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INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU
SMA-SMA NEGERI PERFEKTUR MIE
Disusun oleh Dewan Pendidikan Perfektur Mie

◇ Sekilas mengenai SMA-SMA NEGERI Perfektur Mie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PANDUAN DALAM MENENTUKAN PILIHAN SETELAH LULUS SMP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Kata Pengantar
Ada beberapa pilihan bagi siswa setelah lulus SMP, seperti yang tertera pada bagan di bawah ini.
Tentukan pilihan yang paling sesuai dengan karaktermu, agar dapat mengembangkan bakat terpendam dan mewujudkan
hidup yang bermakna.

ujian kesetaraan lulusan SMA

Program terbuka

Universitas
Pascasarjana

waktu

SMP

Sekolah Luar Biasa

PEKER JAAN

Program paruh waktu

SMA

LULUS

Program reguler

SMK
Sekolah kejuruan
(2) MELANJUTKAN KE SMA
Di SMA, selain mengikuti sejumlah mata pelajaran, para siswa juga ikut serta dalam kegiatan homeroom, kegiatan OSIS,
acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh sekolah serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dengan tujuan melatih
kepribadian yang tangguh dan menguasai dasar-dasar kemampuan akademik, mengembangkan bakat masing-masing, serta
melatih diri agar mampu belajar dan berpikir secara mandiri.
Pada tingkat pendidikan SMA terdapat kelas regular, kelas paruh waktu dan kelas terbuka. Secara garis besar, program
studi dapat dibagi menjadi program studi (prodi) umum, prodi kejuruan dan prodi terpadu.
Selain itu, ada pula SMA yang menerapkan sistem tahun ajaran dan ada SMA yang menerapkan sistem SKS.
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(3) Pedoman dalam memilih sekolah dan program studi
1. Mempertimbangkan kemampuan, kesesuaian dan minat kita sendiri untuk mengembangkan
potensi pada diri kita
2. Pikirkanlah kemungkinan profesi kita di masa yang akan datang.
3. Renungkanlah apa yang hendak kita pelajari selama di bangku SMA
4. Mencari tahu ciri khas dan materi pelajaran pada sekolah dan program studi yang kita minati.
------------------------------------------------------------------------------------------------

2. SEKILAS MENGENAI SMA NEGERI DI PERFEKTUR MIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------(1) Keterangan mengenai SMA negeri di Perfektur Mie（untuk siswa baru tahun ajaran 2018)
SMA-SMA negeri di Perfektur Mie yang menerima pendaftaran siswa baru bulan April 2018 berjumlah
57 SMA (termasuk 1 sekolah cabang). SMA-SMA tersebut dibagi menjadi kategori-kategori kelas regular,
kelas paruh waktu dan kelas terbuka, berdasarkan format pembelajaran (waktu belajar, metode belajar dan
sebagainya).
Jumlah SMA dengan prodi jenis peker jaan

2

Kesejahteraan

Kelas
terbuka

Informatika

9

Keperawatan

Kelas
paruh
waktu

PKK

32

Perikanan

Kelas
reguler

Bisnis

prodi
umum

Industri

studi

Pertanian

Program

Jumlah
SMA dgn

5

8

7

1

6

1

1

3

2

1

Jumlah SMA

Jumlah SMA
dengan prodi

dgn prodi yang
lainnya

terpadu

9

7

1

（satuan: sekolah）
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● Kelas reguler
Seperti halnya pada SMP, siswa kelas regular mengikuti pelajaran pada siang hari. Jam pelajaran per
minggu, termasuk kegiatan khusus, adalah 30 jam pelajaran (satu mata pelajaran berdurasi 50 menit).
Standar total waktu belajar per tahun adalah 35 minggu.

