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2 Pemesanan Ujian 

 

Panduan pengguna ini menjelaskan cara pemesanan ujian. 

 

2.1 Akses Halaman Situs Pendaftaran Ujian 

Akses halaman situs pendaftaran ujian. 
http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html 
 
 

 
 
Klik [Login]. 

  

 
Harap dicatat bahwa jika Anda menutup browser dengan mengklik tombol "X" di kanan atas layar saat Anda login di situs 
pendaftaran, Anda tidak akan dapat login lagi selama 20 menit berikutnya. Gunakan tombol "Logout" untuk keluar dari situs 
pendaftaran. 

http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html
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2.2 Log Masuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Isikan informasi yang dibutuhkan untuk masuk, lalu klik [Login]. 
 

1 First Name Wajib Diisi Isikan nama peserta ujian dalam bahasa Inggris (Nama yang sama dengan saat 
mendapatkan "ID Prometric") 

2 Last Name (Lihat-->)  Nama Keluarga wajib diisi jika Anda mendaftarkannya dalam proses 
"Pendaftaran ID Prometric" 

3 Prometric ID Wajib Diisi Isikan ID Prometric Anda (huruf besar dan kecil dibedakan) 

4 Password Wajib Diisi Isikan kata sandi yang ditetapkan ketika ID Prometric Anda dibuat (huruf besar 
dan kecil dibedakan) 

* Anda tidak perlu mengisikan nama tengah saat login ke situs pendaftaran. 
 

(1) 
Jika Anda lupa ID Prometric dan Kata Sandi Anda, hubungi pusat pelayanan pelanggan Prometric 
<Pusat pelayanan pelanggan Prometric> 
TEL: +603 76283371 9.00-17.00 
(Kecuali Sabtu, Minggu, hari libur umum, hari libur Tahun Baru) 
Surel: CustomersupportenglishJLFW@prometric.com 

Catatan: Dukungan disediakan hanya dalam bahasa Inggris. 

 
 

  

1 

3 4 

2 

(1) 
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2.3 Pemesanan Ujian 

 
Untuk memesan ujian, klik [Reserve Test]. 
 

(2) 
 Pastikan untuk menjadwalkan ulang atau membatalkan paling sedikit tiga hari kerja sebelum tanggal ujian yang 

terjadwal (paling sedikit empat hari kerja jika tanggal ujian jatuh pada akhir pekan). 
 Ujian dan metode pembayaran tidak dapat diubah. Batalkan pemesanan yang ada dan daftarkan pemesanan baru. 

 
 

  

Keluar dan menuju halaman situs 
pendaftaran ujian 

(2) 
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2.4 Konfirmasi Ulang Persyaratan dan Ketentuan Ujian 

 

Persyaratan dan ketentuan ujian akan ditampilkan (lihat halaman selanjutnya). Jika Anda setuju, klik [Accept]. 

  

(3) 

Kembali ke layar sebelumnya 

Keluar dan menuju halaman situs 
pendaftaran ujian 
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(3) 
Persyaratan dan Ketentuan Ujian 

Anda harus menyetujui perjanjian berikut sebelum melanjutkan dengan pemesanan. 
■ Pembatasan tentang pemesanan ujian 
Pemesanan tidak boleh dibuat oleh pihak ketiga. Kami tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas masalah apa pun 
yang terjadi dari penggunaan pihak ketiga. 
■ Biaya ujian 
Biaya ujian dapat berubah, bergantung pada badan akreditasi. Jika Anda ingin mengikuti ujian dengan harga sebelum 
perubahan berlaku, Anda perlu menyelesaikan pemesanan selambatnya pukul 22.59 satu hari sebelum biaya ujian 
berubah. Berhati-hatilah akan hal ini ketika membuat pemesanan di sekitar tengah malam. 
■ Pembayaran biaya ujian 
Anda boleh membayar biaya ujian dengan voucer. 
■ Mengubah pemesanan 
Pastikan setiap perubahan paling sedikit 3 hari kerja sebelum tanggal ujian Anda yang terjadwal (paling sedikit empat 
hari kerja jika tanggal ujian jatuh pada akhir pekan). Tidak ada perubahan yang diperkenankan setelah batas tanggal 
yang disebutkan. Anda tidak bisa mengubah pemesanan jika satu tahun sudah berlalu sejak Anda membuat pemesanan 
awal. 
■ Membatalkan pemesanan 
Buat pembatalan paling sedikit 3 hari kerja sebelum tanggal ujian Anda yang terjadwal (paling sedikit empat hari kerja 
jika tanggal ujian jatuh pada akhir pekan). Tidak lama setelah menyelesaikan prosedur pembatalan, Anda akan 
menerima sebuah surel yang melaporkan bahwa pembatalan Anda berhasil. Jika Anda tidak menerima surel, hubungi 
pusat dukungan pelanggan Prometric.  
 
Jika prosedur pembatalan tidak diselesaikan dengan benar, biaya ujian tidak akan dikembalikan sekalipun Anda tidak 
hadir selama ujian. Selain itu, jika pembayaran dilakukan dengan voucer, voucer itu akan ditandai sebagai "Digunakan" 
dan Anda tidak akan bisa menggunakan nomor voucer yang sama lagi.  
 
