.

Dari persiapan pendaftaran sampai berangkat ke Jepang

 ＝ Prosedur di lakukan di Negara anda
 ＝ Prosedur dilakukan di Jepang

Rencana 1 Rencana 2 Langkah Halaman yang 
berhubungan Periode Tindakan

START START 1  Persiapan dan pengumpulan informasi
P.3,

P.28 ～ 31

Klarifikasi dan pastikan tujuan belajar ke Jepang 
dan pastikan kemampuan bahasa yang diminta serta 
biaya pendidikan yang dibutuhkan

2  Meminta brosur dari lembaga bahasa 
Jepang

P.18・19 April ～ Juni Oktober ～
Desember

Meminta informasi dan brosur beberapa sekolah 
yang diminati. memastikan persyaratan aplikasi yang 
diminta

3  Memilih sekolah P.18・19 ～ September ～ Februari Pilihlah sekolah yang di inginkan sesuai informasi 
dari brosur yang digali sebelumnya

4  Mendaftar P.18・19
September ～

November
Februari ～

April
Mengirim formulir pendaftaran dan dokumen lainnya 
ke sekolah yang dipilih

5  Penerimaan masuk

Januari
～

Maret

Juli
～

September

Mendapatkan surat penerimaan dari sekolah dan 
melakukan pembayaran sekolah

6  Prosedur keimigrasian P.24 ～ 27 Mendapatkan COE dan mengurus Visa pelajar

7  Persiapan belajar ke Jepang Mencari akomodasi

8  Prosedur perjalanan/ Keberangkatan Mengatur tiket dan asuransi perjalanan

9  Prosedur masuk kuliah

Rencana 3

10  Masuk dan mulai belajar

Masuk sekolah bahasa

START April(Program 1 -2 
tahun)

Oktober(Program 1,5 
tahun)

Belajar

11  Meminta brosur dari universitas atau 
professional training college P.8 ～ 17 April ～ Mei Meminta beberapa informasi dan dokumen untuk 

pendaftaran. Periksa syarat mendaftar yang diminta

12  Memilih sekolah P.8 ～ 17 ～ Juni Pilihlah sekolah yang di inginkan sesuai informasi 
dari brosur yang digali sebelumnya

13  Mendaftar Examination for Japanese 
University Admission for International 
Students(EJU); Mengambil ujian kemampuan 
bahasa Jepang(JLPT), TOEFL®(IELTS)TOEIC
(sesuai keperluan)

P.20 ～ 21 ～ Juli

Daftarkan diri untuk mengikuti ujian EJU 
(Examination forJapanese University Admission 
for International Students), ambil ujian lain yang 
dibutuhkan

14  Mendaftar P.8 ～ 17 Agustus ～ Oktober Kirim dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran 
ke sekolah yang dituju

15  Ujian masuk November ～ Februari
Seleksi dokumen, Examination for Japanese 
University Admission for International Students(EJU), 
ujian masuk ke sekolah yang di tuju

16  Penerimaan masuk

Januari
～

Maret

Menerima surat penerimaan dari sekolah

17  Prosedur keimigrasian P.24 ～ 27 Menerima Certificate of Eligibilty untuk mendaftar 
visa pelajar 

18  Persiapan belajar di Jepang Membayar biaya pendidikan ke sekolah di Jepang 
dan mencari akomodasi di Jepang

19  Proses pergantian visa

20  Prosedur perjalanan dan keberangkatan Mengatur tiket penerbangan dan asuransi perjalanan

21  Prosedur masuk sekolah

Sekolah bahasa 
Jepang selesai

Sekolah bahasa 
Jepang selesai 22  Belajar bahasa Jepang selesai

GOAL!! GOAL!! 

Universitas/professional 
training college 23  Masuk

Masuk universitas / 
professional training college

April

GOAL!! 24  Lulus Maret

Mempersiapkan sendiri untuk belajar di Jepang mempunyai banyak 
keuntungan. Selain sangat ekonomis, juga dapat membantu anda memutuskan 
sendiri pilihan kalian dan meningkatkan kemampuan bahasa. Tetapi jika anda 
memang sibuk dan ada keterbatasan dalam berkomunikasi, menggunakan jasa 
agen/konsultan pendidikan menjadi salah satu pilihan.

Point penting menggunakan jasa agen/konsultan

① Biaya 
Apakah harganya masuk akal dibandingkan dengan penyedia jasa sejenis? 
Apakah agen memberikan arahan yang salah dengan menyampaikan 
bisa bekerja paruh waktu untuk membiayai pendidikan dan biaya hidup di 
Jepang? Apakah ditulis jelas di kontrak untuk informasi biaya dan jasa yang 
diberikan?

② Dukungan 
Apakah agen memberikan informasi tentang sekolah yang sesuai dengan 
tujuan anda? Apakah agen mendorong anda memberikan dokumen 
palsu? Apakah agen dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang 
diajukan mengenai prosedur? Apakah agen mendesak anda terburu-buru 
untuk mendaftar? Selain informasi yang menyenangkan apakah juga di 
informasikan hal mengenai kesulitan selama belajar di Jepang?

③ Prestasi 
Apakah cukup banyak siswa yang diberangkatkan ke Jepang?

Jadwal

Menggunakan jasa agen/konsultan pendidikan
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Rencana 1 Rencana 2 Langkah Halaman yang 
berhubungan Periode Tindakan

START START 1  Persiapan dan pengumpulan informasi
P.3,

P.28 ～ 31

Klarifikasi dan pastikan tujuan belajar ke Jepang 
dan pastikan kemampuan bahasa yang diminta serta 
biaya pendidikan yang dibutuhkan

2  Meminta brosur dari lembaga bahasa 
Jepang

P.18・19 April ～ Juni Oktober ～
Desember

Meminta informasi dan brosur beberapa sekolah 
yang diminati. memastikan persyaratan aplikasi yang 
diminta

3  Memilih sekolah P.18・19 ～ September ～ Februari Pilihlah sekolah yang di inginkan sesuai informasi 
dari brosur yang digali sebelumnya

4  Mendaftar P.18・19
September ～

November
Februari ～

April
Mengirim formulir pendaftaran dan dokumen lainnya 
ke sekolah yang dipilih

5  Penerimaan masuk

Januari
～

Maret

Juli
～

September

Mendapatkan surat penerimaan dari sekolah dan 
melakukan pembayaran sekolah

6  Prosedur keimigrasian P.24 ～ 27 Mendapatkan COE dan mengurus Visa pelajar

7  Persiapan belajar ke Jepang Mencari akomodasi

8  Prosedur perjalanan/ Keberangkatan Mengatur tiket dan asuransi perjalanan

9  Prosedur masuk kuliah

Rencana 3

10  Masuk dan mulai belajar

Masuk sekolah bahasa

START April(Program 1 -2 
tahun)

Oktober(Program 1,5 
tahun)

Belajar

11  Meminta brosur dari universitas atau 
professional training college P.8 ～ 17 April ～ Mei Meminta beberapa informasi dan dokumen untuk 

pendaftaran. Periksa syarat mendaftar yang diminta

12  Memilih sekolah P.8 ～ 17 ～ Juni Pilihlah sekolah yang di inginkan sesuai informasi 
dari brosur yang digali sebelumnya

13  Mendaftar Examination for Japanese 
University Admission for International 
Students(EJU); Mengambil ujian kemampuan 
bahasa Jepang(JLPT), TOEFL®(IELTS)TOEIC
(sesuai keperluan)

P.20 ～ 21 ～ Juli

Daftarkan diri untuk mengikuti ujian EJU 
(Examination forJapanese University Admission 
for International Students), ambil ujian lain yang 
dibutuhkan

14  Mendaftar P.8 ～ 17 Agustus ～ Oktober Kirim dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran 
ke sekolah yang dituju

15  Ujian masuk November ～ Februari
Seleksi dokumen, Examination for Japanese 
University Admission for International Students(EJU), 
ujian masuk ke sekolah yang di tuju

16  Penerimaan masuk

Januari
～

Maret

Menerima surat penerimaan dari sekolah

17  Prosedur keimigrasian P.24 ～ 27 Menerima Certificate of Eligibilty untuk mendaftar 
visa pelajar 

18  Persiapan belajar di Jepang Membayar biaya pendidikan ke sekolah di Jepang 
dan mencari akomodasi di Jepang

19  Proses pergantian visa

20  Prosedur perjalanan dan keberangkatan Mengatur tiket penerbangan dan asuransi perjalanan

21  Prosedur masuk sekolah

Sekolah bahasa 
Jepang selesai

Sekolah bahasa 
Jepang selesai 22  Belajar bahasa Jepang selesai

GOAL!! GOAL!! 

Universitas/professional 
training college 23  Masuk

Masuk universitas / 
professional training college

April

GOAL!! 24  Lulus Maret

* Beberapa sekolah membuka kelas ajar di musim 
gugur (September atau Oktober)

* Prosedur dari mulai pendaftaran hingga masuk 
berbeda masing-masing sekolah. Bacalah 
buku panduan sekolah dengan teliti dan hindari 
kesalahan saat melakukan prosedur yang ada.
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21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Lamanya 
waktu  

18 tahun ～

12～ 18 tahun

6～ 12 tahun

C
olleges of technology

SMA

SD

Specialized training colleges 
(Upper secondary course)

U
niversitas

(Program
 Sarjana)

Pasca 
Sarjana

(Specialized training colleges 
postsecondary course)

Professional 
training colleges Junior 

colleges

Lembaga pendidikan yang bisa dimasuki 
mahasiswa asing

Pendidikan
Tinggi

　　SMP　（※SMP yang siswanya bisa melanjutkan ke SMA tanpa ujian）  

＊Simbol ini menunjukkan bidang spesialisasi Melanjutkan pendidikan dengan sistem transfer SKS, harus satu disiplin ilmu yang koheren.

＊

＊

＊

M
acam

 m
acam

 S
ekolah   

Pendidikan
Menengah

Pendidikan
Dasar

Specialized training C
olleges 

(G
eneral course)

Pendidikan tingkat tinggi di Jepang dimulai setelah seseorang menyelesaikan 12 tahun masa 
pendidikan, yaitu pendidikan dasar (SD 6 tahun) dan pendidikan menengah (SLTP 3 tahun dan SLTA 
3 tahun). Terdapat 5 jenis lembaga pendidikan tinggi yang bisa dimasuki mahasiswa asing, yaitu 
terdiri dari : ① College Of Technology (Koutou Senmongakkou) ② Specialized Training College 
(Senshugakkou/Senmonkatei) ③ Junior College (Tanki Daigaku) ④ Universitas ⑤ Pasca Sarjana, 
terbagi secara garis besar menjadi Universitas Negeri, Universitas Local Publik, Universitas Swasta.

Mari mengecek kalendar dan sistem semester sekolah！1
Takun akademik di Jepang normalnya dimulai dari bulan April dan berakhir dibulan Maret tahun berikutnya. 
Hampir sebagian besar Universitas di Jepang mengadaptasi sistem semester, dengan semester pertama dimulai 
pada bulanApril ke September dan semester kedua dari bulan Oktober ke Maret. Beberapa Universitas memiliki 
sistema 3 semester atau sistem caturwulan.Secara umum di Jepang tahun ajaran dimulai bulan April tetapi 
beberapa universitas untuk program pasca sarjana banyak juga membuka kelas di bulan September atau Oktober.

＜ 1 tahun akademik untuk mahasiswa yang memulai programnya di bulan April dalam 2 semester ＞

April Mei Juni Juli Agustus September

Semester pertama Libur musim panas semester kedua

Oktober November Desember Januari Februari Maret

Semester kedua
libur 
musim 
dingin

semester 
kedua libur musim semi

Sistem Pendidikan di Jepang
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Mari mengecek Syarat masuk!2
Untuk masuk ke Universitas di Jepang mengambil program sarjana, Junior College, dan Colleges of Technology, 
syaratnya adalah pelajar yang telah menyelesaikan masa pendidikan formal 12 tahun. Untuk masuk ke program 
Colleges of Technology harus sudah menyelesaikan 11 tahun pendidikan formal, untuk yang akan melanjutkan 
ke program pasca sarjana harus telah menyelesaikan masa pendidikan 16 tahun. 

Para pelajar yang berasal dari India, Nepal, Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Peru dan Negara 
lainnya yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya selama 10 atau 11 tahun dan ingin 
memasuki universitas di Jepang, berikut ini syarat masuknya:
① Telah menyelesaikan masa pendidikan formal 12 tahun dengan menghitung tambahan masa waktu 1 atau 

2 tahun di lembaga persiapan masuk universitas di negara asal mereka.
② Telah menyelesaikan program persiapan masuk Universitas yang di tunjuk oleh Kementrian Pendidikan, 

Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang(bagaimanapun juga mereka harus 
menyelesaikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas di Jepang)

    Akan tetapi, untuk pelajar yang kurang dari 12 tahun masa pendidikan dan memenuhi syarat masuk 
unversitas tidak perlu mengikuti program persiapan(junbi kyouiku katei) yang direkomendasikan oleh 
kementrian Pendidikan Jepang. Untuk memastikan mengenai persyaratan ini bisa ditanyakan langsung ke 
universitasnya apakah sesuai dengan kualifikasi mereka.

＊List program persiapan masuk universitas yang di rekomendasikan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan Jepang.

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/nihongokyouiku.html

Mari mengecek Jenjang Akademik, Gelar dan masa pendidikan yang diminta!3

Program Jenjang akademik dan gelar Lamanya belajar

Pasca Sarjana

Program Doktoral ＊ 1 Doktor 5 tahun  

Program Master Master 2 tahun 

Program Professional

Master (Profesional)  2 tahun 

Juris Doctor (Professional)  3 tahun 
Master bidang Pendidikan 

(Professional)  2 tahun 

Universitas (Sarjana)

Fakultas Umum, Fakultas 
Farmasi (4 tahun)

Sarjana

 4 tahun 

Kedokteran, Dokter gigi, 
kedokteran hewan dan Farmasi 

6 tahun
 6 tahun 

Junior College*2*5 － Sarjana Muda 2 ～ 3 tahun 
Colleges of 

Technology*3*4*5 － Diploma  3 tahun (3 tahun dan 6 bulan 
untuk bidang kemaritiman)

Specialized Training 
College*4

Professional Training College 
(College of Technology)

Diploma 2 tahun lebih

Diploma  4 tahun lebih

*1  Program doktor kadang terbagi 2 tahun fiskal, yaitu untuk program 2 tahun dan 3 tahun. Untuk program doktoral di bidang Kedokteran, 
Kedokteran gigi, Kedokteran Hewan dan Farmasi(6 tahun program) adalah 4 tahun untuk mereka yang telah melewati 6 tahun saat di 
program S1nya.

*2  Dimungkinkan bagi lulusan Junior College meraih gelar sarjana dengan menambahkan program 1 atau 2 tahun setelah lulus.
*3  Lamanya masa belajar di College of Technology normalnya 5 tahun, untuk mahasiswa asing dapat di terima di tahun ke-3. Untuk lulusan 

College of Technology dimungkinkan mendapatkan gelar Sarjana dengan menyelesaikan 2 tahun lagi setelah lulus
*4  “Assosiate” dari College of Technology, “diploma dan advance diploma” dari Professional Training Colleges adalah sebutan titel bukan gelar 

akademik
*5  Setelah menyelesaikan Advance Course di Junior College atau College of Technology yang di sertifikasi oleh NIAD-QE, anda bisa 

memperoleh gelar Sarjana jika lulus ujian yang diselenggarakan oleh NIAD-QE tersebut.Untuk lebih jelasnya dapat mengecek ke 

National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)
 https://www.niad.ac.jp/english/

Q  Apakah gelar yang diperoleh di Jepang di akui di Negara lain ？

A  Pada umumnya gelar yang diperoleh di Jepang dapat di terima di Negara lain. Akan tetapi tergantung 
Negara yang bersangkutan, beberapa ada yang memiliki lembaga khusus untuk penyetaraan gelar yang 
diperoleh di luar negeri. Untuk itu kami sangat merekomendasi anda untuk mengeceknya ke lembaga 
pendidikan tinggi di Negara anda.
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Mari mengecek Syarat masuk!1
Pelajar harus memenuhi kriteria kualifikasi sebagai berikut:
①	Pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah selama 12tahun di negara asalnya.
②	Pelajar yang lulus pada ujian kesetaraan yang setara dengan pendidikan sekolah selama 12tahun di negara asal, dan 

berusia 18tahun.
③ Pelajar yang lulus sekolah bagi orang asing yang berada di Jepang yang ditunjuk sebagai sekolah yang setara dengan SMA 

di negara asal, dan berusia 18tahun.
④ Pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan diatas 11 tahun dan dibuktikan dengan surat kelulusan dari Kementrian 

Pendidikan di Negara asalnya.
⑤ Pelajar yang sudah berusia 18 tahun dan sudah memiliki kualifikasi masuk universitas di luar negeri seperti baccalaureat, 

abitur, baccalaureat internasional.
⑥ Pelajar yang telah berusia 18tahun dan sudah lulus pendidikan selama 12 tahun di Sekolah Internasional yang telah 

bersertifikat badan evaluasi Internasional (WASC, CIS,ACSI)
⑦ Pelajar yang telah berusia 18 tahun dan telah lulus ujian kualifikasi akademik yang setara dengan SMA di Jepang
⑧	Pelajar yang memiliki kualifikasi masuk Universitas  lebih dari keterangan di atas.
⑨ Pelajar yang telah berusia 18 tahun dan diakui berdasarkan pemeriksaan kualifikasi masuk universitas secara individu di 

universitas yang akan di tuju dan memiliki kemampuan akademik setara SMA atau di atasnya.
※ mengenai dari ① sampai ③ ,Apabila pelajar tersebut menyelesaikan pendidikan sekolah kurang dari 12 tahun, harus 

telah menyelesaikan pendidikan persiapan masuk Universitas dan atau mengikuti pelatihan yang diadakan oleh 
lembaga terakreditasi.

Mari Mencari Sekolah！2
Universitas dan  Junior College       Point penting ！

① Isi pengajaran dan penelitian
Apakah ada pelajaran yang ingin di pilih oleh kita? Apakah ada kemungkinan untuk 
melakukan penelitian? Apakah ada dosen yang anda ingin di ajarkan olehnya?

② Jurusan (program)
Apakah program ini diikuti bersama dengan mahasiswa Jepang? Apakah program 
ini dapat di ikuti oleh mahasiswa asing dengan menggunakan bahasa pengantar 
bahasa Inggris? Apakah ini program jangka panjang atau program jangka pendek?