● Kelas paruh waktu
Pelajaran diselenggarakan pada malam hari atau jam-jam khusus lainnya. Siswa pada kelas paruh
waktu adalah orang-orang yang bersekolah sambil bekerja, para siswa yang pernah absen dalam jangka
waktu lama selama di SD dan /atau di SMP, siswa pindahan dari SMA kelas regular, siswa asing yang
memerlukan bimbingan khusus dalam Bahasa Jepang, dan sebagainya.
Dewasa ini, kelas paruh waktu umumnya menyelenggarakan prodi umum. Prodi profesi
diselenggarakan oleh STM Yokkaichi (prodi mekanik otomotif, prodi rekayasa sistem), SMA Hokusei
(prodi bisnis informasi), dan SMA Ise Manabi (prodi teknik manufaktur)
SMA paruh waktu yang menyelenggarakan pendidikan di siang hari adalah SMA Mie Yume Gakuen,
sebagai SMA Negeri pertama di Jepang yang membuka prodi terpadu, SMA Hokusei dan SMA Ise
Manabi yang menyelenggarakan pendidikan siang dan malam hari dengan sistem SKS.
● Kelas terbuka
Pendidikan bagi para siswa yang tidak dapat hadir di sekolah setiap hari, sehingga bimbingan belajar
dilakukan melalui korespondensi.
Dewasa ini, pada SMA Hokusei dan SMA Matsusaka diselenggarakan pendidikan kelas terbuka.
Metode pembelajaran adalah schooling (bimbingan dengan tatap muka) sebanyak dua kali sebulan,
masing-masing siswa belajar sendiri dengan menggunakan buku paket dan buku pelajaran, mengerjakan
tugas dan mengirimnya ke pihak sekolah melalui pos.
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(2) Program Studi (prodi)
◎ Jenis prodi

Prodi reguler

Prodi profesi
Prodi khusus

Pertania

Industri

Bisnis

Perikanan

PKK

Perawat

Informatika

Kesejahteraan

n

Prodi lain
IPA

Olah Raga

Bhs Inggris

Internasional

Desain terapan

Prodi terpadu

◎ Keunikan masing-masing program studi
Ciri khas dari prodi reguler adalah konsentrasi pembelajaran pada mata pelajaran
Prodi reguler

umum, yang bertujuan memperluas dan memperdalam pengetahuan dan wawasan para
siswa melebihi pendidikan dasar SMP.
Bertujuan mendidik calon pelaku agribisnis, teknisi di sektor pertanian serta berbagai

Prodi Pertanian

bidang usaha yang berkaitan dengan pertanian. Memberikan pengetahuan dan
keterampilan khusus yang berkaitan dengan pertanian.
Bertujuan mendidik SDM yang bekerja sebagai teknisi di berbagai bidang industri,

Prodi Industri

memberi pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang industri, seperti sistem FA,
sistem CAD / CAM, komputer dan sebagainya.
Mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang berkaitan dengan dunia bisnis,

Prodi Bisnis

seperti pemasaran, proses data, akuntansi perusahaan dan sebagainya, memperdalam
pemahaman tentang bisnis dan mempersiapkan diri untuk bekerja.
Bertujuan mendidik SDM yang bekerja di bidang yang berkaitan dengan industri
perikanan, seperti staf kapal dan teknisi industri perikanan. Memberi pengetahuan dan

Prodi Perikanan

keterampilan khusus yang berkaitan dengan industri perikanan, budidaya hasil laut,
proses hasil laut, dan mesin kapal nelayan. Selain itu, juga diberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang marine sport dan menyelam.
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Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendasar mengenai keluarga, dengan
Prodi PKK

tujuan menjadi SDM di sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari, seperti tata boga, menjahit pakaian, mengasuh balita, merawat manula dan
penyandang cacat.

Prodi keperawatan

Mendidik calon tenaga kerja juru rawat di rumah sakit dsb, memberikan pengetahuan
dan keterampilan yang berhubungan dengan keperawatan.
Mendidik SDM yang handal untuk jaman informasi, memberikan pengetahuan dan

Prodi Informatika

keterampilan yang praktis dan dapat dikembangkan sendiri dengan inovatif, seperti
membangun dan maintenance network system, serta keterampilan multimedia.

Prodi Kesejahteraan

Mendidik SDM yang siap kerja di panti asuhan dan panti jompo, memberi pengetahuan
dan keterampilan khusus serta sistem kesejahteraan sosial dsb.

