
Telephone: (0361) 804 9325 

Cellular: 081 338 614 969 

E-mail: bantuanbahasa@gmail.com 

Website: balilanguageassistance.wordpress.com 

Jalan Nagasari III, Komplek Perumahan 

Nuansa Penatih, Blok A/5 Denpasar - Bali   

Kursus Bahasa Asing dan 

Terjemahan Tersumpah 

1. Bahasa Inggris (berijin) 
     Rp. 600,000 per level 
 

2. Persiapan IELTS/TOEFL  
     Rp. 150,000 per jam 
 

3. Bahasa Jerman (berijin) 
     Rp. 750,000 per level 
 

4. Bahasa Jepang (berijin) 
    Rp. 750,000 per level 
 

5. Bahasa Prancis (berijin) 
     Rp. 750,000 per level 
 

6. Bahasa Belanda  
     (ijin sedang dalam proses) 

     Rp. 1,050,000 per level 

KURSUS bahasa apa saja 

yang tersedia di Language 

Assistance dan berapa 

BIAYAnya? 

LANGUAGE ASSISTANCE 

F a s t e r  

HUBUNGI  

LANGUAGE ASSISTANCE 

Telepon: (0361) 804 9325 atau Hand Phone: 081 338 614 969 

Tel: 081 338 614 969 

Bagaimana kualitas pengajar  

di Language Assistance? 

Semua pengajar di Language Assistance 
telah menyandang gelar Sarjana (S1) 
dan sebagian dari mereka telah lulus S2 
serta berpengalaman dalam pengajaran 
bahasa asing.  

Berapa Level ada di 

Language Assistance? 

1. Pre-elementary (Tingkat Dasar Satu) 
2. Elementary (Tingkat Dasar Dua) 
3. Intermediate (Tingkat Menengah) 
4. Advanced (Tingkat Mahir) 

Bisa DICICIL 

3 (tiga) kali 

CATATAN PENTING: 

Satu level berlangsung selama 3 bulan, 

terdiri dari 24 kali pertemuan (masing-

masing selama 90 menit) 

Tel: (0361) 804 9325 

A f f o r d a b l e  

C o m m u n i c a t i v e  

T r u s t e d  

Lembaga Kursus Bahasa Asing RESMI, BERIJIN dan TERCATAT di DISDIKPORA Kota Denpasar 



Sudah ada banyak lembaga 
pendidikan yang menawarkan 
kursus bahasa asing di Denpasar. 
Namun tidak semuanya bisa 
menampung aspirasi para calon 
siswa dan pembelajar bahasa asing.  
 

Hal ini terjadi karena apa yang 
diharapkan oleh siswa dalam 
mempelajari bahasa asing tidak 
bisa terpenuhi yang biasanya 
disebabkan karena;  tenaga 
pengajar yang tidak profesional, 
materi yang tidak menarik dan 
tidak sesuai dengan kebutuhannya, 
serta materi yang terlalu banyak 
dan harus ditempuh dalam jangka 
waktu yang singkat.  
 
F a k t o r - f a k t o r  t e r s e b u t 
mengakibatkan orang MALAS dan 
FRUSTASI serta GAGAL dalam 
belajar bahasa asing. 

Tempat yang TERBAIK untuk belajar BAHASA ASING di Denpasar 

Language Assistance secara khusus 
menawarkan sistem belajar kelas 
kecil (maksimal 10 orang per kelas) 
yang lebih memfokuskan pada 
KEMAMPUAN  siswa menguasai  
empat KEAHLIAN bahasa asing 
(berbicara, mendengarkan, menulis 
dan membaca).  
 

Kur i ku lum y ang  d i t awarkan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan siswa dan sama sekali 
TIDAK MENGEJAR TARGET untuk 
menyelesaikan materi dalam waktu 
yang singkat.  
 

 

Prinsip yang diterapkan di Language 
Assistance adalah “Belajar SEDIKIT, 
tapi PASTI Bisa”. Para siswa 
diberikan kesempatan untuk 
bertanya tentang kosa kata, struktur 
kalimat dan tense kepada para 
pengajar di Language Assistance  
yang profesional.  

Language Assistance  bukan hanya  
memberikan janji, tetapi BUKTI dan 
KEPASTIAN anda bisa berbahasa 

Kenapa orang 

GAGAL belajar 

bahasa asing? 

Kenapa HARUS belajar 

bahasa asing di 

Language Assistance? Siapa saja yang BOLEH 

belajar bahasa asing di 

Language Assistance? 

Language Assistance memberikan 
peluang yang seluas-luasnya kepada 
para generasi muda di Bali untuk 
menguasai bahasa asing terutama 
untuk anak-anak sekolah seperti 

TK, SD, SMP dan SMA. 
 

Langua ge  Ass i s t anc e  juga 
memberikan kesempatan kepada 
kalangan umum (mahasiswa, orang 
tua murid,  pegawai kantor, guru 
dan dosen) untuk belajar bahasa 
asing dengan baik dan benar.  
 

JANGAN khawatir...! 
Language  As s i s tance  a kan 
mengajarkan bahasa asing mulai 
dari dasar (basic) sehingga sangat 
cocok untuk semua kalangan, 

termasuk anda. Daftarkan diri 
anda sekarang juga !  

Language Assistance: 
Telepon: (0361) 804 9325 atau Hand Phone: 081 338 614 969 

Lembaga Kursus Bahasa Asing RESMI, BERIJIN dan TERCATAT di DISDIKPORA Kota Denpasar 



Lokasi Language Assistance: Jalan Nagasari III, Komplek Perumahan Nuansa Penatih, Blok A/5 Denpasar - Bali   

Telepon: (0361) 8049325  Hand Phone: 081 338 614 969 

Lembaga Kursus Bahasa Asing RESMI, BERIJIN dan TERCATAT di DISDIKPORA Kota Denpasar 