③ Fasilitas Penelitian
Apakah Universitas dan Junior College ini memiliki fasilitas penelitian yang 
memadai?

④ Ujian masuk
Apakah dimungkinkan mengikuti ujian masuk sebelum ke Jepang? Apakah ada 
ujian khusus untuk mahasiswa asing?

⑤ Sistem dukungan untuk 
mahasiswa asing

Apakah ada pelajaran bahasa Jepang? Staff yang melayani mahasiswa asing, 
apakah ada tutor yang membantu untuk mahasiswa asing untuk belajar dan 
kehidupan? Apakah ada pelayanan untuk yang akan mencari pekerjaan?

⑥ Hasil lulusan
Apakah ada yang melanjutkan ke program pasca sarjana? Kemana lulusannya 
bekerja?

⑦ Biaya sekolah dan biaya lain 
yang dibutuhkan

Berapa biaya yang dibutuhkan ditahun pertama? Bagaimana setelah tahun ke dua 
dan seterusnya? Berapa total biaya yang dibutuhkan sampai dengan lulus?

⑧ Beasiswa dan bantuan 
keuangan lainnya

Apakah ada system beasiswa dan pengurangan biaya di Universitas tersebut? 
Berapa prosentase yang mendapatkannya? Bisakah itu diperoleh sebelum 
kedatangan di Jepang?

⑨ Akomodasi
Apakah universitas ini memiliki asrama? Apakah mereka akan membantu 
memperkenalkan kepada siswa apartment yang terdekat?

⑩ Suasana lingkungan 
Apakah lokasi sekolah sangat mendukung untuk belajar dan menjalani kehidupan? 
Apakah di kota besar atau di kota kecil? Apakah kita dapat beradaptasi dengan 
cuacanya?

Di lembaga pendidikan yang membentuk inti dari pendidikan tinggi, Universitas adalah istilah 
studi yang pada prinsipnya 4 tahun, tapi Junior College pada prinsipnya untuk 2 tahun.
Beberapa Universitas dan Junior Colleges menawarkan program auditor untuk mendapatkan 
kredit untuk mahasiswa non reguler. Selain studi jangka panjang untuk memperoleh gelar ada 
juga program singkat non gelar.

Universitas dan Junior Colleges
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Informasi mengenai universitas/junior colleges (JASSO)
 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

Japanese Colleges and Universities Search (JASSO)
 https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/

Pencariaan Universitas/Junior Colleges (JAPAN STUDY SUPPORT)
 https://www.jpss.jp/en/

● Guide to University Entrance for Privately-Financed International Students
Buku panduan yang berisi informasi berharga untuk mahasiswa asing seperti informasi ujian 
masuk tiap universitas dan Junior Colleges dan jumlah mahasiswa asing yang berhasil lulus 
ujian masuk. Di edit dan dipublikasikan: The Asian Students Cultural Association (dijual di 
Jepang)
※ Tersedia dan dapat dilihat di Study in Japan Resource Facilities (hal. 41)

Mari mengecek Syarat dokumen!3
①  Formulir pendaftaran(formulir sesuai universitas)
②  Ijasah kelulusan SMA
③	Transkrip nilai SMA
④	Surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru di SMA
⑤  Sertifikat kemampuan bahasa Jepang atau bahasa 

Inggris
⑥  dan lain lain 

Konfirmasikan langsung ke lembaga yang diminati karena 
dokumen yang harus diajukan ke setiap lembaga berbeda-
beda.

Mari mengecek Ujian Masuk!4
Banyak sekolah yang mengadakan ujian tidak hanya untuk mahasiswa Jepang tetapi juga mahasiswa asing. 
Prosedur pendaftaran sesuai dengan dibawah ini. Prosedur pendaftaran dan syarat berbeda tiap sekolah. 
Sebaiknya anda mengecek buku panduan pendaftaran sekolah untuk detilnya.

①	Seleksi dokumen
② Ujian akademik oleh universitas
③ Wawancara
④ Menulis essay/ paper
⑤ Seleksi akademis lain yang sesuai
⑥ Ujian EJU
⑦	Test Kemampuan berbahasa Jepang(JLPT)
⑧ Ujian dari National Center for University Entrance 

Examination

Apa kualifikasi bagi lulusan?5
Jika anda telah lulus dengan kualifikasi seperti dibawah ini, maka anda berhak mendapat gelar.
※ Bergantung pada universitas, beberapa ada yang memiliki syarat tersendiri(jumlah kredit,dsb) sebagai 
persyaratan unit kelulusan.

Kategori Lama 
belajar Total perolehan SKS Bergelar

① 
Universitas
（Sarjana）

Program S1 umum, Fakultas 
Farmasi 4 tahun 4 tahun 124 kredit atau lebih

SarjanaFakultas kedokteran, 
kedokteran gigi, kedokteran 
hewan, farmasi 6 tahun

6 tahun

Kedokteran dan kedokteran 
gigi 188 SKS atau lebih

Kedokteran Hewan 182 SKS 
atau lebih

Farmasi 186 SKS atau lebih

② Junior College
Program 2 tahun - 62 SKS atau lebih Sarjana 

mudaProgram 3 tahun - 93 SKS atau lebih

２０１８年度版

私費外国人留学生のための

大学入学案内

日本留学試験のデータも充実

全国484大学の入試のすべてがわかる

いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”

内
案
学
入
学
大
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Mari mengecek Syarat masuk!1
Pelajar harus memenuhi persyaratan yang diminta

1. Program master / program doctoral (Semester 
sebelumnya)
①	Pelajar yang telah tamat universitas di Jepang.
②	Pelajar yang telah diberi gelar sarjana  oleh 

lembaga pemberi gelar National Institution for 
Academic Degree and Quality Enhancement of higher 
Education(NIAD-QE)

③ Pelajar yang telah menamatkan pendidikan selama 
16 tahun di sekolah di luar negeri.

④ Pelajar yang telah menyelesaikan lebih dari 3 tahun 
di universitas di luar Jepang dan telah mendapatkan 
penyetaraan ijasah luar Negeri setara S1

⑤ Pelajar yang telah menamatkan pendidikan 16 tahun 
di lembaga pendidikan di Jepang yang ditunjuk dan 
memiliki program universitas luar negeri.

⑥	Pelajar yang sudah menamatkan program diploma di 
sekolah kejuruan/akademi yang ditunjuk.

⑦	Pelajar yang diakui memiliki kemampuan akademik 
yang minimal sama dengan orang yang lulus 
universitas oleh pemeriksaan kualifikasi masuk 
pasca sarjana, dan telah mencapai usia 22 tahun.

2. Program S-3 (semester akhir)
①	Pelajar yang memiliki gelar magister atau gelar 

profesional dari Jepang.
②	Pelajar yang sudah memperoleh gelar yang setara 

dengan gelar magister atau gelar profesional.
③	Pelajar yang telah menamatkan pendidikan yang 

ditunjuk di Jepang yang memiliki program pendidikan 
pasca sarjana luar negeri, dan orang yang yang 
telah memperoleh gelar yang setara dengan gelar 
magister atau gelar profesional.

④	Pelajar yang telah menamatkan pendidikan 
universitas (termasuk universitas atau program 
riset/penelitian luar negeri) dan telah mengikuti 
penelitian 2 tahun lebih di universitas, lembaga 
penelitian dan lain-lain, dan di program pasca 
sarjana, serta pelajar yang diakui mempunyai 
kemampuan akademik yang setara dengan gelar 
pasca sarjana.

⑤	Orang yang diakui  mempunyai  kemampuan 
akademik yang setara atau lebih dengan orang yang 
memiliki gelar profesional atau gelar pasca sarjana 
berdasarkan pemeriksaan kualifikasi masuk secara 
perorangan di program pasca sarjana, dan sudah 
mencapai usia 24 tahun.

3. Program Doktor (Kedokteran, Kedokteran gigi, 
farmasi, kedokteran hewan)

Untuk anda yang akan mengambil program di bidang 
kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan, atau 
ilmu farmasi, silahkan menghubungi langsung ke 
universitas di Jepang untuk konfirmasi mengenai 
persyaratan sebelum mendaftar.

Mari menulis Proposal Penelitian!2
Yang disebut dengan Proposal Penelitian adalah 
menentukan tema, lalu membuat tulisan yang berisi 
ringkasan apa yang akan diteliti dan metode penelitian.    
Ketika mendaftar, pada kebanyakan program pasca 
sarjana, diperlukan proposal penelitian, dengan 
menuliskan hal sebagai berikut : 

① Tujuan
② Latar belakang 
③ Rujukan 
④ Metode
⑤ Referensi literature dan lain sebagainya

Format dan banyaknya karakter, berbeda-beda 
tergantung dari tempat program Pasca Sarjana tersebut. 
Umumnya, sebatas 2.000 karakter. Pada saat penulisan 
proposal penelitian, yang hal yang penting adalah 
mencari tesis dari bidang yang ingin diteliti, sudah 
sampai mana penelitian berjalan, dan tema yang seperti 
apa ya bisa dipakai.

Points kunci ujian adalah sebagai berikut:
① Motivasi untuk research
②	Kemampuan menemukan masalah
③	Kemampuan menganalisa
④	Kemampuan berpikir secara logic
⑤	Pengetahuan tentang keahlian

Mencari data jurnal penelitian

・	CiNii Articles
 http://ci.nii.ac.jp/

※ Dapat dilihat di Fasilitas Sumber Informasi Belajar 
di Jepang (Lihat Hal. 41)

● Bagaimana menulis research plan
Anda dapat belajar bagaimana cara 
menulis research plan dan menyiapkan 
tes lisan
Penulis : JASSO 
Penerbit : Bonjinsha Co., Ltd
(Di jual di Jepang)

Mahasiswa RegulerMahasiswa peneliti (jika diperlukan)

1.
Cek 

persyaratan 
untuk 

mendaftar

2.
Membuat 
proposal 
penelitian

3.
Mencari 
dosen 

pembimbing

4.
Mendaftar Proses 

mendaftar Belajar

4.
Mendaftar

Belajar

7.

Lulus

Pasca Sarjana
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Mari Mencari Universitas !3-1

Informasi Pasca Sarjana (JASSO)
 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/
search/daigakukensaku.html

Mencari Pasca Sarjana (JAPAN STUDY SUPPORT)
 https://www.jpss.jp/en/

Mari mencari dosen pembimbing3-2

Yang disebut dengan Dosen Pembimbing adalah 
dosen yang mebimbing perihal penelitian, rencana 
kuliah dan studi. Baik mahasiswa program pasca 
sarjana regular maupun mahasiswa peneliti harus 
mencari seorang professor pembimbing sebelum 
mengajukan lamaran ke universitas yang dituju. 
＜ Cara  Mencari  Dosen Pembimbing ＞

・	Minta  d iperkenalkan oleh pembimbing d i 
Universitas anda.

・	Mendapatkan informasi dari Jurnal Universitas, 
Alumni dan Peneliti di Negara anda.

・	Website dan lain sebagainya. 
・	Memiliki  surat pengantar dari  Universitas 

almamater .

Mencari database researcher

・Researchmap (Website dari Directory Database 
of Research and Development Activities)

 http://researchmap.jp/search/

・J-GLOBAL (Website Incorporated Administrative 
Agency of Science and Technology)

 http://jglobal.jst.go.jp/en/

<Saat menghubungi dosen dan universitas>
Beri penjelasan secara kongkrit hasil penelitian 
anda selama ini dan rencana untuk penelitian 
selanjutnya, kemudian alasan memilih dosen 
pembimbing tersebut dan lain-lain, bila ada sebaiknya 
melampirkan surat rekomendasi dosen pembimbing 
d i  negara sendir i .  P ihak dosen hanya b isa 
memberikan penilaian berdasarkan dokumen anda, 
karena akan sulit memberikan keputusan secara 
tidak resmi berdasarkan 1 kali pertemuan. Anda perlu 
melakukan kontak berulang kali untuk menyampaikan 
antusiasme anda.Mengenai bagaimana cara menulis 
email kepada dosen pembimbing, bisa di pelajari dari 
buku ini dibagian atas tentang cara menulis proposal 
penelitian.

Mari mengecek dokumen pendaftaran !4-1

Untuk masuk ke program reguler pasca sarjana, 
beberapa universitas mengijinkan pelamar 
mengambil ujian masuk kelas reguler langsung, 
beberapa ada yang meminta calon pelajar ini 
mendaftar ke program Research sebelum mengambil 
program regulernya.

Dokumen yang diperlukan

① Formulir Pendaftaran (Disediakan universitas)

② Ijazah S-1 / Surat keterangan akan lulus program 
S-1

③ Ijazah S-2 / Surat keterangan akan lulus program 
S-2 (bagi peserta program S-3)

④ Transkrip nilai dari universitas asal

⑤ Surat rekomendasi

⑥ Essay atau abstrak peneliti dari almamater

⑦ Rencana penelitian

⑧ Lain-lain
Konfirmasikan langsung ke lembaga yang diminati 
karena dokumen yang harus di ajukan ke setiap 
lembaga berbeda-beda, dan ada juga beberapa yang 
meminta dokumen yang di terjemahkan ke dalam 
bahasa Jepang maupun Inggris. 

Mari mengecek Waktu Pendaftaran!4-2

Umumnya pendaftaran dimulai dari musim panas 
sampai Oktober atau November, dan dibulan Januari. 
Kebanyakan untuk mulai kuliah di bulan April. Ada 
juga universitas yang membuka program dibulan 
September dan Oktober.

Mari mengecek Ujian masuk!4-3

Tahapan pelaksanaan ujian masuk seperti dibawah 
ini, proses pendaftaran dan persyaratan tergantung 
masing – masing universitas. Disarankan supaya 
mengunjungi website universitas untuk informasi 
detilnya.

① Seleksi dokumen(Dokumen pendaftaran)

② Ujian akademik(ujian tertulis bidang yang diambil)

③ Wawancara(langsung atau online)

④ Essay/paper

⑤ Ujian lisan mengenai bidang yang akan 
diambil(langsung ataupun secara online)

Pesan 
senior

Dosen pembimbing adalah hal yang 
paling penting dalam kehidupan anda 
sebagai  mahasiswa. Kumpulkan 
in formasi  sebanyak-banyaknya 

mengenai dosen pembimbing yang ada dari 
para senior atau sumber lainnya untuk menjadi 
pertimbangan saat akan memilih sesuai dengan 
kecocokan bidang yang ada.
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engetahui tentang 

sekolah dan ujian
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Apakah mahasiswa peneliti itu ?5
Mahasiswa peneliti adalah mahasiswa non regular yang bertujuan  sebagai berikut:
① Mahasiswa yang melakukan penelitian dalam jangka pendek tanpa tujuan mengambil gelar(kebanyakan pada 

level pasca sarjana)
② Mahasiswa yang mengikuti program jangka pendek dalam program pertukaran antar universitas (program 

sarjana dan pasca sarjana)
③ Mahasiswa yang memanfaatkannya sebagai program persiapan untuk memasuki program regular pasca 

sarjana (kebanyakannya mereka yang telah menyelesaikan program sarjananya)

Proses seleksi: Pada umumnya bisa mendapatkan izin masuk sekolah hanya dengan seleksi dokumen saja. 
Status tinggal : Untuk memperoleh status tinggal sebagai “College Student/Ryugaku”, mahasiswa peneliti harus 
mengikuti perkuliahan lebih dari 10 jam/ minggu.
Selain itu, mahasiswa peneliti yang tidak melakukan penelitian tetapi hanya sebagai mahasiswa pendengar tak 
berbayar membutuhkan visa kegiatan budaya untuk itu. 

Apa itu Program pasca sarjana professional?6
Program ini adalah program yang dikhususkan untuk membina para professional yang mempunyai keahlian 
tinggi dan dapat bekerja sebagai pemimpin pada berbagai bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh , program 
pasca sarjana professional hukum untuk membina para ahli hukum, program pasca sarjana professional untuk 
pengembangan pendidikan pengajar dan program pasca sarjana professional di bidang bisnis seperti MOT, 
akuntansi, kebijakan public, dan lain-lain. Ada juga program master MBA yang dapat dipelajari dengan bahasa 
Inggris.

Bagaimana bisa menyelesaikan program?7

Program Gelar yang di dapat Lama 
belajar

Jumlah SKS yang 
diperlukan Lain-lain

Program S3 Doktor  5 tahun  
30 SKS atau lebih 
(termasuk kredit yang di 
dapat di program master)

Kelulusan doktoral ini di 
nilai dari desertasi dan 
hasil ujian

Program S2 Master  2 tahun 30 SKS atau lebih
Kelulusan dari master ini 
di nilai dari thesis dan hasil 
ujian

Program bergelar 
Professional

Program pasca 
Sarjana(Professional)  2 tahun 30 SKS atau lebih (total 

perolehan kredit berbeda-
beda dari masing-masing 
lulusan hukum dan 
pendidikan)

Juris Doctor 
(Professional)  3 tahun 

Master of Education
(Professional)  2 tahun 

※ Program S-3 kadang dibagi menjadi program awal ( 2 tahun) dan program akhir ( 3 tahun).

※ Program S-3 dibidang kedokteran,kedokteran gigi, farmasi, kedokteran hewan adalah 4 tahun setelah program S-1 selama 6 tahun.
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Mari mencari sekolah!1
Program yang dapat diambil dalam bahasa Inggris (JASSO)

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
daigakukensaku.html

Mencari universitas dan junior college (JAPAN STUDY 
SUPPORT)

 https://www.jpss.jp/en/

Mengecek dokumen pendaftaran !2
Selain dokumen biasa (lihat Hal.9, Hal.11) dokumen dibawah ini 
juga perlu di siapkan.

① Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL®, IELTS dari 
penyelenggara terakreditasi)

② Sertifikat kemampuan akademik(untuk proram sarjana, 
nilai Examination for Japanese University Admission for 
International Students(EJU), nilai Scholastic Assesment Test(SAT),atau Ijasah SMA di negara anda. 

Mengecek cara penyeleksian !3
① Seleksi dokumen ② Wawancara（Interview langsung di negara masing-masing, interview secara online）
③ dan lain-lain ＜ Kemampuan bahasa Inggris yang dibutuhkan ＞

TOEFL iBT IELTS

Pasca Sarjana 75-80 6

Sarjana 71-80 5.5-6

3 universitas dengan rasio tertinggi yang men-
yelenggarakan perkuliahan dengan bahasa Inggris 
(diluar kelas bahasa) dalam perkulihannya.

