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Kuliah di Jepang Tanpa Beasiswa?
Tentu Bisa

Jepang masih menjadi negara yang diminati untuk meneruskan 
pendidikan. Tidak heran bila seleksi beasiswa ke Jepang semakin ketat 
karena banyaknya peminat. 

Namun, sebetulnya kamu bisa kuliah di Jepang tanpa beasiswa dari 
Indonesia, lho. 

DiPongokit kali ini saya akan membahas langkah-langkah, ujian, serta 
persiapan apa saja yang harus kamu lakukan untuk bisa diterima di 
universitas di Jepang. 

Apa sajakah itu? Yuk, disimak!



1. Pilih Sekolah Bahasa Jepang atau Nihongo Gakko
Bagi kamu yang berniat kuliah di Jepang tanpa beasiswa, kamu harus 
mencari terlebih sekolah bahasa Jepang terlebih dahulu. 

Sekolah bahasa Jepang ini berguna untuk membantu kamu 
mempersiapkan bahasa Jepang sebelum memasuki dunia perkuliahan. 

Memang, saat ini ada juga universitas yang membuka program 
internasional dengan bahasa Inggris sebagai pengantar dan membuka 
pendaftaran langsung dari luar negeri. 

Namun, jumlahnya masih sangat terbatas. Sebagian besar universitas 
masih menggunakan bahasa Jepang sebagai pengantar. 

Umumnya mereka mensyaratkan kemampuan bahasa Jepang setara 
N2, bagi calon mahasiswa asing yang mendaftar. 
Karena itulah, kamu perlu mendaftar ke sekolah bahasa Jepang 
terlebih dahulu sebagai langkah awal.

Pemilihan sekolah bahasa Jepang ini memegang peranan penting 
dalam kesuksesanmu meneruskan pendidikan di Jepang. 

Pilihlah sekolah yang benar-benar berkualitas baik. 

Jangan sampai kamu tergoda hanya dengan harga terjangkau atau 
banyaknya diskon. 

Perhatikan baik-baik situs resmi mereka, jumlah siswa, hingga testimoni 
pelajar serta pengajar di sana.



Sebaiknya, kalian menghindari sekolah bahasa Jepang yang letaknya 
terlalu jauh dari Tokyo atau kota besar lainnya. 

Sebagian orang memang menyukai suasana tenang yang dianggap 
kondusif untuk belajar. 

Namun, dalam kasus sekolah bahasa Jepang, interaksi dengan 
banyak orang justru sangat diperlukan untuk membantu kemajuan 
berbahasa Jepangmu.

2. Persiapan Ujian Kemampuan Bahasa Jepang
Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, kamu membutuhkan 
sertifikat kemampuan bahasa Jepang N2 untuk bisa mendaftar ke 
Universitas. 
Ujian kemampuan bahasa Jepang atau JLPT ini biasanya dilaksanakan 
dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. 

Pendaftaran ujian biasanya dibuka tiga bulan sebelumnya. 

Untuk bisa lulus N2, seseorang biasanya membutuhkan waktu 
minimal satu hingga dua tahun belajar di sekolah bahasa Jepang. 
Namun, bila kamu sudah menguasai bahasa Jepang sebelumnya, tentu 
waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat. 

Bisa jadi kamu malah bisa langsung mengikuti ujian N1. 

Untuk menghemat waktu, saya 
sarankan kamu belajar bahasa Jepang 
terlebih dahulu sebelum berangkat ke 
Jepang. 
Hal itu juga akan memudahkan 
kamu beradaptasi di awal-awal 
kedatanganmu ke Jepang.

Yang harus kamu perhatikan, tahun 
ajaran di Jepang dimulai pada tanggal 
1 April. 



Namun, ada juga beberapa universitas yang menerima mahasiswa 
baru pada September. 

Pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa bulan April biasanya dimulai 
sejak bulan Oktober atau November. 

Sementara pendaftaran untuk penerimaan bulan September dibuka 
sejak Februari. 

Jadi, kamu harus mengikuti JLPT bulan Juli untuk April enrollment dan 
JLPT bulan Desember untuk September enrollment. 

3. Persiapan Ujian Persamaan Mahasiswa Asing
Selain ujian kemampuan bahasa Jepang, kamu juga harus mengikuti 
ujian persamaan mahasiswa wasing atau disebut juga EJU (Examination 
for Japanese University). 

Ujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademis kita. Hasil 
yang akan kita terima berupa nilai atau skor, bukan berupa lulus atau 
tidak. 
Universitas biasanya menentukan skor minimal EJU sebagai syarat 
pendaftaran mahasiswa asing.

