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Daftar Sistem Sekolah Jepang

Usia
Kelas
Lembaga
Taman
Kanak-kanak

Lembaga Sekolah
Dasar

Lembaga
S.Menengah
Pertama

Lembaga
S.Menengah
Atas

=Mata Pelajaran Khusus
Pendidikan pengajara khusus

Sekolah Jurusan
Menengah atas

=Mata Pelajaran Khusus

Jenis Sekolah
Sekolah Keterampilan Umum

Sekolah
Menengah
Pertama
Kelas 1 ~
kelas 3

Taman
Kanak-kanak

Sekolah Dasar
Kelas 1 ~ kelas 6

Sekolah Menengah Keterampilan
Atas Umums
Sistem
Perjaman
Sistem
Pengiriman

=Mata Pelajaran Khusus

=Mata Pelajaran Khusus

Sekolah
Menengah
Atas
Kelas 1 ~
kelas 3

Sistem perjaman

Sekolah khusus
Keterampilan kerja

Perguruan Tinggi

Correspondenc
e courses

Post Graduate Course
SMP dan SMA
(Sekolah
pertama)

(Sekolah
Atas)

=Mata Pelajaran Khusus
Sistem Pengiriman

Sumber : Buku pedoman memulai sekolah dari Lembaga Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Pengetahuan danTeknologi
Tahun April ,2005
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*Sekolah khusus keterampilan kerja bedanya tentang sertifikat masuk ada 3 bagian; tingkatan SMA yaitu
ditujukan untuk lulusan SMP, tingkatan sekolah kursus kejuruan untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi dan
juga kuliah jangka pendek, tingkatan umum yaitu tidak ada peraturan untuk masuk sekolahnya. Tingkatan
sekolah menengah atas dapat disebut juga sekolah menengah kejuruan, tingkatan bidang khusus disebut juga
sekolah kursus keterampilan.
*Jenis sekolah yaitu: kursus belajar persiapan masuk universitas, sekolah kursus otomotif, sekolah
Internasional.

[Referrensi] Yang berhubungan dengan Taman kanak-kanak, SD, SMP dan SMA, biaya sekolah setiap
anak pertahun
(biaya pendidikan (biaya pengajaran, biaya kebutuhan perkelas, biaya perjalanan belajar diluar sekolah, biaya
seragam, dll), biaya makan siang yang disediakan pihak sekolah, biaya kegiatan di luar sekolah)
(mata uang : yen)

Pembagiann

TK
(yochien)
Negri

Swasta

Negri

Swasta

Negri

Swasta

SMA
(kotogakko –
zennichisei)
Negri

Swasta

990,398

237,669

685,075

46,052

35,448

9,429

･･･

･･･

Biaya kegiatan di luar
sekolah

83,505 151,127 206,937 584,069

292,562

278,863

155,795

237,641

Jumlah biaya sekolah

231,920 537,518 304,093 1,465,323

459,511 1,278,690

393,464

922,716

Biaya makan siang
yang disediakan
pihak sekolah

18,834

28,078

54,929 835,202

SMP
(chugakko)

131,501

Biaya pendidikan

129,581 358,313

SD
(shogakko)

42,227

Sumber : Lembaga Penelitian Survey Biaya Sekolah tahun 2011 (Kementerian Pendidikan dan Pengetahuan)
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1 Sistem Pendidikan
Pada tahun 1989 dipersidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa disetujuinya perjanjian hak asasi anak-anak, dan
di Jepang juga pada tahun 1994 meratifikasikannya.
Di dalam perjanjian ini adalah, anak-anak berhak atas pemberian pendidikan. Di Jepang warga negara asing
tidak diberikan pendidikan yang biasa tetapi setiap anak-anak harus mendapatkan hak atas pendidikan.

1-1 Sistem Pendidikan di Jepang
(1) Sistem 6-3-3-4
Pada dasarnya sistem pendidikan di Jepang adalah, untuk SD 6 tahun pendidikan, untuk SMP 3 tahun, untuk
SMA 3 tahun, untuk Perguruan Tinggi 4 tahun (kuliah jangka pendek 2 tahun).

