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Lingkungan Sekolah Bahasa Jepang AIT 

 

Sekolah Bahasa Jepang AIT ada di Narita, Chiba-ken, tempat yang dekat dengan Bandara 

Internasional Narita. Kota Narita menata lingkungan dengan nyaman untuk warga asing 

karena kota ini ditetapkan sebagai daerah khusus strategis negara serta kota pariwisata 

konperensi internasional dengan markas inovasi bisnis internasional. Akses sampai ke 

Tokyo juga praktis, maka mudah pergi ke sana. 

 

AIT Sekolah Bahasa Jepang 

 

 

Sekitar Sekolah Bahasa Jepang AIT 

 

Sekolah Bahasa Jepang AIT berlokasi di jalan utama di depan pura Naritasan Shinshoji 

yang merupakan salah satu terbesar dari 3 pura yang memuja dewa Fudo Jepang. Pada 

sehari-hari, dapat menikmati sejarah Jepang, karena ada banyak bangunan yang memiliki 

riwayat lama dalam perjalanan sejarahnya. 

 

Berbagai acara tradisional pada setiap musim diselenggarakan di Naritasan, maka dapat 

langsung belajar mengenai kebiasaan dan budaya Jepang. 
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Kehidupan Baru di Jepang Yang Aman 

 

 

Program Pelajaran 

Nama program Periode Bulan 

Mulai 

Pendaftaran Penjelasan 

Kelanjutan sekolah 2 tahun 2 tahun April Sep. – Okt. Menguasai kemampuan bahasa Jepang untuk melanjutkan 
universitas/ akademi/ sekolah kejuruan dalam 24 bulan. 

Kelanjutan sekolah 1 tahun 9 bulan 1 thn 9 

bln 

Juli Des. – Jan Menguasai kemampuan bahasa Jepang untuk melanjutkan 
universitas/ akademi/ sekolah kejuruan dalam 21 bulan. 

Kelanjutan sekolah 1 thn 6 bln 1 thn 6 

bln 

Oktober Mar. – Apr. Menguasai kemampuan bahasa Jepang untuk melanjutkan 
universitas/ akademi/ sekolah kejuruan dalam 18 bulan. 

Kelanjutan sekolah 1 thn 3 bln 1 thn 3 

bln 

Januari Jun. – Jul. Menguasai kemampuan bahasa Jepang untuk melanjutkan 
universitas/ akademi/ sekolah kejuruan dalam 15 bulan. 

Kelanjutan sekolah 1 tahun Umum 1 tahun Oktober Mar. – Apr. Menguasai kemampuan bahasa Jepang untuk melanjutkan 
sekolah serta bekerja, atau meningkatkan kemampuan bahasa 
Jepang dalam 12 bulan. 

April Sep. – Okt. 

Murid pendengar (penduduk Jepang) Melebihi  

1 bln  

Setiap 

saat 

Setiap saat Program murid pendengar untuk menimba pengalaman 
melihat dan mendengar langsung kehidupan penduduk 
Jepang. Dapat mengikuti program ini melebihi 1 bulan. 

Percakapan perjalanan untuk tinggal 

dalam waktu pendek. 

Melebihi  

1 bln 

Setiap 

saat 

Setiap saat Program percakapan perjalanan untuk wisatawan.  
Belajar dalam waktu pendek. 

 

Kata Sambutan dari Kepala Sekolah 

Pada tanggal 11 April 2017, hari hujan rintik seolah melembabkan pohon Sakura yang 

sedang mekar penuh. Sekolah kecil kami buka dengan jumlah murid 47 orang di Azuma-cho, 

Narita-shi. Sekolah Bahasa kami mengutamakan untuk menerima murid yang kebanyakan 

berasal dari luar negeri, seperti  dari Nepal, Vietnam, Sri Lanka, dan Filipina. 

Mereka belajar bahasa Jepang dan juga kebiasaan serta budaya Jepang dari guru Bahasa 

Jepang yang bersertifikasi selama 2 tahun. Mereka perlu bekerja paruh waktu, misalnya di 

restoran, untuk biaya hidup sendiri dalam setengah minggu. Karena bukan semua murid berasal 

dari anak-anak keluarga kaya. Sebagian besar murid akan melanjutkan sekolah akademi, 

sekolah kejuruan, universitas atau pulang ke negara sendiri, lalu mereka menggunakan 

kemampuan belajar di Jepang pada masing-masing kehidupannya setelah tamat dari sekolah 

kami. 

Ilmu adalah kekuatan. Bahasa adalah alat. Gerakkanlah benda yang sebelumnya tidak bisa 

bergeser, dengan memakai alat yang punya kekuatan. Institusi pendidikan kami harus mendidik 

murid, agar mereka mempunyai alat dan kekuatannya. Sekolah kami adalah pintu masuk ke 

Jepang bagi murid-murid. Saat upacara penerimaan murid, saya melihat mata murid yang 

penuh harapan dan bersinar terang, berjanji dalam hati tidak akan mengecewakan mereka. 

Sekolah kami akan menjadi kampung halaman bagi semua murid setelah tamat dari sekolah ini. 

Sebagai kata penutup, saya mengucapkan terima kasih atas pengertian dari para warga 

sekitar pura Naritasan Shinshoji serta warga Azuma-cho, Narita-shi, sehingga kami dapat 

membuka sekolah ini. 

 



Selamat Datang ke Jepang ! 

Jepang adalah kampung halaman kedua 

 

Di Sekolah bahasa Jepang AIT bukan saja belajar percakapan sehari-hari, 

Tetapi juga kemampuan pendidikan bahasa Jepang yang dimiliki, sehingga setelah tamat  

dapat memasuki Universitas maupun Sekolah Khusus dengan baik dan bekerja lebih lanjut. 

  

 


