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Alur dari aplikasi sampai masuk sekolah

1 Aplikasi dan Biaya Ujian Masuk

Harap menyerahkan dokumen aplikasi ke bagian 
konsultasi belajar di luar negeri atau konsultan 
belajar di Jepang dan bersamaan dengan itu juga 
membayar biaya ujian masuk sekolah (10.000 yen).

4 Aplikasi permohonan sertifikat izin tinggal

Sekitar awal hingga pertengahan bulan Juni, 
pihak Universitas Takushoku akan mengajukan 
aplikasi permohonan sertifikat izin tinggal ke 
kantor imigrasi Tokyo.

2 Pengumuman kelulusan

Hasil seleksi diberitahukan melalui pos udara.

3 Pembayaran uang masuk sekolah

Harap mentransfer uang masuk sekolah (125.000 
yen) ke rekening bank yang ditunjuk sampai 
tanggal yang telah ditentukan.

7 Datang ke Jepang dan prosedur masuk

Setelah mendapatkan visa pelajar dan datang ke 
Jepang, lakukan prosedur masuk sekolah dan 
membayar biaya sekolah (untuk satu semester 
sebesar 252,500 yen) di bank yang ditunjuk 
sebelum tanggal 1 September 2023 (Jumat).

5 Serifikat izin tinggal diterbitkan

Bulan Agustus, 「Sertifikat izin tinggal」 dan 「Izin 
masuk sekolah」 akan dikirim ke pelamar melalui 
kantor perwakilan.
* Pengiriman bisa tertunda karena proses pengecekkan.

6 Aplikasi visa pelajar di Kedutaan Besar Jepang

Pelamar mengajukan aplikasi visa pelajar dengan 
membawa 「Sertifikat izin tinggal」 dan 「Izin masuk 
sekolah」 ke Kedutaan Besar Jepang.
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 1. Lowongan penerimaan
　30 orang

 2. Periode Studi
　1 tahun *  Jika berminat, masa studi bisa diperpanjang per 6 bulan hingga maksimal 2 tahun  

(untuk perpanjangan ada pemeriksaan internal kampus)

 3. Kualifikasi lamaran
　(1) Riwayat Pendidikan
　　①    Telah meyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun di luar negara Jepang atau akan meyelesaikan studi 

sampai bulan Agustus 2023.
　　②  Memenuhi poin no ① , telah menyelesaikan 12 tahun pendidikan dasar atau sederajat atau lebih yang 

dibuktikan dengan surat keterangan lulus ujian, pada saat masuk sekolah telah berusia 18 tahun.
　(2)  Lulus ujian kemampuan bahasa Jepang (JLPT) N5 (JLPT lama level 4) atau lebih, atau sampai dengan 

bulan Juli 2023 telah meyelesaikan 150 jam pendidikan bahasa Jepang. 

　 　Catatan ・�Orang (termasuk keluarganya) yang secara illegal pernah tinggal di Jepang tidak bisa 
mengajukan permohonan

� ・�Kami mungkin akan mengadakan wawancara via web untuk mengecek kemampuan 
bahasa Jepang pelamar.

 4. Biaya Ujian Masuk 10.000 yen
　(1)  Pada saat menyerahkan formulir pendaftaran, harap membayar biaya ujian masuk di loket pendaftaran.
　(2)  Setelah itu akan dikeluarkan kartu ujian dan kwitansi pembayaran.
　(3)  Biaya ujian masuk sebesar 10.000 yen yang telah dibayarkan tidak berkaitan dengan lulus atau tidak 

lulusnya peserta ujian dan dengan alasan apapun uang tersebut tidak dapat dikembalikan.

 5. Cara Pendaftaran
　Dokumen aplikasi wajib dibawa dan diserahkan oleh pelamar ke kantor perwakilan di bawah ini.

　 Universitas Takushoku　 Penasihat studi di Jepang　
(Jakarta)　Juariah
　　Ponsel  : 0813-8512-7407

　　　  Email   : juariah.unsada@gmail.com

Tahapan Periode Aplikasi
Pengumuman hasil ujian 

masuk
Batas waktu pembayaran  

uang masuk sekolah

 Tahap I
5 April (Rabu) s/d

18 April (Selasa) 2023
11 Mei (Kamis) 18 Mei (Kamis)

 Tahap II
24 April (Senin) s/d

16 Mei (Selasa) 2023
1 Juni (Kamis) 14 Juni (Rabu)

1.  Pengumuman hasil ujian masuk akan diberitahukan kepada pelamar melalui surat oleh bagian konsultasi belajar di luar 
negeri atau konsultan belajar di Jepang setempat.

