
















Pendaftaran Pendaftaran 
１　Program kursus Bahasa Jepang 1 tahun / 1.9 tahun / 1.6 tahun / 1.3 tahun

２　Waktu 
        Pendaftaran 

Waktu Masuk 　　　　 Batas waktu pendaftaran　     jumlah penerimaan siswa

Periode April　　　　 　   s/d pertengahan Oktober

Periode Oktober　　　　   s/d pertengahan Mei

３　Syarat 
        pendaftaran

□ Lulusan atau akan menyelesaikan pendidikan resmi selama lebih dari 16 tahun 
     atau sederajat

□ Orang yang memiliki kemampuan Bahasa Jepang dasar 
     (diharapkan kemampuan JLPT Level 4N atau setara)

□ Orang yang bersemangat belajar
□ Kesanggupan untuk bayar biaya-biaya selama belajar di Jepang

４　Proses Seleksi □ Dokumen-dokumen (CV, form pendaftaran, pernyataan kesanggupan bayar), 
     wawancara melalui skype, hasil ujian melalui sistem Online

５　Biaya-biaya
Ⅰ.  Biaya yang dibayarkan sebelum masuk 
      (biaya belajar tahun pertama & administrasi)

６　Proses pendaftaran & dokumen 
Silakan kunjungi web-site Kursus Linguage
□ halaman perkenalan masuk kursus： http://www.linguage-japanese-school.com/en/guide/

７　Cara pembayaran
Mohon dibayar pada Linguage Kursus Bahasa Jepang melalui Flywire, internasional service pembayaran untuk lembaga pendidikan. 
Flywire adalah sistem pembayaran yang dapat digunakan dengan kartu kredit atau transfer ke bank negara Anda.
Transaksi pembayaran melalui Flywire dapat dilakukan dengan mata uang lebih dari 100 negara sehingga sudah banyak dimanfaatkan 
oleh siswa-siswi lebih dari 220 negara. Mohon dibuatkan account Flywire dari web-page Linguage Kursus Bahasa Jepang.
※ Flywire dapat digunakan dalam Bahasa Inggris, Bahasa Tiongkok(Cina) dan Bahasa Jepang.

□ Web-page Linguage Kursus Bahasa Jepang：
     https://www.flywire.com/pay/linguage-japanese-school

Biaya seleksi

Biaya masuk kursus

Biaya mata pelajaran　　　   
Biaya fasilitas　　　　　

Biaya aktifitas lain　       
Biaya bahan belajar 
(penggunaan ipad)　

Jumlah　　　　            

￥20,000

￥10,000

￥20,000

￥20,000

￥20,000

　Ⅱ.  Biaya tahun ke-2 (ke-Dua)
         (siswa Periode Oktober・biaya selama 1,6 tahun)

￥660,000

Biaya sekolah Biaya termasuk 
pajak 10%

￥750,000

￥22,000

￥11,000

￥22,000

￥22,000

￥22,000

￥726,000

￥825,000

Biaya mata pelajaran　　　   
Biaya fasilitas　　　　　

Biaya aktifitas lain　       
Biaya bahan belajar 
(penggunaan ipad)　

Jumlah　　　　            

￥10,000

￥10,000

￥10,000

￥330,000

Biaya sekolah Biaya termasuk 
pajak 10%

￥360,000

￥11,000

￥11,000

￥11,000

￥363,000

￥396,000

80 orang siswa
Periode Juli　　　　 　     s/d pertengahan Februari

Periode Januari　　　 　　 s/d pertengahan Agustus



Perkenalan Program Kursus Linguage Program 1 Perkenalan Program Kursus Linguage Program 1 

1 tahun Masuk program 1 tahun/
Level N3 (Tingkat Pra Menengah)

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Tingkat Pra 
Menengah

（~setelah 3 bulan）

Tingkat 
Menengah1

（~setelah 6 bulan）

Tingkat 
Menengah2

（~setelah 9 bulan）

Tingkat Mahir 
（~1 tahun）

Contoh Jadwal Kelas
Tingkat (Pra Menengah)