(2) Tanggung Jawab Pendidikan
Sebagai tanggung jawab untuk pendidikan SD dan SMP, semua anak-anak harus masuk sekolah dan lulus
sekolah. Masyarakat Jepang berkewajiban untuk mendapatkan pendidikan, anak berkewarganegaraan asing
dari usia 6 tahun~15 tahun, biarpun dari pertengahan masuk SD dan SMP Jepang dapat masuk sekolah di
Jepang. Berfikirlah positif untuk memberikan pendidikan demi masa depan anak. Berkonsultasilah ke kantor
kelurahan/distrik tempat tinggal Anda.

(3) Yang Lainnya
Semua anak di Jepang setelah lulus dari SMP, masuk ke SMA dan masuk perguruan tinggi. Untuk masuk SMA
dan perguruan tinggi prinsipnya harus mengikuti tes/ujian masuk sekolah bagi orang yang berminat.
Dan untuk anak-anak sebelum masuk SD, ada taman kanak-kanak. Kemudian juga untuk orang yang telah lulus
dari SMP dan SMA, untuk dapat bekerja dibutuhkan keahlian dan pengetahuan untuk itu ada pendidikan khusus
kejuruan dan jenis sekolah. Dan juga ada pendidikan sekolah untuk orang cacat, pendidikan pengajaran
khusus/SLB. (sekolah luar biasa)
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1 Sistem Pendidikan
1-2 Sekolah di Jepang
(1) Sekolah Negeri/Umum dan Sekolah Swasta
Ada 3 jenis sekolah yaitu, sekolah nasional (negeri) yang pelaksanaanya diatur oleh pemerintah, sekolah
(negeri) umum/publik yang pelaksanaanya diatur oleh kabupaten Provinsi kantor kelurahan, dan sekolah swasta
yang pelaksanaanya diatur oleh Lembaga Hukum Swasta.
Apabila di sekolah negri SD,SMP, pada dasarnya masuk sekolah tersebut tergantung dari kediaman tempat
tinggal Anda berada, tidak ada tes masuk ujian sekolah. Pada sekolah swasta ada tes masuk ujian sekolah dan
bila lulus ujian tersebut dapat masuk sekolah swasta yang Anda inginkan.

(2) Umur Bersekolah, Semster, Liburan
Sekolah di Jepang, permulaan masuk sekolah atau tahun ajaran baru bermula dari bulan April dan akhir tahun
ajaran adalah bulan Maret
Tahun sekolah, di semua sekolah ada 3 semester.
Semester I bermula dari bulan April sampai bulan Juli, semester II bermula dari bulan September sampai bulan
Desember, semester III bermula dari bulan Januari sampai bulan Maret. Di setiap pergantian semester, sekitar
40 hari lamanya liburan musim panas dan 2 minggu lamanya liburan musim dingin, dan juga di musim semi juga
ada libur sekolah.
*Di sebagian sekolah, tahun ajaran sekolah dibagi 2 semester. Apabila 2 semester, awal tahun ajarannya yaitu
berawal dari bulan April sampai bulan September, dan akhir tahun ajarannya berawal dari bulan Oktober sampai
bulan Mareti, libur sekolahnya selain musim panas, musim dingin dan musim semi, diantara awal tahun ajaran
dan akhir tahun ajaran juga ada liburan musim gugur (sekitar 4-6 hari).
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Pembagian

persemester

(contohnya)

Libur musim dingin
Libur musim semi

Sistem
3 semester
tahun ajaran

Libur musim panas

Semester Ⅰ

Bulan
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Sistem
2 semester
tahun ajaran

Libur
musim
semi

Bulan
Mei

Bulan
Juni

Semester Ⅱ
Bulan
July

Bulan
Agus

Bulan
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Awal tahun ajaran

Libur musim semi

Bulan
Otob

Semester Ⅲ

Bulan
Nov

Bulan
Des

Bulan
Jan

Bulan
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Bulan
Maret

Akhir tahun ajaran

Libur musim
panas

Libur musim
gugur
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musim
dingin

Libur musim
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2

Pendidikan Sebelum Nersekolah

Sebelum masuk SD, untuk itu anak yang belum masuk SD diberikan pendidikan taman kanak-kanak.

