BROSUR JTIS
JTIS Detail Program
Periode
Pendaftaran
1 Januari

Periode
Registrasi
1 Juni – 31
Agustus
4 April
40
1 Agustus – 31
October
7 Juli
36
1 Desember – 28
Februari
10 Oktober
34
1 Februari – 30
April
Notes : - Pendaftar harus menyelesaikan 12 tahun masa pendidikan (SD-SMA)
-

Jumlah siswa
yang diterima
30

Waktu Belajar /
Jam
Pagi atau Siang.
2 Sesi. 4 Jam /
Hari. 20 Jam /
Minggu.

Rentang waktu kursus adalah 1 tahun, 1.5 tahun dan 2 tahun.

About JTIS
Kelas Bahasa Jepang diajarkan di kelas kecil (small-sized class). (Ada kegiatan dan event spesial
diluar sekolah)
Sekolah tutup saat :
1.
2.
3.
4.
5.

Sabtu dan Minggu di hari biasa dan liburan publik.
Libur musim panas (Dari akhir Juli sampai akhir Agustus)
Musim Gugur (Sekitar awal Oktober)
Musim Dingin (Dari akhir Desember sampai awal Januari)
Musim Semi (Dari akhir Maret sampai awal April)

※Kelas dapat dijalankan, tapi tidak limit dengan yang ada diatas. Ketika kepala sekolah
memutuskan penting secara pendidikan.
※Kelas mungkin dicancel sementara jika ada bencana dalam situasi bahaya.
Biaya dan periode pembayaran.
Notes : Jumlah uang yang dibayarkan naik dan turun tergantung status dari persen pajak.
Biaya proses dokumen (termasuk pajak) : 25,000 yen
※Tolong dibayarkan biaya proses dokumen dengan cash atau transfer. Biaya tambahan saat
transfer diwajibkan.
※Apapun hasilnya, biaya proses dokumen tidak akan dikembalikan.
Biaya diwajibkan ketika mendaftar (termasuk pajak) : 722,800 yen
Rincian biaya diatas :
Biaya pendaftaran

54,000 yen
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Biaya peralatan / pemeliharaan tahun pertama

32,400 yen

Uang sekolah tahun pertama 583,200 yen
Bahan ajar tahun pertama

21,600

Biaya utilitas 21,600 yen
Asuransi siswa internasional 10,000 yen
※Asuransi siswa internasional diajukan oleh Institut Kerjasama Bahasa Jepang. Tolong
konfirmasi dokumen untuk detail.
※Ketika status visa telah dikonfirmasi, jumlah biaya yang harus dibayarkan akan ditrasfer ke
akun bank. Biaya transfer akan wajibkan.
Biaya tahun kedua (Jika ingin melanjutkan sampai tahun kedua)
Biaya diwajibkan di tahun kedua (termasuk pajak) 626,400 yen
Rincian biaya diatas :
Biaya peralatan / pemeliharaan tahun kedua 21,600
Uang sekolah tahun kedua

583,200 yen

Bahan ajar tahun kedua

21,600 yen

※Biaya diwajibkan untuk ditransfer ke akun bank satu bulan sebelum kelas dimulai. Biaya
transfer akan diwajibkan.
※Jika periode sekolah di perpendek sesuai masuk universitas, biaya pendidikan akan dihitung
per bulan (48,600yen/bulan)
＜The cooling-off system＞








Kontrak bisa di cancel (cooled off) tanpa syarat dalam jangka waktu delapan hari
menerima kontrak.
Karena diberi tahu ketidakjujuran dan kesalahpahaman atau diancam, jika kontrak tidak
di cancel dalam 8 hari periode cooled off, ada kemungkinan untuk menerima ijin baru
untuk cooling off (cancel/pembatalan) sebelum delapan hari kedepan yang diterima
berakhir.
Pembatalan akan menjadi efektif ketika dokumen dikirim (tanggal pengiriman)
Ketika pembatalan digunakan, tidak ada pembayaran yang harus dilakukan terhadap
kerusakan, penalti atau biaya transaksi. Terlebih, bahkan jika jasa telah diberikan, tidak
ada keperluan untuk membayar. Selanjutnya, jika pembayaran sebagian telah dilakukan.
Uang akan dikembalikan penuh dalam jangka waktu tertentu.
Biaya pembatalan tidak berlaku pada biaya proses dokumen.
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※Saat membatalkan perjanjian, ijin penerimaan dan sertifikat memenuhi syarat siswa harus
dikembalikan.
< Mid-term cancellation >
Setelah masa cooling off (pembatalan pertama) berakhir, masih bisa dilakukan prosedur dibawah
untuk melakukan pembatalan mid-term.
＜ Diluar Negara＞


Dicatat bahwa 15,000 yen sebagai penalti diwajibkan. Umumnya, secepat mungkin
setelah ijin penerimaan dan sertifikat memenuhi syarat siswa dikembalikan, penalti
akan dikembalikan setelah pengurangan. Jika visa telah dikabulkan, bukti yang bisa
membuktikan visa itu sukses untuk dibatalkan wajib untuk diserahkan.