Jadwal Kurikulum
sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

Senin

Pengucapan, kanji, kosakata, pidato, kuis 

Pemahamantata bahasa & ekspresi 

Pemahaman dasar Bahasa sopan

Self-analisis

Pengucapan, kanji, kosakata, pemahaman mendengarkan

Pelatihan tata bahasa & ekspresi

Pelatihan percakapan berbagai situasi 

Pemahaman dasar presentasi

Pemahaman struktur kalimat

Self-PR

Pemahaman dasar Bahasa sopan

Pemahaman lanjutan struktur kalimat Grup work

Pelatihan lanjutan percakapan berbagai situasi Grup work

Pemahaman dasar presentasi

Pemahaman kebudayaan tradisional

Pemahaman kebudayaan tradisional 

Pemahaman dasar Bahasa sopan

Metode penelitian perusahaan

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Pengucapan, kanji, kosakata, pidato, kuis

Pengucapan, kanji, kosakata, pemahaman mendengarkan

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

1 tahun

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4



Perkenalan Program Kursus Linguage Program 2Perkenalan Program Kursus Linguage Program 2
1.5 tahun  Masuk program 1.5 tahun /

 Level N4 (Tingkat Dasar2)

Tingkat Dasar2
（~setelah 3 bulan）

Tingkat Pra 
Menengah

（~setelah 6 bulan）

Tingkat 
Menengah1

（~setelah 9 bulan）

Tingkat 
Menengah2
（~1 tahun）

Jadwal Kurikulum
Pengucapan, kanji, kosakata, pidato, kuis

Pemahaman tata bahasa & ekspresi

Pelatihan tata bahasa & ekspresi

Pemahaman struktur kalimat

Pengucapan, kanji, kosakata, pemahaman mendengarkan

Pemahaman tata bahasa & ekspresi

Pelatihan tata bahasa & ekspresi

Pelatihan struktur kalimat

Study tour

Study tour Evaluasi

Pemahaman tata bahasa & ekspresi

Pengucapan, kanji, kosakata, pemahaman mendengarkan

Pelatihan tata bahasa & ekspresi

Pelatihan lanjutan struktur kalimat Grup work

Pengucapan, kanji, kosakata, pidato, kuis

Pemahaman tata bahasa & ekspresi

Pemahaman kebudayaan tradisional

Pemahaman kebudayaan  tradisional

Tingkat Mahir1
（~3 bulan 1 tahun）

Tingkat Mahir2
（ ~1.5tahun）

Contoh Jadwal Kelas
Tingkat Dasar2 

Study tour

Study tour

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Pemahaman Bahasa Jepang 
& Budaya Jepang

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Bisnis Bahasa Jepang 
& Bisnis Komunikasi

Hal pendukung
untuk mendapatkan

pekerjaan

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

Hal pendukung untuk
 mendapatkan pekerjaan

1.5 tahun 

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4

sesi ke-1

sesi ke-2

sesi ke-3

sesi ke-4



Mari dimulai dari hal yang dapat 
kerjakan sendiri !

Berbagai pendukung pada Kursus 
Linguage Bahasa Jepang

❶ Mari kita tingkatkan kemampuan Bahasa Jepang

　・Mari berusaha belajar agar meraih Level N1~N2  JLPT 
  (Japanese Language Proficiency Test) !

❷ Mempelajari tentang bisnis Jepang
・Mari mempelajari situasi ekonomi Jepang dengan membaca 
   surat kabar atau menonton berita TV!

❸ Coba mulai pikirkan "kerja apa yang Anda harapkan"
Pedoman proses penerimaan karyawan baru

❹ 

・"Sesi acara lowongan kerja perusahaan bersama" : 
   Banyak perusahaan bersama-sama menyelenggarakan sesi acara
   lowongan kerja di hotel atau di balai. Anda dapat mengikuti berbagai
   sesi tersebut dalam satu hari, juga dapat langsung mendaftarkan 
   lamaran kerja atau memesan kehadiran sesi lebih lanjut.

❺ Memilih beberapa bidang usaha atau 
      perusahaan yang Anda harapkan

❻ Kumpulkan informasi
・  Dengan alasan "perusahaan terkenal" atau "gajinya tinggi" saja, 
    perusahaan itu belum tentu sesuai dengan harapan Anda, atau 
    belum tentu dapat bekerja dengan nyaman. Maka, kumpulkanlah
    info-info mengenai perusahaan agar mendapatkan perusahaan 
    yang bagus dan cocok dengan Anda.

Internship
Dengan program Internship (semacam pelatihan praktek 
kerja), Anda dapat mengenali dan mempelajari pekerjaan 
serta budaya Jepang sebelum masuk kerja secara benar.

Bimbingan gaya perekrutan yang disukai
oleh perusahaan
Anda akan dibimbing cara berpakaian, perilaku dan cara 
bicara yang disesuai dengan situasi perekrutan.

