Pendaftaran SMA Sendai Ikuei untuk masuk April 2021
A. Persyaratan
(1) Sehat jasmani dan rohani.
(2) Pernah belajar Bahasa Jepang (lebih dari 1 tahun) dan memiliki motivasi tinggi
untuk belajar bahasa Jepang.
(3) Setelah lulus SMA Sendai Ikuei, ingin melanjutkan pendidikan S1 di Jepang.
(4) Bersedia rajin belajar dan menaati undang2 & aturan2 baik di Jepang maupun
di SMA Sendai Ikuei Gakuen serta akan mengikuti kebiasaan hidup di Jepang.
(5) WNI & lahir antara tanggal 2 April 2004 - 1 April 2006
(6) Telah mengikuti pendidikan selama 9 tahun
(7) Akan lulus SMP pada bulan Juni 2021 (atau sebelumnya)
(8) Diharapkan memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal N5
* Jika telah menyelesaikan kelas 1 SMA (pendidikan selama 10 tahun) di Indonesia dan ingin pindah ke kelas 2 SMA
Sendai Ikuei, lahir antara tanggal 2 April 2003 - 1 April 2005 dan diharapkan telah memiliki kemampuan bahasa
Jepang minimal N4.

B. Pendaftaran

: Sampai tgl. 12 Oktober 2020
- Menyerahkan Formulir peminat, fotocopy paspor, fotocopy rapor
- Biaya seleksi Rp.500,000 (tidak dapat dikembalikan)

C. Seleksi

: Wawancara, cek dokumen dan test tertulis (Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Jepang)
*Cara seleksi sedang dipertimbangkan, kemungkinan secara online

D. Pilihan course (setelah masuk SMA Sendai Ikuei Gakuen) : SMA Sendai Ikuei Gakuen yang memutuskan course
berdasarkan minat, kemampuan akademik dan sikap siswa
E. Alamat sekolah

: Sendai Ikuei Gakuen High School
http://www.sendaiikuei.ed.jp/
4-1, Miyagino 2-chome, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi, 983-0045 Japan

F. Biaya administrasi JIN : Rp.5,000,000 (Setelah dinyatakan lulus seleksi, langsung membayar/transfer)
G. Jadwal
Waktu
8 Oktober
11 Oktober
12 Oktober
31 Okt - 1 Nov.
Pertengahan Nov.
Desember
Maret 2021
April 2021
April - Mei 2021

Tahapan Pendaftaran
Batas pendaftaran seminar online
Seminar online (Zoom) 13:30 s/d selesai
Batas Pendaftaran untuk seleksi
Seleksi online *Cara seleksi sedang dalam pertimbangan
Pengumuman hasil seleksi
Menyerahkan dokumen ke JIN & Pembayaran biaya administrasi JIN
Certificate of Eligibility (CoE) dikeluarkan & Pembayaran biaya sekolah
Pengurusan Visa Pelajar di Indonesia
Berangkat ke Jepang

Keterangan
Setelah daftar online, JIN
akan memberitahu link Zoom

Dokumen berlaku 3 bulan

Setelah mengikuti UN

H. Biaya sekolah : (Menggunakan kurs 1 yen = Rp.130)
(1) Tinggal di asrama
2,200,000 yen untuk tahun pertama (Sekitar Rp 286.000.000)
2,000,000 yen untuk tahun berikutnya (Sekitar Rp 260.000.000)
* Video asrama : https://www.sendaiikuei.ed.jp/hs/info/detail---id-844.html
Biaya yang termasuk
Biaya yang belum termasuk

Biaya sekolah
Seragam utama & text book
Kegiatan wajib dari sekolah
(termasuk pelajaran/kegiatan wajib khusus
siswa asing)
Asrama & biaya listrik (2000 yen)
Makan pagi & malam sehari-hari
Iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang
Biaya pengurusan imigrasi Jepang di awal

Biaya text book/bahan belajar tambahan
Tas sekolah & seragam tambahan (termasuk seragam olahraga)
Kegiatan tidak wajib dari sekolah (Ekskul, school trip dll)
Kelebihan biaya listrik asrama
Makan siang
Makan pagi & malam selama 20 hari dalam setahun
Biaya rumah sakit yang ditanggung sendiri (30%)
Biaya test kemampuan bahasa Jepang (JLPT, dll) & biaya test masuk
universitas
Biaya lain-lain untuk pribadi

(2) Tinggal di home-stay : (Menggunakan kurs 1 yen = Rp.130)
2,400,000 yen untuk tahun pertama (Sekitar Rp 312.000.000)
2,200,000 yen untuk tahun berikutnya (Sekitar Rp 286.000.000)
Biaya yang termasuk

