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１．Deskripsi Kursus 

Periode Kursus Kapasitas 
Total Jam 

Belajar 

Durasi Belajar 

Dalam Minggu 

Periode 

Pendaftaran 

2 Tahun 

 

60 1600 80 Apr. 

1 Tahun 6 Bulan 
 

40 1200 60 Okt. 

                                            

２．Jadwal Kursus 

Kelas 

Pagi 

09：00～09：45 

Kelas 

Sore 

13：00～13：45 

09：50～10：35 13：50～14：35 

10：45～11：30 14：45～15：30 

11：35～12：20 15：35～16：20 

＊ Selain itu, ada kelas tambahan untuk masuk universitas, seperti matematika, bahasa Inggris, mata pelajaran umum, 
sains dll 

    

３．Proses Pendaftaran 

Kurusus 
1.Pengajuan 

Aplikasi 

Pendaftaran 

2.Ujian Masuk 3.Ujian 

4.Pengumuman  

Hasil Tes 
 

2 Tahun Kursus 
1 September s/d 10 

Oktober 

Awal Bulan Oktober Akan 

Dijadwalkan 

Menyesuaikan 

Tes 

Pertengahan Bulan 

Oktober 

1 Tahun 6 Bulan 

Kursus 10 Maret s/d 30 

April 
Awal Bulan April 

Akan 

Dijadwalkan 

Menyesuaikan 

Tes 

Pertengahan Bulan 

April 

Kurusus 
5. Pengajuan ke 

Imigrasi 

6. Penerbitan 

Certificate of 

Eligibility 

7.Penerbitan 

Visa 

8.Pemberangkatan 

ke Jepang 

2 Tahun Kursus Akhir Bulan 

November 
Akhir Bulan Februari 

Akhir Bulan 

Maret 
Awal Bulan April 

1 Tahun 6 Bulan 

Kursus 
Awal Bulan Juni Akhir Bulan Agustus 

Akhir Bulan 

September 
Awal Bulan Oktober 

 

※ Pendaftaran akan ditutup lebih cepat jika kuota terpenuhi dan memungkinkan diperpanjang jika kuota masih tersedia. 

Segerakan pendaftaran selagi masih terbuk. 
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４．Biaya 

(1) Biaya Kursus 

                                                    Hitungan Dalam Yen (¥) 
Periode Kursus 

Biaya Kursus  
Total 

Biaya 

Biaya Seleksi Biaya Masuk 
Biaya Materi 

Pembelajaran 
 Total  

2 Tahun 

Kursus 

Tahun Pertama  22,000 33,000  665,500 720,500 

1,386,000 
Tahun Kedua      665,500 665,500 

1 Tahun 6 

Bulan 

Kursus 

Tahun Pertama  22,000 33,000  665,500 720,500 

1,056,000  
6 Bulan Terakhir     335,500 335,500 

 
 ※Catatan : 

  ・Jika kelengkapan dokumen sudah diperiksa dan disetujui oleh pihak kami dan pihak Imigrasi maka 

sertifikat kelayakan (Certificate of Eligibility) akan segera diterbitkan, kami akan memberikan 

sertifikat kelayakan (Certificate of Eligibility) ketika pemohon sudah membayarkan biaya kursus tahun 

pertama dalam waktu 1 minggu dari penerbitan Certificate of Eligibility. 

・Untuk biaya kursus semseter berikutnya dimohon bibayarkan sebelum semseter dimulai. 

・Biaya ujian tidak termasuk dalam biaya kursus. 

・Keseluruhan biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa direfaund. Harap dipahami. Refaund berlaku ketika 

Certificate of Eligibility tidak bisa diterbitkan, kami akan membayarkan kembali kecuali biaya masuk 

dan biaya pendaftaran setelah mengikuti prosedur. 

1 Jika certificate of eligibility sudah diterbitkan tapi anda belum mengajukan permohonan visa. 

→ Surat bukti diterima oleh sekolah dan certificate of eligibility harus dikembalikan. 

2 Jika anda mendapatkan visa masuk ke Jepang tapi membatalkan berangkat ke Jepang. 

→ Kami harus mengkonfirmasi visa yang tidak digunakan dan anda harus mengembalikan surat tanda 

bukti diterima oleh sekolah. 

