
 

 

 

 

  

 

Kyoshin Language Academy 

Ayo belajar di Kyoto! Ayo belajar di Kyoshin LA! 
 

“Ingin memiliki‘kemampuan yang tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang’”untuk 

menjawab kebutuhan pelajar asing, pada bulan April 2014 Kyoshin Language Academy Kyoto Ekimae akan membuka 

sekolah di Kyoto, yang dikenal sebagai kota Internasional tempat berkumpulnya orang dari seluruh penjuru 

dunia. Dengan menggabungkan keunikan yang dimiliki Kyoto sebagai ibukota lama yang masih banyak terdapat 

kebudayaan tradisionalnya, kami akan terus mendukung sepenuhnya kehidupan pelajar asing. 

☆Apa kelebihan Kyoshin LA Kyoto Ekimae? 

 
1. Pemerolehan kemampuan yang tinggi dalam berkomunikasi“Ingin berbicara menggunakan bahasa 

Jepang, ingin melanjutkan sekolah di Jepang, ingin bekerja menggunakan bahasa Jepang”walaupun tujuannya 

berbeda-beda, bagi anda semua yang belajar bahasa Jepang di Jepang, ingin mahir dalam kemampuan 

berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang adalah harapan yang umum. Kyoshin Language Academy Kyoto Ekimae 

bukanlah sekolah yang dikemas dalam bentuk untuk masuk perguruan tinggi, tetapi dengan kurikulum yang 

menekankan“mendengarkan dalam bahasa Jepang”dan“berbicara menggunakan bahasa Jepang”. 2. Pemahaman mengenai budaya Jepang 

Jika kamu tinggal di Jepang dan terlebih lagi jika kamu tinggal di Kyoto, sangat amat disayangkan 

jika kamu hanya mahir berbahasa Jepang saja. Di dalam kehidupan sehari-hari kamu di Kyoto, kamu dapat 

berinteraksi langsung dengan kebudayaan tradisional Jepang yang ada, sehingga kamu dapat memahami 

lebih dalam tidak saja Bahasa Jepang tapi juga Budaya Jepang yang tersirat di dalam Bahasa mereka. 

Dan terlebih lagi, selain kamu bisa mengenal budaya asing, kamu juga bisa mengenal kembali budaya 

negeri sendiri yang mungkin tidak kamu sadari selama ini. 

 Pelaksanaan kegiatan sekolah bertabur pengalaman kebudayaan 

 Pelaksanaan tur pengalaman kebudayaan Jepang (opsional, 6 kali dalam setahun) 

* Dan lain-lain, masih banyak lagi program yang  

diperuntukkan pelajar asing di Kyoto 

 

3. Pertukaran kebudayaan Internasional 

Karena Kyoto adalah kota internasional tempat berkumpulnya berbagai orang dari seluruh 

penjuru dunia, anda dapat menambah kenalan baru dengan penduduk sekitar, mahasiswa 

Jepang maupun pelajar asing dari negara lainnya. 

 Pelaksanaan pertemuan lintas budaya yang mengundang mahasiswa Jepang, 

karyawan perusahaan, dll 

 Pelaksanaan kunjungan sekolah dan kunjungan perusahaan 

* Dan lain-lain, masih banyak lagi program yang diperuntukkan pelajar asing di Kyoto 

4. Langkah lebih lanjut perihal masa depan 

☆ Bagi yang bertujuan untuk masuk perguruan tinggi di Jepang 
Segera setelah anda masuk sekolah, anda dapat mengikuti kelas EJU yang dilaksanakan 

dalam bahasa Inggris! Bimbingan belajar Kyoshin menggunakan sistem know-how dalam 

pelaksanaannya mempersiapkan diri untuk ujian persiapan perguruan tinggi dalam bahasa 

Inggris. Karena belajar dalam bahasa Inggris, terlepas dari kemampuan bahasa Jepang, 

agar waktu anda lebih efektif maka anda dapat segera mulai mempersiapkan diri belajar 

matematika, kimia, fisika dan lainnya. 

