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JLPT Japanese Language Proficieny Test

JLPT adalah tes untuk mengukur kemampuan berbahasa Jepang untuk orang asing.
Pertama kali diadakan pada tahun 1984, kini JLPT dilaksanakan di 62 Negara,
dengan jumlah peserta mencapai 610,000 orang (2011)

Level JLPT terbagi menjadi lima level, dari N5 di paling bawah, hingga N1 di paling atas.
Berikut ini rata-rata jam belajar yang diperlukan untuk lulus setiap levelnya.
* Perhitungan bulan berdasarkan 4 jam belajar perhari x 5 hari perminggu x 4 minggu perbulam = 80 Jam / bulan

N5 :   300 - 600 jam = 4 bln - 8 bln
N4 :   600 - 1000 jam = 8 bln - 1 thn
N3 : 1000 - 1600 jam = 1 thn - 1.5 thn
N2 : 1600 - 2800 jam = 1.5thn - 3 thn
N1 : 2800 - 4800 jam = 3 thn - 5 thn

Level minimal untuk kuliah dengan
menggunakan Bahasa Jepang dan untuk bisa berkerja di Jepang

Dengan Belajar Bahasa di Jepang :  1 tahun
Dengan Belajar Bahasa di Jepang :  1.5 - 2 tahun

Kenapa Memilih Kuliah dengan Bahasa Jepang ?

 Pilihan jurusan jauh lebih banyak daripada dengan Bahasa Inggris

 Setelah lulus, peluang kerja jauh lebih luas dan bidang yang dapat dipilih lebih beragam

 Seandainya memilih pulang ke Indonesia setelah studi, kemampuan Bahasa Jepang menjadi nilai plus

 Kehidupan di Jepang menjadi sangat mudah dan praktis jika menguasai bahasanya

 Lebih mudah mencari pekerjaan sambilan (arubaito) jika diperlukan

Proses Pendaftaran Sekolah Bahasa Jepang

 Tahun ajaran mulai dari bulan April (untuk program 1 tahun) dan Oktober (untuk program 1.5 tahun)

 Harap menghubungi Mikata Japan di https://mikata-jp.com/rtc-booking/ minimal 6 bulan sebelum tahun ajaran
dimulai, karena proses seleksi berkas dan pengurusan visa pelajar tidak sebentar.

 Biaya pendaftaran dan persiapan kedatangan melalui Mikata Japan :  JPY 123,000,- (15 juta rupiah)
* Belum termasuk biaya sekolah Bahasa, tiket pesawat, akomodasi dll.
* Untuk detil layanannya, bisa anda cek di: www.mikata-jp.com/road-to-campus
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