
 SMK di-otorisasi oleh Pemertintah kabupaten Osaka

Sekolah diakui oleh Kantor Imigrasi  

Sekolah anggota asosiasi pendidikan bahasa Jepang SMK nasional

Sekolah anggota JALSA

Sekolah anggota asosiasi pendidikan bahasa Jepang

Sekolah anggota uni SMK Kabupaten Osaka 
 



3 target pelajaran di i-SEIFU

"Pasti!"
Bisa mendapat sopan santun dan kebiasaan budaya Jepang
Untuk membangunkan kepercayaan yang diperlukan untuk 
mencapai sukses 

"Simpatik!"
Bisa mendapat hati simpati terhadap kawan sehingga dapat 
banyak kawan yang melangkah bersama untuk sukses. 

"Berhasil!"
Kemajuan kemampuan bahasa dengan kerja kelas setiap
hari. Semakin mendekati suksess.

Berdasarkan kepercayaan Jepang yang traditional, membuat manusia  yang punya "budi, sehat, makmur", 
bisa bekerja kelas untuk masyarakat,

Pedoman pendidikan

Ide pendidikan

Sekolah yang membangun daya mencapai target dan memberi percaya diri dan kesenangan.

Sekolah yang membuat manusia yang dipercaya, dihormati oleh masyarakat.

Sekolah yang membuat manusia yang punya  "budi, sehat, makmur" dan merenovasi masyarakat.

Sekolah yang para dosen mencapai targetnya melalui pendidikan.

(SMA / SMP)

(SMA / SMP)

Jurusan Bahasa 
Jepang

Jurusan karir

Jurusan komputer menyeluruh

Jurusan design / ilustrasi

Jurusan game

Jurusan informasi / network

Pendiri
Gelar Doktor Filosofi

Kepala komisaris - Doktor (sastra)

Arah karir

Arah karir setelah belajar di Jepang

Sesuai dengan tujuan, i-SEIFU memiliki arah yang Anda inginkan.

Setelah melanjutkan belajar, dapat kerja di perusahan Jepang   

Daya pelajaran untuk 
lanjutkan belajar

Kebudayaan perusahan 
Jepang 

Sopan santun Jepang

Dapat 

Lanjutkan belajar dalam i-SEIFU

S2

S1

Dapat kerja di perusahan Jepang yang beraktivitas di luar Jepang

di Jepang,  di negara Anda

bidang pembuatan barang-barang, jasa, perdagangan, konstruksi

pulang ke negara dan dapat kerja / membuat usaha sendiri

Sekolah-sekolah
yang bekerja 
sama

SMK masak Tsuji 

SMK busana Ueda Yasuko

SMK kedokteran Morinomiya

SMK kecantikan Osaka

 SMK pariwisata dan perhotelan

SMK science dan engineering
Jepang

SMK science dan engineering
Jepang

SMK industri Osaka

SMK konstruksi Syusei 

Pulang ke negara
dan dapat kerja / 
membuat usaha 
sendiri

Bekerja di / buka usaha restoran, 
toko kue

Bekerja di / buka usaha busana, 
toko baju

Bekerja di / buka usaha terapi

Bekerja di / buka usaha Salon 
kecantikan, Pemangkas Rambut

 

Bekerja di / buka usaha foto bridal

Bekerja di / buka usaha bengkel, 
memperbaiki mobil

Bekerja di / buka usaha service 
elektoronik

Bekerja di / buka usaha usaha 
konstruksi

Bekerja di / buka usaha design 
pembangunan 

Menikmati budaya Jepang

Kabuki 
(sandiwara seperti 
 wayang orang)

 

Budo 
(seni bela diri)

Sado 
(upacara teh)

Anime

Kawaii
(fashion＆budaya)

J-Pop＆idle  

lanjutkan belajar di S2, S1, SMK sesuai keperluan     
   

Pulang ke negara 

Kata sambutan dari kepala sekolah   

 

 

 

kepala sekolah

Dokter (engineering)

Sekolah Teknologi Informatika Seifu mendidik anda agar bisa 
berhasil di Jepang maupun negara anda.
Kami sekolah berdasarkan agama Budha yang menhormati 
budaya tradisional. Maka mementingkan kehadiran, sopan 
santun, dan cara mengatur diri sendiri.
Di jurusan bahasa Jepang, bukan hanya memajukan kemampuan 
bahasa Jepang, tetapi juga belajar ilum pasti atau mata mata 
pelajaran menyeluruh dll sehingga banyak murid lulus universitas 
negara / umum dan universitas swasta terkenal.
Dan juga ada banyak acara seperti mengikuti pesta bersejarah 
1400 tahun, acara luar sekolah, olah raga atau seminar dari 
perusahan Jepang.
Memulai belajar di Jepang dengan kehidupan sekolah yang 
mengesankan dan dapat keberhasilan.