Biaya yang belum termasuk

Biaya sekolah
Seragam utama & text book
Kegiatan wajib dari sekolah
(termasuk pelajaran/kegiatan wajib khusus
siswa asing)
Biaya tempat tinggal (termasuk biaya listrik)
Makan pagi & malam. Makan siang hari libur
Iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang
Biaya pengurusan imigrasi Jepang di awal

Biaya transportasi dari homestay ke sekolah
Biaya text book/bahan belajar tambahan
Tas sekolah & seragam tambahan (termasuk seragam olahraga)
Kegiatan tidak wajib dari sekolah (Ekskul, school trip dll)
Makan siang untuk hari sekolah
Biaya test kemampuan bahasa Jepang (JLPT, dll) & biaya test masuk
universitas
Biaya rumah sakit yang ditanggung sendiri (30%)
Biaya lain-lain untuk pribadi

I. Dokumen yang diperlukan : Dokumen berlaku 3 bulan terakhir
Jenis dokumen

Bahasa Jepang Keterangan

1

Application Form (2 halaman)

留学出願書

2

Financial Support Statement
Purpose of Study and Specific Plans after
Graduation
Kartu Keluarga dan Akta kelahiran
Surat keterangan kerja / SIUP (bagi yang
memiliki usaha sendiri)
Surat keterangan penghasilan
Surat keterangan saldo rekening bank &
rekening koran 3 tahun terakhir

経費支弁書

3
4
5
6
7

留学理由書

Format sekolah. Diketik langsung. Setelah diisi, kirim
kembali ke JIN melalui email. Apabila sudah dinyatakan
‘OK’, baru boleh diprint & ditandatangani
Format sekolah
Wajib diisi dengan tulis tangan

親族関係証明書

Fotocopy

在職証明書/営
業許可書写し

Asli. Jika SIUP fotocopy

収入証明 3 年分

Selama 3 tahun terakhir

銀行残高証明書

Asli

8

Ijazah SMP

中学卒業証明
書

Jika belum ada Ijazah, surat keterangan akan lulus dari
SMP

9

Surat keterangan siswa dari sekolah sekarang

在学証明書

Asli

10

Nilai Rapor SMP: 2 rangkap

中学校成績証
明書（2 部）

Siswa kls 3 SMP : Raport SMP Sem. 1-5
Siswa kls 1 SMA (telah lulus SMP) : Semua Raport SMP

11
12
13

Nilai Rapor SMA: 2 rangkap
Surat keterangan belajar bahasa Jepang
Bukti kemampuan bahasa Jepang

高校成績(2 部)

Siswa kls 1 SMA: Raport saat SMA
Lama belajar harus lebih dari 1 tahun
Jika ada. Fotocopy

14

Pasfoto (3x4cm) :4lbr

3 枚, JIN:1 枚

15

Fotocopy paspor

パスポート
（写し）

16
17

Fotocopy KTP orangtua/penanggung biaya
Medical Check Up
Surat persetujuan untuk Program Belajar
Siswa Asing di SMA Sendai Ikuei Gakuen
Angket Siswa
Kuesioner Kesehatan
Surat Perjanjian

18
19
20
21

日本語学習歴
日本語能力証明

Foto harus High Quality. Tampak wajah 75%. Difoto
dalam 3 bulan terakhir. Tidak boleh ada bingkai
*Jika foto kurang jelas, diminta siapkan foto baru
*Halaman yg ada nama, no.paspor &foto
*Jika calon siswa pernah mengunjungi Jepang, halaman
yang menunjukkan pernah masuk ke Jepang.

経費支弁者 KTP コピー

健康診断書
留学プログラム
同意書
個人調査表

Format dari sekolah
Format dari sekolah
*Setelah dapat Certificate of Eligibility

健康診断書 2
誓約書

Format dari sekolah untuk siswa dan orangtua

*Notes - Dokumen dipersiapkan sebisa mungkin dalam kertas ukuran A4 dan berlaku 3 bulan terakhir.
- Permintaan dokumen tambahan mungkin saja terjadi, sesuai yang diminta pihak imigrasi Jepang.
- Pada berkas/surat keterangan dari sekolah/perusahaan wajib menggunakan kop surat yang tercantum nama
sekolah/perusahaan, alamat, no. telp, no. fax, alamat email dll.

Contact : Japan Indonesia Network (JIN)
Tel: +62-22-2045-1463
Mobile/WA: +62-81-2147-7937
Email: info@jin.co.id
Website: http://jin.co.id
Instagram: japan.indonesia.network
LINE: jin_office
Facebook: Mayumi H. Oyama/Japan Indonesia Network
Head Office (By Appointment) : Jl. Alfa No. 91 Cigadung, Bandung 40191, Indonesia

