
■Syarat Penerimaan

 Memiliki ijazah SMA atau yang setara

 Sudah menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun atau yang setara

 Memiliki sertifikat JLPT N5 atau sudah menempuh pembelajaran bahasa Jepang minimal 200 jam di 

negara asal

 Memiliki sifat jujur, rajin, dan niat untuk belajar Bahasa Jepang

■Alur pendaftaran dan penerimaan

Maret Calon siswa menyerahkan dokumen pendaftaran ke sekolah

April Sekolah melakukan seleksi dokumen dan wawancara

Mei Calon siswa menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perizinan

Awal Juni Sekolah menyerahkan dokumen persyaratan Sertifikat Eligibilitas (surat kelayakan 

tinggal di Jepang) kepada imigrasi Jepang

20 Agustus Pengumuman hasil penerbitan Sertifikat Eligibilitas

Akhir Agustus Calon siswa mengikuti cek kesehatan untuk memastikan tidak mengidap penyakit 

menular, lalu menyerahkan hasilnya ke sekolah

Awal September Calon siswa membayar biaya sekolah (uang pangkal, iuran SPP, dll.)

Sekolah mengirimkan Sertifikat Eligibilitas dan Surat Keterangan Diterima Sekolah

Calon siswa mengurus visa di konsulat atau kedutaan setempat

Awal Oktober Berangkat ke Jepang sesuai tanggal yang telah disepakati sebelumnya dengan 

sekolah

Masuk ke Sekolah Bahasa Jepang Mirai, Orientasi, lalu sekolah dimulai

Kursus dasar “Sekolah Bahasa Jepang Mirai” yang diperuntukkan bagi para pelajar 

asing secara umum.

Terbuka untuk calon siswa yang ingin meningkatkan kemampuan Bahasa Jepangnya 

secara intensif dalam masa paling lama 2 tahun, untuk melanjutkan studi atau bekerja 

di Jepang.

※ Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perizinan akan bervariasi tergantung masing-masing 

negara, pastikan untuk menanyakannya kepada agen perwakilan atau sekretariat kami. 
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Biaya kursus umum 2 tahun dibayarkan secara bertahap per semester, yaitu dengan membayar jatah 

biaya sekolah, asrama, dll selama satu semester di muka pada semester sebelumnya.

Biaya asrama juga bisa dibayarkan per bulan mulai semester kedua. 

Catatan:

 Selain biaya di atas, ada kemungkinan timbul biaya lain jika ada acara tertentu. 

 Tanda ※ menunjukkan sudah termasuk PPN 10%

 Biaya listrik, air, dan gas ditanggung sendiri (sebulan sekitar 5.000 yen)

■Biaya sekolah

Beasiswa

 Siswa yang sudah memiliki sertifikat JLPT minimal N3 pada saat penerbitan Sertifikat Eligibilitas akan 

mendapatkan pembebasan uang pangkal

① Tidak datang ke Jepang karena tidak mengajukan visa setelah mendapatkan Sertifikat Eligibilitas 
Syarat：Mengembalikan Surat Keterangan Diterima Sekolah dan Sertifikat Eligibilitas

Refund: Uang dikembalikan seluruhnya kecuali uang pangkal

② Tidak dapat datang ke Jepang karena ditolak setelah mengajukan visa
Syarat：Mengembalikan Surat Keterangan Diterima Sekolah dan menyerahkan bukti bahwa visa ditolak

Refund: Uang dikembalikan seluruhnya kecuali uang pangkal

③ Visa sudah diperoleh, tetapi membatalkan masuk sekolah sebelum berangkat ke Jepang
Syarat：Mengembalikan Surat Keterangan Diterima Sekolah dan menyerahkan bukti bahwa visa belum digunakan 

dan telah dibatalkan
Refund: Uang dikembalikan seluruhnya kecuali uang pangkal

④ Visa sudah diperoleh, sudah datang ke Jepang dan masuk sekolah, tetapi kemudian berhenti sekolah tanpa 

alasan yang layak
Refund：Pada dasarnya tidak akan ada uang yang dikembalikan 

⑤ Sudah datang ke Jepang, tetapi tidak masuk sekolah
Refund：Uang tidak akan dikembalikan

Kebijakan pengembalian uang sekolah (sesuai dengan pedoman Asosiasi Pendidikan Bahasa Jepang)

Biaya sekolah

 Cara pembayaran iuran SPP untuk semester kedua dan selanjutnya dapat dipertimbangkan kembali bagi 

siswa yang tingkat kehadiran dan nilainya bagus. Silakan bertanya untuk informasi rincinya.

※Biaya ujian tidak akan dikembalikan dengan alasan apapun.

※Biaya administrasi transfer bank ditanggung oleh pendaftar.

Semester ganjil

tahun pertama

(setelah izin

turun)

Semester genap

tahun pertama

(Maret 2021)

Biaya tahun

pertama

Semester ganjil

tahun kedua

(September

2021)

Semester genap

tahun kedua

( Maret 2022)

Biaya tahun

kedua

Total biaya

selama 2

tahun

Biaya ujian※ 22,000 0 22,000 0 0 0 22,000

Uang pangkal※ 55,000 0 55,000 0 0 0 55,000

Iuran SPP※ 330,000 330,000 660,000 330,000 330,000 660,000 1,320,000

Biaya buku dll※ 22,000 0 22,000 22,000 0 22,000 44,000

Biaya kegiatan※ 19,800 0 19,800 19,800 0 19,800 39,600

Total 448,800 330,000 778,800 371,800 330,000 701,800 1,480,600

Asrama Biaya masuk 20,000 0 20,000 0 0 0 20,000

Biaya sewa 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 240,000 480,000

Air,listrik,gas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Asuransi 6,000 6,000 12,000 6,000 6,000 12,000 24,000

Lainnya Askes 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 20,000

Admin bank 4,500 0 4,500 0 0 0 4,500

Biaya penjemputan 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 170,500 126,000 296,500 136,000 126,000 262,000 558,500

Total 619,300 456,000 1,075,300 507,800 456,000 963,800 2,039,100

Biaya

sekolah