Karena jurusan bahasa Jepang dari SMK, kaya pendidikan untuk dapat kerja atau lanjutkan belajar

Ciri khas dan kekuatan jurusan bahasa Jepang

Pendidikan kerja di perusahan Jepang atau buka usaha sendiri
Menuju dapat lowongan di perusahan Jepang atau buka usaha sendiri.
Bisa belajar etika, sopan santun dan cara mengurus diri juga.

Hasil pelajaran maju lebih cepat daripada waktu di negara sendiri.
Silahkan melihat table kemajuan hasil pelajaran. Ada banyak murid yang maju 
sangat pesat.

               EJU                      bahasa  Jepang     table kemajuan hasil pelajaran

EJU, level setingkat National Higher 
Education Entrance Examination di Cina

 

Hasil murid-murid sekolah kami

National Higher 
Education Entrance 
Examination

EJU National Higher Education 
Entrance Examination

Nilai Rank Nilai Rank Nilai Rank

EJU

Nama

NIlai 3 mata 
pelajaran

Rank

Tempat lanjutkan belajar

Universitas

Universitas 

Universitas 

Universitas

Universitas 

Bisa mengikuti kelas Bahasa Inggris, Ilmu pasti, Fisika, Ilmu pengetahuan, mata pelajaran menyeluruh tanpa 
biaya tambahan. Kelas untuk menguasai mata pelajalan dasar ini dimimpin oleh ahli.

     
         

Contoh jadwal seminggu (kelas level atas)              1 tahun sekitar 800 jam (kecuali optional course)     

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

" Buku pelajaran utama untuk
  level atas "         Pelajaran 3  ③

" Buku pelajaran utama untuk 
  level atas " Pelajaran 3  ④

" Buku pelajaran utama untuk 
  level atas " Pelajaran 3  ⑤

" Buku pelajaran utama untuk 
  level atas " Pelajaran 4  ①

" Buku pelajaran utama untuk 
  level atas " Pelajaran 4  ②

Tata bahasa Pengukuran untuk EJU   
   

Bahasa Jepang untuk tingkat akademi
Merangkum / cara mencatat 

Pengukuran untuk JLPT Pengkuran untuk menulis, 
esai pendek

Jam istirahat siang

Fisika Mata pelajaran keseluruhan/ ilmu pasti Ⅱ Mata pelajaran keseluruhan Kimiailmu pasti  I

Bahasa Inggris Bahasa InggrisMata pelajaran keharusan Kursus pilihan yang lain

Daya dasar sebagai pelajar asing untuk kerja atau 
　　　　lanjutkan belajar masa depan

Membuat orang yang bisa bekerja 
　　 denga orang Jepang.

1- Meningkatkan kemampuan pengunaan 
    bahasa Jepang
Bukan hanya  mencangkup JLPT dan EJU tetapi juga bisa 
berkomunikasi sesuai adegan dengan sopan melalui  
percakapan, dokumen, surel. 

2- Meningkatkan kemampuan berbisnis dan 
pikiran berbisnis

Sistem perusahan Jepang, pengetahuan dasar mengenai 
ekonomi, manajemen, topik topik masa kini dan mendapat 
kemampuan administrasi, kerja berkelompok. 

Kursus jangka panjang

Kursus 2 tahun (kursus kejuruan)・masuk sekolah bulan April/ 
Kursus 1.5 tahun (kursus umum)・masuk sekolah bulan Oktober

Hasil kelulusan universitas bagus. Mendukung maju ke universitas 
nasional / umum, S2 sepeuh tenaga.

        
           

Dosen bagus. Banyak dosen lulusan S2, dosen veteran yang kaya 
pengalaman.

        
        

Filosofi pendidikan bagus. Kebimbingan kehidupan berdasarkan 
agama Budha. Mendidik manusia dwi bahasa, dwi moralitas.

       
      

Kelas level awal

Menguasai dasar untuk kelanjutan belajar di 
Jepang dll.
Memberi kemampuan untuk berkomunikasi hal-hal sehari-hari 
dengan orang Jepang, dan menuju lulus JLPT N3. Secara garis 
besar, bisa memahami inti artikel koran dari judul-nya. Atau 
menjadi bisa menjalani kehidupan sehari-hari, kerja paruh 
waktu, perjalanan diri sendiri.

