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Apa itu kelas materi khusus ?? 
 Program belajar untuk persiapan JLPT N5, N4, N3 

 Program bagi yang ingin dipandu materi pelajaran 

bahasa Jepang dari sekolah SMP/SMA 

 Program bagi yang ingin belajar bahasa Jepang dengan 

huruf alfabet 

 Program bagi yang ingin belajar bahasa Jepang diluar  

kurikulum JUKU 

 

*JLPT adalah test kemampuan bahasa Jepang yang  

Diselenggarakan serempak di seluruh dunia oleh 

Pemerintah Jepang. Dalam 1 tahun, diselenggarakan  

2 kali, yaitu di bulan Juli dan Desember. Level N5 adalah 

yang terendah, dengan urutan N5, N4, N3, N2, dan N1. 

 

SYARAT KHUSUS  PROGRAM KURSUS UTK JLPT DI JUKU 

 JLPT N5 = minimal sudah selesai belajar buku 

Minna no Nihongo Shokyu I atau buku yang setara 

dengan itu. 

 JLPT N4 = minimal sudah selesai belajar buku 

Minna no Nihongo Shokyu II atau buku yang setara 

dengan itu. 

 JLPT N3 = minimal sedang belajar Bahasa Jepang 

Materi Level Chukyu atau sudah punya sertifikat 

JLPT N4. 

 



 

 

 

 

Biaya Kursus 

 
Jumlah pertemuan Program Materi Khusus adalah tidak 

terbatas, tergantung kebutuhan siswa. Misalkan: siswa 

membutuhkan les intensif karena kebutuhan untuk 

tinggal di Jepang; siswa memerlukan bimbingan JLPT 

dengan target lulus sehingga dibutuhkan pertemuan 

yang lebih dari 10 kali, dsb. 
 

Untuk memudahkan pembayaran kursus, kami 

membuat sistem SESI dalam program ini.                                               

1 SESI adalah 4xpertemuan. 

1 pertemuan = 1,5 jam. 

Misalkan: ingin belajar selama 8 kali pertemuan. 

Maka terdapat 2 SESI. 

Pembayaran kursus SESI ke-1 dibayar di awal, setelah 

selesai dan ingin lanjut ke pertemuan berikutnya di   

SESI ke-2, maka membayar lagi. 
 

 Ada biaya pendaftaran Rp 30.000,- bagi SISWA BARU 

 Mengganti biaya fotocopy MODUL yang akan dipakai 

 Ada biaya transportasi pengajar Rp 20.000/datang,  

jika les di rumah siswa 

 Siswa akan mendapatkan sertifikat.  

 

 



 

 

 

 

Biaya Kursus dibagi sesuai kategori materi: 

Di tabel adalah biaya paket per SESI (4xpertemuan) 

Materi Setara JLPT N5 

 

 

 

 

 

Materi Setara JLPT N4 

 

 

 

 

 

Materi Setara JLPT N3 

 

 

Kategori Jumlah siswa per kelas Biaya Kursus per orang 

Privat 1 orang per kelas Rp 320.000 

semi privat 2 orang per kelas Rp 220.000 

semi privat 3 orang per kelas Rp 200.000 

semi privat 4 orang per kelas Rp 180.000 

semi privat 5 orang per kelas Rp 160.000 

semi privat 6 orang per kelas Rp 140.000 

Kategori Jumlah siswa per kelas Biaya Kursus per orang 

Privat 1 orang per kelas Rp 350.000 

semi privat 2 orang per kelas Rp 250.000 

semi privat 3 orang per kelas Rp 225.000 

semi privat 4 orang per kelas Rp 200.000 

semi privat 5 orang per kelas Rp 180.000 

semi privat 6 orang per kelas Rp 160.000 

Kategori Jumlah siswa per kelas Biaya Kursus per orang 

Privat 1 orang per kelas Rp 375.000 

semi privat 2 orang per kelas Rp 275.000 

semi privat 3 orang per kelas Rp 250.000 

semi privat 4 orang per kelas Rp 225.000 

semi privat 5 orang per kelas Rp 200.000 

semi privat 6 orang per kelas Rp 180.000 


