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tinggal di Maebashi !
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Ayo Belajar di

M a e b a s h i ！



Aoyama  Japanese Language Academy

Dekat dengan 
Balai Kota & 
Kantor Prefektur
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Alamat ： 3-24-1 Minami-cho,

Maebashi, Gumma 371-0805

TEL:027-288-0613 FAX:027-289-0614

E-mail: aoyama-jls@tbz.t-com.ne.jp



Aoyama  Japanese Language Academy

・Mengapa Maebashi?

・Mengapa Gunma? 

・Mengapa 

Aoyama  Japanese 

Language Academy?
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Mengapa Gumma・Maebashi?

１ Berada dekat dengan kantor Prefektur

⇒ Karena ini dekat lokasi kantor prefektur, semua prosedur dapat 
diselesaikan.    

２ Maebashi/Takasaki

⇒ Maebashi berjarak sekitar 1 jam dengan Shinkansen dari Tokyo.

Sekitar dua jam dengan kereta biasa. Tiba dalam 1,5 jam 
dengan mobil.  

３ Biaya hidup murah

⇒ Biaya hidup murah! Termurah se-Jepang! Maebashi adalah kota 
yang biaya hidupnya termurah.
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4 Populasi orang asing  besar

⇒ Gunma menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah populasi orang    

asing terbesar di Jepang!

Bahkan setiap unsur lembaga memiliki organisasi khusus 

orang asing.

5 Risiko bencana alam yang rendah

⇒ Tidak ada tsunami dan jarang sekali terjadi gempa bumi.

6 Kota yang tidak macet, tenang dan aman

⇒ Lokasinya sangat mendukung untuk belajar dengan tenang dan fokus.
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Mengapa harus Aoyama Japanese Language Academy?

1. Lokasi strategis. 
Sekolah berada didekat stasiun Maebashi, dekat dengan asrama, berbelanjapun mudah.

2. Biaya pendidikan terbaik. ※B(page8)

Pembayaran penuh adalah pembebasan dari biaya seleksi dan biaya masuk.
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3. Asrama murah dan dilengkapi dengan fasilitas 
alat kebutuhan sehari-hari. ※B,C(page8,9)

Kami memiliki 3 asrama yang berjarak 15 menit dari sekolah. 

4. Memiliki program beasiswa  ※D(page10~13)

5. Kami menyediakan informasi Part Time Job untuk siswa

6. Anda tidak hanya bisa belajar bahasa Jepang tetapi juga mata pelajaran 

yang diperlukan untuk melanjutkan ke universitas seperti 

matematika, sains, pengetahuan umum & bahasa 
Inggris.



Melihat dari "indeks perbedaan area harga konsumen (rata-rata nasional = 100)" yang menunjukkan perbedaan 

tingkat harga antar wilayah berdasarkan prefektur, yang tertinggi adalah 104,4 di Tokyo dan yang terendah 96,2 di 

prefektur Gunma. Prefektur Gunma memiliki tingkat harga 8,5% lebih rendah dari Tokyo. Berdasarkan kota, yang 

tertinggi adalah Kota Kawasaki, Prefektur Kanagawa (105,3), dan yang terendah adalah Kota Maebashi, Prefektur 

Gunma (96,1). Indeks perbedaan regional dalam harga konsumen menurut prefektur (komprehensif) 2015

(Sumber: situs web Biro Statistik, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi)
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Perbandingan Biaya
※B

Biaya Pendidikan Biaya asrama Harga
Indeks perbedaan 
regional harga 
konsumen (Rata-rata 
nasional = 100)

Periode 1.5 tahun Periode 2 tahun

Sekolah di 
Tokyo

¥1,099,432
⇒
Hampir 1.1 juta yen

¥1,428,910
⇒
Hampir 1.43 juta yen

¥39,364
⇒
Hampir 40,000 yen

Tokyo : 104.4

Tertinggi di Jepang

Aoyama 
Japanese 
Language 
Academy

¥1,056,000 ¥1,386,000 ¥16,000
～ ¥42,000

Gunma : 96.2
Maebashi : 96.1
Terrendah di 
Jepang

Perbandingan Sekitar 4% lebih 
murah

Sekitar 3% lebih 
murah

Tergantung individu Sekitar 6% lebih 
murah
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Biaya Pendidikan (Pembayaran penuh dibebaskan dari biaya masuk  ¥33.000 

& biaya seleksi 22.000)

Periode Kursus Pembayaran Penuh

1 Tahun 6 Bulan ￥1,001,000

2 Tahun ￥1,331,000

Biaya Pendidikan (Pembayaran 1 tahun penuh dibebaskan dari biaya masuk)