Prodi IPA

Mempelajari lebih mendalam mata pelajaran IPA dan Matematika, meningkatkan
kemampuan menganalisa berbagai hal secara ilmiah.
Para siswa yang tertarik pada olah raga, belajar untuk memperdalam pengetahuan dan

Prodi Olah Raga

pemahaman khusus terhadap olah raga, meningkatkan keterampilan di berbagai bidang
olah raga, agar memiliki kemampuan yang memadai untuk memberi kontribusi terhadap
perkembangan dan kemajuan dunia olah raga.
Mempelajari prodi khusus seperti berekspresi dalam Bahasa Inggris, melakukan latihan

Prodi Bahasa Inggris

di Lab Komputer. Kemudian meningkatkan kemampuan mendengar & berbicara dalam
Bahasa Inggris serta memperdalam pemahaman terhadap budaya asing.
Pelajaran diberikan dengan perlengkapan LL (laboratorium bahasa) dan asisten pengajar

Prodi Internasional

asing (ALT), mendatangkan siswa asing guna meningkatkan kemampuan Bahasa
Inggris serta bertujuan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan D3 maupun S1.
Mempelajari dasar-dasar desain dan komputer, desain komersial, grafiks komputer dan

Prodi Desain Terapan
sebagainya.
Para siswa memilih konsentrasi mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat dan
Prodi Terpadu

rencana setelah lulus. Sambil belajar, para siswa juga dapat menjajaki rencana di masa
depan.
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Mata pelajaran pada prodi reguler, prodi kejuruan dan prodi terpadu adalah sebagai berikut.
Prodi Reguler

Prodi Kejuruan

P

A

Olah raga & kesehatan
Pembelajaran
K
e s e n terpadu
i an

Bahasa asing
P

K

K
P

Informatika

K

K

Informatika

Bahasa Jepang
Geografi & sejarah

Kewiraan
Matematika
I

P

A

Olah raga & kesehatan
Pembelajaran
terpadu

Kes eni an
Bahasa asing
P

K

K

Mata

I

kuliah

Pembelajaran terpadu

Bahas a asing

p r o d i

Keseni an

Matematika

Mata pelajaran

Olah raga & kesehatan

Kewiraan

Masyarakat industri

Mata pelajaran yang disetarakan dengan
m a s i n g - m a s i n g p r o d i

A

Geografi & sejarah

Pilihan terpadu

dasar

P

Bahasa Jepang

Mata pelajaran pilihan

pilihan

I

K e j u r u a n

Mata pelajaran yang disetarakan dengan
p r o d i
m a s i n g - m a s i n g

Matematika

Mata pelajaran yang disetarakan dengan

Kewiraan

m a s i n g - m a s i n g

Geografi & sejarah

Mata pelajaran yang
disusun untuk pokok
prodi kejuruan

Mata pelajaran

Bahasa Jepang

Prodi Terpadu

informatika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Iuran sekolah, pemberian bantuan uang dan sistem beasiswa di SMA Negeri Perfektur Mie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Iuran sekolah, pemberian bantuan uang dan sistem beasiswa di SMA Negeri Perfektur Mie
(1) Iuran sekolah untuk SMA (untuk siswa baru tahun ajaran 2018)
① Keterangan mengenai biaya sekolah
Untuk siswa yang masuk pada bulan April 2014, sesuai peraturan yang berlaku harus sudah
melunasi biaya sekolah. Tetapi bagi siswa yang memperoleh bantuan uang pendidikan SMA tidak
diwajibkan untuk membayar iuran sekolah. Untuk memperoleh bantuan tersebut harus melakukan
permohonan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dan bantuan uang pendidikan SMA ini tidak
perlu dikembalikan.
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Selain itu, bagi siswa yang putus sekolah (SMA) dan kembali melanjutkan sekolah, dan siswa yang
tidak mendapatkan bantuan uang pendidikan SMA serta siswa yang tidak bisa membayar iuran
sekolah karena alasan ekonomi, akan memperoleh bantuan yang lain.

② Besarnya Iuran sekolah
Biaya
Biaya administrasi

Kelas Reguler

Kelas Paruh Waktu

Kelas Terbuka

Kelas Kejuruan

118.800 Yen/thn

32.400 Yen/thn

324 Yen per SKS

118.800 Yen/thn

2.200 Yen

950 Yen

2.200 Yen

5.650 Yen

2.100 Yen

5.650 Yen

ujian masuk
Biaya masuk

※Biaya administrasi ujian masuk dan biaya masuk adalah biaya yang diperlukan untuk ujian masuk SMA.
※Iuran sekolah bagi siswa yang telah lulus, siswa yang telah lulus tetapi belum mendapatkan ijasah, serta
siswa pendengar, berbeda dengan biaya yang telah tercantum diatas.