2-1 Taman Kanak-kanak
Untuk taman kanak-anak, anak yang berusia dari 3 tahun sampai berusia akan masuk SD.Ada sekolah TK
swasta, negri dan sekolah umum/public, TK private yang dilaksanakan menurut sistim pemerintah,pemerintah
daerah, dan TK yang pelaksanaanya oleh instansi pendidikan.Tergantung dari TK swasta kemungkinan anak TK
akan dapat bantuan subsidi dari pemerintah.
*Ada fasilitas untuk pengasuhan anak seperti taman inderia “hoikusyo(en)” bila orang tua yang
memohonnya.Untuk lebih jelasnya lihat
H Melahirkan / Perawatan anak 5-1 Izin pengasuhan (taman inderia.
TK Negri

TK Swasta

Untuk masuk TK

Di daerah setempat anak yang berumur 4 tahun ~ 5 tahun
(tergantung dari kantor kelurahan ada yang menerima dari 3 tahun ~ 5 tahun
usia 3 tahun)

Waktu pengajaran

Dari jam 9~jam 2 siang, liburnya pada hari Sabtu dan
Minggu dan hari raya, musim panas, musim dingin dan
musim semi.

Tergantung dari TKnya

Pendaftaran

Dari bulan Oktober akhir sampai pertengahan bulan
November

Dari bulan Oktober sampai
pertengahan bulan November

Dimana
mendaftarkan

Di tempat TK yang diinginkan

Di tempat TK yang diinginkan

Pembayaran

Biaya masuk TK (waktu masuk TK), biaya perawatan
pendidikan

Biaya masuk TK, biaya perrawatan
pendidikan, yang lainnya ada biaya
fasilitas dan biaya pengumpulan
sumbangan. Dan juga ada TK yang
pada saat masuk TK mengadakan
wawancara dan ujian masuk TK, bila
demikian dibutuhkan biaya
pelaksanaannya.

Tempat TKnya

Di tempat tinggal daerah kediaman Anda

Tidak ada batasnya

Di TK orang tua harus mengantar dan menjemput serta
membawakan bekal makan siang. Biaya lainnya
tergantung dari kantor kelurahan/distrik tempat Anda,
tentang hal informasi masuk TK/pendaftaran hubungilah
kantor kelurahan di tempat Anda tinggal bagian lembaga
perawatan pendidikan.

Tergantung dari kantor kelurahan bisa
mendapatkan bantuan sumbangan
subsidi masuk TK, bantuan subsidi
orang tua untuk biaya perwatan
pendidikan, bantuan subsidi pemberian
bonus untuk masuk TK. Di setiap TK
swasta mempunyai tujuan pemberian
pendidikan keistimewaan tersendiri
untuk itu sebaiknya hubungilah tempat
TK yang Anda inginkan.

Yang lainnya
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2 Pendidikan Sebelum Bersekolah
2-2 Indentifikasi Taman Perawatan Pendidikan Anak
Tempat TK dan Taman inderia (tempat penitipan anak) keduannya berfungsi sebagai, yang orang tuanya
bekerja atau tidaknya memasukkan anaknya ke TK dan taman inderia. Dan dapat menerima konsultasi tentang
perawatan anak untuk semua anggota keluarga.
Di taman perawatan pendidikan anak ada 4 tipe/jenis seperti, taman perawatan pendidikan anak perhari, tipe
Taman kanak-kanak, tipe taman inderia/penitipan anak dan tipe fasilitas izin perawatan pendidikan lainnya,
setiap tipe masing-masing perlengkapan dan cara pelaksanaannya berbeda, sangat penting untuk mengetahui
isi dan artinya.
*Pendaftaran : Daftar langsung di indentifikasi taman perawatan pendidikan anak.
*Pembiayaan : Tergantung masing-masing taman perawatan pendidikan anak. Pada taman inderia/penitipan
anak biayanya tergantung dari income kedua orang tuanya.
*Sistim bantuan subsidi : Di Taman kanak-kanak ada sistem mendapatkan bantuan subsidi.