Periode Kursus

Periode 

Pembayaran

Pembayaran 

1 Tahun

Total

1 Tahun ￥687,500

1 Tahun 6 Bulan 6 Bulan ￥335,500 ￥1,023,000

2 Tahun 6 Bulan ￥330,000 ￥1,353,000



apartment
1DK

one bedroom
type

Pembayaran 6 bulan

Sewa 252,000

Serah kunci 42,000

Deposit 42,000

Total 336,000

Pembayaran 1 tahun

Sewa 504,000

Serah kunci 42,000

Deposit 0

Total 546,000

※D
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Asrama one-room 
type

Pembayaran 6 bulan

Sewa 240,000

Serah kunci 40,000

Deposit 40,000

Total 320,000

Pembayaran 1 tahun

Sewa 480,000

Serah kunci 40,000

Deposit 0

Total 520,000

Biaya asrama    unit：円(Yen)
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⇑ Asrama 3  (11 menit dari sekolah)

Asrama 2 ⇒
(10 menit dari 

sekolah)

Sekolah⇒

⇐ Asrama 1 
(15 menit dari sekolah)

※C
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※D-1

Beasiswa
１．Siswa yang berhasil lulus N2

(50% dari setengah tahun biaya sekolah )
135,000 yen (biaya sekolah 45,000 yen × 6 bulan × 0.5)
Benefit : 35,000 yen saat lulus tes, 100,000 yen saat kelulusan.

２．Siswa yang berhasil lulus N1

(80% dari setengah tahun biaya sekolah)

216,000 yen (biaya sekolah 45,000 yen × 6 bulan × 0.8)
Benefit : 50,000 yen saat lulus tes, 166,000 yen saat kelulusan.

※ Syarat & ketentuan

① Dinominasikan oleh mitra sekolah

② Absensi minimal 90%

③ Tinggal di asrama sekolah

④ Saat lulus N2 harus mengambil N1
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※D-2

Beasiswa

３. Siswa dengan absensi yang tinggi

Siswa yang memiliki absensi diatas 95% dalam 6 bulan

(3 kali telat = 1 absen)

3,000 yen
※ Syarat & ketentuan

Tinggal di asrama sekolah



Beasiswa

４.Siswa dengan pencapaian terbaik

Rata-rata poin (total poin ÷ 6 subject) tes (kosakata,

tata bahasa, pemahaman bacaan, pemahaman

mendengarkan, menulis, percakapan) dua kali dalam

enam bulan dua kali berturut-turut 90 poin atau lebih

5,000 yen

※ Syarat & ketentuan

Tinggal di asrama sekolah
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※D-3
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※D-4

Beasiswa

５. Siswa yang memiliki absensi dan pencapaian tinggi

① Tingkat kehadiran minimal 90% dalam 6 bulan (1 late will be

late for 3 tardies)

② Nilai rata-rata (total poin ÷ 6 subject) tes 2 kali dalam 6 bulan

(kosakata, tata bahasa, pemahaman bacaan,

pemahaman mendengarkan, menulis,

percakapan) secara berturut

mendapatkan 90 poin atau lebih.

30,000 yen
※ Syarat & ketentuan

Tinggal di asrama sekolah



Penjelasan detil :

〒371-0805 群馬県前橋市南町3丁目24-1
TEL：027-288-0613 FAX：027-288-0614
MAIL：aoyama-jls@tbz.t-com.ne.jp
https://tetsusou88.wixsite.com/aoyama
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群馬県内のアルバイト（青山日本語学院）
Part-time job di Gunma (Aoyama Japanese Language Academy)

ヤマト運輸株式会社 群馬ベース店

勤務地：群馬県前橋市 ⁄前橋大島駅

職種：配達・配送・宅配便、品出し(ピッキング)

給与：時給900円～1,150円

勤務時間：06:00～翌日06:00

Yamato Transport Co., Ltd. Gunma base store

Lokasi : Maebashi, Gunma ⁄ Stasiun Maebashi Oshima

Jenis pekerjaan : Pengiriman, kurir

Gaji/jam : 900 yen s/d 1,150 yen

Jam kerja : 24 jam (flekseibel)

株式会社武蔵野

勤務地：群馬県高崎市 ⁄⁄高崎駅（車15分）

職種：仕分け・シール貼り、ライン作業、品出し(ピッキング)

給与：時給900円～1,130円

勤務時間：17:00～23:00、09:00～18:00、14:00～23:00

Musashino Co., Ltd.