Konsultasi & advice mengenai perekrutan
Pelatihan wawancara lanjutan/final

❼ Mengikuti ujian seleksi & wawancara

❽ Anda diterima! 

Self-analisis, Self-PR

Penelitian perusahaan atau bidang usaha

Mendaftarkan perusahaan perekrutan

Bimbingan tata krama

Pelatihan wawancara
Bimbingan pembuatan CV

Coba untuk menjelaskan tentang diri Anda sendiri : kelebihan
& kekurangan, kepribadian, minat, impian masa depan. Anda
akan dibimbing secara terperinci agar mendapatkan pekerjaan
yang diharapkan.

Mempelajari bidang usaha dan perusahaan, ataupun jenis
pekerjaan. Dapat dibimbing oleh staf pengajar jika Anda 
belum pasti menentukan pekerjaan seperti apa yang Anda
harapkan.

“Sciceed Corporation” (Zenken Grup)
“Originator Co., Ltd. ”
(perusahaan perekrutan khusus orang asing di Jepang)
Setelah pendaftaran, Anda dapat berkonsultasi dengan 
spesialis perekrutan dan dapat mengikuti seminar.

Mempelajari tata krama atau etika bisnis, seperti "etika 
penggunaan waktu",  "memenuhi janji", "cara bicara", 
"etika salam" dll. Kemampuan menguasai etika bisnis 
menjadi kunci penting untuk perekrutan.

Proses sampai mendapatkan pekerjaanProses sampai mendapatkan pekerjaan

Mencari perusahaan yang Anda harapkan
Mengikuti sesi acara lowongan kerja perusahaan



Bagaimana siswa asing dapat
kerja paruh waktu ?1 Diperlukan "Ijin kegiatan luar kualifikasi 

/ status visa belajar"

Hal yang 
penting

▶ Dapat bekerja paruh waktu 28 jam/minggu (4 jam/hari).
      *dapat bekerja 8 jam/hari pada waktu libur panjang Kursus

▶ Jenis kerja paruh waktu yang dilarang 

2 Cara mencari kerja paruh waktu?

❶ Mencari dengan majalah info kerja paruh waktu
　  

❷ Mencari dengan web-site
      

❸ Dikenalkan oleh teman
     

・二ホン de バイト (nihondebaito)： https://nihondebaito.com/ 
  * Web site dalam Bahasa Inggris, Bahasa Tiongkok (Cina), Bahasa Vietnam, Bahasa Korea

3 Kerja paruh waktu seperti apa 
yang dapatnya?

▶ Ada 150 toko Convenience store dan banyak sekali restoran atau fastfood di sekitar stasiun Shinjuku dimana 
     Kursus Linguage berada.
▶ Upah minimum kerja paruh waktu di Tokyo : ¥932/jam  (upah terendah di kota daerah : ¥714/jam)
      Contoh)  Upah ¥1,000/jam, 25 jam/minggu  
      Pendapatan 1 bulan menjadi ¥1,000 x 25jam x 4 minggu = ¥100,000

Tokyo

Pemisahan barang ― 
¥1,000~¥1,100/jam

Pelayanan cleaning gedung ―
¥950~¥1,100/jam

Pencuci piring di restoran ― 
¥950~¥1,100/jam

Pelayan Convenience store (super market kecil) ― 
¥950~¥1,100/jam

Pelayan kedai minuman beralkohol ― 
¥1,000~¥1,100/jam

Kerja paruh waktu Kerja paruh waktu 

Majalah info kerja paruh waktu dapat ditemukan dimana-mana secara gratis.

Akses saja dengan input kata " arubaito (kerja paruh waktu), ryugakusei
(siswa asing), Tokyo", lalu muncul berbagai informasi kerja paruh waktu.

Dapat informasi dari teman kakak kelas yang sudah duluan tinggal di Jepang.

 Jenis kerja yang melayani tamu atau menuangkan minuman sambil duduk sebelah 
 tamu di bar atau kabaret.  Toko pachinko, mahjong, toko seks, love hotel dll.
*Tidak diijinkan sama sekali kerja paruh waktu di tempat tersebut walaupun sebagai pelayanan cleaning, 
  pembantu koki, pembagian selebaran.