☆ Bagi yang bertujuan untuk bekerja 

Bagi yang“ingin bekerja di Jepang”atau pun“ingin bekerja dengan menggunakan bahasa Jepang”, adalah 

sangat penting memiliki kemampuan yang tinggi dalam berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Di Kyoto Ekimae, 

dengan kurikulum yang umum, terdapat pula pengajaran yang mendukung untuk memiliki ketrampilan dan 

kemampuan tinggi dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Selain itu, sekolah juga akan memberikan 

saran dalam mencari perusahaan dan bagaimana cara menulis resume yang baik dan benar. Serta terdapat 

pelatihan wawancara. 

☆ Bagi yang bertujuan untuk meningkatkan karir 

Jika dapat lulus dalam JLPT (tes kemampuan bahasa Jepang) yang dapat digunakan di seluruh dunia, 

maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pekerjaan, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, 

pengakuan kualifikasi serta pengakuan akreditasi pada suatu universitas. Di Kyoto Ekimae, dengan 

kurikulum yang umum, terdapat pula pengajaran untuk menempuh tes kemampuan bahasa Jepang. 

Kyoto Ekimae 
School 

Ada Sistem 
Beasiswa http://www.kla.ac/ 

http://www.kla.ac/


 

 

 

 

 

Kyoshin Language Academy 

Apakah tahu dengan peribahasa  

"Bangun pagi akan membawa manfaat, yang bangun kesiangan 
rejekinya dipatok ayam"? 

Bagi kamu yang berpikir untuk sekolah ke Jepang pada bulan 10,  

bagaimana kalau berangkat pada bulan 7?  

Sekarang, kalau memutuskan untuk berangkat pada bulan 10,  

maka biaya sekolah bulan 7 sampai bulan 9 akan gratis! 

Direkomendasikan bagi kamu yang ingin melanjutkan sekolah ke universitas di Jepang 

setelah lulus SMA pada bulan 6. 

Terlebih lagi, direkomendasikan kepada kamu yang kemampuan bahasa Jepangnya masih 

tingkat dasar. Semakin cepat memulai belajar bahasa Jepang di Jepang, maka akan sangat 

berguna untuk melanjutkan sekolah nantinya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, ayo 

rebut kemenangan berhasil lulus masuk universitas! 

★Kyoto Ekimae School Q&A 
● Lokasinya dimana? 

Dari stasiun JR Kyoto berjalan kaki hanya 3 menit! 

● Periode belajarnya? 

Dapat memilih periode belajarnya! 

6 bulan, 1 tahun, 1 setengah tahun, 2 tahun. 

Disesuaikan dengan tujuan anda, maka anda dapat 

memilih saat yang paling tepat. Terdapat pula 

periode jangka pendeknya 

Biaya  * Harap melakukan pembayaran biaya sekolah untuk selama 6 bulan atau 1 tahun.                         

 Pembayaran pertama Pembayaran kedua Jumlah tahunan 

Biaya pendaftaran 21,600 - 21,600 

Biaya masuk 54,000 - 54,000 

Biaya sekolah 324,000 324,000 648,000 

Biaya fasilitas 19,440 19,440 38,880 

Biaya aktivitas 10,800 10,800 21,600 

Total 429,840 354,240 784,080 
  

Jika kamu memilih untuk membayar 1 tahun

 pada saat mendaftar 
784,080 

 (unit Jepang Yen) 

 

* Jika pajak di Jepang 

naik, maka ada 

kemungkinan pihak 

sekolah akan menaikkan 

biaya sekolah. 

* Silahkan membeli 

keperluan materi sekolah 

setelah masuk sekolah. 

● Apakah ada pembebasan  

biaya sekolah? 

Terdapat sistem beasiswa. Untuk informasi lebih 

lanjut, silahkan hubungi kami! 

● Akomodasinya? 

Kyoshin Language Academy menyediakan akomodasi 

berupa tipe apartemen atau pun share house yang aman 

dan nyaman untuk pelajar asing.  

Hubungi kami: Kazuyuki KONDO 

e-mail: kla-kyoto@kla.ac 

TEL: +81-75-352-0695 

Skype ID: kla_kyoto_ekimae 

Facebook: 

https://www.facebook.com/KLA.KyotoEkimae 

* Bisa Bahasa Indonesia! 

http://www.kla.ac/ 
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