3 Jika permohonan pengajuan visa anda ditolak oleh Kedutaan Jepang. 

→ Anda harus mengkonfirmasi ke pihak sekolah dan mengembalikan surat tanda bukti diterima yang  

dikeluarkan oleh sekolah. 

※ Jika anda berhenti atau diberhentikan oleh pihak sekolah sebelum lulus, biaya kursus yang sudah dibayarkan   

tidak bisa dikembalikan. 
 

(2) Biaya Pendaftaran 
・Biaya pendaftaran 21.600 yen dibayarkan ketika setelah visa disetujui oleh Imigrasi. Pembayaran 

tidak diperlukan jika tidak diizinkan oleh Imigrasi. 
 

(3) Asrama 

・Biaya penggunaan asrama sesuai dengan yang tertulis dalam tabel dibawah. Jika anda menggunakan 

asrama sekolah, anda harus membayar satu kali untuk penggunaan 6 bulan kedepan, uang serah kunci 

(untuk 1 bulan) dan deposit (untuk 1 bulan) dibayarkan bersamaan dengan biaya kursus. Pelamar 

tidak dikenakan deposit jika langsung membayar asrama untuk penggunaan 1 tahun. Uang serah kunci 

tidak bisa dikembalikan. Periode kontrak asrama berjalan setiap setengah tahun (April - September, 

October - Maret) dan biaya yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan jika siswa pindah asrama. 

Jika anda menyewa asrama tapi belum tiba di Jepang atau anda pergi berbulan-bulan, anda tetap 

wajib membayar uang sewa asrama. Mohon untuk membayar tagihan utilitas seperti tagihan air, listrik 

dan lainnya sesuai tanggal yang ditentukan. Untuk siswa yang bersikap buruk sangat memungkinkan 

akan dikeluarkan dari asrama sekolah. 
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Biaya Asrama（1 Bulan）          Hitungan Yen (¥) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

Rincian Biaya Masuk Asrama            Hitungan Yen (¥) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Sistem Pembayaran 
 ・Harap dibayarkan biaya kursus selama 1 tahun, biaya pendaftaran, dan biaya asrama dalam 1 minggu 

setelah Certificate of Eligibility diterbitkan. 

 

Pembayaran via transfer dengan tujuan : 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 Ruangan 1 Orang Ruangan 2 Orang 
Ruangan 4 

Orang 

Asrama 

1K 
one-room type 

40,000 20,000  

1DK 
one bedroom 

42,000 21,000 18,000 

 Ruangan 1 Orang Ruangan 2 Orang 
Ruangan 4 

Orang 

A 
S 
R 
A 
M 
A 

1K 
one-room type 

Periode 6 

Bulan 

Sewa 240,000 120,000 

 

Serah 

Kunci 
40,000 20,000 

Deposit 40,000 20,000 

Total A:320,000 B:160,000 

Periode 1 

Tahun 

Sewa 480,000 240,000 

Serah 

Kunci 
40,000 20,000 

Deposit        0 0 

Total C:520,000 D:260,000 

 

 
Ruangan 1 Orang Ruangan 2 Orang 

Ruangan 4 

Orang 

A 
S 
R 
A 
M 
A 

1DK 
one bedroom 

type 

Periode 6 

Bulan 

Sewa 252,000 126,000 108,000 

Serah 

Kunci 
42,000 21,000 18,000 

Deposit 42,000 21,000 18,000 

Total E:336,000 F:168,000 G:144,000 

Periode 1 

Tahun 

Sewa 504,000 252,000 216,000 

Serah 

Kunci 
42,000 21,000 18,000 

Deposit 0 0 0 

Total H:546,000 I:273,000 J:234,000 

桐生信用金庫 前橋支店 

Kiryu Shinkin Bank Maebashi-Branch 

 

普通 口座番号：０２５４８３１ 口座名義人：ユ）サンセイ 

Account number：０２５４８３１ Account holder：SANSEI Co., Ltd. 
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６．Persyaratan Aplikasi 
(1) Mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan 12 tahun atau lebih. 

(2) Mereka yang memiliki seorang penjamin biaya untuk keperluan pembiayaan pendidikan. 