Lokasi : Takasaki, Gunma ⁄ Stasiun Takasaki

Jenis pekerjaan : Pabrik makanan, sortir, pengemasan, pengiriman

Gaji/jam : 900 yen s/d 1,130 yen

Jam kerja : 17: 00-23: 00, 09: 00-18: 00, 14: 00-23: 00

タマムラデリカ株式会社 第二工場

勤務地：玉村町 ⁄前橋駅

職種：食品・飲料系製造スタッフ

時給：900円～

勤務時間：08:00～17:00

Tamamura Delica Co., Ltd. Second Plant

Lokasi : Tamamura-machi ⁄ Stasiun Maebashi

Jenis pekerjaan : Pabrik makanan, pengemasan

Gaji/jam : 900 yen～ Jam kerja : 08:00 s/d 17:00 (fleksibel)

トオカツフーズ株式会社 足利工場

勤務地：栃木県足利市 ⁄富田駅

職種：食品・飲料系製造、工場・製造その他

時給：880円～ ※22時以降25％UP

勤務時間：①08:00～16:00、②16:00～22:00、③22:00～05:00

Tokatsu Foods Co., Ltd. Ashikaga Plant

Lokasi : Ashikaga, Tochigi Prefecture ⁄Stasiun Tomita

Jenis pekerjaan : Pabrik makanan, minuman

Gaji/jam : 880 yen～ ※ 25% up dari pukul 22:00

Jam kerja :①08:00 to 16:00, ②16:00 to 22:00, ③22:00 to 05:00 
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串カツ田中 前橋店

勤務地：前橋市 ⁄ 新前橋駅

職種：1）接客/ホール、厨房/キッチン、仕込みスタッフ

時給：1,050円～

勤務時間：11:00～翌0:00 [1日3時間からOK]

Chopsticks cutlet Tanaka Maebashi

Lokasi : Maebashi ⁄ Stasiun Shin Maebashi

Jenis pekerjaan : 1) Customer service / hall, kitchen,

Gaji/jam : 1,050 yen～

Jam kerja : 11:00 s/d 0:00 (besoknya)

無添くら寿司前橋荒牧店

勤務地：前橋市 ⁄ 群馬総社駅

職種：1）接客/ホール、

2)お寿司・サイドメニュー作り(キッチン)

時給：880円～

勤務時間：9:00～23:30 [1日3時間からOK]

Natural food Kura Sushi Maebashi Aramaki

Lokasi : Maebashi ⁄ Stasiun Gunma Soja

Jenis pekerjaan : 1) Customer service / hall, 2) membuat sushi/dapur

Gaji/jam : 880 yen～

Jam kerja : 9:00 s/d 23:30 (fleksibel)

マクドナルド新前橋店

勤務地：群馬県前橋市 ⁄ 新前橋駅

職種：マクドナルドクルー

時給：850円～ ※ 土日祝日は時給50円アップ

勤務時間：8:00～22:00

Mcdonald's Shin Maebashi store

Lokasi : Maebashi, Gunma  ⁄ Stasiun Shin Maebashi

Jenis pekerjaan : Pramuniaga

Gaji/jam : 850 yen～ ※ Extra 50 yen saat kerja dihari libur 

Jam kerja : 8:00 -22:00

セブン-イレブン前橋箱田町店

勤務地：前橋市 その他

職種：接客販売、レジ操作

時給：850 ～ 1,050円

勤務時間：14:00 ～ 18:00、18:00 ～ 22:00、22:00 ～ 1:00、

6:00 ～ 9:00

Seven-Eleven Maebashi Hakada-machi

Lokasi : Maebashi, dan tempat lain

Jenis pekerjaan : Pramuniaga

Gaji/jam : 850 s/d 1,050 yen

Jam kerja : 14:00 s/d 18:00, 18:00 s/d 22:00, 22:00 s/d 1:00, 6:00 s/d 9:00
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https://jp.indeed.com/cmp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-1
https://jp.indeed.com/cmp/%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3--%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%B3


餃子の王将前橋問屋町店

勤務地：前橋市 ⁄ 新前橋駅

職種：飲食・フード（ホール）

時給：900円

勤務時間：11:00 ～ 23:30(週1日・2時間/日から)

Dumplings king Maebashi tonyamachi shop

Lokasi : Maebashi ⁄ Stasiun Shin Maebashi

Jenis pekerjaan : Pelayan restoran

Gaji/jam : 900 yen

Jam kerja : 11:00 s/d 23:30

株式会社メッセ 前橋営業所

勤務地：高崎市

職種：食品工場での製造スタッフ(いなり寿司や細巻、ご

飯等の製造)

時給：1,000円～1,250円(残業時1,250円～)

勤務時間：8:00～17:00、15:00～24:00

Messe Maebashi Office

Lokasi : Takasaki

Jenis pekerjaan : Staf pabrik di pabrik makanan (Pembuatan sushi Inari, roti gulung

tipis, nasi, dll.)

