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Terima kasih atas minat Anda terhadap Program G to G 
Jepang (EPA).

・RS/panti penerima di Jepang sangat mementingkan
kemampuan bahasa Jepang dari kandidat EPA. Karena 
kemampuan itu diperlukan untuk bekerja dan lulus ujian
nasional.

・Oleh karena itu, JICWELS dan BP2MI 
merekomendasikan agar Anda belajar Bahasa Jepang
terlebih dahulu menggunakan Program e-learning 
"MINATO" dari Japan Foundation sebelum matching 
dengan RS/panti penerima.

Tujuan belajar Bahasa Jepang
sebelum berangkat ke Jepang

1



4

＜Manfaat Belajar sebelum ke Jepang＞
・ Anda bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dengan 
menyelesaikan kursus yang ditentukan di MINATO. Sertifikat
tersebut akan diberikan kepada RS/panti penerima di Jepang
melalui situs website JICWELS.

・Sebelum matching, kami akan melakukan "Tes HIRAGANA dan 
KATAKANA" secara online. Nilai tersebut juga akan diberikan
kepada RS/panti penerima di Jepang melalui website JICWELS.

・Oleh karena itu, sertifikat kelulusan dan nilai tes tersebut
akan menarik bagi RS/panti penerima.

＊ Pra-pembelajaran dan partisipasi dalam tes adalah opsional
(tidak diwajib), tetapi ini akan menjadi daya tarik untuk dipilih
dari RS/panti penerima, maka silakan bergabung dengan kami.

Tujuan belajar Bahasa Jepang
sebelum berangkat ke Jepang

1



5

Daftar ke

BP2MI

Seleksi

BP2MI

Daftar ke

JICWELS

Tes

Hiragana / 

Katakana

Matching

<Jadwal sampai Matching>

～ Akhir Juni Juli Awal Agustus Pertengahan
Agustus

September
～Oktober

Pra-belajar Bahasa 

Jepang

Penyerahan

sertifikat

＊

＊ ＊

＊Opsional (tidak diwajib)

Tujuan belajar Bahasa Jepang
sebelum berangkat ke Jepang
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Tujuan belajar Bahasa Jepang
sebelum berangkat ke Jepang

1

<Kursus Pra-pembelajaran>
「A1 HIRAGANA course」
「A1 KATAKANA course」
dari e-learning MINATO dari Japan 
Foundation memenuhi syarat untuk
pra-studi. Anda dapat 
menyelesaikannya dalam total sekitar 
28 jam.

<Tes Bahasa Jepang>
Kami akan menguji dari isi kursus ini
secara online pada pertengahan
Agustus 2022.
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Bagaimana cara mendaftar MINATO ?2

Akses ke website Minato dan mendaftar.
URL MINATO： https://minato-jf.jp/
* Jika sudah pernah mendaftar dan menggunakan MINATO dan memiliki ID, 
silakan gunakan ID tersebut saja. Tidak perlu mendaftar ke MINATO lagi.

Silakan merujuk ke video Youtube
untuk cara mendaftar.
https://www.youtube.com/watch
?v=HL55OfExrRc&list=PLipBuu
MSQyYtSeubNQ32M1OPnD-
B_YnyZ

https://minato-jf.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=HL55OfExrRc&list=PLipBuuMSQyYtSeubNQ32M1OPnD-B_YnyZ
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Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3

★Direkomendasikan menggunakan MINATO dengan PC 
daripada HP!
Setelah pendaftaran selesai, akses kembali Minato dan 
masukkan User ID dan password untuk login.
URL MINATO： https://minato-jf.jp/

③ Klik “Masuk Log”.

② Masukkan ID dan 
password Anda.

① Klik “Masuk Log”.

https://minato-jf.jp/
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＜ Pendaftaran kursus＞

①Klik “Kursus bahasa
Jepang”.

②Klik “Kursus Belajar
Sendiri”.

③Klik “English” di 
HIRAGANA (A1 Self Study 
Cours).
※ Kursus ini tidak memiliki bahasa
Indonesia. Silakan pilih bahasa
Inggris.

Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3
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①Klik “Pendaftaran
Pelajaran”.

②Klik “Pendaftaran
Pelajaran”.

Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3
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③ Klik “My Page”untuk
kembali. 

④Klik “Hiragana A1 Self-
Study Course”.

Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3
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⑤ Pertama, memeriksa 
metode belajarnya dari sini.

⑥ Klik secara berurutan dari
atas untuk melanjutkan
pembelajaran.

Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3
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⑦ Anda dapat memeriksa
perkembangan pembelajaran
dari sini.

Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3
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＜ Pendaftaran kursus ＞

Seperti halnya HIRAGANA, 
kursus KATAKANA akan
didaftarkan dan Anda akan
melanjutkan studi. Klik
“English” di KATAKANA (A1 
Self Study Cours).
※ Kursus ini juga tidak memiliki
bahasa Indonesia. Silakan pilih
bahasa Inggris.

Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3



https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.HiraganaMemoryHintApp.Id&hl=in&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.KatakanaMemoryHintApp.Id&hl=in&gl=US
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Bagaimana cara menggunakan MINATO ?3

Aplikasi belajar HIRAGANA/KATAKANA dengan Bahasa Indonesia 
juga tersedia.
Cobalah gunakkan aplikasi dengan HP!!
* Aplikasi dapat didownload dari link berikut ini.

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.HiraganaMemoryHintApp.Id&hl=in&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jfkc.KatakanaMemoryHintApp.Id&hl=in&gl=US
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Setelah menyelesaikan kursus HIRAGANA dan KATAKANA (A1 Self 
Study Cours), Anda akan dapat mengunduh sertifikat kelulusan.
* Jika sudah pernah belajar MINATO dan mendapatkan sertifikat kursus HIRAGANA dan 
KATAKANA (A1 Self Study Cours), dapat mengunduh sertifikat tersebut tanpa mengikuti
kursus MINATO sekali lagi. (Jika ingin mengikuti kursus sekali lagi, boleh.)

Bagaimana cara mengunduh sertifikat ?4

Klik “Sertifikat”
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Bagaimana cara mengunduh sertifikat ?4

Anda dapat mengirimkannya secara
online saat Anda mendaftar di website 
JICWELS pada bulan Agustus. Sampai
saat itu, silakan unduh dan simpan
sertifikatnya.
＊JICWELS akan menghubungi Anda 
mengenai metode pengiriman.

＜ Sertifikat kelulusan ＞
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Penyerahan sertifikat ke JICWELS dan 
Tes Bahasa Jepang5

Setelah lolos seleksi BP2MI, Anda akan mendaftar di website 
JICWSELS. Melalui website JICWELS, Anda dapat memilih
RS/panti penerima Jepang tempat Anda ingin bekerja dan 
matching.

Waktu Detail

～Juli Seleksi oleh BP2MI

Awal Agustus Daftar di website JICWELS
Daftarkan sertifikat MINATO Anda

Pertengahan
Agustus

Berpartisipasi dalam Tes HIRAGANA / 
KATAKANA JICWELS

Website JICWELS akan diumumkan pada awal Agustus bagi
pendaftar yang telah lulus proses seleksi BP2MI.



Jika ada pertanyaan tentang cara mengoperasikan MINATO, 
silakan periksa FAQ dan User Guide terlebih dahulu.
・FAQ
https://minato-jf.jp/Faq/Index
・Users Guide
https://minato-jf.jp/Guide/Index

Jika Anda tidak memahami FAQ dan User Guide, silakan 
hubungi Japan Foundation dengan mengakses URL berikut.
・Inquiry
https://minato-jf.jp/Contact/Inquiry/Index

＊Harap perhatikan bahwa mungkin perlu waktu untuk merespons.
＊Keduanya tersedia dalam Bahasa Inggris. Harap dicatat bahwa tidak ada
Bahasa Indonesia.

Pertanyaan tentang MINATO
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https://minato-jf.jp/Faq/Index
https://minato-jf.jp/Guide/Index
https://minato-jf.jp/Contact/Inquiry/Index


Jika ada pertanyaan tentang pendaftaran BP2MI, silakan
hubungi BP2MI.
・BP2MI

gtogjepang@bp2mi.go.id

Jika ada pertanyaan tentang pra-belajar Bahasa Jepang
secara umum, silakan hubungi JICWELS.
・JICWELS

IDC2023@jicwels.jp

＊Harap perhatikan bahwa mungkin perlu waktu untuk merespons.
＊Hal ini dapat ditanyakan dalam Bahasa Indonesia.

Pertanyaan tentang Program G to G (EPA)
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