<Pusat pelayanan pelanggan Prometric> 
TEL: +603 76283371 Surel: CustomersupportenglishJLFW@prometric.com  
09.00 - 17.00 (Kecuali Sabtu, Minggu, hari libur umum, hari libur Tahun Baru) 
 
■ Persyaratan kartu identitas 
Saat Anda tiba di pusat ujian di hari ujian,, Anda harus memastikan identitas Anda dengan menunjukkan kartu identitas 
yang dapat diterima sebelum diizinkan masuk ke ruangan. Jika Anda tidak dapat menunjukkan kartu identitas yang sah, 
Anda tidak akan diperkenankan mengikuti ujian. Biaya ujian Anda akan dikenakan. 
■ Lapor masuk 
Anda diwajibkan untuk tiba di pusat ujian paling sedikit 20 menit sebelum waktu terjadwal yang Anda pesan. Ini 
memberi Anda waktu yang memadai untuk menyelesaikan prosedur masuk yang diperlukan Jika Anda lalai mematuhi 
ketentuan ini, Anda tidak akan diperkenankan mengikuti ujian. 
■ Peraturan Pusat Ujian 
Sebelum memulai ujian Anda, tinjaulah informasi berikut tentang ujian Anda dan Peraturan Pusat Ujian. Jika Anda 
memiliki pertanyaan apa pun, ajukan kepada Administrator Pusat Ujian (TCA) untuk mendapat bantuan. Dengan tidak 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di bawah, hasil ujian Anda mungkin tidak sah dan biaya pengujian tidak 
akan dikembalikan dananya, serta dalam beberapa kejadian, Anda mungkin tidak boleh mengikuti ujian setelahnya.  
 
Peraturan  
 
Kerahasiaan Isi/Sistem Ujian 
1. Anda dilarang keras dari berkomunikasi, mengumumkan, menggandakan, atau mengirimkan bagian mana pun dari 
ujian Anda, dalam bentuk atau dengan sarana apa pun (misalnya lisan, elektronis, tertulis, dsb.) untuk maksud apa pun. 
Anda tidak boleh berbicara dengan calon peserta lain. 
2. SETIAP penggandaan atau pengungkapan akan mengakibatkan tuntutan segera tuduhan perdata dan/atau pidana 
terhadap Anda dan siapa pun yang bekerjasama dengan Anda.  
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Prosedur Lapor Masuk Pusat Ujian dan Waktu Rehat 
1. Anda harus menunjukkan kartu identitas yang asli, sah (masih berlaku), dan dapat diterima, serta surat konfirmasi 
untuk mengikuti ujian Anda. Keabsahan dan jumlah kartu identitas yang dapat diterima ditentukan di awal oleh 
sponsor ujian Anda. 
2. Sponsor ujian Anda mewajibkan dilakukannya Pengambilan Gambar untuk ujian Anda. Jika Anda tidak setuju atau 
tidak menyetujui proses pengambilan gambar, hasil ujian tidak akan diterbitkan. [Ini tidak berlaku untuk ujian di 
Jepang] 
3. Anda akan diminta untuk mengangkat celana panjang/kulot 
 
 di atas pergelangan kaki dan menaikkan lengan baju (jika Anda mengenakan baju lengan panjang) sebelum setiap kali 
masuk ke ruang ujian. 
4. Anda akan diminta untuk mengosongkan dan membalikkan keluar saku-saku Anda sebelum setiap kali Anda 
memasuki ruang ujian guna memastikan bahwa Anda tidak membawa barang-barang yang terlarang. Anda tidak boleh 
membawa barang pribadi/tidak dibolehkan apa pun ke dalam ruang ujian. 
5. Jika Anda mengenakan kaca mata, Anda akan diminta untuk melepasnya guna pemeriksaan visual demi memastikan 
bahwa benda itu tidak berisi peranti perekaman. Barang-barang perhiasan besar harus disimpan di loker Anda karena 
kekhawatiran terhadap peranti perekaman tersembunyi. 
6. Barang-barang pribadi yang tidak dibolehkan tidak boleh dibawa ke dalam ruang ujian. Barang-barang seperti itu 
mencakup, namun tidak terbatas pada, pakaian pelapis luar ruangan, topi, makanan, minuman, dompet, tas kantor, 
buku notes, arloji, ponsel, peranti elektronik, atau peranti sandang (wearable). 
7. Ketika meninggalkan ruangan ujian karena alasan apa pun, Anda harus meminta izin Administrator Pusat Ujian (TCA) 
dan membawa kartu identitas Anda. Perhatikan bahwa waktu ujian tidak akan dihentikan selama Anda meninggalkan 
tempat. Anda harus menunjukkan kartu identitas kepada TCA untuk dibolehkan masuk kembali ke ruang ujian. 
8. Jika Ana memerlukan akses ke barang yang tersimpan di pusat ujian selama waktu rehat seperti makanan atau obat, 
Anda harus memberi tahu TCA sebelum mengambil barang itu. 
9. Pada saat kembali dari waktu istirahat, tanpa kecuali, Anda harus melalui semua pemeriksaan keamanan, 
menunjukkan kartu identitas yang sah, dan kembali ke kursi Anda yang sudah ditetapkan. 
10. Meninggalkan secara berulang dan dalam waktu yang lama dari ruang ujian untuk waktu istirahat yang tidak 
terjadwal akan dilaporkan kepada sponsor ujian Anda. 
11. Semua bahan yang diterbitkan oleh TCA harus dikembalikan di akhir ujian. Kertas buram atau papan catatan yang 
digunakan harus dikembalikan sebelum kertas buram atau papan catatan baru diberikan oleh TCA selama ujian. 
12. Anda akan diawasi terus-menerus oleh video, pengawasan fisik, atau lewat jendela pengamatan selama ujian. 
Barang Terlarang 
1. Senjata tidak diperkenankan di Pusat Ujian Prometric mana pun. 
2. Dilarang keras mengirim orang lain mengikuti ujian atas nama calon peserta yang terjadwal. 
3. Dilarang keras berbicara dengan calon peserta lain atau mengintip layar calon peserta lain di ruang ujian. 
4. Anda tidak boleh menggunakan bantuan ujian (misalnya catatan tertulis atau peranti elektronik), kecuali yang 
dibolehkan oleh sponsor ujian. 
Tingkah Laku Peserta Ujian di Pusat Ujian 
1. Anda harus bersikap yang sopan sepanjang waktu ketika berada di lingkungan pusat ujian dan mengikuti petunjuk 
Administrator Pusat Ujian (TCA). Bersikap kasar terhadap TCA atau anggota staf lainnya di pusat ujian atau calon 
peserta lain dapat mengakibatkan tuntutan pidana. 
2. Untuk melindungi privasi semua calon peserta, TCA tidak dapat menegaskan ataupun menyangkal apakah orang 
tertentu hadir atau dijadwalkan di pusat ujian. 
3. Orang-orang yang tidak dijadwalkan untuk mengikuti ujian tidak boleh menunggu di pusat ujian. 
Pemberitahuan 
1. Administrator Pusat Ujian tidak dapat menjawab pertanyaan apa pun tentang bahan ujian, walaupun jika Anda 
memiliki kekhawatiran atau menemukan masalah yang terkait dengan mesin pengujian, Anda boleh bertanya kepada 
Administrator dan memintanya meninjau keadaan selama ujian. Pertanyaan tentang isi atau lingkungan ujian tidak 
dapat diterima setelah Anda menyelesaikan ujian. 
2. Administrator Pusat Ujian tidak dapat menjawab pertanyaan apa pun seputar hasil atau skor ujian. Hubungi sponsor 
ujian Anda untuk pertanyaan apa pun mengenai ujian. 
3. Calon peserta yang terlibat dalam perbuatan yang dilarang tidak boleh melanjutkan ujian dan bukti-bukti akan 
diambil atau direkam, yang melibatkan pengambilan foto.  
 