Rangking Universitas %

1
Akita International University 
(Provinsi Akita)

98.0

2
Ritsumeikan Asia Pacific University
(Provinsi Oita)

88.9

3
Miyazaki International College 
(Provinsi Miyazaki)

40.3

Sumber : Edisi Times Higher Education World Rangking Japan 

Pesan 
senior

Meskipun saat ini dapat mengikuti 
program bergelar dengan bahasa 
pengantar bahasa Inggris, belajar 
bahasa Jepang baik komunikasi 

maupun huruf hiragana dan katakana akan 
membuat hidup di Jepang lebih mudah. 
Kelebihan lainnya adalah bisa untuk 
mendapatkan pekerjaan di Jepang.

Seiring dengan globalisasi universitas Jepang, program sarjana dan pasca sarjana telah 
menciptakan “program yang memungkinkan mahasiswa memperoleh gelar hanya dengan bahasa 
Inggris”dimana hambatan dalam mempelajari bahasa Jepang sudah tidak ada. Tetapi program 
serupa tidak ditawarkan di sekolah kejuruan College of Technology dan Professional Training 
Colleges.

Program bergelar dalam bahasa Inggris

Beberapa universitas memiliki  program 
pembelajarana bahasa Jepang untuk mahasiswa 
Internasional. Akan tetapi, kelas ini ada yang 
termasuk kredit semester ada yang tidak. Selain 
itu ada juga yang dikenakan biaya tambahan dari 
uang kuliah.

Untuk yang ingin 
juga belajar bahasa 
Jepang !

Saran

Jumlah Universitas dengan jurusan yang ditawarkan 
dalam bahasa Inggris 

Jurusan Sarjana Pasca 
Sarjana

Humanities 12 15

Social Science 11 81
Education 0 4
Science 8 85
Engineering 17 265
Agriculture/fisheries/
veterinary

3 66

Medicine/health science 0 62
Home science 0 0
Arts 0 3
Integrated/Interdisciplinary 16 65

Sumber : Survey JASSO (per Mei 2017)

M
engetahui tentang 

sekolah dan ujian
P

rogram
 bergelar dalam

 bahasa Inggris

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html


2
Chapter

Chapter 2

14

Mari mengecek tentang kelas singkat khusus siswa asing!1
Yang dimaksud dengan “Kelas Singkat Khusus Siswa Asing” adalah program pendidikan non reguler untuk siswa 
asing mulai dari beberapa minggu hingga 1 tahun ajaran yang tidak bergelar.  
Bahasa yang dipergunakan :Ada yang menggunakan bahasa Jepang, ada yang berbahasa Inggris dan ada juga 
yang menggunakan kedua bahasa Jepang dan Inggris.
Format program ini: ada beberapa kelas khusus yang dipersiapkan untuk siswa asing dalam jangka pendek, ada 
juga kelas umum di salah satu jurusan pada program S1.

Program singkat untuk mahasiswa asing ini dapat dibagi menjadi 5 bagian sbb:
Panduan SKS Biaya sekolah dibayarkan ke Pertanyaan

① Pertukaran siswa asing
suatu program Universitas yang 
saling bekerja sama dalam program 
perkumpulan siswa.

Dalam lingkup institusi pertukaran siswa, 
SKS yang telah diperoleh di sekolah asal 
umumnya dapat diakui sebagai SKS 
pada saat penerimaan masuk sekolah.

umumnya dibayarkan 
ketika penerimaan masuk 
sekolah, (diluar biaya 
sekolah yang dituju)

hubungi sekolah 
di negara asal

② Program diluar 
pertukaran siswa asing

Beberapa program tersedia untuk siswa 
asing selain dari perjanjian pertukaran 
siswa ※１

Ada SKS yang dapat diambil dan ada 
juga yang tidak, tergantung dari setiap 
programnya.

Umumnya dibayarkan di 
sekolah yang di tuju

Sekolah yang 
dituju di Jepang

③ Mahasiswa peneliti ※２

Apabila anda lulusan universitas, 
sebagai mahasiswa peneliti dapat 
melaksankan penelitian mulai dari 6 
bulan hingga 1 tahun program

Tidak mendapatkan kredit Sekolah yang di tuju
Sekolah yang 
dituju di Jepang

④ Mahasiswa pendengar 
※２

Sebuah sistem yang diperuntukkan 
menjadi “pendengar” pada jurusan 
tertentu

Tidak mendapatkan kredit Sekolah yang di tuju
Sekolah yang 
dituju di Jepang

⑤ Mahasiswa pengumpul 
kredit ※２

Sebuah sistem yang diperuntukkan 
“mendapatkan kredit” pada bidang 
tertentu yang diambil

Mendapatkan kredit Sekolah yang dituju
Sekolah yang 
dituju di Jepang

※１ Mencari Universitas dan Junior College yang menawarkan program singkat（JASSO）
 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
※２ Untuk memperoleh status visa “College Student” baik Mahasiswa peneliti, mahasiswa pendengar maupun mahasiswa pengumpul kredit harus 

mengikuti perkuliahan lebih dari 10 jam per minggu sesuai peraturan keimigrasian dan hukum yang sudah ditentukan. Selain itu, mahasiswa 
pendengar yang tidak melakukan penelitian memerlukan visa “kegiatan budaya” untuk tinggal.

Program Jangka Pendek dan Program Ekstensi

Q Apakah ada beasiswa untuk program kelas singkat khusus siswa asing?
A  Terdapat beberapa beasiswa sebagai berikut.

① Beasiswa Pemerintah Jepang (kementrian pendidikan dan kebudayaan) berupa beasiswa bagi siswa 
peneliti program bahasa dan kebudayaan Jepang.
Diperuntukkan：bagi siswa S1 dengan jurusan yang berhubungan dengan Bahasa dan Budaya Jepang.
Jumlah/bulan：117,000 yen
Hubungi：① Rekomendasi Kedutaan besar Jepang：Kedutaan besar Jepang di Negara Asal
									② Rekomendasi Universitas：Universitas asal

② Beasiswa program bantuan siswa asing JASSO 
Diperuntukkan: bagi siswa asing melalui asosiasi perkumpulan perguruan tinggi dan lainnya.
Jumlah/bulan：80,000 yen
Hubungi：Universitas di negara asal
Silahkan untuk menghubungi sekolah yang akan Anda tuju dikarenakan ada juga beberapa sekolah atau 
organisasi lain yang secara mandiri menyediakan beasiswa.

Mari mengecek Program Ekstensi / Transfer Sekolah!2
Ada banyak universitas yang menawarkan program ekstensi/transfer sekolah dalam berbagai format dan 
persyaratan.
◉ Tidak selalu diselenggarakan setiap tahun
◉ Tidak terbuka untuk semua department dan fakultas
◉ Tidak semua kredit atau lamanya pendidikan telah diambil diterima begitu saja

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi apabila ekstensi atau transfer sekolah ke tingkat Universitas:
・ Sarjana diploma sekolah tinggi, lulusan SMA Kejuruan, Sarjana diploma sekolah tinggi kejuruan, lulusan 

sekolah non-gelar setingkat SMA. 
・ Menyelesaikan lebih dari 1 tahun program Universitas formal atau siswa tingkat 4 yang telah memperoleh 

sejumlah SKS yang ditetapkan
Informasi mengenai program ekstensi atau transfer sekolah masih sedikit dibandingkan dengan informasi 
ujian masuk sekolah pada umumnya. Pastikan untuk menanyakan langsung ke sekolah yang Anda minati untuk 
informasi yang lebih lengkap.
Mencari Universitas dengan sistem ekstension (JASSO)

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html
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Apa itu Karakteristik Pendidikan?1
・	 Kosen menawarkan program pendidikan yang dengan 

menjadikan teori-teori terkemuka sebagai fondasi 
dan mengutamakan praktek, ketrampilan praktis dan 
pelatihan, mengajarkan teknologi canggih kelas dunia 
dan merupakan lembaga tempat pembinaan tenaga 
teknis yang secara prakteknya, dapat merespon ilmu 
pengetahuan dan teknologi terbaru secara cepat.

・	 Kebanyakan mata kuliahnya di bidang teknik/industri 
dan selain itu ada juga mata kuliah teknik pelayaran 
yang di tujukan untuk membina mekanik pelayaran.

・	 Setelah 5 tahun menyelesaikan program, lulusan 
KOSEN akan memperoleh gelar ahli madya atau “Jun 
Gakushi”.

・	 Setelah menyelesaikan program 5 tahun, ditawarkan 
kembali 2 tahun program untuk pendidikan yang lebih 
tinggi.

・ Mereka yang telah menyelesaikan tambahan 2 tahun 
untuk program lanjutan akan memperoleh gelar 
Sarjana apabila lulus ujian yang dilaksanakan oleh 
National Institute for Academic Degrees and Quality 
Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)

Mari mengecek Persyaratan untuk mendaftar program ekstensi!2
Pelajar harus memenuhi kriteria kualifikasi sebagai 

berikut (jika di College of Technology negeri)
① Pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah 

selama 11 tahun di negara asalnya.
② Pelajar yang lulus pada ujian kesetaraan yang setara 

dengan pendidikan sekolah selama 11 tahun di 
negara asal

③ Pelajar yang lulus dari sekolah Internasional di 
Jepang dan disetarakan dengan sekolah SMA di 
negara asal

④ Pelajar yang sudah lulus kualifikasi sertifikasi 
International Baccalaureat, abitur, Baccalaureat 
France.

⑤ Pelajar yang telah menyelesaikan 11 tahun 
pendidikan di Sekolah Internasional di Jepang 
yang telah di akreditasi oleh lembaga akreditasi 
internasional seperti The Western Association 
of  Schools  and Col leges(WASC) , Counci l  of 
International Schools(CIS) atau Christian Schools 
International(ACSI)

⑥ Pelajar yang telah lulus ujian akhir SMA 
⑦ Pelajar yang memiliki kualifikasi masuk universitas 

lebih dari keterangan di atas.

Jika penerima beasiswa MEXT3-1
Pemerintah Jepang (Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan Jepang(MEXT))Beasiswa untuk mahasiswa 
College of Technology.
Hubungi：Kedutaan Besar Jepang di negara masing-
masing

Jika biaya sendiri3-2

1 Syarat Pendaftaran

Pelaksanaan ujian seleksi untuk seluruh Colleges 
of Technology(KOSEN) negeri telah dilakukan 
standarisasi untuk seluruh dokumen pelamarannya. 
Untuk informasi lebih jelas, silahkan mengunjungi 
website KOSEN.

2 Ujian Masuk
The National Institute of Technology memutuskan 
hasil diterimanya siswa dengan mengevaluasi 
dokumen berikut ini:
①	Formulir pendaftaran
②	Hasil ujian (EJU)
③	Nilai TOEFL® (IELTS) TOEIC®
④	Hasil interview
Interview akan dilaksanakan di Jepang.

Untuk mereka yang mempertimbangkan College 
of Technology: (National Institute of Technology  
Center for International Student Exchange)

 http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp
?id=32333&menuid=7703&funcid=28

Bagaimana Jenjang karir atau pendidikan setelah lulus?4
Setelah lulus dari KOSEN, siswa dapat memilih untuk 
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau 
mencari pekerjaan. Banyak mahasiswa asing yang 
melanjutkan pendidikannya ke universitas negeri.

Colleges of Technology adalah lembaga pendidikan tinggi dan biasa di persingkat dengan sebutan 
KOSEN. Mereka menawarkan 5 tahun program(5.5 tahun untuk program kelautan) untuk lulusan 
SMP. Untuk aturan umumya, seluruh pelajar asing akan mulai di tahun ke-tiga dari program di 
College of Technology, langsung melewati tahun pertama dan kedua. Ada Colleges of Technology 
Negeri, Local Public dan juga swasta.

Colleges of Technology

S L T P

C o l l e g e s  o f  T e c h n o l o g y
SMA

E x t e n s i o n

M e n c a r i  P e k e r j a a n
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lulusan sekolah

Transfer Kredit Kuliah

※ Siswa asing umumnya melakukan transfer kredit perkuliahan (meneruskan belajar ke jenjang yang lebih tinggi), 
        mulai dari tahun ke-3 (program extension)

2 tahun
Tahun ke-2

2 tahun Tahun ke-2

1 tahun Tahun ke-1

5 tahun Tahun ke-5

4 tahun Tahun ke-4

3 tahun Tahun ke-3

2 tahun Tahun ke-2

1 tahun Tahun ke-1

3 tahun
Tahun ke-3
2 tahun
Tahun ke-2
1 tahun
Tahun ke-1
2 tahun
Tahun ke-2
1 tahun
Tahun ke-1
4 tahun
Tahun ke-4
3 tahun
Tahun ke-3
2 tahun
Tahun ke-2
1 tahun
Tahun ke-1

1 tahun
Tahun ke-1
3 tahun
Tahun ke-3
2 tahun
Tahun ke-2
1 tahun
Tahun ke-1
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Apa Karakteristik Pendidikan pada Professional Training Colleges ?1
Professional Training College dapat dibagi menjadi 8 bidang utama, ① Kedokteran, ② Teknik, ③ Budaya dan 
Pendidikan umum, ④ Bisnis, ⑤ Sanitasi, ⑥ Pendidikan dan sosial welfare, ⑦ Fashion dan Home Economic,   
⑧ Pertanian.
Misal; Untuk mendapatkan pekerjaan dibawah ini, anda bisa mengambil pelajaran yang diperlukan.
Interior Designer,Arsitek,System Engineer, Automobile Mechanic,Nurse,Nutrisionist,Chef,Patisier,Beautician,
Akuntan public bersertifikat,Interpreter/translator,Pramugari,Staff hotel,Guru Playgroup,Home helper,Fashion 
Designer,Animator,Film director,Produser,Game Creator,Jewelry designer, dan lain-lain.

Kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan !2
Kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan:
①  Telah mengikuti pendidikan bahasa Jepang lebih dari 6 bulan, di instansi pendidikan bahasa Jepang yang 

diakui (oleh The Association for the Promotion of Japanese Language)
②  Telah lulus ujian kemampuan bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh Japan Educational Exchanges and 

Services serta The Japan Foundation level N1 atau N2 
③  Telah mengikuti pendidikan 1 tahun lebih di SD, SLTP, SLTA Jepang
④	Telah mendapat nilai lebih dari 200 poin dalam mata ujian Japanese as a Foreign Language (total nilai reading 

comprehension, listening comprehension, dan listening & reading comprehension) pada ujian Examination for 
Japanese University Admission for International Students

⑤  Telah mendapat nilai diatas 400 untuk ujian Business Japanese Proficiency Test (BJT) yang diadakan oleh 
yayasan publik The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation.

Mari mengecek syarat masuk！3
Syarat masuk
Pelajar harus memenuhi kriteria kualifikasi sebagai berikut:
①  Pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah selama 12tahun di negara asalnya.
②  Pelajar yang lulus pada ujian kesetaraan yang setara dengan pendidikan sekolah selama 12tahun di negara 

asal, dan berusia 18tahun.
③  Pelajar yang lulus sekolah bagi orang asing yang berada di Jepang yang ditunjuk sebagai sekolah yang setara 

dengan SMA di negara asal, dan berusia 18tahun.
④	Pelajar yang telah menyelesaikan 11 tahun pendidikan atau lebih yang ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan, 

Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinegara asalnya.
⑤	Pelajar yang sudah berusia 18 tahun dan sudah memiliki kualifikasi masuk universitas di luar negeri seperti 

baccalaureat, abitur, baccalaureat internasional.
⑥	Pelajar yang telah berusia 18tahun dan sudah lulus pendidikan selama 12 tahun di Sekolah Internasional yang 

telah bersertifikat badan evaluasi Internasional (WASC, CIS,ACSI)
⑦	Pelajar yang telah berusia 18 tahun dan telah lulus ujian kualifikasi akademik yang setara dengan SMA di 

Jepang
⑧ Pelajar yang telah berusia 18 tahun dan diakui berdasarkan pemeriksaan kualifikasi masuk universitas secara 

individu di universitas yang akan di tuju dan memiliki kemampuan akademik setara SMA atau di atasnya.
⑨ Pelajar yang memiliki kualifikasi masuk Universitas  lebih dari keterangan di atas.

※	mengenai dari ① sampai ③ ,Apabila pelajar tersebut menyelesaikan pendidikan sekolah kurang dari 12 
tahun, harus telah menyelesaikan pendidikan persiapan masuk Universitas dan atau mengikuti pelatihan 
yang diadakan oleh lembaga terakreditasi.

Spezialized Training College (Senshuu Gakko) yang memiliki program kejuruan khusus, salah 
satunya disebut dengan “Professional Training College”. Ini merupakan lembaga pendidikan 
tinggi yang bertujuan meningkatkan taraf pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari.Selain gelar keahlian khusus yang di 
peroleh setelah menyelesaikan program 2 tahun, ada juga gelar Advanced Professional untuk 
mereka yang menyelesaikan program professional training College ini selama 4 tahun.

Professional Training Colleges 
(Program Khusus Sekolah Vokasi)
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Mari mencari sekolah !4
Point dalam memilih ! 

①	Sekolah yang terakreditasi Apakah sekolah itu diakui secara resmi? Kalau tidak diakui, tidak bisa 
mendapatkan gelar “Ahli yang berkualifikasi/ Diploma”

②	Isi pelajaran dan staff pengajar Bagaimana dengan kurikulumnya? Bagaimana rasio jumlah siswa dan 
pengajarnya?

③ Fasilitas dan perlengkapan Apakah memiliki fasilitas dan perlengkapan yang mendukung keahlian yang 
anda cari?Mari mengecek dengan foto dan dokumen.

④ Program bimbingan karir atau 
jalur karir untuk lulusan

Bagaimana kebijakan bimbingan karir? cara bimbingan serta hasil 
pekerjaan para senior.

⑤ Biaya sekolah Pada tahun pertama?  Total biaya sampai lulus?  Kapan waktu pembayaran?

⑥ Reputasi sekolah
Mari menggunakan jaringan para senior dan siswa yang sedang ada di 
Jepang untuk mengetahui reputasi dari Professional Training Colleges yang 
akan anda pilih.

