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Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tulis Beasiswa Pemerintah Jepang 

(Monbukagakusho/MEXT) 

Program Undergraduate Student/Gakubu 2023 

Jakarta, 29 Juli 2022 

Bagi yang lulus seleksi ujian tulis Program GAKUBU 2023, akan mengikuti ujian wawancara 

dengan keterangan sebagai berikut:  

 

1.  Jadwal Ujian Wawancara 

Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022 

Tempat  : Kedutaan Besar Jepang (Hall lantai 2) 

  Jl. M.H Thamrin No. 24, Jakarta Pusat (samping Plaza Indonesia/The Plaza) 

Waktu  : Akan diinformasikan setelah melakukan email konfirmasi  

 

Catatan : 

Jadwal ujian wawancara (hari dan waktu) tidak dapat diubah/diganti, dan tidak ada ujian 

wawancara susulan untuk peserta yang tidak dapat mengikuti ujian wawancara pada hari 

dan waktu yang telah ditentukan. 

Biaya transportasi dan akomodasi ke lokasi ujian selama seleksi berlangsung, ditanggung 

oleh masing-masing peserta (tidak ditanggung oleh Kedutaan Besar Jepang). 

 

2.  Konfirmasi Kehadiran  

Kepada seluruh peserta yang lulus seleksi ujian tulis, mohon memberikan konfirmasi 

kehadiran atau ketidakhadiran ujian wawancara dengan cara mengirimkan e-mail ke: 

beasiswa@dj.mofa.go.jp 

Format Subject e-mail:  

[ Nama Program ] [ Nomor Ujian ] [ Nama Lengkap ] [ Asal Sekolah ] [ Hadir/Tidak 

Hadir ] 

Contoh 1 : [Gakubu 2023] [CJ0001] [Indah Hartanti] [SMA Sakura] [Hadir] 

Contoh 2 : [Gakubu 2023] [AS0002] [Budi Ahmad] [SMK Melati] [Tidak Hadir] 

Tenggat pengiriman email konfirmasi: Rabu, 3 Agustus 2022  Pukul 13:00 WIB/14:00 

WITA. 

 

Cukup mengirimkan e-mail konfirmasi satu kali saja. Kami akan membalas e-mail 

konfirmasi dari peserta pada hari dan jam kerja Kedutaan Besar Jepang. Apabila belum 

mendapat balasan dari kami hingga 4 Agustus 2022 Pukul 16:00 WIB/17:00 WITA, segera 

hubungi kami melalui telepon di (021) 3192-4308 (Bagian Pendidikan) pada tanggal 5 

Agustus 2022. 

Peserta yang tidak memberikan konfirmasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, 

akan didiskualifikasi. 

Peserta yang mengundurkan diri wajib memberikan konfirmasi dengan format 

ketidak hadiran disertai alasannya di badan email.  

 

mailto:beasiswa@dj.mofa.go.jp
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3. Hasil Seleksi Wawancara 

Pengumuman hasil seleksi wawancara akan diumumkan pada Kamis, 11 Agustus 2022  

 

4. Dokumen yang Harus Dipersiapkan Setelah Lulus Ujian Wawancara 

Untuk keperluan seleksi akhir di Kementerian Pendidikan Jepang (secondary screening), 

peserta yang nantinya dinyatakan lulus ujian wawancara, akan diwajibkan untuk 

mengumpulkan berkas-berkas di bawah ini. (Berkas-berkas ini tidak perlu dibawa saat 

wawancara) 

a. Application Form (2 asli, 1 fotokopi) 

Download dan isi kembali formulir aplikasi program Gakubu dan tempelkan pasfoto 

berwarna. Form Aplikasi dapat didownload di sini. 

 

b. Applicant’s Photograph (3 buah) 

Pasfoto Ukuran 3,5 x 4,5 cm. Formal. Setengah badan. Latar polos, warna latar 

bebas. Diambil 6 bulan terakhir. Tempel pasfoto pada kotak foto yang tersedia pada 

application form, bukan di-print atau fotokopi. 

 

c. Copy of Academic transcripts for all school years of last school attended (2 

asli, 1 fotokopi) 

Fotokopi transkrip nilai semester satu sampai semester akhir dalam bahasa 

Inggris/bahasa Jepang yang telah dilegalisasi/dicap basah asli oleh sekolah. 

Transkrip nilai berisi nilai pengetahuan saja. Bagi yang transkrip nilainya dalam 

bahasa Indonesia, silakan gunakan jasa penerjemah tersumpah untuk 

menerjemahkan dokumen tersebut atau gunakan format berikut (format boleh diubah 

sesuai dengan kebutuhan). Dokumen terjemahan wajib dicap oleh sekolah meskipun 

sudah tertera cap dari penerjemah atau notaris.  

 

Bagi lulusan 2021 dan sebelumnya yang sedang berkuliah, selain fotokopi 

transkrip nilai, lampirkan pula transkrip nilai kuliah tiap semester dalam bahasa 

Inggris/Jepang yang telah dicap basah oleh universitas. 