2.  Bagi pelamar yang lulus wawancara harus membayar uang masuk sekolah sebesar 125.000 yen pada waktu yang telah 
ditetapkan. Bila tidak melakukan pembayaran, maka dianggap mengundurkan diri atau kelulusan tidak akan berlaku.
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 6. Dokumen Pendaftaran

Dokumen Pelamar

Dokumen yang diserahkan Item perhatian

1
Dokumen masuk sekolah 
(form disediakan)

Pelamar menulis sendiri dalam bahasa Jepang (tidak bisa diwakilkan)

2 Ijazah kelulusan
① Ijazah asli dari sekolah terakhir, sertakan fotokopinya
② Lampirkan terjemahan dalam bahasa Jepang

3 Transkrip Nilai
① Transkrip dari tiap semester dari sekolah terakhir
② Lampirkan terjemahan dalam bahasa Jepang

4
Dokumen bukti kelulusan 
JLPT

①  Pelamar yang telah lulus JLPT melampirkan bukti asli kelulusan dan 
menyertakan fotokopinya

②  Pelamar yang belum mempunyai JLPT N5 (JLPT lama level 4) atau lebih, 
harus melampirkan dokumen di bawah ini:※ 1

※1  Menyerahkan hasil ujian untuk studi di Jepang (EJU), atau skor 
kemampuan bahasa Jepang standar yang diselenggarakan di tiap 
negara, sertifikat kemampuan bahasa Jepang berikut transkrip nilainya 
dari institusi bahasa Jepang (berisi waktu belajar <jumlah tahun dan 
jumlah jam>, buku pelajaran yang digunakan, rincian nilai, presentasi 
kehadiran), dll

③  Bila pernah belajar di Jepang, harus menyerahkan bukti surat keterangan 
pernah belajar yang berisi presentasi kehadiran dan nilai hasil belajar.

5
Surat keterangan 
kesehatan (form 
disediakan)

Harus periksa kesehatan lengkap dengan roentgen
Perhatian : jika memiliki penyakit kronis, harap menuliskannya.

6 Pas foto berwarna (4×3)

①  Foto 3 bulan terakhir sebanyak 6 lembar
②  Dibalik foto tuliskan nama dan asal negara
③  Tempelkan 1 lembar foto (1 dari 6 lembar tersebut) pada formulir 

pendaftaran.

7 Fotokopi Paspor
Hanya paspor pelamar (Jika memiliki 2 paspor atau lebih semua kopi harus 
disertakan)

8 Identitas terbaru Surat keterangan bekerja, Surat keterangan sekolah, dll.
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Dokumen Penanggung Biaya

Dokumen yang diserahkan Item perhatian

9
Penanggung biaya (form 
disediakan)

①  Diisi oleh penanggung biaya, lalu distempel atau tanda tangan
②  Lampirkan terjemahan bahasa Jepangnya

10 Surat keterangan bekerja

①  Salah satu dari 1-3 dibawah ini 
1) Surat keterangan bekerja (bila bekerja di perusahaan atau instansi) 
2) Fotokopi kartu ID (bila pekerja di perusahaan atau instansi) 
3) Surat izin usaha (bila memiliki usaha sendiri)

②  Lampirkan terjemahan bahasa Jepangnya

11

Dokumen yang 
membuktikan 
pendapatan 
atau
Sertifikat deposit/ buku 
tabungan

①  Sertifikat/bukti pembayaran pajak yang berisi jumlah uang pendapatan 
(untuk satu tahun terakhir)

② Lampirkan terjemahan bahasa Jepangnya
Perhatian : Bukti potongan pajak penghasilan tidak bisa diterima

①  Harus atas nama penjamin biaya
②  Lampirkan terjemahan bahasa Jepangnya
※  Harap memperhatikan berakhirnya batas waktu deposito.

12
Dokumen yang 
membuktikan hubungan 
dengan pelamar

①  Kartu keluarga “daftar semua anggota keluarga” (bila penanggung biaya 
berada di Jepang, maka perlu menyerahkan kartu penduduk, sertifikasi 
informasi yang tercatat di registrasi penduduk asing) dll.

