
PROGRAM STUDI JEPANG ISHIKAWA 
 

1. Gambaran Umum  

-  Program ditujukan bagi mahasiswa ataupun orang yang sudah bekerja dari luar negeri 

yang berminat untuk belajar Bahasa Jepang. Program ini memberi kesempatan kepada 

pesertanya untuk belajar baik Bahasa Jepang maupun kebudayaan Jepang melalui 

program homestay di rumah penduduk lokal. 

-  Keterangan progam : 

1. Waktu studi adalah 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan sesuai 

dengan permintaan dari peserta.  

2. Dalam program pembelajaran kebudayaan Jepang, pengajar memanfaatkan 

kekayaan alam, sejarah dan kebudayaan local Prefektur Ishikawa. 

3. Dengan homestay di rumah penduduk lokal, peserta dapat mengalami sendiri 

kehidupan sehari-hari dengan penduduk lokal, yang nantinya diharapkan dapat lebih 

memperdalam pengertian terhadap budaya Jepang, dan mempererat pertukaran 

dengan penduduk lokal. 

-  Sejak berdiri pada tahun 1987 s/d 2015, program ini telah diikuti oleh 4,694 peserta dari 26 

daerah dan negara, 77 universitas ataupun grup. (contohnya adalah Universitas Bina 

Nusantara, Universitas Manajemen Singapura, Universitas Assumption dari Thai, Universitas 

Nasional Australia, Universitas Kajian Asing Hankuk dari Korea, Princeton in Ishikawa dari 

Amerika Serikat, INALCO dan Universitas Paris 7 dari Perancis,). 

 
 
2. Rincian Program 

(1) Kelas Bahasa Jepang 

- Kelas berlangsung selama 3 atau 4 jam mulai pukul 9 pagi dari hari Senin s/d Jumat 

(kecuali hari libur) 

Peserta dibagi dalam grup sesuai dengan tingkat kemampuannya (tiap grup beranggota 

maksimum 12 orang)  

- Pada prinsipnya pengajar berasal dari anggota pengajar Bahasa Jepang Prefektur 

Ishikawa, biaya mengajar adalah 3,000 Yen per jam untuk tiap kelas 
 

 
 

(2) Kelas Budaya Jepang 

- Kelas diselenggarakan pada siang hari selama program studi Bahasa Jepang 

berlangsung. 

- Sebagai tambahan terdapat berbagai workshop budaya yang diselenggarakan oleh 

International Lounge dan International Salon, kunjungan ke fasilitas budaya di daerah 

Noto dan Kaga, kelas Kebudayaan Jepang dan kunjungan pabrik. 

 



    

 

 (3) Homestay 

- Dengan program homestay di rumah penduduk lokal, maka dapat merasakan 

pengalaman hidup sehari-hari bersama dengan keluarga biasa, dan dapat menghayati 

adat istiadat dan cara berpikir orang Jepang 

- Keluarga penerima homestay adalah keluarga yang terdaftar sebagai volunteer pada 

Ishikawa Foundation for International Exchange.   

- Biaya tinggal adalah 3,000 Yen per malam (termasuk makan pagi dan makan malam) 
 

 
 
 

3. Biaya studi (terlampir contoh biaya estimasi untuk biaya pokok) 

(1) Biaya yang ditanggung peserta 

- Biaya perjalanan internasional maupun domestic (dalam negeri Jepang) 

- 1/3 dari biaya studi 

- Biaya untuk kunjungan lapangan:  

- biaya perjalanan termasuk menginap satu malam yaitu 15,500 Yen/orang (termasuk 

biaya penginapan, biaya makanan, dan tiket masuk ke fasilitas budaya) 

- biaya perjalanan satu hari tanpa menginap yaitu 7,000 Yen per orang (termasuk 

makanan dan tiket masuk ke fasilitas budaya) 

- Biaya menginap di host family (3,000 Yen/ orang/malam) 

(2) Biaya yang ditanggung oleh Prefektur 

- 2/3 dari biaya studi 

- Biaya pengajar untuk pelajaran kebudayaan dan biaya untuk kunjungan pabrik 

- Biaya sewa bis untuk tamasya budaya 

- Biaya untuk acara untuk program pertukaran 

- Beasiswa bagi pelajar (tidak berlaku untuk orang yang sudah bekerja) : 

Untuk program di atas 4 minggu sebesar 25,000 Yen 

Untuk program di atas 8 minggu sebesar 50,000 Yen  

 

 



【Biaya Estimasi Individual】 
 

- Penghitungan biaya estimasi dengan asumsi terdapat 2 kelas dengan masing-masing 

beranggota 10 orang 

- Biaya mungkin berbeda dengan biaya estimasi 

- Selain biaya ini, biaya tiket PP ke Jepang, biaya transporatasi dari airport ke Prefektur 

Ishikawa, biaya makan siang ditanggung oleh peserta 

 

Program  Kursus 4 minggu Kursus 8 minggu 

Biaya Studi 

Bahasa Jepang 

Biaya keseluruhan 47,900 Yen  87,500 Yen 

Biaya ditanggung 

oleh Prefektur 
28,600 Yen 55,000 Yen 

Biaya ditanggung 

peserta 
19,300 Yen 32,500 Yen 

Homestay 

(termasuk makan 

pagi dan dinner) 

Biaya keseluruhan 81,000 Yen 165,000 Yen 

Biaya ditanggung 

oleh Prefektur 
0 0 

Biaya ditanggung 

peserta 
81,000 Yen 165,000 Yen 

Studi lapangan 

Biaya keseluruhan 23,200 Yen 23,200 Yen 

Biaya ditanggung 

oleh Prefektur 
 7,700 Yen  7,700 Yen 

Biaya ditanggung 

peserta 
15,500 Yen 15,500 Yen 

Workshop 

Budaya 

Biaya keseluruhan 14,100 Yen 15,100 Yen 

Biaya ditanggung 

oleh Prefektur 
 2,100 Yen  2,100 Yen 

Biaya ditanggung 

peserta 
12,000 Yen 13,000 Yen 

Total 

Biaya keseluruhan 166,200 Yen 290,800 Yen 

Biaya ditanggung 

oleh Prefektur 
 38,400 Yen  64,800 Yen 

Biaya ditanggung 

peserta 
127,800 Yen 226,000 Yen 

Beasiswa dari Prefektur Ishikawa 25,000 Yen 50,000 Yen 

  

URL : http://www.ifie.or.jp/english/j-education/ijsp/index.html 


