
Pesan dari mahasiswa ABP

Dengan pemandangan Gn. Fuji, yang merupakan simbol negara Jepang, Shizuoka 
berlokasi di tengah-tengah antara Tokyo dan Osaka. Dengan adanya sejumlah 
perusahaan global seperti SUZUKI, YAMAHA, dan HONDA, Shizuoka memberi 
Anda peluang karier yang luar biasa dan komunitas yang terjangkau, layak huni, 
dan ramah dengan fasilitas 
berskala kota besar.

Kuliah di Shizuoka

Gambar dari “Hunian International” dibangun pada bulan Maret 2016 di Shizuoka dan Hamamatsu. 
Tersedia 5 unit kamar lengkap dengan peralatan dan satu ruang umum.

Universitas menawarkan asrama 
dengan biaya terjangkau bagi seluruh 
mahasiswa internasional. 
Biaya sewa kamar setiap bulan 
kurang lebih 20.000 Yen Jepang. 
WiFi/akses internet berkecepatan 
tinggi tersedia dalam tiap unit. 

Asrama Universitas

Tokyo

Shizuoka
Hamamatsu

Osaka

Kyoto
Mt.FUJI

836 Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8529, Japan

2019.5 Dicetak di Jepang

Hubungi 
kami

ABP Website: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp
Facebook: https://www.facebook.com/abp.shizuoka.u
E-mail: global@adb.shizuoka.ac.jp
Pertanyaan bisa dalam bahasa Inggris / Jepang.

Shizuoka University, Organization for International Collaboration

100% dukungan biaya sekolah & beasiswa ABP

Proses penyaringan penerimaan di negara anda & Jepang

Penerimaan Oktober & program intensif Bahasa Jepang

Bantuan karier untuk memperoleh pekerjaan di 
perusahaan Jepang

KULIAH GRATIS 
Pembebasan biaya kuliah penuh untuk 

semua pelamar yang lolos seleksi

Program Sarjana (S1)

- SMA Islam Terpadu Abu-Bakar Yogyakarta
Saya sangat bersyukur karena keinginan saya sejak SMA, yaitu melanjutkan studi ke Jepang terkabul dengan program 
ABP ini. Jepang terkenal dengan kemajuan teknologinya dan sejak kecil saya sangat tertarik pada tingginya kualitas produk 
yang dihasilkan oleh negara sakura ini. Saya memilih program ini karena Shizuoka University yang terletak pada salah 
satu daerah industri terbesar di Jepang. Di Shizuoka ini terdapat banyak perusahaan ternama didunia sehingga banyak 
juga penelitian Shizuoka University yang dilakukan bekerjasama oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Saya berharap 
dengan mengikuti program ini saya bisa mempelajari jiwa craftsmanship yang mampu menghasilkan produk berkualitas 
seperti yang Jepang hasilkan. Selama belajar di Shizuoka University terdapat banyak kesulitan yang saya hadapi. Tetapi 
saya yakin pengalaman ini sangat berharga dan akan bermanfaat dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita saya.

Fakultas Teknik, Teknik Elektro
Thoriq Ibrahim

- SMA Negeri 2 Bogor 
Pertama kali saya mengetahui program beasiswa ABP ini melalui pameran pendidikan Jepang di Jakarta. 
Saya sangat senang dapat menemukan program yang cocok untuk diri saya. Karena saya bercita-cita menjadi 
penerjemah yang - dapat menjembatani antara Indonesia dan Jepang, saya memilih program sastra Jepang. 
Pendaftaran dilakukan dengan sistem online yang kemudian dipanggil untuk ujian tertulis dan wawancara. 
Setelah diterima, saya tinggal di asrama dengan fasilitas yang lengkap.. Selama di sini saya tidak perlu khawatir. 
Para staff  ABP maupun guru akan selalu memberikan support. Selain itu ada perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) 
yang akan selalu membantu dalam segala hal. Saya sangat senang sekali apabila tahun-tahun yang akan datang 
banyak pelajar dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa ABP. Saya tunggu kedatangan kalian.

