
PROGRAM MAGANG KE JEPANG 

1. PERSYARATAN PESERTA 

Adapun yang menjadi persyaratan untuk mengikuti program magang ke Jepang adalah 
sebagai berikut :


1. Pria/ Wanita 18 tahun s/d 27 tahun

2. Sehat jasmani & rohani

3. Tidak buta warna

4. Tidak bertattoo

5. Belum pernah mengikuti program yang sama


Adapun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti program magang 
ke Jepang adalah sebagai berikut :


1. Curriculum Vitae (CV)

2. Pas foto digital (latar putih, mengenakan jas)

3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Scan Kartu Keluarga (KK)

5. Scan Akta Kelahiran

6. Scan Ijazah SD, SMP, SMA/K atau sederajat, D3/S1 (jika ada)

7. Scan Sertifikat Kemampuan Berbahasa Jepang (JLPT N4/ NAT TEST 4Q/ JFT BASIC 

A2)

8. Scan Sertifikat Keahlian Prometric (jika ada)

9. Scan Hasil Medical Check Up (MCU)

10. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

11. Scan Surat Izin Orang tua/ Wali

12. Scan Paspor (jika ada)


Formulir dan dokumen persyaratan dapat di isi secara online pada link berikut ini :


https://bit.ly/daftarmagangjpybhs


Sending Organization

 YAYASAN BANGUN HIDUP SEJAHTERA 

「バハサ」人材送り出し機関 
Jl Jogjogan No.99, RT/RW 003/001 Desa Jogjogan, Cisarua, Bogor - Jawa Barat (16750)


TEL : +62251 8297184  E-mail : lpkybhs@gmail.com  Website : lpk-ybhs.com

https://bit.ly/daftarmagangjpybhs
mailto:lpkybhs@gmail.com


2. BIAYA PROGRAM 

Adapun total biaya yang dikeluarkan Peserta untuk mengikuti program ke Jepang 
sejumlah : 


Rp. 25.000.000 
( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) 

biaya tersebut meliputi : biaya administrasi pendaftaran, biaya pelatihan, biaya asrama, 
seragam, tiket pulang-pergi ke Jepang, biaya Medical Check Up (MCU), biaya Pembuatan 
paspor, biaya pengurusan visa


3. TAHAPAN PEMBAYARAN BIAYA PROGRAM 

Biaya program dapat dilunasi secara langsung pada tanggal pembayaran yang telah 
ditentukan atau melalui tahapan pembayaran sebagai berikut :


Tahapan Pertama Pembayaran 

Dibayarkan ketika Peserta dinyatakan lulus seleksi/ wawancara dari Perusahaan penerima  
Jepang, hingga batas waktu yang telah ditentukan, jumlah biaya yang harus dibayarkan 
yaitu : 


Rp. 10.000.000

( Sepuluh Juta Rupiah )


Tahapan Kedua Pembayaran 

Dibayarkan ketika Peserta telah mendapatkan Certificate of Eligibility (CoE) di Jepang, 
hingga batas waktu yang telah ditentukan, jumlah biaya yang harus dibayarkan yaitu : 


Rp. 15.000.000

( Lima Belas Juta Rupiah )


Biaya dapat dibayarkan secara tunai ataupun di transfer melalui nomor rekening berikut 
ini :


BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

A/n YAYASAN BANGUN HIDUP SEJAHTERA


NO REK : 2245 - 01 - 000395 - 30 - 6


dengan keterangan sebagai berikut :


“ Pembayaran biaya program magang ke Jepang (Tahap Pertama/ Pelunasan)

A/n ( Nama lengkap ) “


*Harap segera mngirimkan bukti transaksi setelah melakukan pembayaran agar 
pembayaran dapat  segera di konfirmasi dan menerima kuitansi pembayaran




4. PENGEMBALIAN BIAYA PROGRAM 

Pengembalian biaya akan dilakukan apabila dalam pelaksanaan program terjadi “Cancel” 
atau kegagalan program dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Apabila Peserta mengundurkan diri, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat 
dikembalikan


2. Apabila Certificate of Eligibility (CoE) tidak terbit disebabkan oleh adanya pemalsuan 
dokumen, atau Peserta pernah mengirimkan pengajuan keimigrasian ke Jepang 
berkaitan dengan program yang sama maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat 
dikembalikan


3. Apabila terjadi pembatalan/ pemutusan kontrak oleh Perusahaan penerima Jepang, 
maka kami akan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan Peserta diluar biaya 
administrasi pendaftaran, biaya Medical Check Up (MCU), dan biaya pelatihan. 