＜ Didalam Negara ＞


Tolong catat bahwa pengumuman keluar dari sekolah harus dikumpulkan satu bulan
sebelum akhir bulan pembatalan akan dilakukan. Biaya pendidikan dan peralatan di
bulan selanjutnya dari bulan pembatalan dilakukan akan dikembalikan setelah
pengurangan penalti. Sebagai penalti, antara 20% siswa biaya pendidikan bulan
pembatalan dilakukan atau 50,000 yen, yang paling murah akan diwajibkan untuk bayar.

※Mengenai asuransi premium, tolong cek dokumen yang diberikan Institut Kerjasama
Bahasa Jepang
※Tolong diingat bahwa siswa tidak wajib untuk bayar lebih dari yang dibutuhkan, kecuali
biaya pendidikan dan prosedur (seperti biaya membuat surat dan stempel) juga keuntungan dari
penalti 15,000 yen karena keterlambatan
※Kontak pembatalan penerimaan dan pemberitahuan keluar dari sekolah mewajibkan
tanda tangan siswa dan sponsor ketika dimasukkan.
※Fakta bahwa pembatalan penerimaan dan keluar dari sekolah akan di informasukan
kepada kantor imigrasi dari sekolah.
＜Regarding advance received >
received in particular.

We do not take the preservative measure of advance

＜To reissue a student ID＞

1,000yen as a fee is to be charged for reissuing of Student

ID.
Dokumen wajib untuk pendaftar
1. Setiap dokumen yang dikabarkan harus dikumpulkan dalam waktu tiga bulan
2. Seluruh dokumen membutuhkan terjemahan bahasa jepang yang dikumpulkan jika tidak
tertulis dalam bahasa jepang atau inggris
Dokumen pendaftar
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1. Mengisi formulir pendaftaran untuk admission (Dari JTIS)
2. Dokumen asli dari sertifikat terbaru dan transkrip nilai dari negara
Jika kamu sementara berada di sekolah, sertifikat status siswa dan transkrip wajib untuk
dikumpulkan. Sertifikat dan transkrip akan dikembalikan setelah menyelesaikan ujian.
3. Photograph (3X4cm) X 6 lembar, (3.5X4.5cm) X 2 lembar
Diambil dalam jangka waktu enam bulan, termasuk depan, bagian atas dan tanpa topi.
Tulis nama pendaftar dibelakang foto.
4. Fotocopy Passport (semua halaman)
5. Dokumen yang membuktikan kemampuan bahasa jepang
6. Dokumen yang membuktikan struktur keluarga pendaftar (KK, Akte dan sebagainya)
Dokumen sponsor
(yang membiayai pendaftar, biasanya orangtua atau wali yang memiliki penghasilan)
1. Statement mengenai financial support (Dari JTIS)
2. Sertifikat saldo deposit
Akun bank harus dimiliki oleh sponsor dan kumpulkan sertifikat dalam tigabulan dan
total harus setara dengan 3,000,000 yen atau lebih
3. Bank Book
4. Bukti pekerjaan dari perusahaan.
Jika sponsor merupakan pekerja dari sebuah perusahaan. Jika sponsor menjalankan bisnis
individu. Copy dari registrasi atau ijin usaha diwajibkan untuk dikumpulkan.
5. Sertifikat penghasilan
Bukti pendapatan sponsor dalam tiga tahun kebelakang
6. Sertifikat Pajak
Bukti biaya pajak sponsor dalam tiga tahun kebelakang
7. Dokumen yang membuktikan struktur keluarga sponsor.
8. Dokumen yang membuktikan hubungan sponsor dan pendaftar (KK, Akte, dan
sebagainya)
9. Dokumen tempat tinggal atau dokumen yang memberikan informasi mengenai registrasi
tinggal diluar negeri (seluruh keluarga)
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