Apabila menggunakan sistem ini hubungilah di setiap kantor daerah Provinsi bagian kesejahteraan kesehatan
dll.
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3 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Di Jepang kewajiban untuk menerima pendidikan adalah SD (6 tahun) dan SMP (3 tahun). Kehidupan di sekolah
Jepang kegiatan dan belajarnya ada ketetapannya atau peraturannya. Untuk itu harap dimengerti dan agar
merasa aman dan senang untuk melaksanakan kehidupan disekolah.

3-1 Usia Bersekolah
Usia bersekolah adalah usia yang cocok untuk masuk sekolah. Usia yang tepat masuk SD adalah berusia 6
tahun, untuk SMP berusia 12 tahun.
Di sekolah Jepang ditentukan atau sesuai dengan umur untuk masuk sekolah.Apabila anak yang
berkewargaegaran asing pindah sekolah keJepang tingkatan kelasnya disesuaikan dengan umur anak tersebut.

3-2 Biaya
SD dan SMP biaya masuk sekolah, biaya pengajaran dan biaya buku cetak itu gratis,
Pada sekolah negeri dan selain dari itu biaya yang ditanggung sendiri seperti; biaya bahan pengajaran,biaya
sekolah negeri umum

peralatan sekolah, biaya makan siang disekolah, biaya piknik dan biaya seragam
sekolah
Biaya yang ditanggung sendiri seperti; biaya masuk sekolah, biaya pengajaran dan

Sekolah swasta

lain sebagainya.
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3 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
3-3 Proses Masuk Sekolah
Bila ingin memasukkan anak Anda ke sekolah negeri dan SMP negeri (daerah), pergilah ke kantor kelurahan di
daerah tempat tinggal Anda bagian Lembaga Departemen Pendidikan, sampaikanlah keinginan Anda untuk
memasukkan anak Anda ke sekolah Jepang, selanjutnya akan diberikan formulir pendaftaran sekolah (nyugaku
shinsei sho), dan tulislah formulir tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan keluarkanlah atau berikan ke
petugas yang menangani hal tersebut. Untuk pendaftaran, diperlukan Kartu Penduduk (Zairyu Kado) atau Surat
Keterangan Penduduk Permanen Khusus baik orang tua/wali maupun anak. Proses pendaftarannya dilakukan
kapan saja. Bila ingin masuk ke sekolah Internasional, sekolah negeri atau swasta, daftarlah langsung ke
sekolah tersebut.
*Bagi orang tua/wali yang telah mendaftarkan Kartu Registrasi Penduduk (Jumin Hyo) dan mempunyai anak
yang umurnya sudah cukup untuk masuk SD pada tahun berikutnya, akan dikirim surat pengantar untuk masuk
sekolah. Di dalam surat pengantar tertulis tanggal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum masuk
sekolah (syugaku mae kenko shindan).
*Apabila surat pengantar mulai bersekolah tidak datang, dan anak Anda akan menanjak usia 6 tahun, segerah
hubungi pihak kantor kelurahan setempat di bagian Lembaga Departemen Pendidikan.
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●Proses masuk sekolah
1. Menentukan alamat tempat tinggal

2. Mendaftarkan tempat tinggal

3. Menerima Kartu Penduduk (Zairyu Kado), Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus

4. Dikirim surat pengantar untuk masuk sekolah (sekitar bulan September, untuk masuk
sekolah pada bulan April berikut)
atau
5. Kirim permohonan masuk sekolah ke Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa (beberapa

hari berikutnya akan dikirim surat izin masuk sekolah)