(2) Pemberian bantuan uang pendidikan SMA (untuk penerapan tahun ajaran 2018)
Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk membantu biaya pendidikan selain iuran sekolah dan
diberikan kepada siswa SMA yang keluarganya berpenghasilan rendah . Yang berhak mendapatkan
bantuan uang pendidikan SMA adalah semua siswa yang jumlah pajak daerah dari penghasilan
orangtuanya berjumlah 0 (nol) Yen atau bukan wajib pajak dan telah dicek kebenarannya. Bantuan
akan diberikan sesuai kondisi dan jumlah keluarga yang tercantum dalam surat permohonan.

◎ Jumlah bantuan (per tahun)
Kondisi Keluarga
Keluarga yang mendapat tunjangan
(Kelas Reguler, Kelas Paruh Waktu dan Kelas Terbuka)
Keluarga

Kelas

Saudara yang berumur lebih dari 15

berpenghasilan rendah

Reguler dan

tahun dan kurang dari 23 tahun yang

atau bukan wajib pajak

Kelas Paruh

bukan tanggungan atau siswa SMA

*kecuali keluarga yang

Waktu

anak ke-2 dan seterusnya.

ada

Tidak
ada

SMA Negeri

SMA Swasta

32.300 Yen

52.600 Yen

75.800 Yen

84.000 Yen

129.700yen

138.000yen

36.500 Yen

38.100 Yen

mendapat tunjangan

Kelas Terbuka
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(3) Sistem beasiswa (untuk penerapan tahun ajaran 2018)
Sistem pemberian beasiswa oleh Dewan Pendidikan Perfektur Mie mencakup ‘beasiswa pendidikan
untuk SMA di Perfektur Mie’.
● Beasiswa pendidikan untuk SMA di Perfektur Mie
Dewan Pendidikan Prefektur Mie memberikan beasiswa berupa pinjaman tanpa bunga, kepada orang
yang berkeinginan untuk belajar namun sulit melanjutkan studi di SMA (dan sekolah menengah atas
kejuruan) karena alasan ekonomi.
○ Jenis beasiswa pendidikan dan jumlah pinjaman
◎ Biaya pendidikan per bulan (ditransfer ke rekening bank beberapa kali dalam setahun)
Sekolah negeri

8.000 Yen, 13.000 Yen, 18.000 Yen atau 23.000 Yen

Sekolah swasta

20.000 Yen, 25.000 Yen, 30.000 Yen atau 35.000 Yen
(pilih salah satu)

◎Biaya persiapan sekolah… hanya pada saat masuk sekolah (hanya untuk siswa baru kelas 1)
Sekolah negeri

40.000 Yen atau 80.000 Yen

Sekolah swasta

50.000 Yen atau 100.000 Yen
(pilih salah satu）

○ Pengembalian beasiswa pendidikan
・ Tanpa bunga pinjaman. Dengan syarat apabila pada saat jatuh tempo tidak bisa mengembalikan uang
pinjaman maka akan dikenakan denda.
・ Pada prinsipnya, pengembalian dilakukan 6 bulan setelah lulus, pelunasan dalam waktu 12 tahun,
(Jika jumlah total pinjaman lebih dari 1 juta 200 ribu Yen, pelunasan dalam waktu 15 tahun, atau
jumlah total pinjaman lebih dari 1 juta 850 ribu Yen, pelunasan dalam waktu 18 tahun) dilakukan
dengan cara transfer melalui bank setiap bulan.
・ Pengembalian juga dapat dilakukan lebih awal atau sekaligus.
・ Jika melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau mengalami kesulitan dalam
pengembalian beasiswa pendidikan dengan alasan sakit, terkena bencana, kehilangan pekerjaan, cuti
melahirkan dan mendidik anak serta alasan-alasan lainnya, maka siswa yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan penundaan pengembalian beasiswa pendidikan.
-8-

2018 高校進学ガイドブック

インドネシア語

PELAKSANAAN SELEKSI MASUK SMA-SMA NEGERI PERFEKTUR MIE
UNTUK TAHUN AJARAN 2018
１

Syarat-syarat pendaftaran
Silakan mengacu pada ‘Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa SMA-SMA Negeri Perfektur
Mie Tahun Ajaran 2018’

２

Jenis-jenis seleksi penerimaan siswa

(1)

Seleksi gelombang pertama………semua peminat dapat mengikuti seleksi
①

Mata ujian
Wawancara atau presentasi, mengarang atau menulis esei pendek, tes keterampilan, tes
kemampuan akademis (maksimum 2 mata ujian) dsb, dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pihak
SMA yang bersangkutan.