Mata pelajaran yang diujikan dalam EJU ini terdiri dari bahasa Jepang, 
matematika dasar (matematika I), matematika lanjutan (matematika 
II), Ilmu Pengetahuan Alam (biologi, fisika, dan kimia), serta Ilmu 
Pengetahuan Umum (pengetahuan sosial dan sejarah). 

Tentu saja kamu tidak perlu mengikuti semuanya. Kamu bisa memilih 
mata ujian apa yang akan diikuti.
 
Untuk menentukan ujian apa yang akan diikuti, 
kamu harus memastikan terlebih dahulu 
persyaratan dari universitas yang dituju. Misal, 
kamu ingin mendaftar di fakultas ekonomi 
universitas A. 



Universitas tersebut mengharuskan kamu melampirkan sertifikat 
JLPT minimal N2 dan nilai EJU bahasa Jepang, matematika I, dan 
Ilmu Pengetahuan Umum. 
Maka kamu harus mengikuti EJU ketiga mata ujian tersebut.

EJU ini tersedia dalam dua bahasa pengantar, bahasa Jepang dan 
bahasa Inggris. 

Bahasa pengantar ini juga harus kamu pastikan terlebih dahulu pada 
universitas tujuan. 

Sebab, ada juga universitas yang mewajibkan calon mahasiswanya 
mengikuti EJU dalam bahasa Jepang dan tidak menerima skor EJU 
dalam bahasa Inggris.

Seperti halnya JLPT, EJU juga dilaksanakan dua kali dalam setahun, 
yaitu pada bulan Juni dan November. 

Pendaftarannya dimulai empat bulan sebelumnya dan hasilnya 
diumumkan satu bulan setelah ujian. 

Jadi, bila kamu ingin mendaftar untuk untuk April enrollment, kamu 
harus mengikuti EJU bulan Juni. 

Bila kamu berniat mendaftar untuk September enrollment, kamu harus 
mengikuti EJU bulan November. 



4. Ujian Masuk Universitas
Setelah kamu mengantongi sertifikat JLPT dan skor EJU, kamu bisa 
mendaftar ke universitas yang diinginkan. 

Beberapa universitas favorit bahkan mensyaratkan nilai minimal TOEFL 
yang harus dilampirkan ketika pendaftaran. 

Pastikan kamu sudah memahami seluruh persyatan ini sebelum 
mendaftar.

Universitas juga akan menyelenggarakan ujian masuk masing-masing 
untuk menyeleksi calon mahasiswanya. 

Ujian ini biasanya berupa ujian akademik, menulis esai, dan wawancara. 
Cukup banyak, ya? 

Namun kamu tidak perlu khawatir. 

Ada juga universitas yang ujian masuknya tidak serumit ini, kok.

Persyaratan pendaftaran serta ujian masuk ini memang sangat 
bergantung pada universitasnya. 

Ada yang mengharuskan calon mahasiswanya mengikuti banyak ujian 
seperti yang disebutkan di atas, ada juga yang hanya mewajibkan 
calon mahasiswanya memiliki sertifikat JLPT N2 dan mengikuti ujian 
masuk saja. 



Selain persiapan akademis, berikut ini adalah hal-hal lain yang perlu kamu 
ketahui ketika mempersiapkan melanjutkan pendidikan ke Jepang

Izin Tinggal atau Visa Pelajar
Untuk mengajukan permohonan izin tinggal sebagai 
pelajar, kamu membutuhkan certificate of eligibility 
(CoE) yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi di Jepang. 
CoE ini bisa didapatkan bila menunjukkan bukti bahwa 
kamu benar-benar akan belajar di Jepang. 

Proses permohonannya akan diurus oleh sekolah bahasa 
Jepang tempat kamu akan belajar. 

Setelah mendapatkan CoE ini, barulah kamu bisa 
mengajukan permohonan izin tinggal kepada Kedutaan 
Besar Jepang di Jakarta. 

Biaya
Masalah biaya ini adalah hal yang paling menarik perhatian. 

Sebenarnya, biaya ini sangat relatif, tergantung dari pemilihan sekolah 
atau universitas. 

Lokasi sekolah serta gaya hidup kamu juga sangat menentukan. 

Namun sebagai gambaran, saya akan menjelaskan biaya-biaya yang 
harus kamu persiapkan dengan asumsi sekolah yang kamu pilih berada 
di wilayah Tokyo.

a. Biaya pendidikan

Sekolah bhs Jepang Universitas Negeri Universitas Swasta

Biaya pendaftaran 25.000 yen 30.000 yen 35.000 yen
Uang masuk 100.000 yen 282.000 yen 200.000 yen
SPP setahun 700.000 yen 535.000 yen 1.200.000 yen

Biaya di atas belum termasuk uang buku, biaya praktik, dan lain-lain.



b. Biaya hidup

Biaya hidup ini sangat bergantung pada pemilihan 
tempat tinggal serta gaya hidup kamu. 

