
Alur Prosedur dari Pengajuan sampai Masuk Sekolah berdasarkan Perolehan Visa 

  Masuk Sekolah bulan April    Masuk Sekolah bulan Oktober 

Mendengar penjelasan dari Sekolah Kejuruan 

Kesejahteraan Internasional YMCA Wakayama 

Jurusan Bahasa Jepang, mengirim aplikasi 

formulir masuk sekolah. Menyerahkan dokumen 

pendaftaran yang ada di halaman sebelumnya 

sebelum akhir November. 

Mendengar penjelasan dari Sekolah Kejuruan 

Kesejahteraan Internasional YMCA Wakayama 

Jurusan Bahasa Jepang, mengirim aplikasi 

formulir masuk sekolah. Menyerahkan dokumen 

pendaftaran yang ada di halaman sebelumnya 

sebelum akhir Mei. 

 

Di Sekolah Kejuruan Kesejahteraan International YMCA Wakayama jurusan Bahasa Jepang 

kami menyeleksi dokumen yang sudah diserakan, untuk pemohon visa pelajar, kami akan melakukan 

pendaftaran sertifikasi status di kantor imigrasi Osaka. 

 

Dokumen pendaftaran akan diseleksi di          

kantor imigrasi Osaka, Sertifikat 

pengesahan status akan diterbitkan oleh  

Sekolah Kejuruan Kesejahteraan 

Internasional YMCA Wakayama jurusan Bahasa 

Jepang di akhir bulan Februari. 

Dokumen pendaftaran akan diseleksi di          

kantor imigrasi Osaka, Sertifikat  

pengesahan status akan diterbitkan oleh  

Sekolah Kejuruan Kesejahteraan 

Internasional YMCA Wakayama Jurusan Bahasa 

Jepang di akhir bulan Agustus.

 

Pemohon membayar uang sekolah sebelum tanggal jatuh tempo, setelah mengkonfirmasi pembayaran,   

pemohon akan menerima sertifikat pengesahan status. Uang sekolah bisa dicicil, kemungkinan  

pembayaran cicilannya setiap 6 bulan sekali. 

 

Bersamaan dengan mendaftarkan paspor pemohon, sertifikat pengesahan status, dan surat 

penerimaan dari Sekolah Kejuruan Kesejahteraan Internasional YMCA Wakayama Jurusan Bahasa 

Jepang, juga mendaftarkan visa di kedutaan besar Jepang atau di konsulat Jepang yang ada di 

Indonesia.  

 

Setelah penerbitan visa, setelah memberitahu sekolah di awal tentang tanggal rencana pergi 

ke Jepang, kemudian pergi ke Jepang.     

 

   Pergi ke Jepang, pergi ke sekolah, menerima prosedur masuk sekolah atau orientasi. 

 

WAKAYAMA YMCA COLLEGE JAPANESE LANGUAGE COURSES 

1-12-13,Ota,Wakayama-shi,Wakayama, 640-8323 

TEL：073-473-3338 FAX：073-473-2666 

E-mail：japanese@wakayamaymca.org 

http://www.wakayamaymca.ac.jp/id/wp/ 

 

 

 

Sekolah Kejuruan Kesejahteraan International YMCA Wakayama jurusan Bahasa Jepang 

Poin Penting Perekrutan Tahun 2021 

 

Kursus ini bertujuan memahami budaya Jepang, untuk orang yang ingin belajar bahasa Jepang 

dengan sungguh-sungguh kami memiliki pelatihan kemampuan bahasa Jepang di segala aspek, yaitu 

"mendengar", "berbicara", "membaca", dan "menulis". 

Sekolah ini sangat ideal untuk orang yang ingin bekerja dengan bahasa Jepang, melanjutkan 

sekolah ke sekolah kejuruan atau universitas atau pascasarjana, orang yang ingin belajar 

teknologi dan pengetahuan khusus.  

 

Kursus 

Kursus 1 tahun    April tahun 2021   ～ Maret tahun 2022  20 orang 

Kursus 1,5 tahun  Oktober tahun 2021 ～ Maret tahun 2023  20 orang 

Kursus 2 tahun    April tahun 2021   ～ Maret tahun 2023  20 orang 

 

Jadwal belajar 

Pagi 

 

 

 

Sore 

 

 

 

＊Penempatan kelas ditentukan berdasarkan dari hasil ujian tingkatan bahasa. Kelas diadakan di 

pagi hari atau sore hari. 

＊Senin ～ Jum’at（Libur di hari Sabtu, Minggu, Libur Nasional, Libur yang ditetapkan sekolah.） 

Liburan Musim Panas：31 Juli ～ 15 Agustus  Libur Musim Dingin：25 Desember ～4 Januari 

Libur Musim Semi：19 Maret ～ 4 April 

 

Periode Lamaran 

Kursus 1 tahun, Kursus 2 tahun:   1 September  ～30 November 2020 

Kursus 1.5 tahun:    1 Maret ～31 Mei 2021 

 

Kualifikasi Lamaran 

＊Memenuhi semua kualifikasi sebagai berikut. 

① memenuhi pendidikan 12 tahun lebih di sekolah regular. 

② memiliki riwayat belajar bahasa Jepang 150 jam lebih, memiliki level kemampuan bahasa 

Jepang N5 atau lebih. (disukai yang sudah lulus ujian kemampuan bahasa Jepang) 

③ Ada tujuan masuk sekolah setelah lulus. 

④ Ada jaminan pendukung biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya tempat tinggal. 