■Perjanjian kebijakan privasi 
Isi perjanjian ini diberlakukan apabila Anda memperoleh ID Prometric.  
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2.5 Panduan Pemesanan 

 

 
Panduan pemesanan akan ditampilkan. Bacalah pedoman itu, lalu klik [OK]. 
(Gambar layar dapat berbeda, bergantung pada peramban/browser Anda) 
 
 

（4） 
Pernahkah ada perubahan pada informasi pribadi yang sudah Anda daftarkan? 
Karena isi yang ditampilkan akan dilaporkan kepada badan akreditasi, jika Anda perlu membuat perubahan apa pun, hal 
itu harus dilakukan sebelum Anda membuat pemesanan ujian. 

 
 

  

(4) 

(4) 
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2.6 Konfirmasi Ulang Informasi Pribadi 

 

 
 
Informasi pengguna yang terdaftar akan ditampilkan. Periksa untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. 
Jika semuanya benar, klik [Continue].  
Untuk membuat pembetulan, klik [Change your personal information] untuk membuka layar Ubah Informasi Pribadi. 
 
 

 

Masukkan nama persis seperti yang ada di kartu ID (paspor). 

Apabila Anda menemukan bahwa Anda mengisikan nama yang salah; 

 Nama tidak dapat diubah dari situs web. Jika Anda perlu melakukan perubahan, silakan hubungi Pusat Layanan 

Pelanggan Prometric (customersupportenglishJLFW@prometric.com), dengan menyampaikan informasi berikut: 

                    ID Prometric 

                    Nama yang terdaftar salah  

                    Nama yang benar 

 Perubahan nama yang diminta kurang dari 3 hari kerja sebelum hari ujian tidak akan dikabulkan. 

  

(5) 

Mengembalikan ke 
halaman sebelumnya 

Memindahkan ke layar Memeriksa dan Mengubah Informasi 
Pribadi (lihat Bab 5) 

 

mailto:customersupportenglishJLFW@prometric.com
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2.7 Peraturan Ujian Dasar JTF 

 
Peraturan ujian akan ditampilkan. Bacalah halaman selanjutnya untuk informasi lengkap. 
Jika Anda setuju dengan aturan itu, klik [Agree and continue]. 

  

Keluar dan menuju halaman situs 
pendaftaran ujian 

(5) 
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(5) 

Peraturan Ujian The Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) 

 

1. Penggunaan informasi yang diberikanuntuk pendaftaran Ujian, hasil Ujian, dan informasi lainnya 

 

(1) Japan Foundation mengelola informasi pribadi yang diberikan untuk pendaftaran UjianThe Japan Foundation 

Test for Basic Japanese (selanjutnya disebut, "Ujian") dengan sepatutnya dan mematuhi Undang-Undang Jepang 

tentang Perlindungan Informasi Pribadi serta hukum dan pedoman lain yang relevan, dan hanya menggunakan 

informasi tersebutsesuai dengan maksud yang terkait Ujian ini. Japan Foundation akan menggunakan segala 

jenis informasi, mencakup informasi yang diberikan untuk pendaftaran, hasil Ujian, dan lainnya untuk analisis 

statistik, riset, atau pelatihan terkait Ujianini, dengan metode yang memungkinkan tiap individu tidak dapat 

dikenali.Japan Foundation tidakakan mengungkapkan dengan sengaja informasi pribadi yang dikumpulkan dari 

pendaftar kepada pihak ketiga dengan metode yang memungkinkan tiap individu dapat dikenali. Kecuali dalam 

tiga kondisiberikut:   

・Informasi tersebut diminta berdasarkan alasan hukum. 