6. Mendatangi ke sekolah yang telah ditentukan dan mengurus proses masuk sekolah tersebut
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3 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
3-4 Proses Pendaftaran Pindah Sekolah (Jmasuk Dipertengahan)
Apabila ingin pindah sekolah SD dan SMP negeri, proses pindahannya melalui kantor kelurahan
setempat.Setelah itu, ditentukan hari datangnya dan bersekolahlah ke sekolah yang telah ditentukan.
Pemasukkan sekolah atau kelasnya menurut usia anak tersebut, dan bila dalam keadaan kurangnya kecakapan
berbahasa Jepang dapat juga belajar bahasa Jepang di kelas bawah, ketika ada kekhawatiran silahkan
konsultasikanlah dan hubungi pihak kantor kelurahan bagian Lembaga Departemen Pendidikan.
Dan juga, apabila meinginkan untuk masuk ke sekolah Internasional negeri atau swasta, silahkan datang
langsung ke sekolah tersebut.

3-5 Dikehidupan Sekolah (Apabila Anak Tidak Dapat Berbahasa Jepang)
Pada pengajarannya menggunakan bahasa Jepang. Di sana, banyak SD dan SMP yang membimbing
pengajaran bahasa Jepang untuk anak yang kurang berbahasa Jepang. Agar dapat anak segera dapat
beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang berbahasa Jepang, menyelenggarakan pelaksanaan bantuan
penasehat mengenai bantuan pengajaran bahasa Jepang dan tentang kehidupan sekolah, dan untuk itu apabila
ada rasa ke khawatiran segeralah berkonsultasi kepada guru di sekolah.

3-6 Dikehidupan Sekolah (Kegiatannya)
Di sekolah terdapat bermacam kegiatan sekolah. Akan ada pemberitahuan sebelumnya mengenai kegiatan
yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk segera dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah Jepang
marilah mengikuti kegiatan di sekolah. Kegiatan sekolah akan dijelaskan seperti berikut.
*Festifal Olahraga (Undokai) :
Kegiatan beramah tamah lewat kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada musim semi atau musim gugur
pada hari libur. Tujuannya untuk keluarga dan anak.
*Piknik (enshoku) :
Perjalanan pendek yang di tangani oleh guru yang dilaksanakan dengan cara pulang pergi dalam sehari.
*Darma wisata (syugaku ryoko) :
Di utamakan untuk kelas yang tinggi, semua anak murid berwisata dengan menginap.
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3 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
3-7 PTA
Di sekolah ada (PTA) atau POMG, perkumpulan antara orang tua dan guru.
Berunding tentang masalah kegiatan sekolah untuk anak-anak antara orang tua dan para guru,

3-8 Penitipan Anak murid Setelah Pulang Sekolah (Club Anak Murid Sekolah, Club
Anak-anak)
Untuk anak murid SD yang kelas rendah (kelas 1 ~ kelas 3) yang disiang hari di rumahnya tidak ada orang
tuanya, ada tempat kehidupan setelah selesai sekolah, bermain dengan permainan yang pantas, aman dan ada
juga club anak-anak (gakudo) untuk meningkatkan pendidikan. Untuk lebih jelasnya lihatlah,
H Melahirkan / Perawatan anak 5-2 Perawatan anak-anak sekolah/murid .

3-9 Setelah Lulus SMP
Setelah lulus dari SMP untuk melanjutkan pendidikannya ada bermacam caranya seperti, masuk SMA, masuk
sekolah menengah kejuruan atas, masuk sekolah kejuruan, atau masuk sekolah untuk mendapatkan pekerjaan
seperti sekolah keterampilan dan pendidikan keahlian, atau juga sambil belajar di SMA dapat berkerja dengan
sistem perwaktu dan belajar lewat pos.
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4 Sekolah Menengah Atas
Sekolah tingkat atas biasanya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian sekitar 90% orang Jepang
masuk Sekolah Menengah Atas. Sama halnya dengan SD dan SMP, ada 3 jenis sekolah yaitu, sekolah nasional
(negeri) yang pelaksanaanya diatur oleh pemerintah, sekolah (negeri) umum/publik yang pelaksanaanya diatur
oleh kabupaten Provinsi kantor kelurahan,dan sekolah swasta yang pelaksanaanya diatur oleh Lembaga Hukum
Swasta, masuk SMA negeri tergantung dari daerah tempat tinggalnya masuk sekolah yang di inginkan ada
batasnya.
Dan selanjutnya, SMA adalah bukan tanggung jawab pendidikan wajib, biaya masuk, biaya pengajaran, biaya
buku cetak dan lain-lain ditanggung sendiri.

