
Lampiran Rincian Biaya Pendidikan dan Akomodasi 

 

 

A. Biaya Pendidikan (Kurs: 1 Yen=Rp.115,00) 

 Program 

Pendek 

Program Studi Luar Negeri 

Jangka 

Waktu 

3 Bulan 6 bulan 1 tahun 1 Tahun 6 

bulan 

2 Tahun 

Biaya 

Seleksi 

- ¥30.000 ¥30.000 ¥30.000 ¥30.000 

Uang 

Masuk 

¥10.000 ¥70.000 ¥70.000 ¥70.000 ¥70.000 

Biaya 

Pendidikan 

¥180.000 ¥360.000 ¥720.000 ¥1.080.000 ¥1.440.000 

Total (yen) 190.000 460.000 820.000 1.180.000 1.540.000 

Total 

(Rupiah) 

21.850.000 52.900.000 94.300.000 135.700.000 177.100.000 

 

1. Biaya Seleksi, uang masuk dan biaya pendidikan awal selama 6 bulan tidak bisa 

dikembalikan. 

2. Jika siswa berhenti selama 6 bulan pertama pendidikan dan mengajukan 

penghentian pendidikan (chuutoshuuryoutodoke) sebelum akhir setiap tahap 

pembelajaran, maka biaya pendidikan terbayar untuk periode mendatang saja yang 

akan dikembalikan dalam satuan tahap pendidikan (3 bulan). dengan syarat siswa 

harus membayar biaya pembatalan pendidikan sebesar 20％ dari biaya terbayar yang 

akan dikembalikan tersebut. 

3. Biaya pendidikan tidak akan dikembalikan jika siswa dikeluarkan karena 

melanggar peraturan sekolah atau karena absensi (jumlah ketidakhadiran di kelas) 

yang berlebihan. 

 

 

B. Biaya Hidup per bulan  (Kurs: 1 Yen=Rp.115,00) 



 Osaka Tokyo Kyoto 

Biaya Asrama ¥45.000 ¥50.000 ¥65.000 

Biaya Hidup ¥50.000 ¥50.000 ¥50.000 

Total (Yen) 95.000 100.000 ¥115.000 

Total (Rupiah) 10.925.000 11.500.000 13.225.000 

 

 

Asrama Kampus Tokyo *School discount! 

1. Sakura House 

Kunjungi website http://www.sakura-house.com/en untuk informasi lebih lanjut. 

2. BorderlessHouse 

Kunjungi website http://www.borderless-house.com./jp/ untuk informasi lebih lanjut. 

 

 

Homestay: Bisa juga homestay di rumah keluarga Jepang 

Biaya Setting  : ¥19.440 (Rp. 2.235.600 ) 

Biaya Penginapan 1 malam 2 kali makan: ¥4.860 (Rp. 558.900)  

 

 

C. Beasiswa  

Layanan Beasiswa kepada siswa yang telah masuk belajar di ARC Academy bisa 

diperoleh dari sekolah atau universitas di Jepang. (Kyoritsu International Foundation, 

LSH Asia Scholarship, Jasso) 

*Syarat dan kondisi berlaku (jumlah kehadiran dan sikap yang yang baik pelajar) 

 

 

D. Part time Job (Khusus untuk program studi luar negeri) 

http://wwwsakura-house.com/en
http://www.borderless-house.com./jp/


Setelah mendapat izin kegiatan di luar visa (shikaku gaikatsudou kyoka), siswa dapat 

melakuakn part time job hingga 28 seminggu. 

Pendapatan Sebulan: sekitar ¥50.000~¥100.000 (Rp. 5.750.000~Rp.11.500.000) 

*perlu menguasai kemampuan percakapan bahasa Jepang 