・Telah mendapat persetujuan dari pendaftar untuk memberikan informasi tersebut. 

・Mengungkapkan informasi tersebut seperlunya guna melaksanakan tugas relevan kepada kontraktor yang 

ditugaskan Japan Foundation untuk mengelola informasi yang dikumpulkan. 

 

(2) Setiappermintaan terkait pemberitahuan tentang tujuan penggunaan informasi pribadi yang diberikan untuk 

pendaftaran Ujian, pengungkapan informasi, perbaikan isi informasi, penambahan atau penghapusan informasi, 

larangan penggunaan informasi, dan pencegahan penyebaran informasi tersebut kepada pihak ketiga, akan 

ditangani berdasarkan kebijakan perlindungan informasi pribadi Japan Foundation. Pengelolaan informasi 

pribadi yang diperoleh hanya dalam batas yang telah disetujui tiapindividu. 

 

(3) Japan Foundation memberlakukan langkah kontrol keamanan yang sesuai bagi para kontraktor saat 

menugaskan sebagian pengelolaan informasi pribadi dalam lingkuptujuan penggunaan informasi pribadi yang 

disebutkan di atas kepadapara kontraktor tersebut. 

(4) Apabilaada permintaan dari badan pemerintah Jepang atau negara pelaksana Ujian, Japan Foundation akan 

mengungkapkan informasi pribadi pendaftar dan hasil ujiannya kepada badan pemerintah tersebut. 

 

(5) Japan Foundation akan menanggapi pertanyaan dari badan pemerintah Jepang atau negara lain, lembaga 

pendidikan seperti universitas, perusahaan atau organisasi lain terkait keaslian isi surat pemberitahuan hasil 

Ujianapabila pertanyaan tersebut diajukan untuk alasan yang relevan. 

 

2. Kecurangan 

 

Jika peserta Ujian terlibat dalam tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kecuranganoleh kontraktor 

(Prometric Japan Co., Ltd.) yang ditugaskan untukmenyelenggarakan Ujian ini, atau jika Japan Foundation 

memiliki keraguan tentang keabsahan nilai karena alasan apa pun, Japan Foundation berhakmengambil 

tindakan-tindakan berikut: mengadakan Ujianulang, membatalkan hasil Ujian(yang mencakup Ujian-ujian yang 

telah diikuti sebelumnya), tidak memberi tahu peserta tentang hasil Ujian, dan/atau melarang peserta 

mengikuti Ujian yang sama di masa mendatang. Apabila hasil Ujiansudah dinyatakan batal, jika ada pertanyaan 

mengenai hasil Ujiantersebutdari perusahaan, sekolah, atau organisasi lain, maka akan diinformasikanbahwa 

hasil Ujianyang ditanyakan sudah dianulir.  

 

Japan Foundation tidak bertanggungjawabatas setiap kerugian yang diderita oleh peserta Ujiandan/atau 

keluhan apa punsebagai akibat dari penyelenggaraan Ujianulang, pembatalan hasil Ujian, tidak adanya 

pemberitahuan hasil Ujian, atau pelarangan untuk mengikuti Ujiandi masa mendatang.  

 

Tanggal Berlaku: 20 Maret 2019 

Tanggal Revisi: 20 September 2019 
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2.8 Pilih Ujian 

 
Pilih Ujian Dasar JTF dari daftar, lalu klik [Next]. 
 
 

1 Please select your Test Wajib Diisi Pilih ujian yang ingin Anda ikuti dari daftar 

 
 
 

  

1 
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Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

2.9 Isikan Data Pribadi 

 
 
 
 

 
 
 
 
Isikan jawaban Anda atas pertanyaan, lalu klik [Next]. 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

(6) 

10 
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(6) 

Sebagian informasi yang Anda masukkan pada halaman ini, seperti Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Kebangsaan 
akan dicantumkan pada laporan skor Anda. 

Pastikan bahwa informasi dalam surat penegasan Anda sudah benar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertanyaan  Jawaban 

1 Please enter your date of 
birth 
(Year/month/day) 

Masukkan tanggal lahir 
Anda 
(Tahun/bulan/tanggal) 

Wajib Diisi  

2 Please select your gender Pilih jenis kelamin Anda Wajib Diisi female perempuan 

male laki-laki 

3 Please select your 
nationality 

Pilih kebangsaan Anda Wajib Diisi Cambodia Kamboja 

China Cina 

Indonesia Indonesia 

Mongolia Mongolia 

Myanmar Myanmar 

Nepal Nepal 

Philippines Filipina 

Thailand Thailand 

Vietnam Vietnam 

Other Lainnya (Masukkan 
kebangsaan secara 
langsung dalam 
bahasa Inggris) 