Mencari Professional Training Colleges (National Association of Vocational Schools of Japan) 
 	  http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

(Metropolitan Tokyo Professional Institution Association) 
 https://tsk.or.jp

List Professional Training Colleges yang menerima mahasiswa asing
(Association for Technical and Career Education)

 http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/id/
index.html

Mari mengecek dokumen untuk mendaftar !5
① Formulir pendaftaran (yang disediakan oleh sekolah)
② Ijazah SLTA
③ Transkrip nilai SLTA
④ Bukti kehadiran dan nilai dari lembaga pendidikan bahasa Jepang (untuk pendaftar dari dalam Jepang)
⑤ Surat keterangan kemampuan berbahasa Jepang (untuk pendaftar dari luar Jepang)
⑥ dan lain lain
Karena dokumen yang harus diajukan ke setiap sekolah berbeda-beda, konfirmasikan langsung ke bagian 
administrasi sekolah yang diminati.

Mari mengecek ujian masuk !6
① Seleksi dokumen, ② Ujian Akademik, ③ Wawancara, ④ Essay, ⑤ Pertimbangan bakat, ⑥ Ujian praktek, ⑦
Ujian kemampuan bahasa Jepang dan bakat.
Diselenggarakan ujian yang merupakan gabungan dari beberapa ujian.
Pada ujian masuk pada bidang apapun, akan dinilai apakah ① mempunyai tujuan belajar ② apakah mempunyai 
kemampuan bahasa Jepang untuk dapat mengikuti pelajaran setelah masuk ke program yang dituju ③ apakah 
mempunyai motivasi atau semangat belajar .

Apa itu syarat kelulusan ?7
Judul Diploma Advanced diploma

①	Lama belajar 2 tahun lebih 4 tahun lebih

② Jumlah jam belajar 1,700 jam lebih 3,400 jam lebih

③ Sertifikasi kelulusan Penilaian akademik berdasarkan nilai ujian untuk menentukan kelulusan

④ Program pendidikan - Disusun secara sistematis

⑤ Setelah lulus
Dimungkinkan meneruskan ekstension 
program ke universitas jika telah 
memperoleh diploma

Jika telah mendapatkan “Advance 
Diploma” maka bisa melanjutkan ke 
program pasca sarjana

Pastikan ke Universitas yang dituju 
apakah akan memperoleh diploma.

Mengecek 
persyaratan 
kelulusan

Saran

Professional Training Colleges
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Mari mengecek tipe dan jumlah sekolah !1
Lembaga tempat belajar bahasa Jepang dibagi berdasarkan pendiriannya, tujuan, syarat masuk, dan faktor lainnya 
selain status tinggal yang di berikan, jumlah sekolah dan jumlah murid seperti dibawah ini.

Lembaga bahasa Jepang Persiapan bahasa Jepang di Universitas Swasta 
dan Junior Colleges (Bekka program) ※ 4

Pendirian
Yayasan Pendidikan (Specialized training colleges, 
sekolah lain-lain), Yayasan umum, Perusahaan, 
Organisasi relawan, Pribadi dan lain-lain

Universitas swasta atau Junior colleges

Tujuan

① Memperoleh 
kemampuan Bahasa 
Jepang ※１
② Memperoleh 
kemampuan Bahasa 
Jepang untuk tujuan 
akademik 

② Memperoleh 
kemampuan Bahasa 
Jepang untuk tujuan 
akademik

① Memperoleh kemampuan Bahasa 
Jepang
② Memperoleh kemampuan Bahasa 
Jepang untuk tujuan akademik

Syarat masuk
Telah menyelesaikan 
12 tahun masa 
pendidikan

Telah menyelesaikan 
kurang dari 12 tahun 
masa pendidikan ※ 2

A.Telah menyelesaikan 12 tahun masa 
pendidikan

 Jumlah 487 25 59
Lamanya program １～２ tahun (biasanya) １～２ tahun
Status tinggal Visa pelajar ※ 3 Visa pelajar
Jumlah murid 
yang mendaftar 81,878 orang  Kira-kira 5,400 orang

※ 1 Ada juga program belajar bahasa Jepang untuk kehidupan sehari-hari dan bahasa Jepang bisnis.
※ 2 Tergantung dari sistem pendidikan di masing-masing negara, apabila siswa telah lulus sekolah lanjutan atas yang 

menganut sistem umum (SD, SMP dan SMA)kurang dari 12 tahun masa pendidikan, tidak bisa diterima di Universitas 
Jepang. Untuk hal tersebut, mereka akan memenuhi syarat untuk mendaftar setelah menyelesaikan “Junbi Kyouiku 
Katei”(program persiapan universitas) yang ditunjuk oleh kementrian pendidikan apabila mereka telah berusia 18 tahun. 

 Di program persiapan tersebut ditawarkan juga subjek bahasa Inggris, Matematika, IPS dan IPA selain bahasa Jepang 
untuk ujian masuk Universitas.

Daftar program untuk persiapan masuk Universitas yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi – Jepang(MEXT) ( Website JASSO

 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html

※ 3 Untuk lembaga bahasa Jepang, hanya yang telah di setujui oleh kementrian hukum yang bisa memperoleh status ijin 
tinggal sebagai “Visa Pelajar”.

Lembaga bahasa Jepang yang secara official di setujui oleh Kementrian Hukum Jepang melalu pemberitahuan umum 
(Kementrian Hukum)

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

※ 4 Program lain yang juga mengajarkan bahasa Jepang untuk mahasaiswa asing ada juga yaitu “program Bekka”. Program 
bahasa Jepang atau yang disebut juga dengan “Nihongo Bekka”(Program Khusus pengajaran Bahasa Jepang untuk 
mahasiswa asing di Universitas swasta), merupakan program regular bagi mahasiswa asing yang ingin mempelajari 
bahasa, kebudayaan dan kejepangan atau sebagai program persiapan ujian masuk universitas. Mahasiswa asing 
program bekka bisa memanfaatkan prosedur rekomendasi dari universitas tersebut (bila ada) untuk melanjutkan ke 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dapat juga melanjutkan studi ke Universitas lain yang diinginkan. Selain itu 
mereka dapat memanfaatkan fasilitas and pelayanan kampus.

Program berbahasa Jepang juga telah 
banyak (silahkan melihat hal.13 untuk 
program dalam bahasa Inggris)
Program berbahasa Inggris yang 
ditawarakan di Universitas (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/
search/daigakukensaku.html

Apakah tidak ada 
program dalam 
bahasa Inggris ?

Lembaga pendidikan yang mengajarkan Bahasa Jepang 
untuk mahasiswa asing.Pada lembaga pendidikan tinggi 
Jepang, pada umumnya bahasa pengantar yang dipakai 
untuk pengajaran adalah bahasa Jepang. Untuk dapat 
mengikuti pelajaran di sekolah, kemampuan bahasa 
Jepang yang harus dimiliki adalah JLPT level N1 atau N2. 
Kemampuan level ini didapat setelah belajar di atas 600-
900 jam bahasa Jepang. Tergantung lingkungan dan usaha, 
meskipun telah belajar di Jepang, dibutuhkan 1-2 tahun 
waktu untuk memiliki kemampuan tersebut.

Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang

Saran
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Mari mengecek dokumen pendaftaran dan lamanya waktu pendaftaran !2
April ～ September ／ Oktober ～ Februari ............... Pendaftaran, persiapan dokumen dan pengiriman
September ～ November ／ Februari ～ April ........... Waktu pendaftaran
Januari ～ Maret ／ Juli ～ September ....................... Proses Visa,Proses masuk sekolah
April ／ Oktober ................................................................. Mulai program 1 atau 2 tahun ／ 1.5 tahun

Persiapkan waktu paling sedikit 6 – 9 bulan untuk memproses seluruh persiapan.
Ada juga beberapa sekolah yang menawarkan program dimulai bulan Juli dan atau Januari.

Dokumen yang diperlukan !3
① Formulir pendaftaran 
② Curriculum Vitae
③ Transkrip nilai SMA atau Universitas 
④ Ijasah SMA atau Universitas
⑤ Bukti kemampuan finansial
⑥ dan lain lain

Mari mencari sekolah!4
Umumnya lembaga bahasa dalam menerima aplikasi pelajar dengan menyeleksi dokumen, tetapi ada juga yang 
melaksanakan wawancara dan ada juga yang melakukan tes tertulis.

              Poin-poin dalam memilih!

① Visa pelajar Apakah lembaga tersebut terdaftar di Kementrian kehakiman ？（jika tidak 
terdaftar maka anda tidak akan memperoleh visa pelajar）

② Tujuan belajar untuk apa? Percapakan sehari-hari?untuk melanjutkan ke Universitas? Bahasa Jepang 
untuk bisnis?

③ Pengelompokan siswa Apakah siswa dibagi dalam kelompok sehingga dapat menerima materi pelajaran 
sesuai dengan kemampuan bahasa Jepangnya ? 1 kelas berapa orang ?

④ Jumlah siswa dan jumlah 
pengajar berapa besar sekolah 
tersebut

Berapa besar ukuran sekolahnya? Berapa prosentase jumlah murid dan 
jumlah pengajarnya?

⑤ Bagaimana perbandingan 
kewarganegaraan 
mahasiswanya

Adakah kebijakan tersendiri bagi mahasiswa asing yang berasal dari negara 
yang tidak menggunakan huruf Kanji apabila pada saat yang bersamaan 
terdapat banyak mahasiswa asing dari negara yang menggunakan huruf kanji?

⑥ Berapa lamakah total jam 
belajarnya Total waktu belajar atau berapa lama tiap mata pelajarannya?

⑦ Persiapan ujian masuk
apakah lembaga bahasa Jepang tersebut menawarkan kelas persiapan ujian 
masuk(seperti EJU atau JLPT) atau mata pelajaran umum seperti Bahasa 
Inggris, matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial?

⑧ pendampingan untuk 
melanjutkan pendidikan dan 
konsultasi tentang kehidupan

Apakah lembaga pendidikan bahasa ini menawarkan pendampingan untuk 
melanjutkan pendidikan dan konsultasi tentang kehidupan?

⑨ Kelanjutan dari rata – rata 
lulusan sekolah

Melanjutkan kemana rata – rata lulusan dari sekolah tersebut?Apakah 
melanjutkan ke Universitas yang menjadi keinginannya?

⑩ Biaya kuliah Sesuaikah dengan jumlah jam belajar, jumlah staf pengajar, fasilitas 
sekolahnya ?

⑪ Seleksi Ujian masuk
Apakah hanya melalui seleksi dokumen saja atau diperlukan wawancara 
untuk penjamin atau penghubungnya ? Apakah penghubung tersebut tinggal 
di Jepang ? Apakah seleksi bisa dilakukan di Indonesia ?

⑫ Lokasi sekolah apakah lembaga bahasa ini berlokasi di kota besar atau kecil?apakah 
cuacanya cocok untuk anda?

⑬ Akomodasi Apakah sekolah tersebut memiliki asrama?atau apakah mereka akan 
mengenalkan apartemen?

Mencari lembaga bahasa Jepang (Association for the Promotion Language Education)
 http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

Japanese Language School Association (JaLSA)
 http://www.jalsa.jp/

Daftar program persiapan bahasa Jepang di Universitas Swasta dan Junior College (JASSO)
 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/nihongokyouiku.html

Pada umumnya, pindah sekolah tidak di ijinkan. 
Pilihlah sekolah bahasa dengan mencari 
informasi sebanyak mungkin tentang sekolah 
tersebut melalui website, buku panduan 
sekolahnya, atau bertanya kepada siswa yang 
sedang belajar atau lulusan di sekolah tersebut.

Apakah bisa pindah 
sekolah?

Saran

Institusi pendidikan bahasa Jepang
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Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)adalah ujian bagi mahasiswa 
asing yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Jepang atau lembaga pendidikan tinggi lainnya dengan 
mengukur kemampuan Bahasa Jepang dan pengetahuan dasar akademik (Ilmu Pengetahuan Alam, Jepang dan 
Dunia, serta Matematika).

Kapan jadwal ujian ?1
Juni (gelombang pertama), November (gelombang kedua)

Dimana tempat pelaksanaan ujian ?2
Di Jepang : 16 kota Diluar Jepang : 14 Negara/Area, 17 kota
Ada perubahan urutan kota di banding buku tahun lalu
Kota pelaksanaan EJU (Di luar Jepang), Filipina (Manila), Hongkong, India (New Delhi), Indonesia (Jakarta, 
Surabaya), Korea (Seoul, Busan), Malaysia (Kuala Lumpur), Mongolia (Ulan bator), Myanmar (Yangon), Rusia 
(Vladivostok), Singapore, Srilanka (Kolombo), Taiwan (Taipei), Thailand (Bangkok), Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh). 

Mata ujian apa ?3
Pilihlah mata ujian sesuai dengan petunjuk dari sekolah yang akan dituju. Mata ujian Ilmu Pengetahuan Alam 
dengan Jepang dan Dunia tidak bisa dipilih bersamaan.

Mata Ujian Tujuan Time  Waktu Nilai Mata ujian pilihan
Bahasa 

ujian

Japanese

Mengukur kemampuan Bahasa Jepang (Bahasa 
Jepang akademik) yang diperlukan  untuk belajar 
di universitas Jepang dan lembaga pendidikan 
tinggi lainnya .

125 menit

Reading 
Comprehension, 

Listening and 
Listening-Reading 

Comprehension
0 〜 400 poin

Bahasa 
Jepang 

saja

Writing
0 〜 50 poin

K
em

am
pu

an
 a

ka
de

m
ik

 d
as

ar Science

Mengukur kemampuan akademik dasar dalam 
bidang IPA (fisika, kimia, biologi) yang diperlukan 
untuk belajar di jurusan-jurusan sains di 
universitas Jepang dan lembaga pendidikan tinggi 
lainnya. 

80 menit 0 〜 200 poin Fisika, Kimia, atau Biologi

Bahasa 
Jepang 

atau 
Bahasa 
Inggris 
(dapat 
dipilih)

Japan and the 
World

Mengukur kemampuan akademik dasar dalam 
bidang sosial humaniora khususnya kemampuan 
berpikir dan penalaran yang diperlukan untuk 
belajar di universitas Jepang dan lembaga 
pendidikan tinggi lainnya.

80 menit 0 〜 200 poin

Mathematics

Mengukur kemampuan akademik dasar dalam 
bidang matematika yang diperlukan untuk belajar 
di jurusan-jurusan sains di universitas Jepang 
dan lembaga pendidikan tinggi lainnya. 

80 menit 0 〜 200 poin

Pilih salah satu antara Program 1 (untuk jurusan 
sains yang tidak terlalu memerlukan ilmu sosial dan 
matematika), atau Program 2 (untuk jurusan yang 
memerlukan matematika)

(Contoh) Panduan pendaftaran Universitas A (sesuai dengan mata ujian EJU)

Program 
Sarjana

Bahasa 
Jepang

Jepang 
dan 

Dunia
Matematika

IPA Kemampuan 
dasar akademik

Pendaftaran 
Bahasa

Penggunaan nilai
Fisika Kimia Biologi Subjek 

pilihan

Fakultas 
Hukum ○ ○ Program 1 Bahasa Jepang Pelaksanaan Juni 

atau November 2018
Fakultas 
Teknik Program 2 ○

Pemilihan 
1 Subjek Bahasa Inggris Pelaksanaan Juni 

2018

Sebagian besar universitas di Jepang (hampir semua 
Universitas Negeri) menggunakan nilai EJU dalam seleksi 
penerimaan mahasiswa asing.

Meskipun di univesitas yang sama, penggunaan EJU dapat berbeda, 
untuk itu periksalah di website universitas tempat anda akan mendaftar 
mengenai pemakaian EJU ini !

List Universitas yang menggunakan EJU sebagai syarat masuk

 https://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html

Jumlah sekolah yang menggunakan EJU

Universitas 438

Junior Colleges 88

Pasca Sarjana 59

Colleges of Technology 51

Professional Training 
Colleges 134

Total 770

(per Desember 2017)

Examination for Japanese University Admission for 
International Students (EJU)
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Mari mengecek Jadwal !4
Tahap 1 Tahap 2

① Pendaftaran Februari - 
Maret Juli

Peserta ujian menerima panduan EJU kemudian membayar ujian dan mengajukan 
formulir pendaftaran.
※ Pastikan untuk mengecek karena waktu pendaftaran bisa berubah setiap tahun

② Pengiriman kartu ujian Mei Oktober Pengiriman kartu ujian,
③ Ujian Juni November Ujian

④ Pengiriman hasil ujian Juli Desember
Hasil ujian akan dikirim.

JASSO akan mengirimkan nilai hasil EJU ke sekolah dimana peserta ujian 
mendaftar sesuai dengan permintaan sekolah tersebut.

※１	Pendaftaran bisa dilakukan dengan pos maupun online tergantung dari masing-masing kota. Untuk informasi detil bisa di cek melalui website ini !

 https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/procedure/application.html

Mari mengecek manfaat EJU!5
① Sistem beasiswa Program Reservasi dari Monbukagakusho!
Mahasiswa asing yang mendapat nilai tinggi pada EJU dan sudah mendaftar sebagai mahasiswa reguler dengan 
biaya sendiri di Universitas (program S-1), Junior Colleges, Colleges of Technology (tingkat tiga atau lebih), dan 
Professional Training College dapat menerima beasiswa JASSO program reservasi “Monbukagakusho Honors 
Scholarship for Privately Financed International Student”(program promosi penerimaan mahasiswa asing).
Nilai beasiswa  : ¥ 48,000 per bulan (Tahun 2018)
Cara Pendaftaran  : Didaftar sesuai metode yang ada saat melakukan  pendaftaran EJU 
Metode penyeleksian  : Akan di pilih peserta dengan nilai tertinggi saat ujian EJU

 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/

② EJU bisa diambil berulang kali dan tidak ada batasan usia! Nilai EJU berlaku selama 2 tahun!
(nilai selama 4 kali mengikuti EJU dapat digunakan), tetapi hanya salah satu nilai yang bisa dikirimkan ke 
Universitas yang akan didaftar. Selain itu, tidak mungkin untuk mengirimkan hasil dari waktu yang berbeda ke 
universitas, dll. Untuk setiap mata pelajaran.Hampir semua sekolah meminta hasil EJU dari waktu pelaksanaan 
tertentu sebagai syarat seleksi penerimaan mahasiswa baru, pastikan untuk memeriksa buku panduan dari 
universitas yang dituju.

