Sekolah Bahasa Jepang First Study
Penerimaan Siswa Baru
１． Syarat Aplikasi CoE：
▪ Sudah memenuhi syarat belajar selama 12 tahun (lulusan SMA atau setara)
▪ Ber-umur dibawah 30 tahun *Jika lebih dari 30tahun, diwajibkan menyertakan riwayat pengalaman
pekerjaan
▪ Memiliki sertifikat N5 atau level bahasa Jepang yang setara dengan N5
▪ Mengikuti wawancara yang diadakan pihak sekolah
２． Course
Penerimaan bulan April : 2 tahun course, 1 tahun course
Penerimaan bulan Juli : 1 tahun 9 bulan course
Penerimaan bulan Oktober : 1 tahun 6 bulan course
Penerimaan bulan Januari : 1 tahun 3 bulan course

Sosialisasi mengenai First Study ke
agent/LPK/individu

３． Prosedur Aplikasi (gambaran patokan)

Pendaftaran dan
Wawancara

Merekrut murid dari agent/LPk/individu

Melakukan interview secara langsung/online

Agustus ～ September awal
※1

Jika lulus interview, melakukan pengumpulan dokumen yang
dibutuhkan untuk CoE kepada pihak FS melalui e-mail.

Pengumpulan
dokumen ke pihak
FS
Penyerahan
dokumen Co E ke
pihak imigrasi

Hasil CoE

Pengurusan Visa di
Indonesia

6 bulan sebelum
(Sept,Okt,Nov)

Setelah FS mengecek dokumen tsb, kirimkan dokumen yang
sudah diperbaiki melalui pos

5 bulan sebelum
(awal Desember)

Pihak FS akan menyerahkan dokumen tsb kepada pihak
imigrasi dan pihak imigrasi akan mengecek
Jika hasil CoE sudah keluar dan lulus, biaya uang pangkal
sekolah harus dikirim seminggu setelah dan pihak FS akan
mengirim CoE ke Indonesia

1,5bulan setelah
(sekitar bulan Februari )

Setelah CoE diterima, dilanjutkan dengan proses
pengaplikasian visa dari Indonesia

1 bulan setelah
(Maret)

Hasil visa keluar

Datang ke Jepang

Dibulan penerimaan, ditentukan
oleh pihak sekolah

Membeli tiket pesawat setelah diskusi dgn FS dan
infokan kepada pihak FS
Persiapan ke Jepang

Orientsasi Penerimaan Murid Baru

Kelas di Mulai
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４． Dokumen untuk interview
1.Interview sheet

CV dan dokumen lain yang harus diisi sebelum melakukan interview

2.Ijazah pendidikan akhir
Kirimkan pdf ijazah dan nilai transkip ijazah asli beserta terjemahannya melalui email.
dan nilai transkip

5.Dokumen Aplikasi
※Dokumen harus berupa data asli.
※Dokumen yang berkaitan dengan siswa, harap diisi oleh siswa sendiri, sedangkan dokumen untuk
penjamin ekonomi, diisi oleh penjamin ekonominya.
※Dokumen untuk diserahkan pada pihak imigrasi butuh translasi Bahasa Jepang. Jadi harap untuk
menyertakan juga translasi dalam bahasa Jepang untuk semua dokumen.
＜Dokumen Siswa＞
Asli

Warna, ukuran 3x4 yang diambil dalam waktu 3 bulan ke belakang. Di
belakang foto harap dituliskan nama, kewarganegaraan, serta tanggal
lahir siswa.

Paspor dan KTP

Copy

Serahkan scan bagian identitas diri dan Riwayat masuk ke Jepang bila
ada (visa serta cap imigrasi)
Bagi siswa yang belum memiliki paspor, sertakan scan KTP saja

Dokumen
(CV)

Aplikasi

Asli

Form
Belajar

Motivasi

Pas foto 6 lembar

Formulir dari sekolah kami, diisi lengkap dan ditandatangani
Formulir dari pihak FS, diisi lengkap dan ditandatangani

Asli

Ijazah terakhir

Copy

Transkrip
terakhir

nilai

Copy

Kemampuan
Jepang

Bahasa

Copy

※ Isi dengan kongkrit tujuan belajar Bahasa Jepang, rencana setelah
lulus dll.
Ijazah kelulusan jenjang pendidikan terakhir
※ Jika belum lulus, boleh dengan Surat Keterangan Siswa/Ijazah
sementara
Transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir

Sertifikat kemampuan Bahasa Jepang yang diakui oleh pihak imigrasi
adalah setara level N5
(surat keterangan belajar Bahasa Jepang lebih dari 150 jam)
※Kartu peserta ujian atau nomor ujian kemampuan Bahasa Jepang

Surat
Kerja

Keterangan

Dokumen bagi
Ex Pemagang

Asli

Bagi pelamar yang pernah bekerja, sebisa mungkin untuk menyertakan
surat keterangan ini

Asli

➀Dokumen yang menunjukkan waktu magang
➁ Surat keterangan bekerja di bidang yang sama dengan
pemagangan selama minimal 1 tahun di Indonesia
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＜Penjamin Ekonomi＞
① Surat
Ekonomi
② Surat
Kerja

Penjamin

Keterangan

Asli

Formulir dari sekolah kami
Bagi Wiraswastawan, harap menyertakan Surat Izin Usaha dan Sertifikat

Asli

Pajak (dokumen yang tertera nomor pendaftaran usaha atau kode
pembayaran pajak)

Asli

Formulir dari sekolah kami

④ Surat Keterangan
Penghasilan

Asli

Dokumen yang menunjukkan penghasilan 3 tahun terakhir

⑤ Bank reference

Asli

Surat keterangan yang diterbitkan bank (berisi nama, no rekening dan
saldo terakhir)

⑥ Buku tabungan 3 tahun
Copy
terakhir

Dokumen yang menunjukkan rincian transaksi bank selama 3 tahun
terakhir
(Bulan terakhir yang tertera adalah 3 bulan sebelum pengajuan)

③ Rincian Pengeluaran dan
tabungan

⑦ Surat keterangan
hubungan
dengan
siswa

Asli

⑧ Kartu Keluarga

Copy

⑨ KTP Penjamin ekonomi

Copy

Dokumen resmi yang menunjukkan hubungan penjamin ekonomi dengan
siswa, misalnya Akta Lahir dll.
Dokumen yang menunjukkan struktur keluarga siswa dan penjamin
ekonominya.

※Dokumen yang tertera diatas, semua dibutuhkan untuk aplikasi CoE
※Berdasarkan permintaan pihak imigrasi, ada kemungkinan dimintakan dokumen lain selain yang
tertera di atas.
※Bagi penjamin ekonomi yang tinggal di Jepang, akan ada dokumen lain yang dibutuhkan, tolong
informasikan kepada kami.
Noted :
1. Jika menyertakan juga dokumen resmi yang asli seperti Ijazah, Transkrip nilai, Kartu Keluarga,
dan Akta Lahir tidak akan kami serahkan pada imigrasi dan akan kami kembalikan setelah proses
pengajuan ke imigrasi selesai. Semua dokumen harus di scan warna dengan baik. Surat-surat
keterangan yang diajukan juga harus tertanggal paling lambat 3 bulan dari waktu pengajuan.
2. Teknis pengumpulan dokumen pertama via email (soft file) untuk file terjemah bahasa Jepang
harap dikirim dalam format MS.Word. Setelah pihak kami melakukan pengecekan dan revisi
terjemahan, semua dokumen akan dikirim via email kembali untuk di print, di tandatangani, dan
dikirim via pos ke sekolah kami di Osaka.
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