4 Please select your native 
language 

Pilih bahasa asli Anda Wajib Diisi Cambodian Kamboja 

Chinese Mandarin 

English Inggris 

Filipino Filipino 

Indonesian Indonesia 

Japanese Jepang 

Kazakh Kazakh 

Mongolian Mongolia 

Myanmar Myanmar 

Nepali Nepal 

Thai Thai 

Vietnamese Vietnam 

Other Lainnya (Masukkan 
bahasa asli secara 
langsung dalam 
bahasa Inggris) 

5 Please select the skills 
exam that you have 
taken/will be taking to 
apply for "Specified 
Skilled Worker (i)" in 
Japan 

Pilihlah ujian keterampilan 
yang pernah/akan Anda 
ikuti untuk memohon 
"Pekerja Terampil Tertentu 
(i)" di Jepang 

Wajib Diisi Care Worker Pekerja Perawatan 

Building cleaning 
Management 

Manajemen 
Pembersihan Gedung 

Machine Parts & 
Tooling Industries 

Industri Komponen & 
Perkakas Mesin 

Industrial machinery 
industry 

Industri Permesinan 
Industrial 

Electric, Electronics Industri Listrik, 

 
Tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan yang dimasukkan pada halaman ini akan ditampilkan pada surat 
penegasan. Harap pastikan bahwa semua informasi dalam surat penegasan sudah benar. 
Jika informasi yang dimasukkan salah, batalkan pemesanan dan daftarkan pemesanan baru dengan informasi yang 
benar. Setelah reservasi, perubahan, atau tenggat waktu pembatalan berlalu, informasi yang salah tidak dapat diubah 
dari halaman ini. Hal itu berarti laporan skor akan dibuat dengan konten yang salah, jadi mohon diperhatikan. 
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and Information 
Industries 

Elektronik, dan 
Informasi 

Construction 
Industry 

Industri Konstruksi 

Shipbuilding and 
Ship Machinery 
Industry 

Industri Pembuatan 
Kapal dan Permesinan 
Kapal 

Automobile repair 
and maintenance 

Perbaikan dan 
pemeliharaan mobil 

Aviation Industry Industri Penerbangan 

Accommodation 
Industry 

Industri Penginapan 

Agriculture Pertanian 

Fishery & 
Aquaculture 

Perikanan & 
Akuakultur 

Manufacture of food 
and beverages 

Pembuatan makanan 
dan minuman 

Food service industry Industri jasa boga 

Will not take any of 
the skills exams 

Tidak akan mengikuti 
ujian keterampilan 
satu pun 

6 Have you ever been to 
Japan? If yes, please 
select the purpose 

Pernahkah Anda 
berkunjung ke Jepang? 
Jika ya, pilihlah tujuannya 

Wajib Diisi No, I have not been 
to Japan before 

Tidak, saya belum 
pernah ke Jepang 

Sightseeing Bertamasya 

Study abroad Belajar di luar negeri 

Technical intern 
training, training 
work 

Pelatihan magang 
teknis, kerja pelatihan 

Working Bekerja 

Other Lainnya 

7 How long have you 
studied Japanese? 

Sudah berapa lamakah 
Anda belajar bahasa 
Jepang? 

Wajib Diisi Under 80 hours Kurang dari 80 jam 

80 hours (Approx. 4 
hours per week for 5 
months 

80 jam (Sekitar 4 jam 
per minggu selama 5 
bulan) 

160 hours (Approx. 4 
hours per week for 
10 months 

160 jam (Sekitar 4 jam 
per minggu selama 10 
bulan) 

240 hours (Approx. 4 
hours per week for 1 
year 3 months 

240 jam (Sekitar 4 jam 
per minggu selama 1 
tahun 3 bulan) 

300 hours (Approx. 4 
hours per week for 1 
year 6 months 

300 jam (Sekitar 4 jam 
per minggu selama 1 
tahun 6 bulan) 

Over 300 hours Lebih dari 300 jam 

8 Have you ever taken the 
JFT-Basic test before? 

Pernahkah Anda 
mengikuti Ujian Dasar JFT? 

Wajib Diisi No Tidak 

Yes Ya 

9 Have you ever taken the 
Japanese-Language 
Proficiency Test (JLPT)? If 
yes, please select the 
level you took and the 
result 

Pernahkah Anda 
mengikuti Ujian 
Kecakapan Bahasa Jepang 
JLPT? Jika ya, pilihlah level 
yang Anda ikuti dan 
hasilnya 

Wajib Diisi No, I have not taken 
JLPT before 

Tidak, saya belum 
pernah mengikuti JLPT 

N5: Passed N5: Lulus 

N5: Failed N5: Gagal 

N4: Passed N4: Lulus 

N4: Failed N4: Gagal 

N3, N2, or N1: 
Passed 

N3, N2, atau N1: Lulus 

N3, N2, or N1: Failed N3, N2, atau N1: Gagal 

10 Write the name of the 
institution where you are 
either currently studying 
Japanese language or 
where you have studied 
in the past. (Use English 
letters only)  

Tuliskan nama lembaga 
tempat Anda sedang atau 
pernah belajar bahasa 
Jepang. (Gunakan hanya 
huruf bahasa Inggris) 
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2.10 Pilih Tanggal Ujian/Pusat Ujian 

 
 
 
 

 
 

 
 
Pastikan tanggal ujian untuk negara tempat ujian akan diikuti dari halaman atas situs pendaftaran ujian. 
Pilih tanggal ujian yang diinginkan dari kotak Tanggal Ujian dan klik [Search]. 
Anda dapat menentukan "Negara" dan "Wilayah" secara opsional untuk memudahkan pusat ujian yang akan dipilih. 
Jika Anda tidak menentukan "Negara" dan "Wilayah", semua pusat ujian yang diadakan pada hari yang diinginkan akan ditampilkan 
sebagai kandidat. 