②  Bila hubungan kekeluargaannya sangat jauh, menyerahkan bukti 
kekeluargaan dan membuat bagan silsilah keluarga (keterangan susunan 
keluarga)

[Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dokumen pelamar ]
(1) Jika berkas pendaftaran tidak lengkap, maka pendaftaran tidak akan diterima.
(2) Dokumen lampiran sebisa mungkin harap dibuat seragam “Format vertikal kertas A4”  (sebesar dokumen pendaftaran).
(3)  Dokumen yang berasal dari instansi atau sekolah, harus menyertakan [kop surat] yang memuat nama sekolah/instansi, 

alamat, nomor telepon, nomor fax, alamat email dll. 
(4)  Saat menyerahkan fotokopi dokumen, fotokopi A4 harus di satu sisi saja (fotokopi bolak-balik tidak diterima)
(5)  Semua sertifikat/ surat keterangan adalah cetakan terbaru atau 3 bulan terakhir.
(6)  Form asli tidak boleh ditambahkan keterangan atau komentar. Bila memang diperlukan, tulislah di kertas A4 yang lain. 
(7)  Semua kolom yang terdapat di dokumen atau surat permohonan harus ditulis semua, ceklah agar tidak ada bagian yang 

terlewat. Bagian yang tidak diisi, ditulis dengan 「無し」 atau tanda 「/」.
(8) Dokumen yang telah diserahkan tidak dapat dikembalikan. Silakan membuat salinannya terlebih dahulu.
(9)  Jika terdapat pernyataan palsu di dalam dokumen pendaftaran atau kontradiksi pada isi nya, maka pelamar akan 

dinyatakan [TIDAK LULUS]. Bila kepalsuan tersebut diketahui setelah masuk sekolah, maka akan dikenakan sanksi [Drop 
Out (dikeluarkan dari sekolah)].
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 7. Prosedur Masuk Sekolah dan Visa
(1)  Pihak sekolah di sekitar awal hingga pertengahan bulan Juni akan mengajukan aplikasi permohonan 
「Sertifikat izin tinggal」ke kantor imigrasi Tokyo.

(2)  Bulan Agustus,setelah 「Sertifikat izin tinggal」 disetujui, surat tersebut akan dikirimkan ke pelamar 
bersamaan dengan 「Izin masuk sekolah」 melalui kantor perwakilan. Pengiriman bisa tertunda karena 
proses pengecekkan. 

(3)  Pelamar datang ke Kedutaan Besar Jepang di negara masing-masing untuk aplikasi visa 「pelajar」.
(4)  Silakan datang ke Jepang pada pertengahan bulan Agustus. Batas aplikasi masuk sekolah adalah tanggal 

1 September 2023 (Jumat).
Bila tidak melakukan prosedur masuk sekolah seperti yang disebutkan di atas, maka dianggap 
mengundurkan diri dan dianggap batal masuk sekolah.

(5)  Jika terjadi keterlambatan pengurusan masuk sekolah sampai batas waktu 13 Oktober 2023 (Jumat) karena 
suatu alasan termasuk karena keterlambatan pengiriman 「Sertifikat Izin Tinggal」 dari kantor imigrasi Tokyo 
atau keterlambatan mendapatkan visa dari negara asal, maka pendaftaran masuk sekolah bisa dibatalkan. 
Dalam hal ini, biaya pendaftaran tidak akan dikembalikan.

Biaya masuk sekolah Biaya kuliah

125.000 yen
Saat pengurusan masuk sekolah 252.500 yen

Semester kedua 252.500 yen

Total 630.000 yen

*Untuk biaya semester musim semi di atas (biaya kuliah sebesar 252.500 yen), kami akan menyerahkan berkas 
permintaan transfernya kepada pelajar yang bersangkutan di semester musim semi, karena itu harap melakukan 
transfer sebelum tanggal jatuh tempo.

　Bila permohonan izin tinggal ditolak oleh kantor imigrasi Tokyo sehingga menyebabkan tidak bisa melakukan 
permohonan visa pelajar, maka secara otomatis pelamar tidak bisa masuk sekolah dan dianggap gagal.  

[ Pengembalian uang masuk sekolah]  Bagi yang menerima pemberitahuan bahwa pengeluaran izin tinggal ditolak 
oleh imigrasi, uang sekolah hanya akan dikembalikan bagi yang telah 
menyelesaikan prosedur sampai tanggal 30 November 2023 (Kamis).

Mengenai perlindungan informasi pelajar
　Di Universitas Takushoku segala informasi pelamar akan dijaga dan dilindungi oleh hukum sesuai dengan 
"hukum perlindungan informasi pribadi", bersamaan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh departemen 
pendidikan tentang "regulasi resmi mengenai perlindungan informasi pribadi dari Universitas Takushoku".
　Mengenai dokumen pelamar, ada kalanya pihak universitas akan melakukan konfirmasi ke pihak sekolah/
instansi yang menerbitkan surat keterangan.





Universitas Takushoku　 Penasihat studi di Jepang　
(Jakarta)　Juariah
　　Ponsel  : 0813-8512-7407
　　Email   : juariah.unsada@gmail.com