 

d. Copy of Graduation certificate of last school attended (2 asli, 1 fotokopi) 

Fotokopi Ijazah/Ijazah Sementara dan SHUN/SHUN Sementara dalam bahasa 

Inggris/bahasa Jepang yang memuat keterangan “Lulus” dan telah dilegalisasi/dicap 

basah asli oleh sekolah. Bagi yang ijazah/SHUNnya dalam bahasa Indonesia, silakan 

gunakan jasa penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan dokumen tersebut atau 

gunakan format berikut (format boleh diubah sesuai dengan kebutuhan). Dokumen 

terjemahan wajib dicap oleh sekolah meskipun sudah tertera cap dari penerjemah 

atau notaris.  

 

e. Recommendation letter from either principal or teacher of last school attended 

(2 asli, 1 fotokopi) 

Surat rekomendasi berisi mengenai pribadi pelamar dan ditulis dalam bahasa Inggris 

atau bahasa Jepang. Boleh dari Kepala sekolah atau guru. Surat rekomendasi harus 

dilegalisasi/dicap basah asli oleh sekolah. Format bebas atau gunakan format berikut. 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2022/04/2023_Application_Undergraduate.pdf
http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_slta2018_contoh_rapor.docx
http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_slta2018_contoh_ijazahskhu.docx
https://www.id.emb-japan.go.jp/sch_recommendation2020.docx
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f. Certificate of health (2 asli, 1 fotokopi) 

Boleh diketik/ditulis tangan, diisi oleh dokter dalam bahasa  Inggris/bahasa Jepang 

dan dicap oleh instansi kesehatan (klinik/rumah sakit). Gunakan format berikut (tidak 

menerima format lain). Lakukan tes kesehatan setelah dinyatakan lulus wawancara.  

 

g. Certificate of enrollment (2 asli, 1 fotokopi) 

Surat keterangan mahasiswa khusus untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya 

yang sedang berkuliah. Surat dibuat dalam bahasa Inggris/bahasa Jepang dan 

dicap basah oleh pihak universitas. Format bebas. 

 

h. Certificate of language proficiency (3 fotokopi) 

Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa (JLPT/TOEFL/IELTS/TOEIC/dsj) khusus 

bagi yang memiliki saja. Sertifikat prediction tidak perlu dilampirkan. 

 

Seluruh berkas harus dibuat dalam bahasa Inggris/bahasa Jepang dan dalam kertas 

ukuran A4. 

 

Penjelasan masing-masing berkas akan diinfokan pada saat seleksi ujian wawancara.  

Berkas paling lambat diterima di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta pada Rabu, 17 

Agustus 2022. Berkas boleh diantar langsung (Dititip ke security kedutaan)/dikirimkan ke 

alamat berikut ini. (Dokumen tetap diterima di hari libur) 

 

Bagian Informasi dan Kebudayaan (Pendidikan) 

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia 

Jl. M. H. Thamrin No. 24 

Jakarta 10350 

 

 

Mengingat deadline pemberkasan yang cukup singkat, bagi yang merasa kesulitan 

menyiapkan beberapa berkas tersebut bisa mempersiapkannya dari sekarang. Mohon 

diingat bahwa yang wajib melengkapi berkas-berkas ini hanyalah peserta yang dinyatakan 

lulus seleksi wawancara nanti. 

 

5. Kontak Informasi: 

Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Kedutaan Besar Jepang Bagian Pendidikan 

melalui: 

Telepon: (021) 3192-4308  

email: beasiswa@dj.mofa.go.jp 

(Senin – Jumat, pukul 08:00 – 12:00 WIB, 14:00 – 16:00 WIB)

https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2022/04/2023_HealthCertificate.pdf
mailto:beasiswa@dj.mofa.go.jp
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Pengumuman Hasil Seleksi Ujian Tulis Beasiswa Pemerintah 

Jepang (Monbukagakusho/MEXT) 

Program Undergraduate Student/Gakubu 2023 

 

Daftar Peserta Lulus Ujian Tulis Program Gakubu 2023 

※ Bagi yang lulus ujian tulis, wajib memberikan konfirmasi kehadiran/ketidakhadiran. 

※ Bagi yang nomor ujiannya tidak tercantum di bawah, dinyatakan tidak lulus ujian tulis. 

※ Hasil seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Kami tidak menerima pertanyaan dan keberatan seputar 

hasil seleksi.  

 

 

 

No Ujian 

AJ2736 BJ1231 DJ0258 EJ1459 

AS0555 BJ1843 DJ0856 EJ2072 

AS1129 BS0237 DJ0938 ES2400 

AS1326 BS1750 DJ2031 EU0710 

 

 

Jumlah peserta program Gakubu 2023 yang lulus ujian tulis sebanyak 16 peserta. 

Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman ini bukan menjadi tanggung jawab kami. 