  

Menampilkan tanggal ujian yang dapat 
dipesan 

1 

2 

3 

Kembali ke layar sebelumnya 
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1 Test Date Wajib Diisi Masukkan tanggal ujian yang diinginkan. 

 
 
 

 

Klik [Calendar display is here] untuk membuka jendela kalender. Anda bisa memasukkan satu tanggal dengan mengklik 

tanggal dalam kalender. Jika kalender membeku karena masalah browser, masukkan tanggal secara langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Country Opsional Pilih nama negara yang diinginkan 

 

 

 Klik [Country] untuk menampilkan daftar nama negara yang dapat dipilih. 

Nama negara juga dapat ditentukan dan dicari lagi setelah mengklik [Search] terlebih dahulu. 

Jika tidak ada ujian yang akan diselenggarakan pada tanggal yang Anda masukkan, kandidat pusat ujian tidak akan 

ditampilkan meskipun Anda mengklik [Search]. 

 
 

3 Area Opsional Pilih nama wilayah yang diinginkan 

 

 

Klik [Area] untuk melihat daftar nama wilayah yang sesuai dengan nama negara yang Anda pilih sebelumnya. 

Untuk memilih nama wilayah, Anda harus terlebih dahulu mengklik [Country] dan memilih nama negara. 

Jika Anda memilih negara yang nama wilayahnya tidak terdaftar dalam sistem, daftar nama wilayah tidak akan 

ditampilkan. 

Nama wilayah juga dapat ditentukan dan dicari lagi setelah mengklik [search] terlebih dahulu. 

Jika tidak ada ujian yang akan diselenggarakan pada tanggal yang Anda masukkan, kandidat pusat ujian tidak akan 

ditampilkan meskipun Anda mengklik [Search]. 
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Informasi pusat ujian untuk tanggal ujian yang dipilih ditampilkan di bagian bawah layar. 
Informasi untuk pusat ujian di negara lain juga akan ditampilkan. Harap berhati-hati untuk memilih pusat tes yang benar. 
Klik pada waktu tes untuk pusat tes yang diinginkan 
 
 

4 Reservation Time Wajib Diisi Pastikan pusat ujian yang Anda inginkan ditampilkan 

 

 

Bergantung pada kondisi pemilihan (Test Date , Country , Area), beberapa informasi pusat ujian dapat ditampilkan. 

Nama pusat ujian yang ditampilkan terdiri dari (negara) + (kota) + (nama tempat). 

 

 
 

5 Reservation Time Wajib Diisi Klik waktu pusat tes yang diinginkan. 

 

 

Informasi tentang pusat ujian (tempat) yang berlokasi di negara lain juga ditampilkan. 

Klik waktu ujian untuk "kursi kosong" atau "ada sedikit kursi kosong" di pusat ujian tempat Anda ingin mengikuti ujian. 

 

 

 
Tempat-tempat tersedia 

 
Ketersediaan terbatas 

 
Tidak ada tempat yang tersedia 

 
Tidak ditawarkan 

 4 

5 
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2.11 Pilih Metode Pembayaran 

 

 
Biaya ujian akan ditampilkan. Pastikan jumlahnya dan pilih metode pembayaran. 
Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit atau voucer. 
 

⚫ Untuk menggunakan kartu kredit, lanjutkan ke 2.12. 
⚫ Untuk menggunakan voucer, lanjutkan ke 2.17. 

 

 

Pembayaran kartu kredit tidak dapat diproses di Mongolia atau Nepal. Untuk negara-negara ini, pilihlah pembayaran 

dengan voucer. 

 

 

Voucer (tiket ujian) adalah kode kupon yang digunakan untuk membayar biaya ujian. 

Voucer (tiket ujian) dijual di tempat yang ditunjuk (lazimnya di pusat ujian) pada waktu yang ditetapkan. 

Perwakilan perusahaan yang akan membeli voucer (tiket ujian) untuk karyawannya juga dapat membeli voucer di 

Voucher Express, sebuah situs web penjualan voucer (tiket ujian). 

(Ada penilaian pada saat pembuatan akun dan pembuatan akun membutuhkan sekitar 5 hari kerja untuk diselesaikan). 

 

Voucher Express 

http://ac.prometric-jp.com/common_contents/voucher.html 

 

 

 

  

http://ac.prometric-jp.com/common_contents/voucher.html
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2.12 Bayar dengan Kartu Kredit 

 

 
 

Di layar Pemilihan Pembayaran, klik [Credit card]. 
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2.13 Konfirmasi Ulang Rincian Pemesanan 

 
Rincian pemesanan akan ditampilkan. Jika tidak ada masalah, masukkan nomor telepon kontak darurat dan klik [Select payment 
method]. 
Untuk membuat pembetulan, klik [Return] untuk kembali ke layar sebelumnya.. 
 

1 Emergency contact number Wajib Diisi Masukkan nomor telepon kontak darurat. 

 
 

  

1 
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2.14 Isikan Informasi Kartu Kredit 

 

 

Isikan informasi kartu kredit Anda, lalu klik [Next]. 
Lanjutkan ke 2.16. 
 