②

Cara penentuan kelulusan
Selain hasil tes pada ①, surat keterangan yang berisi prestasi akademik selama di SMP, surat
rekomendasi diri yang ditulis oleh siswa yang bersangkutan dan sebagainya juga dijadikan bahan
acuan untuk menentukan kelulusan.

③

Tanggal pelaksanaan ujian

8 dan 9 Februari 2018 (Kamis dan Jumat)

④

Pengumuman kelulusan

16 Februari 2018 (Jumat)
(pengumuman resmi tanggal 19 Maret (Senin) )

⑤

Informasi lainnya
・ Jika telah dinyatakan lulus pada seleksi gelombang pertama, maka siswa yang bersangkutan
tidak dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi gelombang kedua.
・ Siswa yang telah mendaftarkan diri untuk seleksi gelombang pertama, tidak dapat mendaftar
untuk mengikuti seleksi khusus.

(2)

Seleksi khusus ……dapat diikuti oleh siswa yang pernah mengundurkan diri (drop out) dari SMA atau
karena alasan tertentu tidak dapat melanjutkan ke SMA pada saat lulus SMP.
①

Mata ujian
Wawancara atau presentasi atau mengarang, ditentukan oleh pihak SMA yang bersangkutan.

②

Cara penentuan kelulusan
Selain hasil ujian pada ①, surat keterangan yang berisi prestasi akademik selama di SMP, surat
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pernyataan keinginan masuk sekolah yang ditulis oleh peserta ujian yang bersangkutan juga
dijadikan bahan pertimbangan.
③
⑤

Tanggal pelaksanaan ujian
Pengumuman kelulusan

8 dan 9 Februari 2018 (Kamis dan Jumat)
16 Februari 2018 (Jumat)
(pengumuman resmi tanggal 19 Maret (Senin))

⑤

Informasi lain
・ Peserta yang mendaftar untuk mengikuti seleksi khusus, tidak dapat mendaftar untuk mengikuti

seleksi gelombang pertama
・ Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi khusus, tidak dapat mendaftar untuk mengikuti

seleksi gelombang kedua.
(3)

Seleksi gelombang kedua
①

Mata ujian

・ujian kemampuan akademiki
Untuk SMA program regular, diadakan ujian untuk Bahasa Jepang, Matematika, IPS, Bahasa
Inggris dan IPA. Untuk SMA program kelas malam, ada SMA yang mengurangi jumlah mata ujian.
・ Selain ujian kemampuan akademik, ada pula SMA yang mengadakan wawancara, atau
mengharuskan peserta ujian melakukan presentasi, atau mengarang, atau melakukan ujian
keterampilan.
②

Cara penentuan kelulusan
Selain hasil ujian pada ①, surat keterangan yang berisi prestasi akademik selama di SMP dan
lain-lain juga dijadikan bahan pertimbangan.

③

Tanggal ujian

12 Maret 2018 (Senin)

④

Pengumuman kelulusan

19 Maret 2018 (Senin)

⑤

Informasi lain

Jika hendak melakukan perubahan yaitu mendaftar ke SMA lain, jurusan lain atau program lain,
hanya diperbolehkan melakukan perubahan sebanyak satu kali saja.
(4)

Gelombang susulan…… diadakan oleh SMA yang mana pada seleksi gelombang pertama dan seleksi
gelombang kedua, jumlah peserta yang dinyatakan lulus belum mencapai kuota
① Pada hampir semua SMA, mata ujian dan cara penentuan kelulusan sama dengan pada seleksi
gelombang kedua.
② Tanggal ujian

23 Maret 2018 (Jumat)
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インドネシア語

27 Maret 2018 (Selasa)

Gelombang tambahan… Diselenggarakan oleh SMA program paruh waktu yang mana jumlah
peserta yang dinyatakan lulus pada gelombang susulan belum mencapai kuota.
① Mata ujian dan cara penentuan kelulusan sama dengan pada gelombang susulan.
② Tanggal ujian