 

Kelas level menengah atas

Kelanjutan belajar di universitas swasta terkenal, 
SMK kerja sama dll 
Menuju dapat nilai lebih dari 240 di EJU, lulus JLPT N2.  Secara 
garis besar,bisa membaca artikel koran dengan mengunakan 
kamus, bisa memahami 80% dari animasi di TV. 
Dan juga bisa bekerja sebagai pemimpin di tempat kerja paruh 
waktu. Bisa mendapat kemampuan bahasa Jepang yang bisa 
digunakan untuk belajar di SMK.
Langkah awal untuk membuka usaha pada masa depan.

 

 

Kelas level atas 

Kelanjutan belajar di S2 ・
universitas nasional /  umum
Menuju dapat nilai lebih dari 300 di EJU, lulus JLPT N1. Secara 
garis besar, bisa membaca artikel koran. 
Bisa mencatat di kelas S2, universitas. Dan juga bisa bekerja 
sebagai pegawai tetap.
Sudah ada yang dapat Beasiswa untuk Siswa Asing dengan 
Biaya Sendiri dari Department Pendidikan.

K
elanjutan belajar di S

2, universitas, S
M

K
 

Pesan dari alumni

Saya belajar berbagai hal di Seifu, dan akhirnya bisa lulus S2, 
Universitas Kyoto Jurusan informatika Setelah lulus juga, sering 
teringat hari-hari di Seifu. 
Saya belajar bukan hanya mengenai bahasa Jepang tetapi juga 
mengenai Jepang, ujian masuk, apalagi mengenai kehidupan juga 
di sekolah, dari guru-guru dan teman-teman. Kehidupan di Seifu 
itu merupakan harta besar di hidup saya. 
Anda juga dapat kehidupan bagus dan menyenangkan bersama 
guru-guru dan teman-teman Seifu.
Pada akhirnya, setelah hidup di Kyoto, saya mengerti betapa 
enaknya hidup di Osaka!

                                                             

 

 

            

Dari Seifu saya lulus Universitas kota Osaka dan Universitas
Shiga. Kalau Seifu bukan hanya belajar bahasa Jepang tetapi 
juga belajar persiapan ujian, budaya Jepang, kebiasaan sehari-
hari. Saya sangat berterima kasih dari lubuk hati sedalamnya.
Setelah datang ke Jepang, sangat penting mendengarkan 
nasihat guru-guru Seifu yang baik hati. 
Dan seharusnya jelas ingin belajar apa, ingin belajar di sekolah 
mana untuk memenuhi target anda. 
Kalian semua, marilah bersemangat untuk kehidupan kaya di 
Seifu dan Jepang. 

 
 

Kehidupan di Seifu merupakan harta berharga seumur hidup 
bagi saya. Yang saya sebutkan dibawah adalah pengalaman 
saya sendiri. Kalau bisa menjadi masuka untuk anda, saya 
berterima kasih.
1. Yang penting berusaha dengan kepercayaan diri sampai 
    terakhir.
2. Mementingkan kelas di sekolah, mengulang pelajaran 
    dengan pasti. Ini jalan cepat untuk lulus.
3. Menaruh target, belajar untuk EUJ dengan sepenuh tenaga.
4. Memperkayakan kehidupan selama 1 tahun. Ikut acara sekolah 
    dengan energi positif karena itu akan jadi kenangan bagus.

 

 

Lanjutkan belajar dalam
 i-S

E
IFU

Kursus jangka panjang / Biaya sekolah dan prosedur masuk sekolah 

Biaya ujian

Biaya masuk sekolah

Biaya sekolah selama 1 tahun

Jumlah

Masa pembayaran biaya sekolah 1 tahun

Masuk sekolah pada April

Masuk sekolah pada October

Awal bulan Maret

Awal bulan September

Izin untuk permohonan

Memenuhi persyaratan di bawah, umur sekitar 30 tahun 
ke bawah

Sudah belajar bahasa Jepang lebih dari 150 jam atau lulus JLPT 
N5 ke atas sebelum mengajukan izin masuk sekolah.