1 Credit card terms of 
service agreement 

Wajib Diisi Periksa ketentuan pelayanan kartu kredit, dan centanglah kotak cek jika Anda 
setuju 

2 Name on card Wajib Diisi Isikan nama pada kartu kredit 

3 Card type Wajib Diisi VISA Masukkan jenis kartu kredit 

Master 

4 Card number Wajib Diisi Isikan nomor kartu kredit 

5 Expiration Date Wajib Diisi Isikan tanggal kedaluwarsa 

6 Security code Wajib Diisi Isikan kode keamanan 

 

 

Hanya dapat menggunakan kartu kredit yang mendukung 3D Secure (Layanan otentikasi pribadi). 

 

  

4 

Klik di sini untuk menampilkan 
perjanjian ketentuan pelayanan kartu 
kredit di sebuah jendela yang terpisah 
(Lihat 2.15) 

1 

2 

3 

5 

6 
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2.15 Ketentuan Pelayanan Kartu Kredit 

 

 

 

  

(7) 

Menutup jendela 



Panduan Pengguna – 2. Pemesanan Ujian 

 

 25 / 32   

 

 

(7) 
Ketentuan pelayanan kartu kredit 

Apabila Anda membayar biaya ujian dengan kartu kredit (selanjutnya di sini disebut dengan "kartu"), periksalah catatan 
berikut sebelum membuat pemesanan. 
■ Tentang Pemegang Kartu 

・Kartu korporat tidak dapat digunakan. 

Tanggal kedaluwarsa 
Pastikan bahwa Anda menggunakan kartu yang berlaku hingga paling sedikit dua bulan setelah bulan ujian.  
Contoh: Untuk mengikuti ujian di bulan Agustus 2019, gunakan kartu dengan tanggal kedaluwarsa setelah Oktober 2019. 
■ Tentang kartu Visa 

・Anda tidak dapat menggunakan kartu Visa bernomor kartu 13 angka. Anda harus menggunakan kartu Visa bernomor 
kartu 16 angka. 
■ Tentang membayar dengan kartu 

・Anda hanya boleh menggunakan satu metode pembayaran. 

・Biaya ujian akan dibebankan ke perusahaan kartu setelah tanggal ujian. 

・Syarat penggunaan kartu (tanggal jatuh tempo penarikan, jumlah batas kredit, dsb.) tunduk kepada persyaratan dan 

ketentuan yang disepakati secara terpisah antara pemegang kartu dan perusahaan kartu. 

・"Biaya ujian Prometric" akan ditampilkan pada laporan kartu kredit Anda. 

■ Membatalkan/Mengubah 

・Kami tidak dapat menerima perubahan apa pun pada metode pembayaran setelah pemesanan selesai. 

 
Jika suatu kesalahan pembayaran kartu kredit muncul. 

・Cobalah lagi dengan kartu lain, atau pilih metode pembayaran lain. 

Jika otorisasi pembayaran tidak dapat diperoleh dari perusahaan kartu kredit. 

・Kami akan menghubungi Anda dan mengatur metode pembayaran tersendiri. 

 
Perjanjian tentang pemerolehan informasi kartu kredit 

1. Alasan-alasan untuk memperoleh informasi kartu kredit 

・Pelunasan biaya ujian 

2. Pemeroleh 

・VeriTrans Inc. 

3. Masa retensi data oleh perusahaan kami 

・Kami tidak akan menyimpan informasi kartu kredit karena informasi itu dimiliki oleh VeriTrans Inc. 
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2.16 Konfirmasi Ulang Informasi Kartu Kredit 

 

 

Jika informasi yang dimasukkan benar seperti ditampilkan, klik [Pay]. 
Anda akan dibawa ke situs perusahaan jasa pembayaran. Ikuti petunjuk di layar dan nyatakan identitas Anda. 

Setelah prosedur pembayaran diselesaikan, pemesanan Anda pun selesai. Lanjutkan ke エラー! 参照元が見つかりません。. 
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2.17 Menggunakan Voucer 

 

 
 
Isikan nomor voucer dan tanggal kedaluwarsa, lalu klik [Next]. 
 

1 Voucher number Wajib Diisi Isikan nomor voucer. 

2 Expiration date Wajib Diisi Pilih tanggal kedaluwarsa. 

 
 

(8) 
Pastikan bahwa Anda memilih sebuah tanggal ujian yang sebelum tanggal kedaluwarsa voucer. 

 

 

Simpan nomor voucher dan tanggal kedaluwarsa hingga Anda mengikuti ujian. Jika ujian Anda dibatalkan karena bencana 

alam dan sebagainya, Anda dapat menggunakan voucher ini lagi. 

 
 
 
 

  

1 2 

(8) 
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2.18 Konfirmasi Ulang Rincian Pemesanan 

 
Rincian pemesanan akan ditampilkan. Jika semua rincian benar, Isikan sebuah nomor telepon kontak darurat dan klik [Reserve]. 
 

1 Emergency contact number Wajib Diisi Isikan nomor telepon kontak darurat. 

 
 
 
  

1 
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2.19 Pemesanan Selesai (Surat Penegasan Ditampilkan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendaftaran kini selesai. Sebuah surat penegasan akan ditampilkan, berisi pemberitahuan pendaftaran akan dikirim ke alamat surel 
terdaftar. Pastikan untuk mencetak surat penegasan ini dan membawanya pada hari ujian. 

 

 

Jika Anda tidak menerima email konfirmasi pemesanan di inbox email Anda, mungkin ada di folder spam, tolong cek. 