③ Penerimaan sebelum tiba di Jepang.
Jika menggunakan EJU, bisa mendapatkan surat penerimaan sekolah yang dituju sebelumnya tanpa harus pergi ke 
Jepang dahulu!
Daftar universitas dan lembaga pendidikan tinggi  yang menerima pendaftaran sebelum kedatangan di Jepang 
dengan menggunakan nilai EJU (kurang lebih ada 160 sekolah)

 https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/uni_national.html

Kumpulan soal EJU yang lalu !6
Contoh soal Examination for Japanese Universitiy (EJU) yang lalu
     https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html

● Kumpulan soal EJU  Listening/ Listening Reading Comprehension dilengkapi dengan CD
Kumpulan soal EJU yang pernah diujikan
Penulis/ Editor : JASSO Penerbit : Bonjinsha
(Dijual di Jepang dan Korea Selatan)
※ Bisa dilihat pada Hal. 41 dibagian Fasilitas Sumber Informasi Belajar di Jepang

Untuk bertanya dapat menghubungi 

〈Wilayah ujian di luar Jepang〉　

    https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html［Wilayah ujian di Jepang］

EJU-Reception Center TEL : +81-570-55-0585 Email : eju@sdcj.co.jp
※ Jika menghubungi dari luar Jepang  TEL : +81-42-649-9571

Examination for Japanese University Admission for International Students（EJU）（JASSO）　

 https://www.jasso.go.jp/en/eju/
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Mari memeriksa panduan pendaftaran masuk sekolah yang dituju, dan ikuti ujian yang ditentukan.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)1
The Japanaese Language Proficiency Test(JLPT) adalah ujian kemampuan bahasa Jepang yang dibuat untuk 
mengevaluasi dan memberikan sertifikasi kepada orang asing.  Ujian di selenggarakan setahun 2 kali (juli dan 
Desember) di Jepang dan kota-kota diluar Jepang.

① Pelakasanaan di dalam Jepang

Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
（JLPT Reception Center/ Hari kerja  9：30 〜 17：30）

TEL：（+81）3-6686-2974

 http://info.jees-jlpt.jp/

② Pelaksanaan di luar Jepang

The Japan Foundation 
FAX：（+81）3-5367-1025

 https://www.jlpt.jp/e/index.html

The National Center Test for University Entrance Examination2
The National Center Test for University Entrance Examination adalah sebuah test yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa Jepang untuk mendaftar ke program S1 di Universitas Negeri dan Lokal Publik dan juga beberapa 
universitas swasta di Jepang.  Untuk mahasiswa asing tidak perlu mengambil ujian ini untuk mendaftar di 
universitas, tetapi ada beberapa program S1 yang juga meminta persyaratan tes ini(kebanyakan untuk Fakultas 
Kedokteran dan Kedokteran Gigi)

National Center for University Entrance Examinations
 http://www.dnc.ac.jp/

Ujian lainnya yang dipakai untuk sekolah di Jepang3
● Ujian untuk membuktikan kemampuan dalam bahasa Inggris 

     TOEFL®,IELTS, TOEIC®The EIKEN Test in Practical English Proficiency

● Ujian untuk membuktikan kemampuan akademik setara lulusan SMA 

     SAT, ACT, International Baccalaureate Exams, Ujian Nasional di negara asal, dll

Ujian lain yang dipakai untuk belajar di Jepang
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Alasan kenapa saya memutuskan untuk belajar di Jepang

Mari kita dengarkan pengalaman senior!

Saya tinggal di Indonesia sejak saya lahir, jadi saya bosan dengan kehidupan di Indonesia dan berpikir tentang tinggal 
di negara lain. Jika saya berada di Indonesia, saya hanya akan bergantung pada orang tua dan saya yakin bahwa ada 
banyak orang sekitar saya yang akan membantu, tetapi saya pikir itu tidak baik untuk pertumbuhan. Awalnya saya 
bertanya-tanya di mana saya akan belajar di luar negeri, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke universitas 
Jepang. Karena saya sering mendengar cerita ayah saya semasa beliau tinggal di Jepang. Ketika saya mendengar 
ceritanya, saya mulai mengagumi kehidupan Jepang. Transportasi Jepang nyaman dan dikenal sebagai negara yang 
aman, jadi saya pikir itu adalah negara yang sangat baik bagi orang tua karena merasa tidak khawatir. Selain itu, saya 
pun merasa bersyukur, sejak datang di Jepang, tidak hanya dengan orang Jepang, saya pun dapat bertemu dengan 
orang dari berbagai negara.

Nabila Krisanti Miyuki
Aoyama School of Japanese

Indonesia

Jepang selalu ada di kepala saya sejak kecil. Ketika bermain games, saya banyak bertemu orang dan mengetahui 
langsung mengenai hal baik dan buruk tentang banyak negara. Tetapi saat saya mendengar tentang Jepang, hanya hal 
positif yang ada dan itu membuat saya sangat takjub. Karena itu saya berniat ingin langsung melihat dan mengalami 
sendiri hal itu. Saya selalu suka dengan Fisika dan ketika kesempatan bisa melanjutkan pendidikan ke Jepang tiba, 
saya mengambilnya langsung. Ketika pada akhirnya saya tiba di Jepang, saya sangat takut, karena saya benar – benar 
menjadi orang asing. Bagaimana jika saya tidak diterima disini? Dan ternyata Jepang benar-benar telah berubah menjadi 
lebih pengertian dan toleran daripada yang pernah diceritakan oleh teman saya sebelumnya. Orang- orang Jepang tidak 
menganggap saya orang asing sama sekali. Ketakutan saya sebelumnya hilang dan saya benar-benar terkagum dengan 
negara yang menakjubkan ini. Saya berharap dengan ilmu yang saya dapatkan di Jepang akan membantu masa depan 
saya lebih baik dan bisa membalas kebaikan yang telah ditunjukkan negara ini kepada saya.

Vladimir Marinov
Integrated Science Program, Hokkaido University

Bulgaria

Menjadi seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Ochanomizu, salah satu universitas nasional terkemuka di 

Jepang, adalah hal yang luar biasa bagi saya. Belajar selama 5 tahun di Universitas Ochanomizu, yang menyediakan 

fasilitas baik bagi pelajar, menjadikan kesempatan emas yang merubah saya tidak hanya mendapatkan ilmu 

dibidang yang saya pelajari tetapi juga membuat segala mimpi saya menjadi kenyataan. Karena kesempatan belajar 

di Ochanomizu ini membuat saya banyak mendapatkan teman dari berbagai negara dan dapat mengikuti program 

pertukaran pelajar ke Eropa. Yang sangat berkesan adalah bagaimana para professor sangat mendukung pendidikan 

saya dan juga seluruh staff di kantor Global Collaboration Center yang membantu semua pelajar agar tidak 

mengalami masalah dalam masa pendidikan mereka. 

Faqiryar Mehr Afsoon
Doctoral Program, Graduate School of Humanities and Sciences

Afghanistan

Ketika saya di SMA, saya mengetahui bahwa Jepang adalah negara pertama di Asia yang menjadi negara Industri. 
Saya percaya bahwa belajar di Jepang adalah cara terbaik untuk aktualisasi diri saya baik secara pribadi maupun 
professional dari citra Jepang saat ini, yang terus menjadi negara maju yang aman dan damai. Sementara toleransi 
relatif (meskipun keras kepala dan konservatif dalam beberapa hal) kemampuan untuk banyak perubahan Jepang 
tidak terlalu ditekankan, disamping hal itu pemberian beasiswa dengan skema yang berlimpah, toleransi yang sangat 
baik banyak menarik perhatian dunia. Sebagai tambahan, Jepang saat ini menjadi negara di Asia yang mengalami 
penurunan jumlah penduduk. Dinamika demografi yang sangat berbeda dari apa yang saya alami di negara asal saya 
telah mendorong minat saya untuk belajar lebih banyak lagi dari Negara dimana matahari terbit ini ( saya sangat 
perhatian dengan kelebihan penduduk yang ada di negara berkembang: elemen dalam “budaya” apa yang dapat 
menekan pertumbuhan penduduk)

Alvin Sanjaya
Master's Program in Science and Technology, Green Science and 
Engineering Division, Sophia University
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Kantor Imigrasi Kementrian Kehakiman Jepang   http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

【Bagaimana cara prosedur imigrasi bagi mahasiswa asing berdasarkan terbitnya Ceritificate of Eligibility(COE)】

Visa dan status ijin tinggal●
Untuk memasuki Jepang, Anda harus mendapatkan "visa" terlebih dahulu. Ada berbagai jenis visa, dan status 
ijin tinggal diputuskan sesuai dengan tujuan orang asing yang datang ke Jepang, tergantung jenis status tinggal 
yang dimiliki. Status tinggal untuk belajar di Jepang adalah sebagai “College Student”untuk mereka yang akan 
belajar di universitas Jepang, Junior Colleges, Colleges of Technology, Professional Training Colleges, dan lembaga 
bahasa Jepang. Lamanya visa pelajar adalah 4 tahun 3 bulan, 4 tahun, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun, 2 tahun 3 bulan, 2 
tahun, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan. Terdapat dua prosedur dalam pengajuan visa, yaitu dengan 
menggunakan COE dan tanpa menggunakan COE.  Proses pengajuan visa akan lebih singkat dengan adanya COE.

Ada banyak kondisi dimana visa pelajar ini dibutuhkan saat pengajuan penerimaan beasiswa dan akomodasi.

Prosedur masuk ke Jepang
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Pengurusan Certificate of Eligibility (COE)1
Permohonan Certificate of Eligibility (COE) diajukan oleh calon mahasiswa asing (pemohon yang bersangkutan) 
atau perwakilan di Jepang (kerabat, staf institusi pendidikan, dll) kepada Biro Imigrasi Daerah di Jepang.
Permohonan COE bisa diajukan oleh mahasiswa asing yang bersangkutan, tetapi umumnya pengajuan diwakili 
oleh institusi pendidikan yang akan dimasuki. Mahasiswa asing perlu berkonsultasi langsung dengan institusi 
pendidikan mengenai dokumen yang diperlukan.

Dokumen Penjamin Keuangan2
Mahasiswa asing mungkin akan diminta untuk menyerahkan bukti kemampuan keuangan yang cukup selama 
studi di Jepang pada saat pengajuan COE dan Visa.
Biasanya dokumen yang diperlukan berupa, surat keterangan saldo rekening bank si penanggung jawab keuangan 
, surat keterangan pendapatan dari beberapa tahun terakhir, surat keterangan pajak, dll. Mahasiswa asing yang 
tidak dapat membiayai sendiri studinya, maka orang tua atau wali yang akan menjadi penjamin keuangan.

Dokumen yang diperlukan untuk visa3
Setelah COE diterima kemudian mahasiswa asing mengajukan Visa di Kedutaan Besar/ Konsulat Jendral Jepang 
di negara asalnya.【Persyaratan dokumen】
① Paspor
② Formulir Aplikasi Visa
③ Pas foto
④ Certificate of Eligibility（COE）
⑤ Dokumen lain yang akan diminta jika dibutuhkan.

Prosedur masuk ke Jepang4
Dokumen yang dibutuhkan pada saat masuk ke Jepang【Dokumen yang diperlukan】
① Paspor
② Visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ Konsulat Jendral Jepang
③ Certificate of Eligibility (jika sudah dikeluarkan)

Residence Card5
Orang asing dengan masa tinggal lebih dari 3 bulan akan menerima “Residence 
Card”. Residence card ini harus dibawa setiap saat.

【Penerbitan Residence Card】
Jika masuk ke Jepang melalui bandara New Chitose, Narita, Haneda, Chubu, 
Kansai, Hiroshima dan Fukuoka :
Ketika pemeriksaan di Imigrasi, paspor akan dicap “izin mendarat” dan akan 
diberikan Residence Card. Jika sudah ada tempat tinggal di Jepang maka dalam 
14 hari harus melapor ke kantor pemerintah daerah setempat dengan membawa 
Residence Card.  

Jika masuk dari bandara selain yang disebutkan di atas :
Ketika pemeriksaan di Imigrasi, paspor akan ditempel stiker atau di stempel dengan“Residence Card akan 
diberikan kemudian”. Setelah melapor tempat tinggal ke kantor pemerintah daerah setempat lalu Residence 
Card akan dikirim ke alamat tinggal tersebut.

Residence Card
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My number  (Social Security and Tax Number)6
Orang asing yang memiliki izin tinggal lebih dari 3 bulan pada saat melapor ke pemerintah daerah setempat maka 
akan menerima Kartu Pemberitahuan berisi “My Number” (nomor individu) yang dikirim ke alamat tempat tinggal 
terdaftar. “My Number” adalah nomor individual yang dimiliki oleh masing-masing 
orang dan digunakan untuk prosedur administrasi di kantor pemerintah daerah 
setempat dan prosedur lainnya. “My Number” terdiri dari 12 digit nomor dan berbeda 
dengan 12 digit nomor pada Residence card.
Baik Kartu Pemberitahuan maupun Kartu Nomor Individu perlu dijaga dengan aman 
karena “My Number” akan digunakan untuk berikut ini,

● Proses administrasi di kantor pemerintah setempat 
● Saat kerja paruh waktu

Prosedur masuk ke Jepang untuk mengikuti ujian7
Mahasiswa asing yang datang ke Jepang untuk mengikuti ujian perlu memperoleh “Temporer Visitor” visa dari 
Kedutaan Besar/ Konsulat Jendral Jepang di negara asalnya dengan membawa Kartu Tanda Ujian dari institusi 
pendidikan yang akan dimasuki. Izin tinggal yang diberikan adalah 15 hari, 30 hari, atau 90 hari. Tetapi hal ini tidak 
berlaku bagi siswa asing dari negara yang diberikan kebebasan visa Jepang.

Izin beraktivitas di luar status visa8
Visa “College Student” adalah visa yang diberikan untuk tujuan belajar di institusi pendidikan Jepang sehingga 
tidak diijinkan untuk bekerja. Tetapi, mahasiswa asing boleh bekerja paruh waktu setelah menerima “izin 
beraktivitas di luar status visa” dari kantor imigrasi setempat.
Mereka yang memiliki ijin tinggal sebagai “pelajar” dan berencana tinggal lebih dari 3 bulan dan mengajukan “ijin 
berkegiatan diluar status tinggal” saat berada di airport saat kedatangan di Jepang(silahkan lihat Hal. 34).
Setelah masuk di Jepang dan ingin mengajukan “ ijin berkegiatan diluar status tinggal” dapat juga dilakukan 
di kantor imigrasi setempat. Meskipun demikian hal ini tergantung dari lembaga pendidikan yang dituju, ada 
beberapa kasus dimana pihak sekolah tidak memberikan ijin bekerja part time karena di harapkan agar dapat 
berkonsentrasi penuh untuk pendidikannya. Maka dari itu bisa di cek sekolah yang anda inginkan.

Keluar sementara dari Jepang9
Mahasiswa asing di Jepang yang akan meninggalkan Jepang untuk sementara waktu untuk suatu keperluan 
ke tanah airnya atau ke suatu negara ke-3 di dalam masa izin tinggalnya dan akan kembali ke Jepang untuk 
melakukan aktifitas yang sama dengan aktifitas sebelumnya, maka harus mengurus re-entry permit (ijin kembali 
ke Jepang) di kantor imigrasi daerah yang bersangkutan sebelum 
keluar dari Jepang. Harap diperhatikan apabila tidak mendapatkan 
izin re-entry permit, maka harus mengurus visa kembali di 
Kedutaan Besar Jepang/Konsulat Jenderal Jepang. Tetapi, bagi 
pemegang Passport yang masih berlaku dan Resident Card, yang 
tinggal di Jepang dalam jangka waktu menengah dan panjang, 
apabila akan keluar dari Jepang dan berencana untuk kembali lagi 
dalam waktu kurang dari 1 tahun (sampai masa tinggal berakhir 
untuk yang tinggal dalam jangka waktu sampai kurang atau 1 
tahun), maka tidak diharuskan lagi untuk membuat Re-entry Permit 
sebelum keluar.

Saat akan keluar dari Jepang, tunjukkan ED Card bersamaan 
dengan Residence Card yang anda miliki ke imigrasi dan cek re-
entry permit yang anda miliki.

Notification card

ED Card untuk Re-entry permit
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Memperbaharui masa izin tinggal di Jepang10
Apabila bermaksud memperpanjang masa tinggal melebihi masa tinggal yang telah ditetapkan, setiap warga 
negara asing harus mengajukan permohonan untuk memperbaharui masa izin tinggal tsb ke biro imigrasi sampai 
dengan sebelum habisnya masa izin tinggal yang lama. (Umumnya permohonan bisa diajukan 3 bulan sebelum 
habisnya masa izin tinggal yang lama). Setiap warga negara asing yang tetap berada di Jepang secara illegal dan 
melampaui masa tinggal yang telah diizinkan dapat dikenai hukuman dan dideportasi

Jika lupa untuk memperbaharui dan menjadi ilegal, bisa dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa mendapatkan 
beasiswa.

Perubahan status izin tinggal11
Setiap warga negara asing yang sudah tidak lagi melakukan aktifitas sesuai dengan status tinggal yang telah 
diberikan dan bermaksud melakukan akitifitas lain maka harus mengajukan permohonan perubahan status 
tinggalnya terlebih dahulu ke kantor imigrasi setempat

Warga negara asing yang melakukan aktifitas lain diluar status tinggalnya tanpa izin akan dikenai hukuman dan 
dideportasi.

Penghapusan izin tinggal12
Penghapusan izin tinggal ini diberlakukan apabila diketahui bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pengajuan 
visa adalah dokumen palsu atau beraktivitas diluar status tinggal yang sudah ditetapkan.

Dan apabila tidak melakukan aktifitas sesuai dengan status tinggal yang sudah ditetapkan selama lebih dari 3 bulan　
kecuali mempunyai alasan yang tepat maka status tinggal yang sudah diberikan bisa dihapus

Mendatangkan keluarga13
Mahasiswa asing yang mengambil program di universitas,yang bersekolah ke Jepang  dengan status “College 
Student” bisa membawa keluarga yang menjadi tanggungannya untuk tinggal di Jepang dengan status tinggal 
sebagai “Dependant”. Kami anjurkan agar membawanya setelah Anda sendiri terbiasa dengan kehidupan di 
Jepang dan melakukan persiapan yang cukup termasuk persiapan secara keuangan.

Harap diperhatikan, akan sulit mengubah status”Kunjungan sementara”(biasanya disebut visa turis) menjadi 
“Dependent” di Jepang apabila visa masuk awal mereka dari visa turis.