Gaji/jam : 1,000 yen s/d 1,250 yen (lembur 1,250 yen～)

Jam kerja : 8:00 s/d 17:00, 15:00 s/d 24:00
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* Pekerjaan paruh waktu yang dapat dimiliki siswa adalah 28 

jam seminggu. Ketika siswa yang bekerja paruh waktu lebih 

dari 28 jam bisa terkena sanksi secara hukum.

・留学生ができるアルバイトは1週間に28時間までです。28時間
を超えてアルバイトすると、法律で罰せられます。



SEPUTAR VISA TOKUTEI GINOU

• Siswa yang lulus dari Aoyama Japanese Language dapat melanjutkan ke universitas di 

Jepang dan juga mencari pekerjaan di Jepang dengan dukungan keahlian khusus. 

Sekolah akan memberikan panduan tentang tes penilaian keterampilan dan 

pengenalan pekerjaan bagi mereka yang telah lulus setidaknya JLPT N4.

• Bahkan jika anda mencoba datang langsung dari luar negeri untuk mencari pekerjaan 

di Jepang menggunakan visa keahlian khusus, itu sangat sulit terwujud. Menjadi 

pelajar asing dengan belajar bahasa Jepang terlebih dahulu lebih diuntungkan dan 

diutamakan oleh perusahaan Jepang karena mereka sudah mengetahui seluk beluk 

dan budaya kehidupan di Jepang.
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１．Keterampilan khusus

(Gaji sama dengan orang Jepang. Sangat memungkinkan

mendapatkan kerja, bahkan jika anda hanya lulusan SLTA/sederajat)

Untuk mendapatkan visa keahlian 

khusus No. 1, Anda harus (1) lulus Tes 

Kecakapan Bahasa Jepang N4, (2) 

lulus tes evaluasi dan pengukuran 

keahlian dari setiap industri, dan (3) 

mencari tempat kerja ( perusahaan). 

Evaluasi keterampilan dan tes 

pengukuran saat ini dilakukan di 4 

bidang di Jepang, tetapi ada rencana 

untuk menambah jumlah bidang 

tempat tes akan dilakukan.
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No. 1 (14 bidang industri)

Masa Tinggal Periode 4 bulan, periode 1 tahun 6 bulan 

dan bisa terus diperbarui dan paling 

panjang 5 tahun.

Tingkat Keahlian Dibuktikan dengan ujian (keterampilan yang 

membutuhkan pengetahuan atau 

pengalaman yang cukup untuk masuk ke 

bidang industri tertentu)

JLPT Level Membutuhkan JLPT minimal N4

Membawa Keluarga Tidak diizinkan

Dukungan organisasi 

penerima atau organisasi 

pendukung pendaftaran

Memungkinkan



2．14 Lapangan industri dan lokasi uji domestik

(tes evaluasi keterampilan)
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Jenis Industri Gaji Waktu Ujian

Nursing care Juli-Agustus 2020 

(jadwal bisa berubah)

Building Cleaning 

Management 

¥160.000 s/d 

¥270.000

Agustus-September 

2020 (jadwal bisa 

berubah)

Machine Parts & 

Tooling Industries 

Belum ditentukan

Industrial Machinery 

Industry 

Electric, Electronics 

and Information 

Industries 

Construction Industry 

Shipbuilding and Ship 

Machinery Industry 

¥180.000 s/d 

¥260.000

Jenis Industri Gaji Waktu Ujian

Automobile 

Maintenance 

Industry

Belum ditentukan

Aviation (Aircraft 

maintenance, etc.)

¥150.000 s/d ¥300.000 Agustus 2020 (jadwal bisa 

berubah)

Accommodation 

Business

¥160.000 s/d ¥250.000 Juli 2020 (jadwal bisa 

berubah)

Agriculture ¥80.000 s/d ¥150.000 Juni 2020 & Maret 2021 

(jadwal bisa berubah)

Fishery ¥130.000 s/d ¥300.000 Belum ditentukan

Food & Beverage 

Manufacturing 

Industry

¥150.000 s/d ¥250.000 September & November 

2020, Januari 2021 (jadwal 

bisa berubah)

Restaurant 

Business

¥170.000 s/d ¥200.000 September 2020 (jadwal 

bisa berubah)