29 Maret 2018 (Kamis)

③ Pengumuman kelulusan

30 Maret 2018 (Jumat)

(6) Seleksi Penerimaan Siswa Khusus untuk Siswa Asing
① SMA-SMA yang menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa dengan kriteria khusus, serta jenis
program studi yang ditawarkan
Silakan baca ‘Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa SMA-SMA Negeri Perfektur Mie
tahun ajaran 2018’
② Jumlah penerimaan siswa untuk kriteria khusus
Silakan baca ‘Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa SMA-SMA Negeri Perfektur Mie
tahun ajaran 2018’.
③ Mata ujian
Silakan baca ‘Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa SMA-SMA Negeri Perfektur Mie
tahun ajaran 2018’
④ Cara penentuan kelulusan
Selain hasil ujian pada (3), surat keterangan yang berisi prestasi akademik selama di SMP juga
dijadikan bahan pertimbangan.
⑤ Informasi lain
Harus mengajukan surat permohonan dan surat bukti warga negara asing yang tinggal di Mie.
３

Informasi lain

・Siswa asing yang ingin masuk SMA program paruh waktu, setelah mendapat persetujuan dari kepala
sekolah SMA yang bersangkutan, dapat mengikuti ujian gelombang kedua, gelombang susulan,
gelombang tambahan, mengarang, wawancara dan sebagainya.
・Harap konfirmasi materi di atas dengan ‘Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa SMA-SMA
Negeri Perfektur Mie tahun ajaran 2018’.
‘Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa SMA-SMA Negeri Perfektur Mie tahun ajaran 2018’
dijadwalkan akan dipublikasikan pada akhir bulan Oktober tahun 2017
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JADWAL SELEKSI PENERIMAAN SISWA SMA-SMA NEGERI DI PERFEKTUR MIE TAHUN
AJARAN 2018

Tanggal (hari)

Program reguler dan program kelas malam

Program studi terbuka

29 Januari (Senin) – Periode pengembalian formulir pendaftaran untuk seleksi
1 Februari (Kamis) gelombang pertama dan seleksi khusus

Periode pengembalian formulir untuk
seleksi gelombang pertama

8 dan 9 Februari
(Kamis dan Jumat)

Ujian seleksi gelombang pertama dan seleksi khusus
(jadwal ujian seleksi dsb ditentukan oleh masing-masing SMA)

Ujian seleksi gelombang pertama
(tanggal 9 (Jumat))

14 Februari (Rabu)

Ujian susulan untuk seleksi gelombang pertama dan seleksi khusus

Tambahan Ujian seleksi gelombang
pertama.

Pengumuman kelulusan pada peserta seleksi gelombang pertama & Pengumuman kelulusan kepada peserta
16 Februari (Jumat)

seleksi khusus

seleksi gelombang pertama

Pengembalian formulir pendaftaran untuk seleksi gelombang
23 Februari (Jumat)
kedua
- 27 Februari (Selasa)
(SMA program paruh waktu, sampai dgn tgl 27 (Selasa))
- 28 Februari (Rabu)
(SMA program reguler, sampai dengan tgl 28 (Rabu))
Pengembalian formulir bagi calon siswa yang mengubah program
5 Maret (Senin)
yang diminati
- 6 Maret (Selasa)
(SMA program paruh waktu, s/d tgl 6 (Selasa))
- 7 Maret (Rabu)
(SMA program reguler waktu, s/d tgl 7 (Rabu))
12 Maret (Senin)

Ujian seleksi gelombang kedua

Pengumuman peserta yang lulus ujian

Pemberitahuan kepada peserta yang lulus
ujian

pengumuman pendaftaran ujian gelombang susulan

23 Maret (Jumat)

27 Maret (Selasa)

Periode mengubah program yang
diminati (s/d tgl 6 (Selasa))

Ujian seleksi gelombang kedua

19 Maret (Senin)
20 dan 22 Maret
(Selasa dan Kamis)

Pengembalian formulir pendaftar-an
untuk seleksi gelombang kedua
(23– 27 Februari, Jumat – Selasa)

Ujian susulan untuk seleksi gelombang kedua dan pengembalian
formulir pendaftaran untuk gelombang susulan
ujian susulan untuk seleksi gelombang kedua dan ujian untuk
gelombang susulan
Pengumuman peserta yang lulus ujian susulan seleksi gelombang
kedua dan gelombang susulan
Pengumuman pendaftaran gelombang tambahan

