
KETENTUAN UMUM BEASISWA YOMIURI 

 

Tugas Pekerja di Yomiuri Center 

Antar koran dengan teliti pada pagi dan sore hari serta menerima tagihan koran 1 bulan 

sekali. Sedangkan pada siang hari study di Tokyo World Nihongo Gakko (Japanese 

Language School).   

 

Job Desk Pekerja di Yomiuri Center 

1. Antar koran dengan cepat dan  teliti (sesuai dengan jadwal jam yang sudah ditentukan 

dari Yomiuri Center) 

2. Tidak boleh ada koran yang tidak sampai (jika ada kendala tetap kirim langsung ke 

Customer tanpa alasan apapun) 

3. Jadwal libur tidak akan berubah dengan kondisi pribadi 

4. Sebelum dan setelah pengiriman, cek informasi terlebih dahulu di Yomiuri Center 

5. Tidak boleh kirim koran yang dalam keadaan sobek atau basah 

6. Bantu pekerja terima koran 

7. Menjaga sepeda atau sepeda motor yang dipakai sendiri 

8. Menyelesaikan kirim koran di area yang sudah ditentukan dengan tanggung jawab 

tanpa ada alasan apapun 

9. Jadwal area kirim koran bisa berubah begitupula dengan jumlah koran yang akan 

dikirim per bulan, akan tetapi tidak ada perubahan gaji 

10. Setelah kirim koran sore, menyelesaikan mengisi brosur di dalam koran untuk kirim 

pagi berikutnya. Dipastikan agar tidak ada yang kelewatan dalam mengisi brosur 

tersebut 

11. Tidak boleh menghilangkan buku rute yang telah diisi nama dan alamat Customer. Jika 

menghilangkan akan terkena sanksi 

12. Mengirimkan brosur dari Yomiuri Newspaper sesuai instruksi Kepala kantor 

 

Syarat Biaya Pribadi Yang Harus Disiapkan 

1. Tiket pesawat ke Jepang pulang-pergi sekitar USD 750 (harga mengikuti kurs dolar)  

2. Biaya hidup untuk bulan pertama sekitar JPY 50.000-70.000 (disesuaikan dengan 

konsumsi keperluan pribadi) 

 

  



Gaji dan Fasilitas Yang Didapat 

A. Gaji JPY 125.000/bulan (belum termasuk sebagian uang beasiswa) 

Biaya listrik, pajak pendapatan, sebagian biaya sekolah akan dipotong dari gaji dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Biaya listrik JPY 5.000/bulan 

2. Pajak pendapatan perbulan sesuai aturan pembayaran pajak Jepang 

3. Asuransi kesehatan perbulan 

4. Pajak penduduk perbulan sesuai aturan pemerintah Jepang 

5. Sebagian biaya sekolah JPY 30.000/bulan 

6. Hasil pendapatan setelah dikurangi biaya diatas dengan nilai mata uang JPY 

B. Biaya transportasi sekolah 

1. Biaya transportasi sekolah dibayar sendiri sebesar JPY 3.500/bulan, kelebihannya 

akan dibantu untuk membayar biaya tersebut 

2. Biaya transportasi sekolah hanya akan dibantu saat masuk sekolah saja (jika sekolah 

libur tidak akan dibantu untuk bayar biaya transportasinya)  

C. Tempat tinggal 

Akan disediakan tempat tinggal (sebagian 2 siswa ditempatkan dalam 1 kamar) 

D. Medical Cek Kesehatan 

Bisa ikut cek medical kesehatan 1 tahun 2 kali di organisasi dari Yomiuri Center 

 

 

 