 

1- Sudah menyelesaikan 12 tahun pelajaran sekolah di luar Jepang.
2- Yang ingin belajar bahasa Jepang. Atau yang ingin lanjutkan 

pelajaran di S2, S1 maupun SMK di Jepang. 
3- 

Masa mengajukan ( 2 kali 1 tahun)

Masuk sekolah pada bulan April : tgl 1 bulan September~
tgl 10 bulan December Kursus 2 tahun (kursus kejuruan)
※Kalau tidak perlu permohonan izin tinggal, sampai tgl 20 bulan Maret

Masuk sekolah pada bulan October :  tgl 1 bulan Maret~
tgl 10 bulan Juni Kursus 1.5 tahun (kursus umum)
※Kalau tidak perlu permohonan izin tinggal, sampai tgl 20 bulan September

Kalau masuk sekolah pada bulan 
April, bisa mendapat  gelar "kejuruan". 
※Yang dapat geral kejuruan bisa bekerja di 

Jepang atau masuk tahun ketiga di universitas 
berjangka waktu 4 tahun.

Pelajaran

Isi pendidikan

3- Pendidikan profesional
Mengetahui sesuatu yang dicari perusahan Jepang serta 
dunia dan jenis bisnis. Dan bisa mencari target diri sendiri, 
dan bisa beraksi secara terencana. 

S2, universitas nasional・jurusan IPA S2, universitas nasional・jurusan budaya Univesitas nasional・jurusan budaya



Isi pendidikan

Sesuai kursus yang anda tuju atau tujuan belajar khusus dan kelas yang paling cocok.

Bagi anda yang lanjutkan belajar di dalam i-SEIFU!

Belajar logika dan teknik design dari dasar, menuju dunia business
Web design atau design periklanan. 

Jurusan game

Kursus game programming /
Kursus graphic・animasi

Belajar teknik yang diperlukan untuk menciptakan game, seperti 
C programming language dan CG, menciptakan skenario, dll.

urusan informasi / network

Kursus system engineer /
Kursus ahli komputerisasi (peranti keras)

Belajar windows 8 dan visual Studio, C programming language dan 
mendapat ilmu sebagai Information processing engineer. 

Setelah lulus jurusan bahasa Jepang, untuk menuju masuk universitas atau S2 yang level tinggi belajar bahasa 
Jepang dan berbagai mata pelajaran dasar. 

Bagi anda yang ingin menikmati budaya Jepang!

Kursus ikut kelas jangka pendek

Ikuti kelas bahasa Jepang yang paling cocok sesuai level anda.
Selain kelas bahasa Jepang yang mengunakan buku pelajaran, bisa ikut kelas budaya, kelas kemampuan untuk JLPT, EJU. 

※Rinci khrusus dimuat di website kami pada akhir bulan Maret setiap tahun.

※ Rinci khrusus dimuat di website kami pada akhir bulan Maret setiap tahun.

Masa pelajaran 4 Jam / hari, dari hari senin sampai Jumat (sabtu, minggu, hari raya libur), unit kelas : 4, 6, 8, 10, 12 minggu

Masa buka kelas Pemula (bulan April / bulan Oktober)

Level pelajran dari Pemula sampai Level atas

Persyaratan masuk sekolah Umur tidak ditanyakan. Yang berminat belajar bahsa Jepang / Yang punya izin tinggal jangka pendek atau izin tinggal

Biaya sekolah ( 4 minggu ) ( 12 minggu ) ※termasuk biaya buku

※Jika masa pelajaran bertentangan dengan liburan musim panas jurusan bahasa Jepang, murid akan dimasukan khrusus musim panas. Mohon pengertian.

Khusus musim panas

Mendapat bahasa Jepang yang langsung bisa dipakai dalam perjalanan dalam waktu singkat.
Bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi ada juga workshop di dalam kota dan kelas budaya, pelajaran luar kelas, dll. Melalui banyak acara, 
mari belajar bahasa Jepang yang berkesan.

Masa buka kelas Bulan juli, bulan Agustus

Persyaratan masuk sekolah Umur tidak ditanyakan. Yang berminat belajar bahsa Jepang / Yang punya izin jangka pendek atau izin tinggal

Kehidupan

Tunjangan untuk murid

Seperti fasilitas sekolah dan penginapan, lingkungan kehidupannya kaya.  Walaupun jauh dari negara anda, tetap tenang hati.