(3) Mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan bahasa Jepang paling sedikit 150 jam atau mereka yang 

memiliki sertifikat JLPT minimal N5. 

(4) Mereka yang telah lulus tahap seleksi bahasa Jepang dasar, kemampuan dasar, dan wawancara dari 

sekolah kami. 

(5) Mereka yang berjarak dibawah 5 tahun dari kelulusan pendidikan terakhir. 

 

７．Tahapan Seleksi 
1  Pemeriksaan dokumen, ② Tes tulis (Bahasa Jepang dasar, matematika, Bahasa Inggris, sains atau 

pengetahuan umum), ③ Wawancara (pemohon dan penjamin biaya). 

 

５．Alur Proses Pendaftaran Periode 2 Tahun  Periode 1 Tahun 6 

Bulan 

1  Pengajuan aplikasi (pendaftaran, resume, 

Bukti pembayaran, dll.)       

Pemohon⇒Sekolah 

9/1 s/d 10/31 3/10 s/d 4/30 

2  Pengecekan dokumen Sekolah 

9/1 s/d 10/31 3/10 s/d 4/30 

3  Ujian Masuk Pemohon 

Awal Oktober Awal April 

4  Pengumuman hasil tes dan pengiriman 

sertifikat bukti pemohon diterima oleh 

sekolah  
 

Sekolah ⇒ Pemohon 

Pertengahan Oktober Pertengahan April 

5  Pengajuan penerbitan  Certificate of 

Eligibility 
 

Sekolah ⇒ Imigrasi 
Akhir November Awal Juni 

6  Penerbitan  Certificate of Eligibility Imigrasi ⇒ Sekolah 
Akhir Februari Akhir Agustus 

7  Pembayaran (biaya kursus, dll) 
 

Pemohon ⇒ Sekolah 
Akhir Februari Akhir Agustus 

8  Pengiriman  Certificate of Eligibility 
 

Sekolah ⇒ Pemohon 

Awal Maret Awal September 

9  Pengajuan visa (membutuhkan passport, 

sertifikat bukti diterima, dan  Certificate of 
Eligibility) 

 

Pemohon ⇒ Kedutaan Besar Jepang 
Awal Maret 

 

 

Awal September 

 

10  Penerbitan visa Kedutaan Besar Jepang ⇒ Pemohon 
Akhir Maret Akhir September 

11  Pemberangkatan ke Jepang Pemohon 
Awal April Awal Oktober 
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８．Berkas Aplikasi 
Catatan 

1. Jika tidak tertulis (Copy), maka dokumen asli yang kami butuhkan. 

2. Seluruh sertifikat harus dilampirkan dalam Bahasa Jepang. 

. 

3. Pengiriman berkas aplikasi, untuk periode 1 tahun 6 bulan kursus（penerimaan siswa bulan Oktober）

setelah 10 Maret, untuk periode 2 tahun kursus（penerimaan siswa bulan April）setelah 1 September 

tahun sebelumnya. 

4. Berkas harus dalam bentuk hasil ketik computer, dilengkapi tanda tangan bila memang berkas tersebut 

membutuhkan tanda tangan. 

5. Mohon untuk dicek kembali kesesuaian berkas seperti nama, alamat, tahun lulus, gelar, dan sebagainya. 

   

6. Kami tidak menerima berkas yang tidak lengkap dan tidak bertanggung jawab bilamana ada pemalsuan 

isi berkas seperti pemalsuan pendapatan, tanda tangan dan lain-lain. 

7. Ada kemungkinan kami akan meminta berkas yang lain apabila ada keperluan khusus. 

8. Kami tidak akan mengembalikan berkas yang sudah kami terima kecuali Ijazah, untuk keperluan 

dokumentasi. Maka dari itu harap sapkan salinan dari setiap berkas yang dikirim. 

9. Jika dalam berkas yang dikirim terdapat kepalsuan, bahkan jika sampai calon siswa sudah diterima, 

sekolah berhak membatalkan penerimaan siswa tersebut. 

 

 

Ⅰ．Berkas Yang Harus Disiapkan Oleh Calon Siswa  

※ Nomor yang dilingkari, harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepang. 

