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Sekolah Terbaik Untuk Murid Terbaik
The Best Japanese Language School

Pandan College
Japanese Language School

パンダン・カレッジ

Reguler VIP

最高レベルの日本語スピーカーを育成します。
www.pandan.ac.id

Program Biaya Lama Belajar
Hari 

Program Biaya Lama Belajar
Hari 

REGULER

NON REGULER

1 Minggu 5 kali,
2 Jam

Rp. 7.600.000,- /Bln
Diskon 50% selama 
masa promosi.

40 Jam Pelajaran
Senin - Jumat

Reguler Umum
1 Minggu 5 kali,
2 Jam

Rp. 5.100.000,- /Bln
Diskon 50% selama 
masa promosi.

40 Jam Pelajaran
Senin - Jumat

Reguler Medis
1 Minggu 5 kali, 
2 Jam

Rp. 2.900.000,- /Bln

Rp. 1.650.000,- /Paket

40 Jam Pelajaran
Senin - Jumat

Rp. 1.650.000,- /Paket 40 Jam Pelajaran
Senin, Rabu, Jumat

Rp. 3.100.000,- /Paket 40 Jam Pelajaran
Pilihan Hari Kerja

Rp. 3.100.000,- /Paket 40 Jam Pelajaran
Pilihan Hari Kerja

Apabila Cicilan 2 kali (Pertama, 60% dan pembayaran Kedua harus 
dilunasi sebelum pertemuan ke-10 sebesar 40%). Biaya tambahan Rp. 
50.000,- bagi bayar cicilan. Kenaikan Rp.100.000 pada level berikut.

Rp. 1.150.000,- /Paket 25 Jam Pelajaran
Senin & Rabu /
Rabu & Jumat

Non Reguler
Umum
1 Minggu 2 kali, 
2 Jam

Non Reguler
Umum
1 Minggu 3 kali, 
2 Jam

Non Reguler
Medis
1 Minggu 2 kali, 
2 Jam

Non Reguler
Anime atau 
Perhotelan

Kelas Anak
1 Minggu 2 kali,
1 Jam

40 Jam Pelajaran
Selasa, Kamis

1. Ruang kelas bersih dan ber-AC
2. Guru Jepang dan guru lokal yang profesional di 

bidang bahasa Jepang
3. Peminjaman berbagai fasilitas buku, CD / DVD, 

komik ,  maja lah,  dan sebaga inya,  gra t is  d i      
perpustakaan Pandan College

4. Free wifi bagi para siswa
5. Setiap bulan diadakan acara mengenai budaya 

Jepang (nonton, bernyanyi, membuat origami dll).
6. Siswa mendapatkan point setiap pembayaran 

bulanan, yang dapat ditukarkan dengan kupon 
belanja

7. Tiket gratis ke Jepang pergi-pulang Bali-Tokyo-Bali 
dari 30 orang siswa diundi untuk 2 siswa pemenang.

Jam Kerja
Senin - Jumat  :  08.00 - 21.00 Wita 
Sabtu  :  08.00 – 16.00 Wita

Pembayaran
Dapat melalui transfer bank ke :
 * Bank BCA Capem Sesetan, Denpasar, Bali      
   Account Rupiah No. 7670211210
   a/n. PT Pandan College 
* Dapat pula menggunakan kartu kredit VISA/MASTER 
   atau melalui website kami  www.sekolah.biz

Hubungi Kami
Jl. Cok Agung Tresna 15 Griya Alamanda No.7, 
Renon, Denpasar, Bali, INDONESIA 80235
Telepon : 0361 - 255225 
Fax : 0361 - 8424261 
Hp : 0878-6022-0006
Email : info@sekolah.biz
Website : www.pandan.ac.id

1. Laki-laki atau perempuan dapat berbahasa Indonesia 
atau berbahasa Jepang

2. Berusia 6 sampai 80 tahun
3. Lulus test masuk (membayar biaya test masuk atau 

biaya penempatan sebesar Rp. 200.000,- )
4. Sehat jasmani dan rohani

Persyaratan Calon Siswa

1. Bagi yang belum pernah belajar bahasa Jepang, 
akan langsung diterima di kelas dasar 1A

2. Test penempatan terdiri atas 2 bagian, yaitu : 
 * Test tertulis dengan waktu 15 menit
 * Test interview dengan waktu 15 menit        
   Interview akan dilakukan oleh pengajar Pandan 

College
3. Hasil test interview akan diinformasikan pada hari 

kerja berikutnya setelah test dilakukan    

Test Penempatan

1. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran secara 
langsung atau melalui website : www.sekolah.biz 

2. Biaya test masuk Rp. 200.000,- disetorkan langsung 
ke Sekretariat Pandan College

 * Biaya test dan uang lain yang telah diterima, tidak 
dapat dikembalikan dengan alasan apapun 

3. Formulir yang telah diisi, diserahkan ke Sekretariat 
Pandan College

   Disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 * Fotokopi KTP, Kartu Pelajar, SIM atau kartu BPJS.

