
Program Beasiswa PC20000. 
 

FAQ Beasiswa 20.000 yen sebulan belajar bahasa Jepang di Jepang 

 

1. Siapa penerima? 

J: Umum, siapa pun asalkan warga negara Indonesia berhak menerima beasiswa Pandan College 

(PC) ini. Beasiswa ini dinamakan Beasiswa PC20000. 

 

2. Untuk belajar di Jepang? 

J: Ya, hanya kami berikan bagi calon penerima yang mau belajar di Jepang. 

 

3. Bagaimana cara menerima uang beasiswa PC ini? 

J: Ditransfer langsung lewat bank Jepang ke rekening bank penerima di Jepang. Jadi uang tidak 

dikirimkan di luar atau ke luar Jepang. hanya di dalam Jepang dalam bentuk yen sejumlah 20.000 yen 

per bulan selama 12 bulan. 

 

4. Beasiswa PC untuk kuliah apa ya? Untuk jenjang apa? 

J: Beasiswa PC 20.000 yen untuk sekolah bahasa Jepang di Jepang. 

Sulit sekali masuk perguruan tinggi (S1) di Jepang tanpa bisa/menguasai bahasa Jepang dengan baik. 

Olehkarena itu penguasaan bahasa Jepang merupakan keharusan. Kami pun sebagai lembaga 

pendidikan, apalagi sekolah bahasa Jepang, sangat bertanggungjawab atas pemberian beasiswa ini 

yang diperuntukkan bagi sekolah di Jepang. Bukan hanya memberikan uang beasiswa tetapi harus 

bisa mengarahkan penerima untuk berbahasa Jepang dengan baik dulu sebelum masuk ke jenjang 

S1. Info lengkap jangan sungkan silakan tanyakan ke Pandan College Tel.0361-255-225 

 

5. Ada usia pembatasan? 

J: Bagi kami, PC, Tidak ada usia pembatasan penerima Beasiswa PC. Tetapi dalam praktek nanti calon 

penerima akan mengalami kesulitan sendiri, apabila usia bukan pelajar (35 tahun ke atas 

kemungkinan mengalami kesulitan memasuki Jepang sebagai pelajar). Olehkarena itu kami sangat 

merekomendasikan agar yang berusia 35 tahun atau lebih TIDAK mengikuti program Beasiswa 

PC20000 ini. 

 

6. Kalau sudah berhasil menerima, tetapi tidak bisa ke Jepang atau tiba di Jepang tetapi tidak sekolah 

di Jepang, apakah bisa tetap menerima beasiswa ini? 

J: Tidak bisa. Kami hanya memberikan di Jepang, apabila si penerima terbukti sudah masuk sekolah 

bahasa Jepang di Jepang dengan memperlihatkan bukti-bukti sebagai siswa sekolah yang 

bersangkutan. 

 

7. Apabila saat ini saya sekolah di Jepang, bukan di sekolah bahasa Jepang, apakah bisa menerima 

Beasiswa PC20000 ini? 

J: Tidak bisa. Beasiswa ini hanya khusus bagi siswa yang sekolah bahasa Jepang di Jepang. 

 

8. Kalau saya sedang sekolah bahasa Jepang saat ini di Indonesia dan atau di Jepang, apakah bisa 

menerima Beasiswa ini? 

J: Bisa! Asalkan lulus dalam test/ujian yang kami berikan. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Test atau ujian dan seleksi apa saja yang harus dilalui? 

J: Ada dua kategori, bagi umum dan bagi siswa Pandan College.  

a. Bagi siswa Pandan College akan dijelaskan di internal sekolah Pandan College.  

b. Bagi umum, harus membuat naskah tulisan bebas, tulis tangan dalam bahasa Jepang 

minimal 400 karakter bahasa Jepang, harus memiliki sertifikat Nihongo Noryoku Shiken (NNS) Level-1, 

dan harus lulus Test di Kantor Pusat Pandan College di Bali (atau kantor cabang Pandan College) yang 

akan diuji oleh Tim Guru Pandan College. Jadi ada tiga persyaratan. Apabila memenuhi, lulus ujian 

dan terpilih, maka akan memperoleh Beasiswa PC20000 ini. 

 

10. Kalau sudah memiliki NNS Level-1 buat apa saya ke Sekolah Bahasa Jepang di Jepang lagi? 

J: Memiliki NNS Level-1 belum berarti menguasai bahasa, pengetahuan dan budaya Jepang 

keseluruhan. Sekolah kembali di Sekolah Bahasa Jepang di Jepang, untuk memoles lebih sempurna 

lagi pengetahuan Jepang secara keseluruhan, sebelum memasuki tingkat Pendidikan yang lebih 

tinggi lagi di Jepang (Sekolah Kejuruan, Akademi, atau Perguruan Tinggi). Di Sekolah Bahasa Jepang 

di Jepang akan dipersiapkan berbagai hal, khususnya ujian masuk ke lembaga pendidikan yang lebih 

tinggi. Di saat itulah akan terasa bahwa penguasaan NNS Level-1 kita pun sebenarnya masih belum 

mencukupi untuk bisa memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya untuk memasuki 

Perguruan Tinggi di Jepang. Contoh nyata: Ingin memasuki Fakultas Kedokteran di sebuah 

Universitas. Penguasaan bahasa Jepang saja (walaupun telah N-1) barulah 50%. Lalu 50% lagi 

adalah penguasaan kosa-kata kedokteran, medis, dll. 

 

11. Apakah ujian di Kantor Pusat Pandan College di Bali bisa dilakukan di lain kota? 

J: Bisa. Asalkan di Cabang Pandan College yang tersedia, misalnya di Serpong Gading, Tangerang 

Selatan. Semua biaya ke lokasi ditanggung calon penerima. Kami hanya menguji langsung calon 

penerima di Lokasi dengan membawa serta bukti diri asli lengkap seperti KTP asli, atau bukti identitas 

asli lainnya, dan sertifikat Nihongo Noryoku Shiken Asli. 

 

12. Kalau tidak asli, misalnya hilang, apakah boleh? 

J: Boleh. Asalkan copy telah disahkan/dicap oleh The Japan Foundation, mengakui sebagai copy asli. 

Harus diperlihatkan Asli tersebut kepada Tim Penguji Pandan College. 

 

13. Berapa banyak orang dapat menerima Beasiswa PC20000 ini? 

J: Sebanyak mungkin orang, tidak terbatas. 

 

14. Apa tujuan Beasiswa PC20000 ? 

J: 1. Untuk semakin meningkatkan motivasi masyarakat Indonesia belajar dan mempelajari bahasa 

Jepang serta budaya Jepang. Semakin kenal maka semakin sayang, itulah salah satu filosofi kami. 

Akhirnya dapat mengakrabkan hubungan Indonesia-Jepang. 2. Membantu meringankan biaya 

sekolah siswa Indonesia selama sekolah di Jepang. 

 

15. Mulai kapan Beasiswa PC20000 ini diluncurkan Pandan College? 

J: Mulai 1 Agustus 2010 
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