東京
Tokyo
東京
Tokyo

Jumlah seluruh penduduk Tokyo adalah sekitar 13,600,000 jiwa, termasuk di dalamnya
480,000 orang asing tinggal di Tokyo. Tokyo adalah tempat dimana berkumpul orang dari
seluruh dunia. Juga kota yang penuh keunikan,shopping mal,teater,restoran,museum,dsb.

 Beraneka ragam
Tokyo No.1 !

• Upah kerja paruh waktu : rata-rata ¥1,100/jam 
• Persentasi turis asing : 48% dari jumlah turis 
    keseluruhan per tahun
• Gedung pencakar langit : 1,200 gedung
• Jurusan kereta : 62 jurusan

Biaya hidup di kota besar seperti Tokyo sedikit tinggi daripada
kota daerah. Namun, pendapatan seperti upah kerja paruh 
waktu pun lebih tinggi daripada daerah.

Biaya sewa
 tempat tinggal
¥35,000 

Biaya 
transportasi
¥4,000 

Biaya makan
 & minum

¥30,000 

 Biaya listrik, 
gas, air PAM
¥4,000 

Biaya penggunaan
hand-phone
¥7,000 

Biaya barang
sehari-hari
¥3,000 

Biaya rekreasi
& hobi

¥8,000 

Tabungan
¥10,000 

Biaya asuransi
kesehatan
¥1,000 

Sebagian besar siswa asing tinggal di asrama atau share-house. Asrama atau share-house adalah tempat
tinggal dimana membagi 1(satu) kamar dengan beberapa orang dan lebih murah daripada tinggal sendiri. 

3
Biaya sewa tempat 

tinggal di Tokyo

■ Asrama •Asrama dikelola oleh sekolah, kursus, atau perusahaan management asrama. Biasanya siswa dari negara 
   yang sama atau kursus yang sama masuk satu asrama. Sebagian besar siswa tinggal di asrama setelah 6 
   bulan datang ke Jepang.
•Biaya sewa asrama : rata-rata ¥35,000/bulan 

■ Share-house •Orang dari berbagai negara atau berbagai pekerja tinggal bersama di Share-house. Orang Jepang juga
   suka tinggal di Share-house. Adapun Share-house dimana ditinggali oleh turis atau orang-orang yang 
   mempunyai tujuan berbeda-beda.
•Biaya sewa asrama : rata-rata ¥50,000/bulan 

■ Apartemen •Menyewa kamar kontrak apartemen dengan perusahaan real estate. Cara kontraknya sama seperti orang
   Jepang biasa lakukan. Dapat tinggal bersama dengan teman dan dirasakan lebih bebas dibandingkan 
   asrama. Biasanya menyewakan kamar saja dan penyewa harus menyiapkan sendiri furniture dll. Proses 
   penyewaan kamar agak rumit dan biasanya diperlukan penjamin.
•Biaya sewa asrama : rata-rata ¥80,000/bulan 

※Biaya sewa kamar ini belum termasuk biaya administrasi dan biaya listrik, gas, air PAM dll, dibayar secara terpisah.

Di Tokyo, terkumpul paling banyak orang, barang dan rumah makan di Jepang. Anda pasti dapat menemukan
barang bagus, makanan enak dengan harga murah.

1
Harga barang di

 Tokyo

Beras (5kg)

Telor (10 biji)

Susu sapi (1liter)

Roti tawar (6 roti)

Pisang

Hamburger

Mi Udon, Mi Soba

Nasi kari

 ¥ 1,800 

 ¥ 210 

 ¥ 190

 ¥ 120

 ¥ 100

 ¥ 100

 ¥ 300

 ¥ 500

 ¥ 90 

 ¥ 280

 ¥ 90

 ¥ 180

 ¥ 280

 ¥ 350

 ¥ 240

 ¥ 410

▶ Contoh harga makanan & minuman▶ Contoh harga makanan & minuman

Mata uang Jepang adalah ¥(Yen)
Jenis kertas uang ada 3 jenis,
¥10,000,¥5,000,¥1,000
Jenis koin ada 6 jenis,
¥500,¥100,¥50,¥10,¥5,¥1
Cara pembayaran belanja dapat
digunakan secara tunai, kartu kredit
dan kartu IC.

designed by Freepik

2
Biaya hidup di 

Tokyo

Coklat

Coca-cola (500 ml)

Beer (350ml)

Tisu toilet (12 rol)
Gyu-don (nasi bowl & daging sapi
seperti makanan Yoshinoya)

Gyoza (pangsit) (6 biji)

Ongkos taxi (buka pintu)

Ramen (5 tas)