4-1 Untuk Masuk Sekolah
Untuk masuk SMA harus lulus dari ujian masuk SMA yang di inginkannya .Ada SMA yang dari wawancara
masuk sekolah sistemnya mendapatkan rekomendasi agar dapat masuk sekolah yaitu, dilihat dari nilai angka
terbaik murid atau mempunyai suatu keahlian tersendiri. Dan juga ada SMA yang mempunyai keistimewaan
untuk orang asing dapat masuk sekolah, silahkan menghubungi pihak sekolah yang diinginkannya.

4-2 Ijazah
Di Jepang anak-anak mengharapkan untuk lulus SMP, dan juga, lulus SMP Jepang sama halnya dengan
mempunyai pendidikan bersekolah, dan dapat ikut ujian masuk SMA. Dan bila mempunyai Ijazah lulus SMP di
luar negeri sangat diperlukan.

4-3 Ujian Terakhir untuk SMP (cyugako sotsugyou teido nintei shiken)
Ujian terakhir di SMP dari pemerintah untuk mengetahui kepandaian ilmunya ada atau tidaknya, bila orang yang
lulus akan mendapatkan izin masuk SMA (ujian masuk). Orang yang berkewarganegaraan asing juga dapat
mengikuti ujian masuk SMA (juken) tetapi dilihat dari usia sampai 31 Maret berumur 15 tahun keatas.
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4 Sekolah Menengah Atas
4-4 Jenis SMA
Berkonsultasilah dan memutuskan antara anak murid dan guru di SMP, tentang SMA mana yang dapat masuk
dan bagian pelajaran yang mana dapat masuk.

(1) Mata Pelajaran
Beberapa perkumpulan mata pelajaran terbagi menjadi; mata pelajaran yang biasa, mata pelajaran kejuruan
seperti (bagian tehnik mesin, bagian bisnis perdagangan,bagian industri pertanian,dll)

(2) Kurikulum
Tergntung dari bentuk waktu pengajaran, sistem waktu penuh, sistem waktu tertentu/part time dan sistim lewat
pos.
Sistim waktu penuh

Belajar di siang hari. Jumlah penuntutan ilmu 3 tahun

Sistim waktu tertentu

Sambil bekerja, belajar pada waktu siang hari atau malam hari. Jumlah penuntutan ilmu
3 tahun

Sistim lewat pos

Belajar di rumah (setiap sebulan 2 kali ada screenings/pertemuan belajar)
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5 Sekolah Lainnya
Selain sekolah menengah atas, ada jenis sekolah untuk menempuh pendidikan seperti; sekolah kujuruan yang
pendidikannya untuk menjadi ahli tehnik, dan pendidikan yang dengan secara praktis mendapatkan pekerjaan,
pendidikan yang secara kursus kejuruan ketehnikan yaitu sekolah kejuruan yang mengajarkan tentang desain
baju Jepang dan barat, pembukuan, perhitungan dengan sipoa, maintenance/perlengkapan mobil, ahli masak
dan ahli gizi, salon kecantikan, perawatan kecantikan, komputer, percakapan bahasa Inggris, Industri dan lain
sebagainya.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA
J Pendidikan
J Pendidikan

6 Universitas dan Kuliah Jangka Pendek
Untuk orang yang telah lulus SMA atau yang mempunyai kepandaian yang sama dengan SMA, dapat masuk
universitas dan kuliah jangka pendek.