 

 

Pastikan semua informasi pada surat penegasan sudah benar. Harap cetak formulir ini dan bawa ke lokasi saat ujian. 

Setiap kali Anda memesan ujian, Anda akan menerima satu surat penegasan. Misalnya, jika Anda memesan dua ujian 

pada hari yang sama, Anda akan memerlukan surat penegasan masing-masing saat ujian. Oleh karena itu, harap bawa 

surat penegasan semua ujian yang Anda ambil pada hari itu. 

 

Klik [Back] untuk menuju layar Daftar Ujian Pesanan.  

  

(9

) 
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(9) 

 
 

  

Waktu lapor masuk ujian 
*Anda tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian jika 
tiba setelah waktu yang ditentukan 

Waktu mulai ujian 

Nama Ujian Kode Ujian Lama Ujian Data Pembayaran 

Tanggal Ujian Pusat Ujian 
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(9) 
● Pastikan semua informasi pada surat penegasan sudah benar. 

Kewarganegaraan, tanggal lahir, dan jenis kelamin ditampilkan dalam laporan skor. Jika informasi yang dimasukkan salah, 
segera batalkan pemesanan dan daftarkan pemesanan baru dengan informasi yang benar.  

●  Hal-hal yang diperlukan untuk hari ujian 

Bawa surat penegasan Anda dan dokumen identifikasi yang dapat diterima saat ujian. Setiap kali Anda memesan ujian, 
Anda akan menerima satu surat penegasan. Anda akan memerlukan konfirmasi dari semua ujian yang Anda ambil pada 
hari itu. 

 
1. Confirmation Letter 
2. Bentuk-bentuk tanda pengenal berikut dapat diterima asalkan belum habis masa berlakunya. 
 
In Cambodia 
 
 
 
 
 
 
 
In China 
 
 
 
 
 
In Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
In Mongolia 
 
 
 
 
In Myanmar 
 
 
 
 
 
 
 
In Nepal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

・លិខិតឆ្លងដែន Passport 

・អតតសញ្ញា ណបណណ ័ ID-Card 

・បណណ ័បបើកបរ Driver's License 

・护照 Passport 

・中华人民共和国居民身份证 Resident Identity Card 

 

・KTP（Kartu Tanda Penduduk）    Resident Identification Card 

・Kartu Pelajar /Siswa (dengan foto wajah saja) Student Card (With face photo only) 

・Paspor     Passport 

・Kartu Pengemudi / SIM-（Surat Izin mengemudi） Driver's License 

 

・Гадаад паспорт Passport 

・Монгол Улсын иргэний үнэмлэх  Citizen Identity Card of Mongolia 

 

・န ိုငင်ကံ ူးလက်မှတ် Passport 

・န ိုငင်သံ ူးစ စစ်ရ ူးကတ်ပ  ူး ID (harus tertera cap publik dan nama dalam alfabet) 

・ယဉ်ရမ ငူ်းလ ိုငစ်င ်Driver's License 

 

・राहदानी Passport 

・सवारी चालक अनुमतिपत्र (अङ्ग्रेजी अक्षरमा नाम भएको मात्र) Driver's License (With name in English 

letters only) 

・नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र (अङ्ग्रेजी अक्षरमा नाम भएको मात्र) Nepali citizenship certificate (With 

name in English letters only) 
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In Philippines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
In Vietnam 
 
 
 
 
 
In Japan 
 
 
 
 
 
 
● Penjadwalan Ulang atau Pembatalan 
Pastikan untuk menjadwalkan ulang atau membatalkan secara daring paling sedikit tiga hari kerja sebelum tanggal ujian 
(paling sedikit empat hari kerja jika tanggal ujian jatuh pada akhir pekan).  
* Calon peserta tidak akan dibolehkan mengikuti ujian di bawah keadaan-keadaan berikut. Pembayaran Anda masih akan 
dikenakan. 
Anda tidak dapat menjadwalkan ulang atau membatalkan setelah tenggat. Pembayaran tidak dapat dikembalikan karena 
pembatalan yang terlambat, kedatangan yang terlambat, atau ketidakhadiran. Pelayanan daring kami tidak tersedia 
setiap Kamis antara pukul 18.30-22.00 (Waktu Standar Jepang) karena pemeliharaan sistem mingguan. 
 
● Catatan 
* Calon peserta tidak akan dibolehkan mengikuti ujian di bawah keadaan-keadaan berikut. Anda masih akan dikenai 
biaya untuk ujian. 

・Jika Anda tidak membawa bentuk tanda pengenal yang dapat diterima. 

・Jika nama yang Anda daftarkan berbeda dengan nama pada bentuk identifikasi Anda yang sah 

・Jika identifikasi Anda sudah tidak berlaku. 

・Jika Anda membawa fotokopi bentuk identifikasi Anda. Anda harus membawa aslinya. 

・Jika Anda tidak membawa surat penegasan ini untuk tiap ujian. 

 

 
 

・Passport 

・SSS ID 

・GSIS E-Card 

・Philippine Postal ID Card 

・Driver’s License (LTO: The Land Transportation Office) 

・Professional regulation commission 

・Unified Multi-Purpose ID 

 

・หนงัสือเดินทาง Passport 

・บตัรประจ าตวัประชาชน ID Card 

・ใบอนุญาตขบัรถ Driver's License 

 

・Hộ chiếu Passport 

・Chứng minh thư ID Card 

 

・パスポート Passport 

・在留カード Residence Card 

 


