Program beasiswa bagi pelajar Indonesia bidang IT Akamonkai Japanese Language School Oktober 2021

1. Mengenai program
(1) Belajar bahasa Jepang di Akamonkai Japanese Language School (Akamonkai) + bekerja di bidang IT di Jepang.
(2) Belajar di Akamonkai selama 1.5 tahun (Oktober 2021 – Maret 2023) sambil mencari pekerjaan tetap di Jepang.
(3) Biaya sekolah Akamonkai selama 1.5 tahun, yaitu 1,128,000 yen (sekitar Rp. 160 juta) digratiskan/beasiswa.
(4) Akamonkai mengadakan seleksi untuk memilih peserta program ini.
2. Persyaratan untuk mengikuti seleksi *Semua persyataran harus dipenuhi
(1) Sehat jasmani dan rohani.
(2) Minimal pendidikan S1 jurusan IT (teknik informatika, teknik komputer, dll).
(3) Bidang spesifiknya sesuai Skill check sheet. Bagi yang sudah bekerja, bidang pekerjaan bidang IT.
(4) Orang yang berkeinginan bekarja di bidang IT di Jepang (daerah di mana saja) setelah belajar bahasa Jepang.
(5) Memiliki kemampuan bahasa Jepang & bersertifikat minimal N5 .
(6) Memiliki motivasi tinggi untuk belajar bahasa Jepang.
(7) Memahami dengan baik “hal-hal yang harus dipahami” yang dijelaskan pada No. 3 & “Hal-hal yang menghapus status
peserta program beasiswa ini” yang dijelaskan pada No. 4.

3. Hal-hal yang harus dipahami
(1) Bersedia mengikuti aturan baik di negara Jepang maupun di Akamonkai serta aturan program ini.
(2) Bersedia bekerja part time/arubaito yang dicarikan/ditentukan oleh Akamonkai.
(3) Bersedia menanggung biaya hidup hanya dari penghasilan gaji kerja part time/arubaito di Jepang kecuali biaya
kehidupan awal.
(Gaji 2020 di Tokyo min. 1,013 yen/jam. Boleh arubaito max.28 jam/minggu. Perkiraan gaji sebulan ±120,000 yen)
(4) Harus tinggal di asrama Akamonkai yang ditentukan oleh Akamonkai selama belajar di Akamonkai. Biaya asrama 2
orang sekamar sekitar 35,000-40,000 yen per bulan.
(5) Selama belajar di Akamonkai, bersedia mencari pekerjaan tetap di Jepang dengan support oleh pihak perusahaan
Human Power yang kerja sama dengan Akamonkai.
(6) Memahami kemungkinan ada masa percobaan di perusahaan di Jepang pada masa awal bekerja, setelah selesai
masa percobaan ini baru akan diangkat sebagai karyawan, sistemnya tergantung perusahaan.
(7) Setelah dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti program ini, baru mulai proses pendaftaran ke imigrasi Jepang untuk
dapat Certificate of Eligibility (CoE). CoE harus ada untuk mengajukan visa pelajar di Indonsia. Peserta program ini
harus mengerti bahwa tidak ada jaminan pasti dapat CoE & visa pelajar.
(8) Bersedia membayar biaya administrasi JIN sebesar Rp.2,500,000 untuk persiapan dokumen pengajuan CoE.
(9) Memahami kemungkinan keberangkatannya diundur karena kondisi pandemi covid dan bersedia mengikuti
kebijakan dari pemerintah Jepang untuk menghadapi kondisi pandemi ini.
4. Hal-hal yang menghapus status peserta program beasiswa ini
(1) Absen/tidak masuk sekolah dalam waktu lama.
(2) Dikeluarkan dari sekolah oleh Akamonkai.
(3) Mengundurkan diri dari program ini/sekolah Akamonkai.
(4) Sudah dapat pekerjaan di Jepang sebelum lulus Akamonkai.
(5) Jika tidak ada kemungkinan dapat pekerjaan tetap selama belajar di Akamonkai.
(6) Sakit atau cedera, sehingga tidak dapat melanjutkan program ini.
(7) Jika peserta dapat beasiswa yang lain.
(8) Jika ada kelalaian untuk kewajiban yang ditentukan oleh Akamonkai.
(9) Jika nilai sekolah dan kelakuan/sikap buruk.
(10) Jika peserta diketahui memiliki hubungan dengan kelompok/pihak
yang tidak baik atau criminal.
(11) Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan kriteria
penerima beasiswa program ini

5. Dokumen yang harus disiapkan
①Pada saat mengikuti seleksi :
Jenis dokumen
1
Application For Admission (Format Akamonkai)
2
Resume (Format Akamonkai)
3
Riwayat pekerjaan (Format bebas)
4
Skill check sheet (Format Akamonkai)
5
Fotocopy ijazah terakhir
6
Fotocopy transkrip terakhir
7
Fotocopy sertifikat kemampuan bahasa Jepang
8
Softcopy pas foto
9
Fotocopy paspor (jika ada)

Keterangan
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia/Inggris
Bahasa Indonesia/Inggris
Halaman identitas dan halaman visa serta cap ke Jepang

②Dokumen untuk mengurus CoE di imigrasi Jepang, jika dinyatakan lulus seleksi :
Jenis dokumen
1
Ijazah terakhir asli
JIN yang membuat penerjemahan bahasa Jepang
2
Transkrip terakhir asli
3
Fotocopy kartu keluarga
4
Fotocopy akta kelahiran
5
Sertifikat kemampuan bahasa Jepang asli
6
Surat perjanjian (Format Akamonkai)
7
Surat perjanjian JIN (Format JIN)
* Ada kemungkinan diminta dokumen tambahan

6. Jadwal
Tanggal (2021)
10 Maret
17 Maret
22-26 Maret
31 Maret
1-5 April
26 April

19 Agustus
Setelah 20
Agustus
Akhir September
Awal October

Tahap
Tutup pendaftaran : Peserta mengirim
dokumen① ke email JIN
Hasil seleksi dokumen
Wawancara online (Zoom/skype,dll)
oleh Akamonkai
Hasil wawancara online
Pembayaran biaya administrasi JIN ke
JIN
Peserta mengirim ②Dokumen untuk
mengurus CoE ke JIN lewat kurir
Pengajuan CoE di Imigrasi Jepang oleh
Akamonkai
Perkiraan hasil CoE dari Imigrasi Jepang
Seleksi tahap terakhir
Keberangkatan ke Jepang
Mulai masuk sekolah

Ketarangan
①Pada saat mengikuti seleksi
Email JIN : info@jin.co.id
Hanya diberitahu kepada peserta yang lulus seleksi
Menggunakan bahasa Inggris & Jepang. Cek
kemampuan bahasa Jepang secara lisan & tertulis
Hanya diberitahu kepada peserta yang lulus seleksi
②Dokumen untuk mengurus CoE di imigrasi
Jepang, jika dinyatakan lulus seleksi

Cek perkembangan belajar bahasa Jepang &
kemampuan bahasa Jepang secara lisan & tertulis

8. Biaya administrasi JIN : Rp.2,500,000 (bayar setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara untuk mempersiapkan
dokumen CoE. Termasuk biaya penerjemahan bahasa Jepang + cek dokumen + pengiriman dokumen original ke Jepang

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

