
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEASISWA 

Bagi siswa yang 

berprestasi, dengan 

catatan kehadiran 

dan berprilaku yang 

baik, akan mendapat 

beasiswa dan 

penghargaan. 

KEGIATAN SEKOLAH 
Banyak kegiatan di luar kelas 

bahasa Jepang yang diadakan 

sekolah mulai dari wisata, 

pertandingan olahraga, 

kegiatan ekstrakurikuler dan 

lain-lain. 

TRANSPORTASI PRAKTIS 

DAN RAMAH LINGKUNGAN 

Sepeda merupakan alat 

transportasi utama yang ramah 

lingkungan, ekonomis dan sangat 

praktis di kota Okayama. 

STAF DAN PENGAJAR 

YANG RAMAH DAN 

PERHATIAN 

Memberikan bimbingan 

intensif bahasa Jepang dan 

konsultasi tentang 

kehidupan, sekolah dan 

bekerja di Jepang. 
 

20 jam seminggu (40 minggu setahun) 

Senin-Jumat, kelas pagi atau kelas siang, 4 jam per hari  
 

 

 

 

 

 

 

Raih MIMPI mu 

ke JEPANG 

bersama 

OIL & SGE 

Kota Okayama merupakan Kota yang aman dan nyaman untuk tinggal, 

belajar dan bekerja 

 

BELAJAR & BEKERJA DI JEPANG 

Bekerja di 

JEPANG 

 

Aturan Hidup di Jepang : 

Menguasai Bahasa Jepang,  

Memiliki Sikap Yang Baik, 

Sopan Santun, Saling Menghormati,  

Menjaga Kebersihan, Disiplin dan   

Dapat Mengontrol Keuangan 

Sentra Global Edukasi Okayama Institute of Languages 

PTC 
Akademi Profesional 



Testimoni Pelajar Indonesia 

ASRAMA MAHASISWA 
Waktu tempuh menggunakan sepeda antara kampus ke asrama 

adalah 15 menit. Asrama memiliki beberapa kamar. 1 kamar  

dapat diisi oleh 1 orang atau 2 orang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

Desi Kusuma Wardani  

Hai, Saya Desi lulusan SMK Kesehatan Pelita Ciampea Bogor. Saya melanjutkan pendidikan di Okayama, 

Jepang. Kota Okayama termasuk kota dengan biaya hidup cukup murah jika dibandingkan dengan kota-kota 

besar lainnya di Jepang, tapi kita harus tetap pandai mengatur keuangan kita. Awal mula datang ke Jepang 

itu lumayan berat, mulai dari pekerjaan dan tugas sekolah yang cukup banyak. Tetapi dengan berjalannya 

waktu, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan terbiasa dengan aktifitas yang padat. Saya sangat bersyukur 

dengan apa yang saya jalani saat ini, karena memberikan banyak sekali pelajaran dan menjadikan pribadi saya yang lebih 

kuat. Bagi adik-adik yang akan mengikuti program pendidikan ini, semoga kalian bisa menjadi siswa yang lebih baik dan 

kuat seperti saya. Tetap selalu berdoa dan berusaha. Semangat!!! 
 

Jas Rudi Purwanto 
Saya Jas Rudi lulusan SMK Bina Mandiri Bekasi, Indonesia. Pertama kali datang ke Jepang tentu saja 

seperti pelajar asing lainnya, belum terbiasa dengan cuaca, makanan dan kehidupan di Jepang. Dan yang 

paling utama tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Saya hanya bisa mengatakan arigatou 

gozaimasu, konnichiwa, ohayou gozaimasu, namun sejalannya waktu saya mulai lancar berkomunikasi 

bahasa Jepang, walaupun saya merasa masih harus terus banyak belajar. Begitu pula dengan bekerja paruh 

waktu disini, pertama kali terasa berat, namun saat ini saya telah terbiasa. Jadi tidak perlu khawatir. Kuncinya ketika kita 

giat belajar dan bekerja, maka pasti bisa! Oleh sebab itu untuk adik-adikku semuanya niatkan mengikuti program 

pendidikan ke Jepang ini untuk belajar dan kerja keras serta jalani dengan hati yang ikhlas tanpa mudah mengeluh. 

GANBATTE! 

Rifki Rangkayo Marajo 
Hello nama saya Rifki Rangkayo Marajo, saya berasal dari SMK PASUNDAN1 KOTA BANDUNG, Awal saya 

datang ke jepang saya belum pandai dalam berbicara bahasa jepang dan membaca. Seiringnya waktu dan 

belayar sedikit demi sedikit saya mulai paham berbicara dan membacabahasa Jepang. Setelah lulus dari       

Okayama Gaigo Gakuin saya ingin meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Berbicara tentang kehidopan 

di Jepang disini sangat ketat peraturannya dan biaya hidup sangat tinggi, maka dari itu adik-adik yang akan 

datang ke Jepang harus kuat mental Fisik dan rajin dalam sesuatu yang harus dilaksanakar (Disiplin).  Dan 

untuk awal datang tidak usah khawatir, adik adik cukup belajar-Jikosyokai (Perlenalar dirisendiri) Maka dari itu 

GAMBATTE KUDASAI 

 

Hery Rianto 
Saya Hery Rianto lulusan SMK BINA KARYA1 KARAWANG. Pertama Kali Datang ke Jepang dengan 

budaya dan bahasa yang berbeda tentunya sangat sulit untuk bisa beradaptasi, cli tambah dengan cuaca 

yang belum terbiasa. Awalnya terasa berat, namur sekarang saya sudah mulai terbiasa dengan kehidupan 

di sini <OKAYAMA>, jadi buat adik-adik yang mengikuti program pendidikan ke Jepang ini, tetap semangat, 

berdoa, dan berusaha. Khususnya ketika tiba di Jepang nanti, semangat belajarnya dan semangat 

Arubaitonya (kerja paruh waktu). Semangat!!! 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas dalam 

kamar 
Dapur, toilet, kamar mandi sendiri. 

Perlengkapan 

kamar 

Setiap kamar telah siap huni, dilengkapi dengan AC, 

TV, meja, kursi, tempat tidur, lemari, mesin cuci, 

microwave, kulkas, rice cooker, peralatan masak, 

peralatan makan, vacuum cleaner, dan kasur. 

Sewa kamar Mulai dari 188,000 yen per 6 bulan～ 

Sekolah telah memiliki sertifikasi 

untuk memberikan informasi dan 

pengarahan siswa dalam 

mendapatkan pekerjaan paruh waktu. 

 

 

Alamat : 2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama 700-0841 

Telp  : +81-86-231-5211   

Email : info@okg-jp.com 

Website : www.okg-jp.com  

Facebook : www.facebook.com/JapaneseLanguageSchool 

OKAYAMA INSTITUTE OF LANGUAGES 

Bekerja Paruh Waktu 

Alamat : Jl. Buton No.1 Bandung 40112 

Telp  : +62-22-426-9075-0 

Email  : info@sge-indonesia.com 

Website : www.sge-indonesia.com 

Facebook : www.facebook.com/sgeindonesia 

Pemegang Visa Pelajar mendapatkan izin untuk bekerja paruh waktu 

selama 28 jam per minggu (selama musim panas, musim dingin dan 

selama liburan musim semi pelajar dapat bekerja sampai 8 jam per hari). 
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