１．Berkas pribadi yang harus disiapkan 

 Berkas yang 

dibutuhkan 
Keterangan 

１ 

 
10 Lembar pas foto 

4x3 cm 

・Foto diambil maksimal 3 bulan, tanpa topi, warna bakground sesuai 

kebangsaan dan tuliskan nama calon siswa dibelakang foto tersebut. 

２ 

 

 

Form aplikasi 

pendaftaran yang 

diberikan sekolah 

(sertakan foto) 

・Calon siswa yang mengisi dan menandatangani form aplikasi pendaftaran. 

・Tuliskan sesuatu yang lebih rinci dibagian riwayat hidup, usahakan aktifitas 

yang calon siswa lakukan dalam 3 bulan terkahir. 
 

③ 

 
Alasan study keluar 

negeri 

・Silahkan isi kolom ini berbentuk essai dengan urutan isian : 

1 Alasan belajar bahasa Jepang. 

2 Mengapa memilih study di Jepang? (jelaskan detil, apa yang akan 

dilakukan setelah studi selesai?, apa yang ingin dipelajari di Jepang?, 

apakah ada riwayat yang relevan dengan bahasa Jepang?, atau bahkan ada 

hal baru yang ingin anda mulai dengan belajar bahasa Jepang?). 

3 Jelaskan hal baik yang sedang/telah calon siswa lakukan demi bisa studi 

ke Jepang. 

4 Kenapa memilih belajar bahasa Jepang di Jepang? (Dan lebih detil lagi 

kenapa memilih Aoyama Japanese Language dibanding yang lain) 

5 Jika sudah lulus, apa yang akan calon siswa lakukan? (jika akan 

melanjutkan ke perguruan tinggi, hal apa yang ingin dipelajari?) 

6 Jika sudah lulus dari perguruan tinggi, apakah akan bekerja di Jepang 

atau kembali ke negara asal? 
 

④ 

 

 

Ijazah pendidikan 

terakhir 

・Pemohon dari China, Myanmar, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Nepal, Sri 

Lanka harus menyerahkan Ijazah asli dan akan dikembalikan setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

・Calon siswa yang masih dalam proses pendidikan ditingkat SMA sederajat 

harus menyerahkan surat bukti akan lulus dari sekolah. 
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⑤ 

 

 

Transkrip nilai 
・Transkrip nilai  

 

⑥ 

 

 

Bukti belajar 

minimal 150 jam 

・Sertifikat berupa bukti bahwa calon siswa sudah belajar bahasa Jepang 

seminimalnya 150 jam (diterbitkan oleh lembaga pengajar dengan isi ①nama 

kursus, ②periode belajar, ③subjek materi pembelajaran, ④total jam 

belajar, ⑤absensi, ⑥level target pencapaian JLPT  ⑦bahan ajar yang 

digunakan, menggunakan surat dari lembaga pengajar bahasa Jepang, nama 

lembaga pengajar dan alamatnya, tanda tangan). 

７ Copy paspor Copy semua halaman paspor 

８ Surat hasil medical 

check up 

・Surat hasil medical check up maksimal kurun waktu 3 bulan terakhir. 
 

 

 

２．Berkas lain yang harus disiapkan 
 

 
Berkas yang dibutuhkan Yang bersangkutan 注意点(Attention point) 

⑨ 
Copy kartu keluarga 

 

Calon siswa dari China, 
Myanmar, Bangladesh, 

Mongolia, Vietnam, Nepal, 

Sri Lanka. 

・Copy kartu keluarga 

⑩ 
Surat bukti 

diberhentikan sekolah 
Di dropout sekolah 

・surat yg diterbitkan oleh lembaga pendidikan 

terkait, berisis periode masa aktif dan 

absensi calon siswa selama menjadi pelajar 

dilembaga pendidikan terkait. 

11 
Foto kelulusan 

pendidikan terakhir 
Calon siswa yang sudah 

lulus 

・Akan dikembalikan setelah dilakukan 

pengecekan. 

12 
Hasil tes kemampuan 

Bahasa Jepang 

JLPT 
・Tidak masalah lulus atau gagal, mohon 

lampirkan hasil tes tersebut 
J.TEST 

NAT-TEST 

⑬ 
Sertifikat jabatan 

pekerjaan/paklaring 

Calon siswa yang 

pernah bekerja 

・Diterbitkan oleh perusahaan terakhir 

bekerja, berupa nama perusahaan, periode 

bekerja, jenis pekerjaan, dan lainnya. 