 * Foto ukuran 3x4 cm = 2 Lembar, dan ukuran 
       2x3 cm = 2 lembar (Pemotretan 3 bulan terakhir)
4. Mengikuti test penempatan (placement test) 
5. Hasil test penempatan dan jadwal dimulainya kelas 

akan diinformasikan selambatnya keesokan harinya.

Prosedur Pendaftaran

Informasi Penerimaan Siswa Baru



Dengan dukungan penuh dari Office Promosi Ltd, yang 
berada di Tokyo, Japan, Pandan College didirikan pada 
tanggal 22 Januari 2007 di Denpasar, Bali, Indonesia 
berdasarkan akta notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., No.7 
tanggal 22 Januari 2007 dengan surat keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 
W16-00102 HT.01.01-TH-2007. Diresmikan oleh para pejabat 
tinggi pemerintahan Bali dengan sambutan Gubernur Bali 
pada hari Kamis, 26 April 2007.

Pandan College adalah sekolah pendidikan bahasa 
Jepang yang berada di  Renon, Denpasar,  Bal i ,  yang 
menyediakan 4 level program pengajaran bahasa Jepang 
untuk anak SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan Umum yang ingin 
mengembangkan kemampuan menul is dan membaca 
(hiragana, katakana dan kanji), mendengarkan dan berbicara 
dalam bahasa Jepang.

Pengajaran bahasa Jepang di Pandan College diajarkan 
oleh guru Jepang (Native Speaker) dan guru lokal yang 
profesional di bidang bahasa Jepang dengan memakai 
kurikulum bahasa Jepang terbaik.

Selamat datang di Pandan College
VISI 
Menjadikan Pandan College sebagai tempat yang handal 
untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terbaik, mampu 
berkembang sesuai tuntutan jaman, khususnya dalam 
memupuk saling pengertian kedua bangsa Indonesia-Jepang, 
sekaligus mengembangkan visi perekonomian melalui bahasa 
dan budaya Jepang. Lebih lanjut, guna menanamkan dan 
menerapkan secara nyata visi “Customer is the King” gaya 
Jepang dalam berbisnis.  

MISI
Menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang khusus 
percakapan untuk kalangan bisnis dan ekonomi, yang bertaraf 
internasional, sehingga siap pakai di Jepang, namun tetap 
memiliki wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air.

Visi dan Misi

Setiap akhir paket belajar diselesaikan, akan diadakan ujian 
kenaikan tingkat. Bagi yang lulus, akan mendapatkan sertifikat 
dan berhak melanjutkan ke level selanjutnya.

Sertifikasi

Program ini disediakan bagi masyarakat umum yang ingin 
belajar Bahasa Jepang, mulai usia 6-80 tahun. Diajarkan oleh 
guru Jepang dan guru lokal yang profesional di bidang Bahasa 
Jepang.
 Kelas VIP dan Reguler Umum
 Berlangsung setiap hari, Senin sampai dengan Jumat. 

Materi yang diajarkan adalah Tata Bahasa, Tulisan 
(Hiragana,  Katakana dan Kanj i ) ,  mendengarkan,  
percakapan, bahasa bisnis, budaya dan sejarah Jepang.

 * Jaminan kerja dan training di Jepang bagi yang   
         memenuhi syarat.
 Kelas Non Reguler Umum
 Berlangsung sesuai dengan pilihan siswa. Pilihan waktu 

belajar dapat dilihat pada biaya kursus Pandan College.

Bahasa Jepang Umum
Merupakan program kerjasama dengan berbagai lembaga, 
organisasi, perusahaan, instansi termasuk human resources 
development, karyawan dan pimpinan. Dengan persyaratan 5 
orang belajar di Pandan College maka tambahan satu orang 
grat is belajar di  Pandan Col lege. Untuk program 51, 
diperkenankan untuk mengambil kelas Reguler VIP/Umum dan 
Non Reguler. Sistem pengajaran tetap sama dilakukan di 
Pandan College. Siswa Program 51, mengambil kelas dan 
pembayaran yang sama.

Program 51

Disediakan hanya bagi orang Jepang yang ingin belajar 
Bahasa Indonesia di Pandan College. Diajarkan oleh guru 
profesional di bidang Bahasa Indonesia. Pembelajaran 
sebanyak 10 kali pertemuan, dan minimal 3 kali pertemuan. 
Sekali pertemuan = 60 menit.