Jadwal tahunan

Upacara Masuk Sekolah (Kursus 2 tahun)

Orientasi 

Cek kesehatan

Pelajaran luar sekolah

Seminar dari perusahaan

Ujian simulasi dalam sekolah

EUJ

Acara keakraban 
melalui olahraga

Hari memperingati 
pendirian sekolah

Pesta Aizen 

Acara penjelasan kelanjutan belajar

Kontes pidato

Kursus Musim Panas

Kursus Musim Panas

Liburan musim panas (murid jangka panjang)

Kontes wawancara

Upacara masuk sekolah (Kursus 1.5 tahun)

Orientasi

Ujian simulasi dalam sekolah

EUJ

Acara keakraban melalui olahraga

JLPT

Liburan musim dingin

Liburan tahun baru 

Acara Presentasi Berbahasa Jepang

Upacara Kelulusan

Liburan musim semi

Jemput ke bandara

Untuk yang khawatir karena kedatangan Jepang pertama kali atau kedatangan pada malam hari, 
orang dari sekolah kami akan memjemput di bandara. Yang harap dijemput, memberitahu niatnya 
dan "jam kedatangan" dan "nomor penerbangan" (biaya jemput : 5000 yen) 

Penginapan

Bisa mengunakan penginapan dengan harga khusus untuk murid.
Penginapan kerja sama sekolah kami ada di daerah yang praktis 
dan aman, dan biaya sewa kamar juga terjangkau.
1 orang 1 kamar. Untuk informasi lanjut, tolong tanyakan kepada 
kami. (biaya mengurus ) 

* Penginapan dengan makan：sewa kamar 73,000 yen ～  
* Penginapan tanpa makan   ：sewa kamar 30,000 yen ～

Dukungan untuk murid jangka panjang

Bimbingan prosedur urus visa sebelum kedatangan Jepang

Bimbingan prosedur di kantor daerah 
(pendaftaran orang asing dll)

 

Deputize permohonan di imigrasi（pemperpanjang visa） 

Deputize permohonan asuransi bencana 

Diskon siswa
(biaya toransportasi・berbagai macam biaya masuk)

Kehidupan aman・bervariasi

Konsultasi dalam bahasa Inggris / Mandarin   

Konsultasi mengenai kedokteran / kecelakaan

Konsultasi mengenai kerja paruh waktu

Ikut aktivitas budaya
(merangkai bunga ala Jepang／pesta Aizen dll) 

Ikut pelajaran luar sekolah

Ikut festival olahraga

Fasilitas sekolah

Gedung sekolah yang bersih dengan berwarna putih. Lingkungan sekitarnya perumahan tenang dan sangat cocok untuk
belajar/ Ruangan untuk komunikasi sesama murid atau murid dan dosen juga disediakan di setiap lantai.

Webデザインコース／
ビジュアルデザインコース

ゲームプログラムコース／
グラフィック・アニメーションコース

システム・エンジニアコース／
パソコンマスター（ハードウェア）コース

Jurusan design / ilustrasi

Kursus Web desain/ 
Kursus Visual desain



Lalu lintas・Lingkungan

Osaka merupakan pusatnya perekonomian dan budaya Jepang barat. 
Akses kota sekitarnya seperti Kyoto, Nara, Kobe juga gampang.

 
 Dari bandara Kansai sampai stasiun Tennoji, langsung 30 menit! 

Tram Hankai Jalur Uemachi「Stasiun Matsumushi」
langsung dari stasiun 
Metro Jalur Tanimachi ｢Stasiun Abeno」dari pintu ⑥
jalan kaki 6 menit ke arah selatan

 
 

JR「Stasiun Tennoji」・Kintetsu「｢Stasiun Abenobashi」
jalan kaki 15 menit ke arah selatan

    
      

Metro Jalur Midosuji「Stasiun Showamachi」jalan kaki 
10 menit ke arah barat

   
      

1-6-3 đường Maruyama, Quận Abeno, TP Osaka

Metro Jalur Sakaisuji・Jalur Nankai
「Stasiun Tengacyaya」jalan kaki 20 menit ke arah 
timur

 

Populasi Osaka adalah 8.8 juta 
orang. 
Ada di pusat Jepang barat, dan 
kota terbesar ke2 setelah Tokyo. 
Kota perdagangan yang ramai, 
populer juga mengenai kebuday-
aan orang muda.
Dari Osaka ke kota tua, Kyoto, 
Nara atau Kota eksotis Kobe 
hanya 1 jam dengan kereta api.
Apalagi di daerah Kansai ada 5 
peninggalan dunia. Walaupun 
dalam  jangka waktu pendek, 
dapat menikmati budaya kota 
dan budaya traditional sekaligus.