Fakultas Humaniora Dan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra 
Nabilla Nur Anissa Prijadanti



ABP

Asia Bridge Program (ABP) adalah program kolaborasi industri-akademi yang unik untuk para siswa 
dari India, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Program ini diadakan berkat kerjasama erat 
dengan perusahaan global yang berasal dari Shizuoka dan dirancang untuk mendidik siswa menjadi 
pemimpin global masa depan di bidang industri dan masyarakat. Kurikulum program ini menekankan 
pada pendidikan antar-disiplin yang seimbang dengan fokus pada kombinasi keahlian teknis, 
kepiawaian dalam praktik bisnis, berpikir ilmiah, dan keterampilan interpersonal sehingga para siswa 
tumbuh sebagai penghubung antara Shizuoka dengan negara asal mereka.

4 tahun di ABP Universitas Shizuoka

5 negara Asia yang ditunjuk 
(India, Indonesia, Thailand, 

Vietnam, dan Myanmar)

Mengasah 
keterampilan 
berbahasa 

Jepang

Mendidik 
manusia global

Memperoleh 
pengetahuan dan 
keahlian khusus

Internship 
(Magang) di 
perusahaan 

global

Semester Pertama Tujuh Semester Berikutnya

Program sarjana ABP membutuhkan kecakapan berbahasa Jepang.

Dengan kurikulum kolaborasi industri-akademi yang unik, mahasiswa terhubung dengan pilihan luas perusahaan global 
melalui sejumlah kegiatan dalam dan luar kampus seperti magang, ceramah, seminar, dan lokakarya yang diadakan oleh 
pakar bisnis dari perusahaan. Kami menawarkan konseling individual dari tahun pertama kuliah untuk membangun jalur 
karier pasca-kelulusan yang jelas.

  Apr.
(3,5 tahun)

Suzuki, Suzuyo, Yamaha Motor Company, Shizuoka Bank, Asahi Denso, FCC, Toyota Motor, Nissan Motor, Mazda, Panasonic, 
Toshiba, Sony EMCS, Sharp, Fujitsu, Rohm, NSK Warner, Paloma, Aichi Steel, Daikin Industry, Alps Electric, Chubu 
International Airport, Futaba Industries, Japan Airport Terminal, JATCO, Ohm Electric, Nitori

Asia Bridge Program (ABP) menyediakan bantuan menyeluruh bagi Anda 
mulai dari awal masuk dan kehidupan kampus sampai karier pasca-
kelulusan.

ABP adalah 
program 4 tahun 
yang dimulai pada 
bulan Oktober 
dengan satu 
semester pelatihan 
bahasa intensif.

Kolaborasi Industri-Akademi & Dukungan Karier

Contoh perusahaan tempat alumni internasional kami bekerja:

Asia Bridge Program
Hari Ini Shizuoka, Esok Dunia

Kurikulum

  Okt.
 (6 bulan)

Pelajaran Intensif bahasa 
Jepang
Pelajaran dasar ABP

Pembelajaran dalam bahasa Jepang
Kuliah umum dan program pembelajaran 
aktif ABP
Magang di perusahaan Jepang
Proyek riset kelulusan

Masuk Kuliah
Kuliah ABP

Siswa dari Asia

Kelulusan
Karier

Perusahaan 
Global

ABP menyediakan bantuan fi nansial bagi seluruh mahasiswa. Selain bebas biaya pendaftaran dan biaya masuk, biaya kuliah 
tahun pertama pun dijamin bebas biaya. 
Bantuan untuk tahun ke-2, ke-3, dan ke-4 
meliputi pembebasan biaya kuliah dan biaya 
lainnya sebesar 50% atau 100% berdasarkan 
penilaian tahunan terhadap kinerja akademik 
individual tahun sebelumnya. Tersedia 
juga uang saku ABP bulanan untuk semua 
mahasiswa tahun pertama serta peluang 
pendanaan lain yang disponsori pemerintah 
dan perusahaan. 

Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial
・Ilmu Sosial dan Kemanusiaan・Bahasa dan Sastra
・Ekonomi・Hukum
Fakultas Pendidikan*
Fakultas Ilmu Sains
・Matematika・Fisika・Kimia・Biologi・Ilmu Bumi
Fakultas Pertanian
・Ilmu Pengetahuan Sumber Daya Hayati
・Ilmu Sains Kehidupan Terapan

Fakultas Informatika
・Ilmu Komputer・Informatika Perilaku・Social Informasi
Fakultas Teknik
・Teknik Mesin・Teknik Listrik dan Elektronika
・Ilmu Elektronika dan Material
・Teknik Kimia Terapan dan Biokimia
・Teknik Matematika dan Sistem