 Jam pertama Jam kedua Jam ketiga Jam keempat 

Waktu mulai 9：10 10：10 11：10 12：10 

Waktu selesai 10：00 11：00 12：00 13：00 

 Jam pertama Jam kedua Jam ketiga Jam keempat 

Waktu mulai 13：30 14：30 15：30 16：30 

Waktu selesai 14：20 15：20 16：20 17：20 



 

Biaya Seleksi 

20,000 円 ＊Silahkan membayar di loket sekolah atau di loket perwakilan sekolah 

             ketika pengajuan dokumen lamaran. 

 

Biaya Sekolah 

Kursus Biaya Masuk 

Sekolah 

Biaya Kursus Biaya Materi 

Pembelajaran 

Total 

Kursus１tahun 100,000 円 580,000 円 20,500 円 700,500 円 

Kursus 1.5 tahun 100,000 円 870,000 円 30,800 円 1,000,800 円 

Kursus 2 tahun 100,000 円 1,160,000 円 41,000 円 1,301,000 円 

＊Silahkan membayar uang sekolah langsung ke loket sekolah atau transfer ke rekening berikut. 

＊Lihat kebijakan pengembalian uang untuk pengembalian uang. 

＊Mungkin bisa membayar dengan cicilan setiap tiga bulan. 

Catatan）Ketika mengirim uang sekolah, silahkan transfer dengan cara yang dimengerti dan pastikan 

menggunakan nama lengkap siswa yang akan bersekolah. 

*Apabila mulai belajar dikelas Lanjut, akan dikenakan biaya sebesar 3.000 円 sampai dengan 

5.000 円 sebagai biaya buku (biaya tambahan) dari biaya diatas.  

*Apabila mengikuti kegiatan diluar pelajaran, kelas khusus atau pelajaran tambahan lainnya,maka 

akan dikenakan biaya tambahan. 

*Pembayaran secara bertahap dapat dilakukan. Mohon untuk menginformasikan pihak sekolah akan 

hal ini. 

*Apabila telah mentransfer uang sekolah,harap mengklarifikasi nama siswa/siswi. 

 

 

 

Biaya yang akan dihabiskan 1 tahun(Contoh) 

 

Biaya sekolah 720,500 円 

Biaya masuk asrama 50,000 円 

Asuransi kebakaran 6,000 円（1 tahun） 

Biaya Asuransi kesehatan nasional sekitar 19,000 円（setiap tahun 1 kali）、 

Deposito menyewa sepeda 5,000 円 

Biaya sewa 204,000～408,000 円、listrik・gas・biaya air 48,000～72,000 円 

Biaya makan 240,000～360,000 円、Biaya telepon genggam 120～50,000 円、 

biaya internet 30,000～60,000 円 

 

Total sekitar 1,322,000～1,750,000 円 (174,650,000～231,193,000 IDR) ＊Juni, 2020 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Aplikasi Sertifikat Pengesahan Status Tinggal 

Pemohon yang sudah diizinkan masuk ke YMCA Wakayama, silahkan mempersiapkan dokumen 

dibawah ini untuk pendaftaran visa.  

 

Dokumen yang akan diminta untuk dipersiapkan oleh pelamar 

① Formulir aplikasi pendaftaran（formulir sudah diatur oleh sekolah） 

② Foto（3cm ×4cm） 6 lembar 

③ Fotokopi paspor(semua halaman) 

④  Fotokopi Akta Kelahiran  

⑤ Sertifikat belajar bahasa Jepang、Setifikat J-TEST/JLPT (dokumen asli） 

※Bila belum mengikuti ujian, silahkan fotokopi kartu ujian 

⑥ Sertifikat lulus sekolah terakhir（Mengirimkan yang asli） 

＊Dalam kasus akan melaksanakan wisuda Sertifikat masih pelajar (Mengirimkan yang asli) 

atau silahkan menyerahkan sertifikat akan lulus (Mengirimkan yang asli). 

⑦ Transkrip Nilai sekolah terakhir (dokomen asli) 

⑧ Fotokopi Kartu Keluarga 

 

Hubungan Pemohon dengan Sponsor 

☆Pembayaran Biaya untuk Pemohon (Menggunakan Uang Sendiri) 

1.Sertifikat bank ＊diperlukan sekitar 2.000.000円 atau lebih atas nama pemohon 

2.Bukti sertifikat pendapatan dari pemohon 

☆Pembayaran Biaya untuk Pemohon yang Berada di Luar Negeri 

  1.Surat Pernyataan dari Sponsor/ Penanggung Biaya (formulir sudah diatur oleh sekolah） 

2.Sertifikat bank ＊diperlukan sekitar 2.000.000円  atau lebih atas nama pemohon 

3.Bukti slip gaji/pendapatan per tahun. 

4.Mempersiapkan akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang menunjukkan hubungan sponsor dengan  

    pemohon. 

☆Pembayaran Biaya untuk Pemohon yang Telah Tinggal di Jepang 

1.Surat Pernyataan dari Sponsor / Penanggung Biaya(formulir sudah diatur oleh sekolah） 

2.Sertifikat Bank ＊diperlukan sekitar 2.000.000円 atau lebih atas nama pemohon 

3.Sertifikat / Surat Keterangan sedang Bekerja di suatu tempat atau institusi 

4.Dokumen pembayaran pajak dan penghasilan（Silahkan pilih salah satu） 

a) Sertifikat Pendapatan（Sesuai dengan jumlah pendapatan di daerah kota atau lingkungan tempat bekerja） 

b) Fotokopi Laporan Penghasilan selama 1 tahun. 

c) Bukti sertifikat pajak penghasilan 

5. Mempersiapkan akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang menunjukkan hubungan sponsor dengan  

   pemohon. 

6.Kartu Kependudukan 

 

≪Catatan≫ 

※Dokumen aplikasi untuk masuk di bulan April dikirim mulai bulan Agustus, untuk masuk di bulan Oktober 

dikirim mulai bulan Februari. 

※Lampirkan semua dokumen dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. 