※ Calon siswa bulan Oktober yang lulus pendidikan terakhir pada bulan Juli setelah mengajukan aplikasi seperti bukti 

kelulusan dan transkrip nilai. 
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Ⅱ．Berkas Yang Harus Disiapkan Penjamin  

※ Nomor yang dilingkari, harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepang. 

１．Berkas Yang Harus Disiapkan 
 Berkas yang dibutuhkan Keterangan  

⑭ Bukti penghasilan Penjamin ・Bukti penghasilan penjamin dalam bentuk 

print out dan dilengkapi tanda tangan. 

 

⑮ Daftar keluarga yang membantu 

keuangan 

・Keterangan setiap anggota keluarga berupa kewarganegaraan, 

nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, pekerjaan, alamat, 

tinggal bersama/berpisah. 

 

⑯ Orang tua Bukti hubungan keluarga ・Berkas yang berisi penjelasan hubungan 

dengan calon siswa dan penjamin 

 

Kartu keluarga ・Keterangan hubungan anggota keluarga  

Akta kelahiran ・Calon siswa dan penjamin  

KTP ・Calon siswa dan penjamin  

Selain orang 

tua 

Penjelasan 

· Sebagai bukti kesiapan keuangan (1) berkas 

bukti jabatan/pekerjaan, (2) bukti penghasilan, 

(3) bukti pembayaran pajak, (4) bukti saldo dan 

buku tabungan. 

・Berisi penjelasan mengapa 

orang tua tidak menjadi 

penjamin finansial, dan 

mengapa orang lain menjadi 

penjamin finansial. 

 

 

⑰ Bukti saldo setoran bank (asli) ・Jumlah uang harus bias menutupi kebutuhan 

pendidikan calon siswa. 

 

⑱ Surat 

keterangan 

bekerja/surat 

keterangan 

jabatan 

Sertifikat keterangan bekerja 

(asli) 

※Dalam kasus pertanian dll., 

Sertifikat (asli) yang 

dikeluarkan dari lembaga publik 

diperlukan 

・Diterbitkan oleh tempat bekerja, Berisi 

nama perushaan / alamat perusahaan / no 

telepon / fax / periode bekerja / deskripsi 

pekerjaan / jabatan, dll.  

 

Salinan daftar 

perusahaan (asli) 

atau izin usaha / 

pengembalian pajak 

Transkrip daftar 

perusahaan (Asli) 

atau Salinan izin 

usaha, formulir 

pengembalian pajak, 

dll. 

・Penjamin yang memiliki perusahaan, atau berwirausaha. 

※ Jika penjamin dari Nepal adalah wiraswasta, 

kirimkan salinan sertifikat pendaftaran pajak 

dengan nomor rekening permanen. 

 

⑲ Sertifikat pembayaran pajak (asli) ・Penjamin yang memiliki pendapatan tahunan 

(3 tahun terakhir), pendapatan total dan 

pendapatan aktual setelah pengurangan pajak. 

 

 

２－１．Dokumen Yang Disiapkan Penjamin Luar Negeri 

 Berkas yang dibutuhkan 注意点(Attention point)  

⑳ Salinan buku tabungan bank (3 

tahun terakhir) 

・Salinan berwarna atau foto berwarna. Proses pencetakan 

saldo deposit menjadi jelas. Jika Anda menyetor sejumlah 

uang, kirimkan pernyataan juga tentang bagaimana uang itu 

dihasilkan dan lampirkan buktinya. 

 



9 

 

㉑ Sertifikat pendapatan tahunan 

(asli) 

・Diterbitkan oleh tempat bekerja (selama 3 tahun terakhir) dan 

pernyataan bukti kemampuan dukungan finansial. 

・ Jika penjamin menjalankan perusahaan, penjamin memerlukan 

sertifikat pembayaran pajak yang dengan jelas menunjukkan 

pendapatan tahunan sebagai manajer。 

・Jika Anda memiliki aset selain deposit, harap lampirkan dokumen 

pernyataan tentang asset tersebut. 