Pengembalian formulir pendaftar-an
Pengembalian formulir pendaftaran untuk pendaftaran ujian
untuk gelombang susulan
gelombang tambahan
(27 Maret (Selasa) – 2 April (Senin))
(hanya untuk program paruh waktu kelas malam）
Ujian peserta gelombang susulan
29 Maret (Kamis)
(hanya untuk program paruh waktu kelas malam)
pengumuman peserta yang lulus ujian seleksi gelombang tambahan
30 Maret (Jumat)
(hanya untuk program paruh waktu kelas malam)
Ujian seleksi bagi pendaftar gelombang
3 April (Selasa)
susulan
Pemberitahuan peserta yang lulus ujian
9 April (Senin)
seleksi gelombang susulan
Catatan: kategori ‘seleksi khusus’ dalam tabel di atas diselenggarakan pada 6 SMA di bawah ini:
- SMA Akebono Gakuen (program reguler)
- STM Yokkaichi (program paruh waktu)
- SMA Hokusei (program paruh waktu)
- SMA Iino (program paruh waktu)
- SMA Mie Yumegakuen (program paruh waktu)
- SMA Ise Manabi (program paruh waktu)
27 dan 28 Maret
(Selasa dan Rabu)
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TANYA JAWAB
Pertanyaan 1

インドネシア語

（disusun oleh: Yayasan Persahabatan Internasional Perfektur Mie/MIEF）

Tolong jelaskan mengenai sistem pendidikan di Jepang.

Jawaban: Penjelasan singkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di Jepang, lebih dari 95% lulusan SMP
melanjutkan ke SMA. Wajib belajar adalah SD dan SMP.
Usia 6 tahun

SD (6 tahun)
Wajib

SD (6 tahun)
SMP (3 tahun)

belajar

SMA (3-4 tahun)

Universitas 4 tahun

Akademi 2 tahun

Sekolah Kejuruan
2 tahun

SMK

Program pasca sarjana
2-4 tahun

Pertanyaan 2

Apa kelebihan yang dimiliki siswa lulusan SMA?

Jawaban : Dapat mengikuti ujian masuk universitas, akademi dan sekolah kejuruan.
Ada perusahaan-perusahaan yang menjadikan lulus SMA sebagai syarat penerimaan karyawan,
sehingga lulusan SMA lebih mudah memperoleh kesempatan kerja dibandingkan dengan lulusan
SMP.

Pertanyaan 3: Apakah semua orang bisa masuk SMA?
Jawaban: Semua orang yang berusia di atas 15 tahun dan lulus dari SMP di Jepang atau di negara lain, boleh
ikut ujian masuk SMA. Walaupun belum lulus dari SMP di luar negeri, namun jika diizinkan, bisa
mengikuti ujian masuk SMA. Tentu saja, untuk masuk SMA harus lulus ujian. Oleh karena itu,
tanyakanlah kepada pihak sekolah tentang informasi jadwal ujian, program studi, prosedur dan
kebijakan khusus dari pihak sekolah.

- 13 -

2018 高校進学ガイドブック

Pertanyaan 4:

インドネシア語

Apa saja kategori SMA?

Jawaban : Ada 4 kategori umum SMA, seperti tertera pada tabel contoh di bawah ini.
Masing-masing SMA menyediakan brosur berisi semua informasi akademik. Silakan ambil dan baca.
（contoh SMA pada umumnya）
Program reguler

Program paruh
waktu kelas siang

Sekolah terbuka ☆1

Program paruh
waktu kelas malam

setiap hari ☆2
08：30 - 15：30

setiap hari ☆2
pilih jam belajar antara
pukul 08:30-16:30

setiap hari ☆2
17:30 – 21:30

schooling kira-kira 2
kali dalam satu bulan

Waktu
belajar
dalam satu hari

6 jam, tiap pelajaran
berdurasi 50 menit

4 jam pada pagi hari dan
4 jam pada sore hari, tiap
pelajaran berdurasi 45
menit

4 jam, tiap pelajaran
berdurasi 45 menit

schooling 6 jam (pagi
4 jam, sore 2 jam)

Lama studi

3 tahun

3-4 tahun

3-4 tahun

3-4 tahun

Program
umum,
STM, SMEA dan
lain-lain ☆4

Program umum, bisnis
informasi,
program
terpadu

Program umum, system
engineering,
pertukangan

Program umum

Program studi ☆3

Hari dan
belajar

waktu

disediakan makan
Lain-lain

Terdapat pula ‘SMA sistem SKS’di mana kita dapat memilih sendiri mata pelajaran yang kita minati
dan kita buat sendiri jadwal sekolah.