6-1 Universitas dan Kuliah Jangka Pendek
(1) Arti dari Universitas dan Kuliah Singkat
Perguruan tinggi/universitas dan kuliah jangka pendek, perguruan tinggi negeri yang pelaksanaanya diatur oleh
pemerintah, universitas umum/public yang pelaksanaannya diatur oleh daerah provinsi dan selanjutnya
Universitas swasta yang diatur oleh instansi koorperasian. Dan ada juga sekolah yang di atur oleh perusahaan
perseroan.
Kuliah jangka waktu pendek secara umum disebut kuliah kursus atau “Tandai”.
Menempuh pendidikan belajar untuk universitas selama 4 tahun dan untuk kuliah jangka pendek 2 tahun
lamanya.

(2) Untuk Masuk Universitas
Harus mengikuti ujian masuk universitas baik Universitas ataupun kuliah jangka pendek, ada juga yang
menggunakan sistem rekomendasi. Dan juga, biaya sekolah dan persyaratan masuk Universitas tergantung dari
setiap universitas tersebut, untuk itu hubungilah langsung ke tempat universitas yang Anda inginkan.

(3) Ijasah
Secara dasarnya, siapa saja dapat mengikuti ujian masuk universitas, seperti persyaratan yang dibawah ini.
*Lulus dari SMA Jepang atau SMA luar negeri
*Telah lulus ujian akhir di SMA (lulus ujian koto gakko sotsugyo teido nintei shiken)
*Mempunyai ijasah lulusan Diploma dll, dan sampai pada saat masuk sekolah 1 April tepat berumur 18 tahun.

(4) Ujian Masuk Universitas
Ujian masuk Universitas negeri dan nasional/umum,semuanya harus mengikuti ujian dengan 2 tahap yaitu tahap
1 (ujian dari pusat) senta shiken dan tahap 2 ujian yang dilakukan di masing-masing universitas 2 ji shiken. Di
universitas swasta uijan masuknya dilaksanakan di masing-masing universitas, ujiannya berupa kurikulum mata
kuliah dan acara harian.
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6 Universitas dan Kuliah Jangka Pendek
6-2 Ujian Masuk Universitas Jepang untuk Orang Asing
Ujian masuk kuliah di Jepang atau (nihon ryugaku shiken), ujian kecakapan berbahasa Jepang atau ujian untuk
mengetahui sebagaimana kepandaian yang dimilikinya dan ujian ini dibutuhkan untuk orang asing yang ingin
masuk universitas di Jepang.Untuk orang asing yang ingin mengikuti ujian masuk universitas dapat dilihat di
home page JASSO (Japan Student Services Organization) badan organisasi pelayanan mahasiswa
Jepang/asing. Untuk lebih jelasnya hubungilah JASSO.

Mata pelajaran /Subjects

Tanggal ujian

Bahasa Jepang, IPA (fisika,
biologi, elektronika), Ilmu
sosial Jepang dan Dunia
Matematika.
Ujiannya menurut jurusan
kuliah apa yang Anda
inginkan.

Setiap tahun 2
kali.
Bulan Juni dan
Nov.

Bahasa teksnya

Menghubungi

JASSO
Bahasa Jepang dan Inggris
http://www.jasso.go.jp/eju/index.
(dapat memilih, tetapi kecuali
html
jurusan bahasa Jepang)
E-mail: eju@jasso.go.jp
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7 Sekolah Internasional
Di Jepang terdapat sekolah yang pengajarannya memakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa
Korea Utara dan orang asing dapat masuk sekolah tersebut.
Banyaknya sekolah Internasional di Jepang di dalam mata pelajarannya diharuskan mempelajari bahasa
Jepang, karena setelah lulus dari sekolah Internasional dan ingin masuk ke universitas Jepang ada universitas
yang tidak mau menerima lulusan dari sekolah Internasional.
Tetapi tergantung dari sekolah Internasional tersebut bila lulus dari sekolah dapat mengikuti ujian masuk
universitas dan post graduate course, tanyakanlah dan hubungilah di masing-masing sekolah Internasioanal
tersebut.
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8 Bantuan Sokongan
Di Jepang, ada sistem mendapatkan beasiswa sekolah dan bantuan kelonggaran biaya sekolah untuk anak di
mana di keluarganya perekonomiannya mengalami kesusahan.