 

 

２－２．Dokumen Yang Disiapkan Penjamin Berada di Jepang 
 Berkas yang dibutuhkan Keterangan  

22 Stempel sertifikat pendaftaran (asli) ・Stempel sertifikat pendaftaran dicap pada laporan keuangan  

23 Kartu penduduk penjamin atau 

sertifikat pendaftaran orang 

asing (asli) 

・Semua rumah tangga terdaftar 
 

 

 

 

２－３．Dokumen Yang Harus Diserahkan Saat Calon Siswa Membayar 

 
Berkas yang dibutuhkan Keterangan 

24 Sertifikat pembayaran beasiswa 

(asli) 

・Penerima beasiswa 

 

 

㉕ Sertifikat pendapatan tahunan 

(asli) 

・Sertifikat yang dikeluarkan oleh tempat penjamin bekerja 

(selama 3 tahun terakhir) yang dapat membuktikan kemampuan Anda 

untuk membayar biaya. 

 

 

９．Kewajiban dan Tanggung Jawab Penjamin 

 Penjamin finansial memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap calon siswa. 

1 Bertanggung jawab terhadap pembayaran biaya kursus dan biaya hidup calon siswa. 

2 Bertanggung jawab terhadap masalah akademik, masalah finansial dan keseharian calon siswa. 

3 Bila penjamin tidak bisa bertanggung jawab terhadap hal yang disebutkan diatas, sangat 

memungkinkan bila calon siswa kami pulangkan kembali ke negara asalnya. 
 

10．Panduan Aplikasi 
 ・Mohon untuk bawa atau kirimkan berkas (form aplikasi, resume, berkas keterangan biaya, berkas penghasilan tahunan) 

ke sekolah kami. Setelah itu, calon siswa yang lulus tahap seleksi akan diminta untuk mengirim berkas lain yang 

mungkin diperlukan. 

 

＜Alamat aplikasi atau pertanyaan＞ 

青山日本語学院 Aoyama Japanese Language Academy 

 

〒371―0805 群馬県前橋市南町 3-24-1 

Postal code 371-0805 

3-24-1 Minamicho, Maebashi City, Gunma Prefecture  

 

TEL ＋81－27－288-0613 FAX ＋81－27－288-0614 

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

１．Biaya Tempat Tinggal 
   ・Kami menyediakan asrama untuk para siswa, tapi jika calon siswa memilih untuk mencari tempat   

tinggal sendiri, mungkin setidaknya membutuhkan biaya sekitar ¥150.000  (perbulan) termasuk uang 

serah terima kunci, keamanan, deposit, brokbiaya broker, dan lainnya. 

２．Biaya Hidup 
・Biaya hidup perbulan sekitar ¥80.000 s/d ¥100.000 diluar biaya kursus. 

Akan sangat sulit bila calon siswa mengcover seluruh kebutuhan hanya dengan mengandalkan penghasilan 

kerja paruh waktu . Bahkan, jika calon siswa belum mahir berbahasa Jepang, akan sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Itu akan memakan waktu 3 sampai 6 bulan untuk bisa berbahasa 

Jepang, jadi harap persiapkan uang untuk itu. 

 ３．Kerja Paruh Waktu 
    ・Calon siswa diperbolehkan untuk bekerja paruh waktu selama 28 jam perminggu, sehingga masih 

cukup waktu untuk belajar. Calon siswa akan mendapatkan izin beraktivitas kerja paruh waktu dari 

Imigrasi. 

４．Asuransi Kesehatan 
・Misal calon siswa terkena penyakit atau cidera calon siswa akan tergabung dengan asuransi 

kesehatan nasional Jepang. Jika calon siswa rutin membayar angsuran asuransi, calon siswa akan 

mendapatkan pengurangan biaya sebesar 70% (30% ditanggung sendiri) saat menerima perawatan medis di 

rumah sakit. Biaya angsuran asuransi ini dibayar terpisah tidak termasuk dalam biaya kursus. 

 

12. Catatan 
  ・Jika biaya kursus, biaya asrama dan lainnya tidak terbayarkan sangat memungkinkan visa dicabut 

dan calon siswa dipulangkan ke negara asalnya. 