Bila kamu memilih tinggal di apartemen yang luas, 
tentu biayanya kan lebih mahal. 

Harga sewa di kota besar seperti Tokyo juga jauh 
lebih mahal dibandingkan dengan harga sewa di 
kota kecil. 

Selain itu, apartemen yang terletak di area strategis 
atau dekat stasiun juga relatif lebih mahal. 

Pilihlah apartemen yang dekat dengan kampus atau sekolah sehingga 
kamu bisa mencapainya dengan berjalan kaki atau naik sepeda. 
Dengan demikian, kamu bisa menghemat biaya transportasi. 

Selain itu, kamu juga bisa berhemat dengan memasak makanan sendiri.

Berikut ini atdalah gambaran biaya hidup yang harus kamu persiapkan, 
dengan asumsi tinggal di apartemen standar di pinggiran kota Tokyo.

1) Sewa apartemen perbulan kurang lebih 50. 000 yen

2) Biaya listrik, air, gas, internet, dan telepon kurang lebih 25.000 yen

3) Uang makan sebulan kurang lebih 30.000 yen 

4) Transportasi perbulan kurang lebih 10.000 yen



Yang harus kamu ketahui, untuk menyewa apartemen 
di Jepang, kamu harus membayar sejumlah biaya 
yang cukup besar di awal. 

Biaya tersebut terdiri dari uang kunci, uang jaminan, 
uang asuransi, serta komisi untuk broker pencari 
rumah. 

Besarannya sekitar empat hingga lima kali harga sewa 
perbulan. 

Bila ingin berhemat, kamu juga bisa mencari asrama khusus pelajar.

Harga sewanya bervariasi, antara 25.000 - 50.000 yen, tergantung lokasi 
dan kondisi asramanya. 

Namun, harga sewa tersebut biasanya sudah termasuk uang listrik dan 
kamu tidak perlu membayar biaya di muka yang besar. 

Kerja Paruh Waktu
Sebagai mahasiswa, kamu bisa bekerja paruh waktu untuk menambah 
uang saku. 

Pekerjaan yang kamu lakukan sangat bervariasi, mulai dari penjaga toko, 
loper koran, pegawai pabrik, hingga guru les bahasa. 



Gaji pekerja paruh waktu biasanya dihitung perjam, sesuai standar 
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Misal, untuk pekerjaan menjaga toko atau restoran di Tokyo, kamu bisa 
mendapatkan uang minimal seribu yen perjam. 

Sementara untuk menjadi pengajar bahasa, kamu bisa mendapatkan 
penghasilan minimal 2.500 yen perjam.

Sebelum memulai kerja paruh waktu, kamu harus mengajukan 
permohonan izin kepada pihak imigrasi. 
Bila bekerja tanpa izin dari imigrasi, kamu akan dianggap melanggar 
hukum. 

Jumlah jam kerja paruh waktu untuk pelajar juga dibatasi, hanya boleh 28 
jam dalam satu minggu. 



Jadi gimana apa kamu semakin tertarik untuk lancar bahasa Jepang 

Untuk itu kamu perlu belajar Bahasa Jepang sejak dini 

Ingin lancar bahasa Jepang 10x lebih cepat tanpa takut lupa lupa lagi? 

Yuk Join Pongo Exclusive Mastery

Gunakan kode voucher PONGOKIT untuk mendapatkan disc sebesar 10%

bit.ly/expongokit



Nah tapi kalau kamu masih ragu dengan Pongo Exclusive Mastery, aku 
punya 1 hadiah lagi nih untuk kamu

Hadiah Exclusive ini namanya “Pongo 7 Days Challenge”

Apaan itu Pongo 7 Days Challenge?



Jadi Pongo 7 Days Challenge ini adalah challenge untuk teman - teman 
sekalian untuk menguasai huruf Jepang dalam 7 hari saja

Gokil ga tuh?

Kapan lagi bisa kuasain bahasa Jepang cuma 7 hari dimana biasanya rata 
- rata sampai berbulan - bulan lho

“Ah pasti mahal nih”

Eitss awalnya sih pengen Pongo 7 Days Challenge ini di jual dengan har-
ga Rp. 597.000

Tapi karena banyak teman Pongo yang benar - benar ingin mulai belajar 
bahasa Jepang dari 0, khusus dalam waktu singkat ini Pongo GRATISkan 
deh tapi slotnya terbatas ya, kalau teman Pongo sudah ga bisa daftar art-
inya slotnya habis ya

Makanya langsung buruan klik link dibawah ini untuk daftar

Gunakan kode voucher PONGOKIT untuk mendapatkan disc sebesar 10%

bit.ly/7dpongokit