Program Bahasa Indonesia

Sambil homestay mengenal langsung kehidupan masyarakat 
Jepang. Peserta juga akan diajarkan Bahasa Jepang. 
Berangkat setiap Sabtu dan homestay selama satu minggu di 
Jepang. Info lebih lengkap di: www.homestay.me

Homestay di Jepang

Bekerjasama dengan SMA yang berkualitas di Jepang, 
Pandan College dapat menjadi jembatan bagi siswa lulusan 
SMP yang ingin melanjutkan sekolahnya di negeri Sakura. Info 
lebih lengkap di : www.slta.us

Fasilitas SMA di Jepang

Dengan lebih dari 75 rekanan universitas / college di Jepang, 
Pandan College dapat memfasilitasi lulusan SMA untuk 
melanjutkan study ke Jepang. Info lebih lengkap hubungi : 
info@sekolah.biz

Fasilitas Universitas / College di Jepang

Pengembangan Pandan College ke berbagai tempat di 
Indonesia termasuk di Jepang dengan cara franchise. 
Kunjungi website kami di: www.jepang.com/franchise/

Ujian Kemampuan Bahasa Jepang (JLPT)
Persiapan JLPT untuk membantu dan mempersiapkan 
s i swa  me lewat i  t es t  JLPT dengan  has i l  maks ima l ,  
selama 1 bulan, sebanyak 4 kali pertemuan @1.5 jam 
sesuai level yang diikutinya oleh guru profesional kami.

Franchise

Program ini merupakan program belajar Bahasa Jepang bagi 
calon siswa yang ingin memperdalam Bahasa Jepang di dunia 
medis, termasuk tata bahasa, kosakata,dan budaya kerja 
dalam dunia medis di Jepang. Program ini terdiri dari 2 pilihan, 
yaitu : Kelas Reguler dan Non Reguler.

Bahasa Jepang Medis

Bahasa Jepang untuk anak usia 6-12 tahun (Sekolah Dasar), 
Pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan belajar 
dan bermain. Budaya Jepang ikut diperkenalkan pula.

Bahasa Jepang Untuk Anak

Disediakan bagi masyarakat umum yang memiliki hobi / 
kegemaran dengan dunia anime, khususnya menggambar 
anime Jepang.

Kelas Anime

Disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia 
pariwisata dan perhotelan, maka Pandan College membuka 
kelas khusus di bidang bahasa Jepang perhotelan.

Bahasa Jepang Untuk Perhotelan

Pandan College menyediakan jasa penerjemahan Bahasa 
Indonesia - Jepang atau sebaliknya dengan tarif dan kualitas 
terbaik dari tim profesional kami.

Penerjemahan

Pandan College membuka program kelas pendek belajar 
bahasa Jepang, yaitu : Fuyu Kurasu (kelas belajar bulan 
Desember) dan Natsu Kurasu (kelas belajar bulan Juli).

Fuyu Kurasu dan Natsu Kurasu

Belajar satu tahun bukan hanya menghasilkan kualitas terbaik. 
Setelah bersusah payah belajar satu tahun, jaminan kami pun 
berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Bekerja di 
perusahaan d i  Indones ia  a tau t ra in ing langsung ke 
Perusahaan Jepang di Jepang. 

Pandan College memiliki 2 program beasiswa, yaitu :
• Beasiswa SD (Sekolah Dasar)
 Adalah program beasiswa yang diperuntukan bagi  siswa 

SD yang berdomisili di Indonesia. Beasiswa tersebut di 
berikan selama 1 Tahun, per bulannya Rp. 250.000,- untuk 
4  o r a n g  p e n e r i m a  b e a s i s w a .  J u m l a h  P e n e r i m a  
kemungkinan bertambah sesuai Penerimaan Donatur.

• Beasiswa PC20000
 Adalah beasiswa yang diperuntukan bagi seluruh warga 

negara Indonesia,  yang sedang belajar bahasa Jepang di 
Jepang. Transfer Beasiswa 20.000 yen per bulan dilakukan 
kepada akun bank siswa di Jepang setiap bulan selama 
satu tahun. Penerima harus lulus test kemampuan 
berbahasa Jepang oleh Tim Pandan College, dilakukan di 
Denpasar Bali. Info Lengkap: www.jepang.com/PC20000/

Jaminan

Beasiswa

Kami sekolah terbaik untuk murid terbaik di mana 
kurikulum dan metode pengajaran yang kami miliki adalah 
kurikulum dengan metode Discovery Inquiry. 

Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk 
menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar agar 
mudah dimengerti oleh siswa baik itu dalam belajar membaca, 
menulis, mendengarkan dan berbicara. Selain belajar bahasa 
Jepang, juga akan diajarkan mengenai budaya dan bisnis 
Jepang.

Setiap siswa yang datang ke Pandan College diwajibkan 
untuk bercakap dalam bahasa Jepang untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang. Kantor pusat 
kami di Jepang memiliki banyak rekanan sekolah, mulai dari 
SMA, Universitas dan Lembaga Kursus yang ada di Jepang.  

• Sistem terintegrasi lengkap, mulai pengurusan Visa Pelajar, 
dijemput di Bandara Narita Tokyo, dicarikan tempat tinggal, 
diantar ke sekolah, dimonitor, sampai pulang lagi ke 
Indonesia setelah menyelesaikan sekolah.

• Pandan College merupakan lembaga pendidikan yang 
sangat khusus hanya untuk Warga Negara Indonesia dan 
Warga Jepang saja.

Apa yang membuat kami berbeda
dengan lembaga lainnya?

Program Pilihan Pandan College