Kampus Shizuoka Kampus Hamamatsu

Fakultas dan Jurusan

Bantuan Finansial 
ABP

Biaya Penuh 17.000 Yen 
Jepang

Biaya Pendaftaran

Bebas Biaya

282.000 Yen 
Jepang

Biaya Masuk 
Kuliah

Bebas Biaya

535.800 Yen
Jepang / tahun

Biaya Kuliah

Tahun ke-1: Bebas biaya 
(100%) tahun ke-2 sampai ke-4: 
Bebas biaya (50% atau 100%)

Cara Mendaftar

KULIAH GRATIS dengan Beasiswa ABP

Keputusan diterima atau tidaknya pendaftar dari luar negeri oleh Fakultas Pendidikan dapat berubah berdasarkan revisi kurikulum Universitas Shizuoka saat ini. 
Setiap orang yang tertarik untuk bergabung dengan Fakultas Pendidikan harus mengacu pada pedoman aplikasi yang diposting di web kam.

Aplikasi untuk ABP menbutuhkan EJU (Test untuk penerimaan universitas Jepang) dan test kemampuan Bahasa Inggris 
(TOEFL, TOEIC, atau IELTS), dan juga JLPT (Ujian kemampuan Bahasa Jepang). Proses penyaringan dapat dilakukan di 
negara anda dan Jepang, yang arti nya anda tidak perlu pergi ke Jepang ketika melakukan proses pandaftaran.

 Tabel ini menunjukkan biaya kuliah dan biaya lainnya tahun 2019. Jumlah biaya pastinya dapat 
berubah tanpa pemberitahuan.

 Persyaratan Mata Pelajaran Wajib EJU
Departemen Sastra dan 

Humaniora

Jepang sebagai bahasa asing 
(Pengetahuan Bahasa Jepang)*

Jepang dan Dunia
Matematika 1** 

Departemen Ilmu Pengetahuan 
Alam dan Teknologi

Jepang sebagai bahasa asing 
(Pengetahuan Bahasa Jepang)*

Ilmu Pengetahuan Alam***
Matematika 2

 Apakah EJU itu ?
EJU diperlukan untuk “persyaratan penerimaan Universitas Jepang bagi siswa international”.
Test EJU di Indonesia diadakan 1 tahun 2 kali (Jakarta dan Surabaya), India (New Delhi), Thailand (Bangkok dan Chiang Mai), 
Vietnam (Hanoi dan Ho Chi Minh), Myanmar (Yangon), dan Jepang. Test EJU bisa diikuti dalam Bahasa Inggris dan Jepang.

EJU official website: https://www.jasso.go.jp/en/eju/

 Jadwal penerimaan aplikasi ABP

November : 
Test EJU sesi kedua

Juli : 
Registrasi untuk EJU sesi keduaRegistrasi untuk EJU sesi kedua

Juni : 
Test EJU sesi pertama

Februari : 
Registrasi untuk EJU sesi 

pertama

Oktober : 
Masuk ke Universitas 

Shizuoka

Februari – Maret : 
Test interview perorangan

Januari – Februari : 
Penyaringan dokumen

November – Desember : 
Pendaftaran online ABP (Mengirimkan 

Sertifikat EJU dan Sertifikat Bahasa Inggris)

 Kantor registrasi EJU di Indonesia
・Jakarta

Universitas Indonesia 
(Pusat Studi Bahasa Jepang)
Telepon: + 62-21-786-3547
Email: ejuindonesia.jakarta@gmail.com
Web: http://www.pusatstudijepang.ui.
 ac.id/eju/

・Surabaya
International Multicultural Center 
(I'Mc center)
Telepon: +62-31-8299052
Email: info@imccsub.com
Web: http://www.imccsub.com/ja/

    *Test bahasa Jepang sebagai Bahasa Asing akan digantikan dengan JLPT ujian kemampuan Bahasa Jepang.
  **Fakultas pendidikan dan department Social Informasi (Fakultas Informasi) menerima juga kursus matematika 1 atau 2.
***   Dua dari tiga mata kuliah IPA akan diambil dari setiap depertment untuk keterangan selengkapnya, bisa dilihat di Aplikasi 

guide pada website kami http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/
⚠  Pastikan periksa terlebih dahulu Aplikasi guide di website kami sebelum menentukan test yang akan diambil