Melapor ke Kantor Imigrasi14
Apabila ada perubahan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan dan daerah, atau pindah sekolah, 
harus melapor ke kantor imigrasi setempat dalam jangka waktu 14 hasi sejak adanya perubahan. Juga jika 
ada perubahan alamat tinggal harus segera di laporkan ke kantor balaikota setempat surat pemberitahuan 
kepindahannya.
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Memperhitungkan biaya yang akan dibayarkan baik sebelum dan saat belajar di Jepang dan membuat kepastian 
perencanaan keuangan akan membantu anda lebih menikmati kehidupan di Jepang dan lebih stabil kehidupan 
disana. Dengan penghitungan ini bisa membuat keputusan yang sesuai dengan kemampuan anda (tidak 
memaksakan keadaan) untuk perencanaan belajar di Jepang sebelum datang. 

Panduan biaya 
(4 tahun universitas Negeri)

Hitung jumlah 
yang dibutuhkan !

Biaya 
sebelum 
mendaftar

Biaya ujian
EJU, JLPT, TOEFL® dan lain-
lain

¥28,080

Asumsikan jika 
mengambil ujian EJU 
2 kali di Jepang(2 atau 
lebih subjek)

¥

Uang pendaftaran ke sekolah 
yang di inginkan ¥17,000

Asumsikan jika akan 
mengambil ujian sekali 
untuk universitas negeri

¥

Tes kesehatan (tergantung 
sekolah) ¥6,000 Tergantung negara ¥

Biaya pengiriman dokumen 
(tergantung sekolah) ¥2,000 Tergantung negara ¥

Biaya yang 
dibutuhkan 
untuk 
mengikuti 
ujian masuk

Biaya tiket pesawat dan 
akomodasi ¥100,000 Tergantung negara dan 

jadwal keberangkatan ¥

Biaya pembuatan paspor ¥12,000 Tergantung negara ¥

Biaya pengajuan Visa ¥5,000 Tergantung negara ¥

Biaya yang 
dibutuhkan 
setelah 
di terima 
sekolah

Biaya perjalanan ¥70,000 Tergantung negara ¥

Biaya akomodasi(termasuk 
biaya hotel sebelum 
mendapatkan tempat tinggal)

¥30,000 Tergantung dengan 
jadwal tinggal ¥

Biaya masuk ¥282,000 Universitas negeri ¥

Biaya tahun pertama, dan lain-
lain ¥535,800 Universitas negeri ¥

Biaya transportasi ¥48,000

Perhitungan untuk 
12 bulan tinggal 
berdasarkan survey 
gaya hidup mahasiswa 
asing dengan status 
berbiasa sendiri yang 
dilakukan oleh JASSO 
tahun 2015

¥

Biaya makan ¥300,000 ¥

Biaya akomodasi ¥372,000 ¥

Biaya pemakaian 
bulanan(listrik, gas dan air) ¥84,000 ¥

Biaya asuransi dan kesehatan ¥24,000 ¥

Pengeluaran untuk Hobi dan 
hiburan ¥72,000 ¥

Biaya lain - lain ¥84,000 ¥

Total ¥2,071,880 ¥

Ketika sudah di hitung biaya-biaya yang dibutuhkan ini, periksalah kemampuan finansial anda apakah bisa menutupi semua 
kebutuhan ini dengan tabungan yang ada, beasiswa yang diterima, kerja peruh waktu dan lain – lain！

Perhitungan biaya belajar di Jepang
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Biaya hidup mahasiswa asing perbulan (termasuk biaya kuliah) sebagai berikut. Biaya di kota besar seperti Tokyo lebih 
mahal dibandingkan kota daerah lainnya

Mata uang di Jepang adalah “yen”. Pembayaran di Jepang, pada umumnya dilakukan secara kontan. Tetapi kebanyakan toko 
dapat menggunakan kartu kredit. Cek tidak begitu dipergunakan sebagai alat pembayaran di kehidupan sehari-hari.

◆ Berikut ini beberapa contoh harga barang sebagai acuan

Sumber：「Survey atas kehidupan yang sebenarnya oleh mahasiswa asing 
berbiaya sendiri tahun 2015」（JASSO）

※ dihitung １USD =114yen 

Sumber : portal site 「Kantor statistik」Jepang

【Uang kertas】

【Uang koin】

10,000 Yen 2,000 Yen5,000 Yen 1,000 Yen

Perhitungan 1USD = 114 yen

Biaya Hidup dan Harga Barang

Mari mengecek mata uang dan harga barang!1

Mari mengecek biaya hidup!2

M
engetahui tentang  

kehidupan
B

iaya H
idup dan H

arga B
arang

Beras (5 kg) 2.137 yen (US$19)
Roti tawar  (1 kg) 435 yen (US$4)
Susu murni  (1000 ml)  223 yen (US$2)
Telor (10 eggs)  248 yen (US$2)
Apel (1 kg)  497 yen (US$4)
Kol (1 kg) 244 yen (US$2)

Minuman bersoda (botol plastik 500 ml)  97 yen (US$1)
Hamburger   174 yen (US$2)
Bensin (1 liter)  132 yen (US$1)
Tissue toilet  (12 rolls)  279 yen (US$2)
Tiket Bioskop       1,800 yen (US$16)
Taxi(minimum 4Km )        1,450 yen (US$13)

82,000 Yen
 (719  USD)

北海道 National averageRata-rata NasionalHokkaidoHokkaidoTohokuTohokuKantoKantoChubuChubuKinkiKinkiShikokuShikokuChugokuChugokuKyushuKyushu

81,000 Yen
 (711 USD)65,000 Yen

 (570 USD)
68,000 Yen
 (596 USD)

66,000 Yen
 (579 USD)

¥76,000
 (US$650)

71,000 Yen
 (623 USD)

87,000 Yen
 (763 USD)

77,000 Yen
 (675 USD)

Biaya transportasi   
4,000 Yen (35 USD)

Biaya makan         
25,000 Yen (219 USD)

Biaya tinggal　     
31,000 Yen (272 USD)

 (Listrik/ gas/ air)
7,000 Yen (61 USD)

Asuransi & Biaya kesehatan  
2,000 Yen (18 USD)

Hobbi/ rekreasi
6,000 Yen (53 USD)

Lain-lain
7,000 Yen (61 USD)

 (702 USD)
80,000 Yen

◎ Harga rata-rata pengeluaran per bulan perjenis sebagai berikut: (rata-rata nasional)



30

3
Chapter

Chapter 3

30

Biaya kuliah di Jepang relatif lebih murah dibanding biaya kuliah di Amerika dan Inggris.Biaya masuk dan biaya 
kuliah tahun pertama program S1 di Jepang sekitar 820,000 yen (USD 7,200) untuk Universitas Negeri,930,000 
yen(USD 8,200) untuk lokal public university dan 1,100,000yen(USD 9,700) sampai 1,650,000 yen (USD 14,500) 
untuk Universitas swasta(diluar kedokteran gigi). Selain itu terdapat system baik keringanan biaya kuliah, 
keringanan biaya hidup bagi mahasiswa asing dan tersedia lebih banyak beasiswa dibandingkan negara lain. 
Biaya kuliah untuk tahun pertama meliputi uang masuk, biaya kuliah, uang penggunaan fasilitas, peralatan dsb. 
Tabel berikut menunjukkan biaya rata-rata untuk tahun pertama. Uang masuk hanya dibayar pada tahun ke-1 saja

● Program Pasca Sarjana

Pasca Sarjana

Total tahun pertama
Jumlah keseluruhan sampai kelulusan 

※１

Biaya masuk (hanya 
tahun pertama)

Uang Kuliah Jumlah Total

Yen Yen Yen USD Yen USD
Universitas Negeri 

(Program S-2) 282,000 535,800 817,800 7,174 1,353,600 11,874

Universitas Lokal Public
(Program S-2) 363,666 537,937 901,603 7,909 1,439,540 12,628

U
niversitas Sw

asta  
(Program

 M
aster (S-2))

Arts 218,171 1,200,295 1,418,466 12,443 2,618,761 22,972
Engineering 223,766 955,317 1,179,083 10,343 2,134,400 18,723
Health care 248,905 879,148 1,128,053 9,895 2,007,201 17,607
Science 213,222 856,464 1,069,686 9,383 1,926,150 16,896
Agriculture & Veterinary science 220,046 796,582 1,016,628 8,918 1,813,210 15,905
Pharmacy 229,211 797,000 1,026,211 9,002 1,823,211 15,993
Home economics 238,783 725,304 964,087 8,457 1,689,391 14,819
Liberal arts 207,671 731,496 939,167 8,238 1,670,663 14,655
Social science 221,118 698,280 919,398 8,065 1,617,678 14,190
Medicine 195,769 671,914 867,683 7,611 1,539,597 13,505
Humanities 209,638 642,888 852,526 7,478 1,495,414 13,118

Universitas Negeri 
Program Doktor S-3 282,000 535,800 817,800 7,174 1,889,400 16,574

Universitas Lokal Public 
Program Doktor S-3 363,666 537,937 901,603 7,909 1,977,477 17,346

U
niversitas Sw

asta 
(Program

 D
oktor (S-3))

Arts 229,500 1,074,679 1,304,179 11,440 3,453,537 30,294
Health care 258,033 788,637 1,046,670 9,181 2,623,944 23,017
Science 215,051 775,617 990,668 8,690 2,541,902 22,297
Agriculture & Veterinary science 220,853 796,354 1,017,207 8,923 2,609,915 22,894
Engineering 214,354 788,154 1,002,508 8,794 2,578,816 22,621
Home economics 240,309 720,909 961,218 8,432 2,403,036 21,079
Pharmacy 189,246 707,962 897,208 7,870 2,313,132 20,291
Liberal arts 214,912 686,639 901,551 7,908 2,274,829 19,955
Dentistry 232,075 662,477 894,552 7,847 2,219,506 19,469
Social science 213,134 608,014 821,148 7,203 2,037,176 17,870
Humanities 216,449 583,339 799,788 7,016 1,966,466 17,250
Medicine 178,124 521,501 699,625 6,137 1,742,627 15,286

※１	perhitungan untuk program master termasuk biaya masuk dan 2 tahun uang kuliah, untuk program doktoral termasuk biaya masuk dan 3 tahun uang kuliah.

●	Program Sarjana

Program Sarjana

Total tahun pertama
Jumlah keseluruhan sampai kelulusan 

※２

Biaya masuk (hanya 
tahun pertama)

Uang Kuliah, dll Jumlah Jumlah

JPY JPY JPY USD JPY USD
Universitas Negeri 282,000 535,800 817,800 7,174 2,425,200 21,274

Universitas Local Public 394,225 538,294 932,519 8,180 2,547,401 22,346

U
niversitas S

w
asta

Medicine 1,286,995 3,809,310 5,096,305 44,704 24,142,855 211,779
Dentistry 563,403 3,725,836 4,289,239 37,625 22,918,419 201,039
Pharmacy 341,880 1,740,140 2,082,020 18,263 10,782,720 94,585
Arts 258,455 1,392,805 1,651,260 14,485 5,829,675 51,138
Health Care 278,002 1,229,008 1,507,010 13,219 5,194,034 45,562
Science & Engineering 246,519 1,185,875 1,432,394 12,565 4,990,019 43,772
Agriculture & Veterinanry science 250,909 1,109,137 1,360,046 11,930 4,687,457 41,118
Physical education 259,550 1,017,009 1,276,559 11,198 4,327,586 37,961
Home Economics 260,784 989,361 1,250,145 10,966 4,218,228 37,002
Literature & Education 241,007 932,436 1,173,443 10,293 3,970,751 34,831
Social Welfare 218,800 930,200 1,149,000 10,079 3,939,600 34,558
Law, Commerce & Economic 237,256 884,943 1,122,199 9,844 3,777,028 33,132
Theology & Buddhism 229,978 869,257 1,099,235 9,642 3,707,006 32,518

※２	Perhitungan untuk universitas swasta bidang kedokteran, kedokteran gigi dan farmasi sudah termasuk biaya masuk dan uang kuliah 6 tahun、untuk bidang yang lain 
termasuk biaya masuk dan uang kuliah 4 tahun.

Rata – rata biaya kuliah tahun pertama (dihitung 1USD ＝ 114 yen)

Biaya pendidikan
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● Junior colleges

Junior colleges

Total tahun pertama Jumlah keseluruhan sampai kelulusan ※３

Biaya masuk (hanya 
tahun pertama)

Uang Kuliah, dll Jumlah Jumlah

JPY JPY JPY USD JPY USD

S
w

asta

Arts 256,250 1,092,751 1,349,001 11,833 2,441,752 21,419
Engineering 212,359 1,032,333 1,244,692 10,918 2,277,025 19,974
Science & 
Agriculture

218,148 913,367 1,131,515 9,926 2,044,882 17,938

Humanities 247,530 846,906 1,094,436 9,600 1,941,342 17,029
Education & 
Childcare

250,697 850,396 1,101,093 9,659 1,951,489 17,118

Home economics 245,205 853,519 1,098,724 9,638 1,952,243 17,125
Law, Commerce, 
Economics & Social 
Science

237,631 843,356 1,080,987 9,482 1,924,343 16,880

Physical education 238,571 804,858 1,043,429 9,153 1,848,287 16,213

※３	Perhitungan biaya termasuk biaya masuk dan uang kuliah 2 tahun.

● Colleges of Technology

Colleges of Technology

Total tahun pertama Jumlah keseluruhan sampai kelulusan	※４

Biaya masuk (hanya 
tahun pertama)

Uang Kuliah, dll Jumlah Jumlah

JPY JPY JPY USD JPY USD
Negeri 84,600 234,600 319,200 2,800 788,400 6,916

※４	Perhitungan biaya termasuk biaya masuk dan uang kuliah 3 tahun

● Professional Training Colleges

Professional Training Colleges

Total tahun pertama Jumlah keseluruhan sampai kelulusan ※５

Biaya masuk (hanya 
tahun pertama)

Uang Kuliah, dll Jumlah Jumlah

JPY JPY JPY USD JPY USD

S
w

asta

Hygiene 161,250 1,326,000 1,487,250 13,046 2,813,250 24,678
Medical Care 249,857 1,122,286 1,372,143 12,036 2,494,429 21,881
Technology 190,000 1,072,667 1,262,667 11,076 2,335,333 20,485
Agriculture 180,000 1,041,000 1,221,000 10,711 2,262,000 19,842
Education & Social Welfare 151,250 1,008,250 1,159,500 10,171 2,167,750 19,015
Business 147,222 995,750 1,142,972 10,026 2,138,722 18,761
Culture & General education 126,000 1,016,667 1,142,667 10,023 2,159,333 18,942
Fashion & Home economics 185,000 857,000 1,042,000 9,140 1,899,000 16,658

※５　Perhitungan biaya termasuk biaya masuk dan uang kuliah 2 tahun

● Japanese language institutes
Program persiapan bahasa Jepang yang dilaksanakan oleh 
universitas swasta dan junior colleges

Biaya kuliah, dll
JPY USD

Program 1 tahun 400,000～850,000 3,509～7,456
Program 1,5 tahun 642,000～1,075,000 5,632～9,430
Program 2 tahun 932,000～1,280,000 8,175～11,228

Sumber：JASSO

Lembaga bahasa Jepang
Biaya kuliah,dll

JPY USD
Program 1 tahun 415,000～997,400 3,640～8,749
Program 1,5 tahun 772,000～1,530,000 6,772～13,421
Program 2 tahun 1,006,000～2,000,000 8,825～17,544

Sumber：Association for the Promotion of Japanese Language Education

※Biaya kuliah dan lainnya di universitas Amerika dan Inggris
Tahun pertama Jumlah keseluruhan sampai lulus※６

JPY USD JPY USD

USA

4 tahun universitas 
Local Public

2,842,020 24,930 11,368,080 99,720

4 tahun universitas 
swasta

3,816,720 33,480 15,266,880 133,920

※６	Perhitungan biaya termasuk biaya kuliah dan biaya universitas lainnya untuk 4 tahun
Sumber：Buku Panduan belajar ke Amerika 2018

Tahun pertama Jumlah keseluruhan sampai lulus ※	7
JPY GBP JPY GBP

UK
Program liberal arts 1,500,000～2,550,000 10,000～17,000 4,500,000～7,650,000 30,000～51,000
Program Science 1,800,000～3,900,000 12000～26000 5,400,000～11,700,000 36,000～78,000
Program kedokteran 3,750,000～6,000,000 25000～40000 11,250,000～18,000,000 75,000～120,000

※ 7 Perhitungan biaya termasuk biaya kuliah dan biaya universitas lainnya untuk 3 tahun
Sumber：Buku panduan belajar ke Inggris 2016/17
(dihitung 1 Poundsterling(GBP) ＝ JPY 15)

M
engetahui tentang  

kehidupan
B

iaya  pendidikan
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Di Jepang hanya sedikit beasiswa yang memenuhi seluruh biaya pendidikan; kebanyakan hanya memenuhi 
sebagian dari kebutuhan biaya hidup dan biaya kuliah. Pastikan rencana anda untuk sekolah di Jepang dengan 
tidak mengandalkan beasiswa.

Mari mengecek jenis bantuan keuangan yang tersedia！

①	Beasiswa
②	Pengurangan biaya pendidikan（pengurangan 30％ ,50％ ,100％）

Mari mengecek cara mendaftar！

①〈Sebelum datang ke Jepang〉Pendaftaran dilakukan sebelum datang di Jepang（sedikit）
②〈Setelah datang ke Jepang〉Pendaftaran dilakukan setelah datang ke Jepang dan masuk ke sekolah di Jepang 
dahulu（banyak）

Mari mencari lembaga yang memberikan bantuan keuangan ！

Ada banyak beasiswa untuk mereka yang akan belajar di program S1 dan S2/S3.

Untuk
Sebelum datang di Jepang Setelah datang di 

Jepang
Pemerintah 

daerah/swasta Pemerintah Jepang Pemerintah 
daerah/swasta

1 Mahasiswa College of technology 2 〇 22

2 Mahasiswa khusus Professional 
training college 5 〇 20

3 Mahasiswa program Bekka di 
universitas dan junior college 1 〇 6

4
Mahasiswa yang belajar di Japanese 
language institute selain dari 3 
kategori di atas

3 8

5 Mahasiswa Junior college 2 40

6 Mahasiswa pendengar pada 
program S1 0 4

7 Mahasiswa program S1 7 〇 mahasiswa Japanese 
studies 115

8 Mahasiswa peneliti pada program 
pasca sarjana 4 〇 program teacher 

training 29

9 Mahasiswa program S2 15 〇	YLP 143
10 Mahasiswa program S3 14 〇 137

Sumber：Scholarships for International Students in Japan, JASSO

Mari mengecek kriteria penerima beasiswa！

① Usia, ② Asal negara・wilayah, ③ Sekolah yang di tuju di Jepang, ④ Jurusan/bidang yang diambil

Mari mengecek ujian seleksi！
Meskipun kebanyakan cukup dengan seleksi dokumen, ada beberapa kondisi dimana siswa juga diminta mengikuti 
ujian tertulis mengenai bidang yang diambil dan wawancara.