(1) Bantuan Kelonggaran Biaya Sekolah
Orang tua yang mempunyai anak di SD dan SMP, dan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya, ada sistem
bantuan untuk biaya bersekolah. Biaya sekolah lainnya adalah ongkos transportasi kesekolah, biaya study tour,
biaya darma wisata, biaya makan siang di sekolah dan biaya kesulitan lainnya, berkonsultasilah ke Lembaga
Departemen Pendidikan. Tetapi bila ingin mendapatkannya harus memperlihatkan income Anda dan ada
batasnya.
Dan juga, bila anak bersekolah di sekolah Internasional dan orang tuanya berkewarganegaran asing,ada juga
yang mendapatkan bantuan subsidi. Untuk mengetagui lebih lanjut hubungilah ke Kantor Kelurahan
kota/kecamatan/desa tempat tinggal Anda.
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8 Bantuan Sokongan
(2) Beasiswa

● Beasiswa untuk murid SMA
Untuk murid yang bersekolah di SMA dan di sekolah menengah kejuruan atas, dan mempunyai minat untuk
bersekolah akan tetapi karena kesulitan dalam perekonomian ada sistim penerimaan beasiswa dari
pemerintahan daerah provinsi.Untuk mendapatkan beasiswa ada persyaratannya ,jumlah penerimaannya,
penjelasan secara konkrit tentang beasiswa dan semua ini tergantung dari pemerintah daerah propinsi. Dan
untuk mengetahui lebih lanjut sebaiknya hubungi tempat Anda bersekolah.

● Beasiswa untuk Mahasiswa Universitas, Kuliah Jangka pendek, Sekolah Kejuruan dll.
Sistem penerimaan beasiswa untuk mahasiswa universitas, kuliah jangka pendek, dan sekolah kejuruan adalah
dari instansi bantuan untuk mahasiswa Jepang atau JASSO. Jumlah penerimaan beasiswanya tergantung dari
persyaratan setiap mahasiswa. Ada 2 jenis beasiswa yaitu; tidak ada bunganya/risi dan ada risinya. Untuk
mengetahui lebih lanjut hubungi sekolah anda di loket bagian beasiswa.

● Beasiswa untuk Mahasiswa Asing
Sistem penerimaan beasiswa untuk mahasiswa asing adalah dari pemerintahan Jepang (Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), beasiswa dari JASSO, beasiswa dari pemerintah
daerah provinsi dan organisasi perkumpulan pertukaran Internasional dan lain-lain. Sistem tersebut dapat dilihat
di pangflet/brosur untuk beasiswa mahasiswa yang diterbitkan oleh JASSO.
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij.html

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA
J Pendidikan
J Pendidikan

● Beasiswa
Tertuju untuk

Beasiswa

Menghubungi

Murid SMA

Beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi

Di SMA Anda

Beasiswa dari JASSO

Bagian loket
pengurusan
penerimaan
beasiswa di sekolah
Anda.

Beasiswa dari pemeritah Jepang
(Monbunkagakusyou)

Menteri hubungan
luar negri atau
universitas Jepang.

Mahasiswa kuliah jangka pendek,
mahasiswa sekolah kursus kejuruan dan
mahasiswa
Universitas.

Beasiswa dari JASSO
Sistem bantuan mahasiswa asing
Di universitas
dalamberkomunikasi(pengiriman mahasiswa
Jepang
dalam jangka waktu pendek)
Mahasiswa asing

Bonus beasiswa untuk mahasiswa asing
biaya sendiri
(untuk pelajar yang bersekolah diinstansi
pendidikan bahasa Jepang)

Di instansi sekolah
pendidikan bahasa
Jepang

Beasiswa dari pemerintah daerah dan
organisasi perkumpulan pertukaran
Internasional

Pemerintah daerah
dan sekolah

Beasiswa dari sector badan perkumpulan
masyarakat

Di setiap badan
perkumpulan

Sumber : Organisasi Bantuan Mahasiswa Jepang JASSO (brosur dari besiswa mahasiswa asing di Jepang)