Mari mengecek cara mendaftar！
Banyak yang melalui sekolah dimana kita belajar (untuk informasi lengkap bisa menghubungi penanggung jawab 
atau staff sekolah）

Beasiswa

M
en
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Beasiswa yang dilamar sebelum pergi ke Jepang

Jenis Target dan jumlah organisasi yang menawarkan 
beasiswa Jumlah per bulan （Referensi ） Pertanyaan

Beasiswa pemerintah 
Jepang ( MEXT)
※１

Mahasiswa Young Leadership Program（YLP） 242,000 Yen 2,123 USD
Kedutaan besar 
Jepang di negara 
anda dan sekolah 
tempat anda belajar 
di Jepang saat ini
※ 2

Mahasiswa peneliti（non reguler） 143,000 Yen 1,254 USD
Mahasiswa peneliti（Master program） 144,000 Yen 1,263 USD
Mahasiswa peneliti（Doktoral program） 145,000 Yen 1,272 USD
Teacher Training 143,000 Yen 1,254 USD
Mahasiswa S1 ／ College of Technology ／
Professional training college ／ bahasa dan budaya 
Jepang

117,000 Yen 1,026 USD

Program Reservasi 
dari Monbukagakusho 
(mahasiswa asing biaya 
sendiri)

mahasiswa asing yang mendapat nilai terbaik 
pada Examination for Japanese Universities (EJU) 
dan mahasiswa asing yang membiayai sendiri 
pendidikannya di Universitas, Junior College, 
College of Technology (tahun ke-tiga atau lebih) dan 
mahasiswa regular di Professional Training College.

48,000 Yen 421 USD

Japan Student 
Services 
Organization 
(JASSO) ※ 3

Beasiswa dari pemerintah 
lokal 17 lembaga 60,000 Yen 〜 

200,000 Yen
526 USD 〜 
1,754 USD

Pemerintah daerah 
atau organisasi 
swasta

Beasiswa dari universitas 
berupa pembebasan atau 
pengurangan biaya kuliah.

- - - Sekolah yang di tuju 
di Jepang

※１　Ada tambahan jumlah beasiswa yang akan diterima tergantung dari studi dan wilayah penelitiannya.
※２　Di beberapa negara, lembaga pemerintah di negara tempat Anda tinggal mungkin ada yang sebagai tempat penerimaan.
※３　http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Beasiswa yang dilamar sebelum pergi ke Jepang（Beasiswa melalui program pertukaran mahasiswa）

Jenis Target dan jumlah organisasi yang menawarkan 
beasiswa Jumlah per bulan （referensi） pertanyaan

Program pertukaran 
mahasiswa（program 
jangka pendek）

Mahasiswa asing dibawah kerjasama antar 
universitas untuk program singkat mulai dari 8 hari 
hingga 1 tahun

80,000 Yen 702 USD
Ditanyakan di 
Universitas tempat 
anda belajar saat ini

Beasiswa yang dilamar setelah tiba di Jepang

Jenis Target dan jumlah organisasi yang menawarkan 
beasiswa Jumlah per bulan （referensi） pertanyaan

Beasiswa pemerintah Jepang 
( MEXT) ※１

Mahasiswa peneliti（Program S2） 144,000 Yen 1,263 USD Universitas tempat 
anda belajar saat iniMahasiswa peneliti（Program S3） 145,000 Yen 1,272 USD

Monbukagakusho Honors 
Scholarship for privately-
financed International 
Students

Pasca sarjana（S2・S3）／ Mahasiswa 
peneliti（level pasca sarjana）／ S1 ／ Junior 
college ／ College of technology（diatas 3 
tahun）／ Professional training college ／
Bekka program ／ keahlian khusus ／ pelajar 
Preparatory college

48,000 Yen 421 USD Universitas tempat 
anda belajar saat ini

Lembaga bahasa Jepang 30,000 Yen 263 USD

Beasiswa dari pemerintah 
lokal 135 lembaga 20,000 Yen 〜 

310,000 Yen
526 USD 〜 
1,754USD

Universitas tempat 
anda belajar saat 
ini dan lembaga 
pemberi beasiswa

Beasiswa dari universitas 
berupa pembebasan atau 
pengurangan biaya kuliah.

- - - Universitas tempat 
anda belajar saat ini

※１　Mahasiswa yang belajar atau melakukan penelitian di wilayah tertentu akan menerima tambahan bantuan bulana. Mohon dapat di catat 
beberapa pendaftaran bisa tidak di terima tergantung dari anggaran yang tersedia.

Mari mencari beasiswa pengurangan biaya kuliah！

「Pamflet Scholarships for International Students in Japan」（Versi bahasa Jepang dan bahasa Inggris）Dibuat：
Japan Student Services Organization（JASSO）
※ Tidak seluruh informasi beasiswa yang terdapat di Jepang dimasukkan dalam pamflet ini.

 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html
Anda juga dapat mencari informasi beasiswa melalui website di bawah ini:
Mencari informasi beasiswa（JAPAN STUDY SUPPORT）

 https://www.jpss.jp/en/scholarship/
Informasi beasiswa Pemerintah Jepang（MEXT）（Study in Japan Comprehensive Guide）

 https://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Mencari informasi beasiswa dan sistem pengurangan biaya pendidikan di tiap universitas （JASSO）  
  		  https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

Dihitung 1USD ＝ 114 Yen

M
engetahui tentang  

kehidupan
B

easisw
a
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Kurang lebih 75% dari pelajar asing dengan biaya sendiri bekerja paruh waktu. Rata – rata dalam 1 bulan mereka 
menerima upah 50.000 yen(sekitar US$439). 
Karena Anda tidak dapat menanggung semua biaya sekolah dan biaya hidup sendirian dengan pekerjaan paruh 
waktu, mari buat rencana pendanaan yang tidak bergantung pada pekerjaan paruh waktu.

Ketika anda bekerja paruh waktu berikut syarat untuk beraktifitas diluar status yang telah diberikan adalah 
sebagai berikut.Jika anda melanggar ini akan dikenakan hukuman atau dipulangkan
1. Untuk dapat bekerja paruh waktu, anda harus mendapatkan ijin bekerja/berkegiatan dari department 

imigrasi terdekat. Mereka yang memiliki status”Pelajar” dengan ijin tinggal lebih dari 3 bulan bisa 
mengajukan ijin untuk berkegiatan diluar ijin yang ada di bandara saat tiba.

2. Tidak mengganggu tugas utama sebagai mahasiswa 
3. Bertujuan mencari dana tambahan untuk biaya kuliah atas sejenisnya selama menuntut ilmu di Jepang.
4. Bukan bekerja yang termasuk dalam peraturan pengawasan usaha hiburan dan melanggar tatanan etika 

masyarakat.
5. Jumlah jam kerja tidak lebih dari 28 jam/minggu (maks.8 jam/hari di libur panjang)
6. Dilakukan selama masih berstatus pelajar di Lembaga Pendidikan

〈Pekerjaan yang banyak siswa asing sering mengambil pekerjaan 
paruh waktu (beberapa pertanyaan jawaban)〉

Jenis pekerjaan Ratio

1 Makanan & Minuman 45.7%

2 Sales & Marketing 24.7%

3 Pengajar dan Asisten Peneliti 6.9%

4 Penerjemah lisan dan tulisan 6.8%

5 Pengajar Bahasa 6.5%

6 Cleaning 5.1%

7 Resepsionis hotel/Staff Service 5.0%

8 Pengajar private di rumah 4.6%

〈Upah per jam untuk kerja paruh waktu〉

Upah per jam Ratio

Kurang dari 800 yen 9.3%

Kurang dari 800 ～ 1,000 yen 50.1%

Kurang dari 1,000 ～ 1,200 yen 30.7%

Kurang dari 1,200 ～ 1,400 yen 4.4%

lebih dari 1,400 yen 4.5%

Tidak diketahui 1.0%

	「Anda bisa mendapatkan upah 3,000 yen/jam(sekitar US$26)」

	 → umumnya rata-rata upah 900yen/jam(US$8)
	 ！「Anda bisa mendapatkan uang 200,000 – 300,000 yen per bulan untuk biaya sekolah dan biaya 

hidup serta juga dapat mengirimkan uang ke Negara anda dengan bekerja paruh waktu sambil belajar 
di Jepang」

	 →	tidak bisa  (kira-kira sekitar 50.000 yen (USD 439))

！

Sumber：「Survey gaya hidup mahasiswa dengan biaya sendiri 2015」（JASSO）

※ di hitung 1 USD ＝ 114 Yen

S e t i a p  t a h u n n y a  k a m i 
m e n e m u ka n  m a h a s i s w a 
international yang terpaksa 
harus pulang ke negaranya 
karena tidak mendapatkan 
perpanjangan ij in tinggal 
d ikarenakan persentase 

Kerja Paruh Waktu

Saran

Point saat memutuskan mempertimbangkan bekerja paruh waktu!
Jangan menyimpang dari tujuan belajar di luar negeri, jangan memaksakan diri untuk 
merusak kesehatan Anda ！
◎ Apakah sekolahmu bermasalah?
 Apakah ada dampak pada hari berikutnya ketika bekerja larut atau untuk waktu yang 

lama ？
◎ Upah, metode pembayaran
 Pajak, pembayaran harian, pembayaran mingguan, pembayaran bulanan, pembayaran 

tunai atau transfer bank?
◎ Apakah yang dikerjakan aman
 Apakah ini bukan pekerjaan berbahaya atau bagaimana keamanan kecelakaan saat 

bekerja?
Pengenalan pekerjaan paruh waktu dilakukan di sekolah yang terdaftar, dll

kehadiran di sekolah sangat rendah karena 
sibuk bekerja paruh waktu dan mempengaruhi 
studinya. Maka dari itu berhati-hatilah jangan 
sampai terjadi hal ini kepada anda.

Hati-hati kepada Agen pendidikan yang mencurigakan yang mengatakan 
bahwa anda bisa mendapatkan uang selama masa belajar di Jepang !

"Belakangan ini kami menemukan banyak kasus penipuan agen pendidikan dengan informasi yang 
menyesatkan berikut, harap hati-hati"
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Meskipun sudah tersedia asrama pelajar yang di jalankan oleh pemerintah setempat dan Universitas, lebih kurang 
75% mahasiswa internasional tinggal di rumah sendiri atau apartment sendiri. Mari mengumpulkan informasi 
mengenai akomodasi setelah mendapatkan surat penerimaan dari sekolah. Untuk cara mendapatkan informasinya 
ada beberapa cara, ① Tanyakan ke pihak sekolah yang menangani mahasiswa asing, ② Internet, Majalah informasi 
perumahan, ③ Agen property dimana kita ingin tinggal.

Asrama Sekolah

Keuntungan

・Biaya terjangkau
・Tidak perlu membeli sendiri peralatan elektronik 

dan lain sebagainya

Kerugian

・Karena keterbatasan jumlah kamar yang tersedia, 
tidak semua mahasiswa dapat masuk

・Terdapat aturan jam malam, jam bangun pagi dan 
lainnya.

・Dapur,toilet dan kamar mandi dipakai bersama-
sama

Apartment

Keuntungan

・Dapat menentukan sendiri ritme kehidupan sesuai 
keinginan sendiri

・Menjadi teliti dalam pemakaian uang

Kerugian

・Uang deposit, (beberapa bulan dari biaya sewa 
bulanan, biaya deposito, dll), Uang terima kasih ke 
agennya, yang harus dibayar sebelumnya.

・Prosedur pengurusan dokumennya sulit
・harus membeli sendiri dari awal semua peralatan 

rumah tangga dan elektronik

Joint guarantor(penjamin)

Di Jepang, saat anda menyewa apartment, umumnya 
diperlukan [Joint Guarantor].Apabila anda tidak 
membayar sewa atau lewat dari waktu yang 
ditentukan,atau adanya kerusakan di ruangan yang 
belum diperbaiki, pemilik property akan meminta 
pembayaran dari joint guarantor untuk kekurangan 
sewa dan biaya perbaikan. Untuk mereka yang tidak 
memiliki hubungan di Jepang, bisa diwakili oleh pihak 
sekolah sebagai penjaminnya.

Selain itu mengenai uang jaminan, tergantung 
perjanjian yang ada, kadang ada juga tidak diperlukan 
penjamin.

※ Program Kompensasi Umum Akomodasi Mahasiswa Asing  
 Program asuransi kebakaran yang dikelola oleh Japan 

Educational Exchanges and Services (JEES) agar tidak 
merepotkan penjamin saat mahasiswa asing menyewa ruangan.

 Untuk mengetahui apakah program ini dapat di ikuti,silahkan 
mengeceknya langsung ke universitas tempat anda akan belajar.

① Berapa biaya sewa dan biaya yang harus di siapkan di 
awal kontrak?

② Jarak dan dan waktu tempuh ke sekolah ？

③ Luas ruangan dan perlengkapan ？

④ Keuntungan dari segi lingkungan sekitar（dekat 
stasiun,dekat pusat perbelanjaan, dan lain - lain）?

Point mencari ruangan

Akomodasi

Dormitory： 28,000yen / bulan
（Untuk biaya di JASSO Tokyo Japanese Language 

Education Center）
Apartment：Beragam, tergantung dari jarak dengan 
stasiun, dan cukup popular, dan usia bangunan. Di 
sebagian daerah pinggir kota, akan bisa dijumpai 
biaya 30,000 yen – 40,000 yen per bulannya., tetapi 
untuk di kota Tokyo harga standar 60,000 yen biasa di 
jumpai. 

Perkiraan biaya akomodasi 
per bulan

Saran

DiJepang ada aturan ketat mengenai pembuangan sampah, 
jika tidak di jalankan, akan menggangu lingkungan tempat 
tinggal. Pastikan sudah memisahkan sampah dengan benar 
sesuai dengan ketentuan serta disesuaikan waktu dan jam 
kapan sampah akan diangkut.

Buang sampahSaran
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Asuransi Kesehatan (Nasional)

Di Jepang terdapat sistem asuransi kesehatan untuk mengurangi beban biaya pengobatan. Bagi warga asing 
yang tinggal selama lebih dari 3 bulan di Jepang, diwajibkan masuk “asuransi kesehatan masyarakat”(asuransi 
pemerintah).
※ Bagi mahasiswa asing yang kurang dari 3 bulan, bisa menanyakan detilnya ke Universitas yang akan dituju.

■ Untuk melakukan  pendaftaran masuk asuransi kesehatan 

Silahkan mendaftar di kantor pemerintahan daerah,  kota/ kabupaten/ kecamatan/ desa di wilayah di mana anda 
tinggal.

■ Premi asuransi kesehatan

Biasanya biaya premi tahunan sebesar 20.000yen.Tetapi Besarnya premi asuransi berbeda-beda tergantung pada  
kota/ kabupaten/ kecamatan/ desa, pendapatan anda, dan lainnya. Untuk pelajar ada pengurangan biaya premi. 
Untuk itu tanyakanlah informasi ini di wilayah anda tinggal.

■ Yang ditanggung oleh asuransi
Jadi pada waktu berobat karena sakit atau kecelakaan dengan menunjukkan kartu asuransi tersebut maka akan 
ditanggung 70% dari asuransi nasional Jepang dan cukup 30% beban biaya pengobatan yang ditanggung oleh 
pribadi. Tetapi untuk biaya pengobatan yang menjadi pengecualian pihak asuransi kesehatan, secara keseluruhan 
menjadi tanggungan pribadi.
Ketika Anda bergabung dengan Asuransi Kesehatan Nasional, ada sistem yang dapat Anda ganti untuk 
pengeluaran yang berada di luar batas pembayaran sendiri sebagai biaya pengobatan berbiaya tinggi nantinya 
ketika biaya medis untuk satu bulan menjadi mahal. Juga, ketika mengajukan rawat inap dll, dengan menerapkan 
/ memperoleh sertifikat aplikasi batas di muka, pembayaran di rumah sakit dapat dikurangi dengan jumlah batas.

Asuransi Kerugian

Berbeda dengan asuransi kesehatan nasional Jepang, asuransi ini di berikan untuk hal-hal yang tidak di tanggung 
dalam asuransi kesehatan nasional seperti kecelakaan dan tanggungan terhadap orang ketiga,pelajar asing juga 
dapat bergabung dengan asuransi ini.
Berikut contoh kasus yang akan di tanggung dalam asuransi kerugian.

・Saat anda memasak dan dapur anda kebakaran, penggantian dinding dapat di ajukan ke asuransi

・Saat anda bersepeda dan menabrak orang,biaya perawatan terhadap orang tersebut

・Kecurian barang seperti computer dan kamera saat ruangan anda kosong.

Mengenai informasi asuransi ini bisa di dapatkan di kampus anda, dan bisa dijadikan pertimbangan.

「Penelitian Pendidikan Siswa Asuransi Kecelakaan Bencana (Gakken)」
Japan Educational Exchanges and Services(JEES) menawarkan asuransi kecelakaan pribadi untuk pelajar yang 
mengalami kecelakaan dalam masa pendidikan dan penelitian(Gakkensai) yang mana ada 96% universitas di 
Jepang telah tergabung.

 http://www.jees.or.jp/gakkensai/

「University CO-OP's Kyosai」
Sistem asuransi dari Universitas Co-OP bisa di daftarkan saat anda menjadi mahasiswa

 https://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html

Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kerugian
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Internship

Program yang memberikan kesempatan kepada para pelajar yang masih berstatus sebagai mahasiswa di suatu 
lembaga pendidikan tinggi, untuk mengenyam pengalaman bekerja di suatu perusahaan yang memiliki keter-
kaitan dengan jurusan yang dipelajarinya, atau karir yang kelak akan di tempuhnya, disebut dengan internship.
Terdapat pula universitas yang menerima SKS(kredit) sebagai bagian dari program pendidikan. Mengenai 
akreditasi SKS dan ada tidaknya sistem internship/pemagangan pada masa perkuliahan, silahkan dikonfirmasi 
langsung pada pihak sekolah pada waktu memilih sekolah.
Apabila menerima remunerasi/reward, diperlukan adanya izin kegiatan di luar status.
Jika Anda ingin Internship lebih dari 28 jam seminggu, silakan mendaftar ke Biro Imigrasi Regional dll Secara 
individu untuk "izin untuk terlibat dalam kegiatan selain dari status awal" bersama dengan materi klarifikasi 
konten internship.

■ Perbedaan dari bekerja paruh waktu dan Internship

Bekerja paruh waktu：Memberikan tenaga untuk bekerja dan menerima uang 
Internship：Pengalaman kerja sebagai pekerja untuk bisa menjadikan rencana pijakan karir ke depannya. 
Seringnya tidak dibayar.

■ Cara mencari Internship

①	Website pencarian kerja…Banyak lowongan pekerjaan dan perusahaan yang menawarkan internship
②	Kantor Career di universitas…Mari mengecek informasi tersebut di papan pengumuman
③	Agen Internship yang berpengalaman…Agen ini sangat tahu tentang perusahaan yang mencari pelamar 

untuk program internship mereka, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam penempatan perusahaan 
dan mahasiswa.

■ Mahasiswa yang terdaftar dilembaga pendidikan di luar Jepang, akan diberi status tinggal yang mana jenisnya 
dibagi “ Aktivitas Khusus”, “Aktivitas Kebudayaan”, atau “Kunjungan Singkat”, tergantung dari ada /tidaknya 
upah dan lama masa tinggal, dalam hal apabila yang bersangkutan disetujui masuk ke Jepang dan bermaksud 
mencari pengalaman praktek kerja berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan suatu perusahaan di Jepang 
sebagai bagian dari suatu program pengambilan kredit di suatu universitas di Jepang dan yang bersangkutan 
masih berstatus sebagai mahasiswa disuatu universitas di Negara asalnya(mahasiswa program bergelar, kecuali 
mahasiswa program pendidikan jarak jauh)

METI Japan International Internship Program 

Kementrian Ekonomi, Perdagangan dan Industri(METI), melaksanakan sebuah proyek untuk mempromosikan 
program internship di perusahaan Jepang, dengan target anak-anak muda dari luar Jepang. 

Hubungi : METI, Biro Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, Divisi Kerjasama Teknik TEL : (+81) 3-3501-1937

Internship

M
engetahui tentang  

kehidupan
Internship



38

3
Chapter

Chapter 3

38

No. 1 Penjualan dan 
perdagangan

20.6%

No. 2 IT 9.4%

No. 3 Bisnis restauran 5.3%

No. 4 Hotel/Inn 3.0%

No. 5 Konstruksi 2.6%

No. 6 Pendidikan 2.5%

No. 7 Bahan makanan 2.4%

No. 8 Elektronika 2.3%

No. 9 Travel Industri 2.3%

No.10 Mesin 2.1%

10,969

11,647

12,958

15,657

19,453
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Di Jepang semakin meningkat perusahaan yang ingin mempekerjakan mahasiswa internasional dengan banyak 
harapan dari perusahaan seperti (butuh orang asing yang mengerti bahasa Asing dan keadaan di luar negeri 
untuk dipekerjakan),(kami ingin mempekerjakan karyawan dari latar belakang budaya berbeda). Tetapi memang 
bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang bagi mahasiswa internasional.
Pada website JASSO di bawah ini, Anda akan menemukan informasi tentang pengalaman mencari pekerjaan 
dan informasi kegiatan yang terkait dengan pekerjaan, jadi mari kita mendapatkan pekerjaan lebih cepat dengan 
merujuk pada informasi tersebut.

Buku panduan untuk mencari pekerjaan bagi mahasiswa internasional (JASSO)
 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/job/

Japan Alumni eNews (JASSO)
 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/enews/

＜ Komposisi rasio berdasar jenis 
pekerjaan( 10 tertinggi) ＞ ＜ Gaji permulaan (bulanan) ＞

■	Mengubah status tinggal

Untuk mahasiswa internasional yang akan bekerja di Jepang wajib merubah status tinggalnya dari (pelajar) 
menjadi tenaga ahli dalam teknik, Humanities, International Service dan sebagainya.
Dibawah ini adalah points pertimbangan:

①	Latar belakang Pendidikan
Lulusan dari Universitas, Junior College dan Colleges of Technology.
Mereka yang telah lulus dari Professional Training Colleges Jepang dan telah 
bergelar diploma.

② Jenis pekerjaan yang akan 
anda lakukan

Pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan pendidikan yang telah anda tempuh.
Misalnya, Seseorang yang berlatar pendidikan di Fashion design, tetapi dia akhirnya 
bekerja sebagai programmer Computer, maka akan sulit untuk merubah status 
resident yang sudah ada.

③	Gaji Mahasiswa international harus memiliki gaji setara dengan orang Jepang.

④ Kondisi perusahaan yang 
sebenarnya.

Perusahaan tempat para pelajar asing di minta yang memiliki kondisi stabil dalam 
hal management dan kegiatan

■	Jika belum mendapatkan pekerjaan

Untuk Universitas ※ 1 atau Sekolah kejuruan ※ 2 di Jepang jika sampai waktu kelulusan belum mendapat 
pekerjaan, dengan merubah status visa dari “College Student” ke “Designated Activity” (status ijin tinggal untuk 
mereka yang sedang mencari pekerjaan), diperbolehkan mencari pekerjaan dalam jangka waktu 1 tahun sejak 
lulus dari universitas. (Jangka waktunya adalah 6 bulan, bisa diperpanjang hanya 1 kali sehingga maksimal 1 
tahun). Namun, jika persyaratan tertentu terpenuhi, Anda dapat terus mencari pekerjaan di tahun kedua setelah 
lulus sekolah
Silahkan hubungi kantor imigrasi setempat untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur dan sebagainya
※１　Termasuk Junior College dan Pascasarjana. Namun, itu tidak termasuk mahasiswa program Bekka(persiapan bahasa 
Jepang di Universitas Swasta), mahasiswa pendengar,mahasiswa pengumpul kredit dan mahasiswa peneliti.
※２　terbatas bagi mereka yang memiliki diploma

Sumber：「Kondisi Pencarian Kerja ke Perusahaan Jepang dan Instansi lainnya yang dilakukan oleh para 
Mahasiswa Asing di Jepang periode tahun 2016」（Dinas Imigrasi Kementrian Kehakiman）

＜ Jumlah yang disetujui untuk 
diberikan perubahan status residence 

dari “pelajar” menjadi “pekerja” ＞

Kondisi mahasiswa internasional di Jepang yang diterima bekerja

※	dihitung	１USD =114 yen

Kurang dari 200,000 yen
（sekitar USD 1,800）

33.4%

Kurang dari 250,000 yen（sekitar 
USD 2,200）49.2%

Kurang dari 300,000 yen
（sekitar USD 2,700）

11.0%

Kurang dari 350,000 yen
（sekitar USD 3,100）

2.6%

Lebih dari 350,000 yen （sekitar USD 3,100）
2.9%

Tidak 
diketahui
0.8%

Bekerja di Jepang
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■ Jumlah mahasiswa internasional yang berada di Jepang

■ Pergerakan jumlah mahasiswa internasional

■ Jumlah mahasiswa asing berdasarkan jenjang pendidikan

■ Jumlah mahasiswa internasional berdasarkan
      bidang studi (di lembaga pendidikan tinggi)

（tahun）

（orang）

2013 2014 2015 2016 2017

239,287
267,042

299,742

265,254

208,692

168,145
184,155

208,379

Negeri Lokal Swasta Total

Jenjang pendidikan

Pasca Sarjana 29,174 1,909 15,290 46,373
Universitas
（Sarjana）

11,770 1,836 63,940 77,546

Junior College 0 16 1,899 1,915
College of 
Technology

510 0 49 559

Professional 
training college

0 18 58,753 58,771

Program persiapan 
masuk universitas

3,220 3,220

Lembaga bahasa 
Jepang

54 78,604 78,658

Total 41,454 3,833 221,755 267,042

Negeri Lokal Swasta Jumlah

Pasca Sarjana 86 80 463 629

Universitas 
(Sarjana)

82 88 584 754

Junior Colleges 0 17 320 337

College of 
Technology

51 3 3 57

Professional 
Training Colleges

9 185 2,628 2,822

※	Universitas terbuka termasuk ke dalam universitas swasta
Sumber : Survey dasar sekolah 2017 (MEXT)
※	data per 1 Mei 2017

Humanities
24.2％

Social Science　
35.9％

Science 1.8％

Engineering
16.4％

Agriculture 2.0％

Health care 2.3％

Home economics  2.5％

Education 1.7％

Arts 4.5％ Lainnya
8.6％

Amerika Utara
3,182 orang

Amerika latin
1,426 orang

Afrika
2,230 orang

Timur tengah
1,533 orang

Eropa
8,669 orang

Asia
249,242 orang

Oceania
756 orang

Yang lain (tidak tertulis) 4 orang

267,042 orang

■	Data jumlah mahasiswa asing per 1 Mei setiap tahun
■ Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar setiap tahun

Data per 1 Mei 2017

(orang)

■ Jumlah mahasiswa asing berdasarkan negara 
(wilayah) asal

Nama Negara(wilayah) Jumlah mahasiswa

No. 1 China 107,260 orang

No. 2 Vietnam 61,671 orang

No. 3 Nepal 21,500 orang

No. 4 Korea selatan 15,740 orang

No. 5 Taiwan 8,947 orang

Sumber : Hasil survey tahunan mahasiswa asing di Jepang tahun 2017 (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/index.html

Statistik

M
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■ Jumlah lembaga pendidikan tinggi (orang)
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Kementrian pendidikan, kebudayaan, Olahraga, Science dan Teknologi (MEXT) memberikan informasi tentang 
belajar di Jepang dan mempromosikan penerimaan mahasiswa asing. Universitas yang terpilih menunjuk 
koordinator di luar negeri mereka. Konsultasikan dengan koordinator ini untuk mengumpulkan informasi dan 
menanyakan pertanyaan tentang belajar di Jepang.

Kota/ Negara Universitas Website

Yangon, 
Myanmar

Universitas 
Okayama

http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html

Lusaka, Zambia
Universitas 
Hokkaido

https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/

New Delhi, India
Universitas 

Tokyo
http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/whyjapan/

Sao Paulo, 
Brazil

Universitas 
Tsukuba

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3o-
paulo?language=en

Q ① Menyelesaikan masa sekolah SD – SMP – SMA 
di sekolah Jepang

② Lulus dari SMA di Jepang
③ Memiliki 2 kewarganegaraan, warga negara Jepang 
dan satu kewarganegaraan lain
Apakah dengan kondisi-kondisi diatas dapat tetap 
mengikuti ujian masuk universitas untuk orang asing?

A Pihak sekolah akan mempertimbangkan apakah 
kondisi Anda memenuhi persyaratan pendaftaran 

atau tidak. 
Sebaiknya hubungi pihak sekolah sebelum proses 
pendaftaran untuk memastikan apakah Anda memnuhi 
persyaratan pendaftaran atau tidak. Tergantung dari 
kebijakan sekolah, karena ada kemungkinan kondisi 
tersebut mengharuskan siswa asing untuk mengikuti 
ujian masuk yang sama dengan siswa Jepang.

Q Saya memiliki halangan keterbatasan. Apakah hal 
tersebut dapat menjadi pertimbangan tertentu dari 

pihak sekolah ketika akan mengikuti ujian masuk atau 
melanjutkan sekolah?

A Untuk siswa asing yang memiliki keterbatasan 
juga akan memperoleh dukungan dari pihak 

sekolah sehingga dapat belajar di Jepang. Anda 
dapat berkonsultasi dengan pihak sekolah sebelum 
memulai proses pendaftaran apabila Anda mengidap 
penyakit tertentu atau memiliki keterbatasan fisik dan 
memerlukan support ketika akan mengikuti ujian masuk 
atau melanjutkan sekolah.

Q Apakah harus datang ke Jepang untuk mengikuti 
ujian masuk sekolah?

A Tergantung dari kebijakan setiap sekolah. Ada 
sekolah yang memutuskan lulus tidaknya hanya 

melalui seleksi dokumen saja, ada yang mengadakan 
wawancara online menggunakan internet, ada juga yang 
menyelenggarakan ujian masuk di negara asal siswa 
asing. (silahkan melihat Hal. 26 point 7 tentang prosedur 
keimigrasian untuk tujuan mengikuti ujian)

Q Apakah ada rangking Universitas?

A Pemerintah Jepang t idak memiliki  sistem 
perangkingan universitas secara formal, tetapi ada 

beberapa organisasi yang membuat sistem tersebut 
berdaasrkan standar dari masing-masing pandangan 
dan penilaian lembaga tersebut. Jangan berpikir bahwa 
rangking satu universitas lebih tinggi dari universitas 
lainnya membuat sekolah itu menjadi yang terbaik 
untuk kamu, sangat disarankan untuk mengumpulkan 
informasi dengan mengikuti pameran pendidikan Jepang 
yang diadakan oleh JASSO atau mengunjungi website 
JASSO dan sekolah lainnya untuk menemukan sekolah 
yang sesuai dengan minat anda.
Daftar organisasi Alumni
（Study In Japan Comprehensive Guide）

 http://www.studyjapan.go.jp/jp/ath/
ath0201j.html

Belajar di Jepang Q&A

Proyek kerjasama untuk promosi pendidikan Jepang
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http://www.studyjapan.go.jp/jp/ath/ath0201j.html
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Informasi umum belajar di Jepang

JASSO Website

https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/index.html

Menyediakan beragam informasi dasar mengenai belajar di Jepang
・Pencarian Sekolah  ・Informasi Beasiswa・ Ujian Masuk Universitas Jepang 
bagi Mahasiswa Asing/Examination for Japanese University Admission for 
International Students (EJU) ・Pameran Pendidikan Jepang yang dilaksanakan 
JASSO ・Sesi Penjelasan
https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/event/index.html

・Fasilitas Sumber Informasi Belajar di Jepang
Dapat melihat buku-buku referensi mengenai belajar di Jepang dan brosur 
lembaga pendidikan diJepang.
https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/openbase/index.html

Informasi yang berhubungan 
dengan belajar di Jepang

Edisi Bahasa 
Jepang

Edisi Bahasa 
Inggris

Website di bawah ini juga memberikan informasi berguna:

JAPAN STUDY SUPPORT   https://www.jpss.jp/en/
・Mencari sekolah・Mencari beasiswa・Informasi ujian masuk sekolah・Informasi tinggal di Jepang

Portal Site Belajar di Jepang—Gateway to Study in Japan—

http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Menyediakan informasi lengkap tentang belajar di Jepang

・Informasi belajar di Jepang

・Informasi staff penanggung jawab belajar di Jepang

Study In Japan Panduan menyeluruh mengenai 
belajar di Jepang
https://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
Berisi informasi yang berguna bagi orang yang ingin belajar di Jepang, orang yang 
sedang belajar di Jepang, orang yang telah kembali ke negara asalnya
・Beasiswa MEXT ・Informasi Event ・Asosiasi Alumni dari Jepang
・Pesan dari mereka yang berpengalaman belajar di Jepang

Kedutaan Besar Jepang/ Konsulat Jenderal Jepang 
Daftar kantor diplomatik Jepang (Departmen Luar Negeri)
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
Berbagai informasi untuk mahasiswa asing
・Informasi belajar ke Jepang・Informasi beasiswa MEXT
※ Untuk konsultasi belajar di Jepang dapat juga dilakukan di Kedutaan Besar Jepang/ Konsulat Jenderal 

Jepang

Mengumpulkan Informasi
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Bahasa Indonesia (Indonesian)
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Kantor perwakilan luar Jepang (JASSO Japan Educational Information Centers) 

https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

 

 

 

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal
Sudirman KAV 61-62 Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

Indonesia ( ) 

JASSO Vietnam O�ce
4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, 
Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

( ) 

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
10F Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Klongtoey-Nua,
Wattana, Bangkok 10110 THAILAND
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

Thailand ( ) 

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu,
Seoul 03131 REPUBLIC OF KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

( ) 

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint O�ces, Mid Valley City, 
No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

( ) 

2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630

infoja@jasso.go.jp

Program Pemberian Beasiswa 
bagi Mahasiswa Jepang.

1 2 3

Bahasa Indonesia (Indonesian)

Kami dari Japan Student Services Organization, akan berusaha dengan 
bersungguh-sungguh dari lubuk hati kami, agar usaha kalian semua untuk 

bersekolah di Jepang, menjadi hal yang akan membuahkan hasil yang bermakna.

Sebagai institusi yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa, bertujuan untuk membina sumber 
daya manusia kreatif di dalam masyarakat yang memiliki sifat bijak agar bertanggung jawab di masa yang akan 
datang, melalui pelaksanaan program pemberian beasiswa dan program bantuan mahasiswa asing serta 
program bantuan kehidupan mahasiswa secara menyeluruh.

Kami mengadakan program pemberian 
beasiswa terhadap pelajar Jepang dan 
setingkatnya yang berprestasi namun 
mengalami kesulitan bersekolah karena 
masalah finansial. Selain itu kami juga 
melakukan perbaikan dan peningkatan 
dalam hal penyampaian informasi 
beasiswa, prosedur pendaftaraan dan 
pengembalian yang sesuai

Program dukungan untuk 
mahasiswa internasional

Program Dukungan untuk Mahasiswa 
Internasional.
Penyaluran beasiswa terhadap maha- 
siswa Asing, pelaksanaan berbagai 
program pertukaran pelajar Asing, 
pengumpulan dan penyaluran informasi 
mengenai belajar ke luar negeri dan 
prosedur pendaftaran dengan ujian EJU 
dan lain-lain.

Vietnam

Korea

Malaysia

Program Dukungan untuk 
Mahasiswa Internasional

Penyaluran beasiswa terhadap maha- 
siswa Asing, pelaksanaan berbagai 
program pertukaran pelajar Asing, 
pengumpulan dan penyaluran informasi 
mengenai belajar ke luar negeri dan 
prosedur pendaftaran dengan ujian EJU 
dan lain-lain. 

Kantor perwakilan luar Jepang melayani :
•  Menyediakan informasi melalui email, konsultasi langsung, telepon 

dan surat
• Menyediakan akses pencarian informasi melalu brosur sekolah, 

prospektus universitas, dan buku-buku referensi lainnya mengenai 
universitas di Jepang

• Menyediakan informasi melalui kegiatan pameran pendidikan Jepang

Diterbitkan : September 2018  Tidak untuk di jual  Dilarang memperbanyak atau mengcopy buku ini tanpa ijin

TEL (+81) 3-5520-6111  FAX (+81) 3-5520-6121