Jam belajar dan program studi berbeda-beda antara satu SMA dengan SMA lainnya. Untuk keterangan lebih
lanjut, silakan hubungi SMA yang bersangkutan.
☆ 1

Sekolah ini adalah sekolah yang dibentuk untuk orang-orang yang tidak dapat datang ke sekolah

setiap hari karena bekerja atau alasan lain. Selain schooling (hadir di kelas), tugas-tugas untuk tiap mata
pelajaran harus dikirim via pos.
☆ 2

Yang dimaksud dengan ‘setiap hari’ adalah hari-hari selain yang berikut ini:

Sabtu, Minggu, hari libur, liburan musim semi, liburan musim panas, liburan musim dingin, dan hari
libur yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
☆ 3

Yang dimaksud dengan ‘program studi’ adalah kelas yang diadakan berdasarkan kriteria ‘konsentrasi

studi’.
☆ 4

Selain yang tertera di atas, masih ada sejumlah program studi pada program reguler, seperti

perikanan, pertanian, PKK, IPA, informatika, pendidikan jururawat, jurusan terpadu dan sebagainya.
Di samping itu, ada pula SMA program reguler yang memiliki kurikulum yang unik.
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Pertanyaan 5:

インドネシア語

Tolong jelaskan tentang seragam.

Jawaban : Pada umumnya SMA di Jepang mempunyai peraturan yang mengharuskan para siswa
mengenakan seragam, yaitu pakaian yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Tetapi, SMA paruh
waktu dan SMA terbuka hampir semua tidak mengharuskan siswa memakai seragam. Para siswa
membeli seragam ketika masuk sekolah. Harganya sekitar 40 ribu Yen.

Pertanyaan 6:

Iuran sekolah (biaya yang diperlukan untuk sekolah)

Jawaban : Selain biaya sekolah yang telah ditetapkan, di SMA diperlukan pengeluaran lain (disebut juga
biaya lain-lain). Yang termasuk biaya lain-lain adalah biaya praktek, biaya buku paket, biaya
tahunan anggota, biaya PTA dan lain sebagainya. Biaya lain-lain di setiap sekolah berbeda-beda,
untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi pihak sekolah yang bersangkutan.

Pertanyaan 7:

Penjelasan mengenai beasiswa

Jawaban : Ini merupakan sistem untuk memberikan atau meminjamkan dana pendidikan bagi para siswa dari
keluarga yang kurang mampu. Dewan Pendidikan Perfektur Mie memberi pinjaman dana
pendidikan tanpa bunga, yang akan dikembalikan oleh para siswa setelah lulus sekolah dengan
cara mencicil. Untuk para siswa di sekolah negeri maupun swasta terdapat pillihan jumlah
pinjaman dana yaitu sebesar 8.000 Yen/bulan, 13.000 Yen/bulan,

18.000 Yen/bulan, dan

23.000/bulan. Pengajuan permohonan beasiswa dapat dilakukan pada saat siswa yang
bersangkutan duduk di bangku kelas 3 SMP. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi pihak
sekolah.
Selain itu, terdapat pula dana pendidikan sebagai berikut :
Nama dana
pendidikan
Pinjaman
dana untuk
pendidikan
dari
negara

Perincian

Warga asing yang berhak
menerima beasiswa dan
persyaratannya

Warga negara asing yang
Setiap siswa maksimal 3 juta 500 ribu tinggal di Jepang dan telah
pada
Kartu
Yen. Untuk jenis pembayaran tertentu. terdaftar
Registrasi
Penduduk
Masa pengembalian 15 tahun. Bunga berdasarkan
peraturan
pinjaman pertahun 1.81%. Untuk registrasi penduduk yang telah
ditetapkan.
Mempunyai
keluarga tanpa ayah atau tanpa ibu tingkat pendapatan di bawah
(orang tua bercerai) , penghasilannya standar tertentu. Diperlukan
penjamin atau biaya jaminan.
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per tahun kurang dari 2 juta yen (1 juta
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anak dan penghasilannya per tahun
kurang dari 5 juta yen (3 juta 460 ribu
yen)

maka

batas

waktu

インドネシア語

Jika
menggunakan
jasa
interpreter, maka harus berupa
pihak ketiga. Di samping itu,
perlu surat tanda bukti (untuk
membuktikan
bahwa
yang
bersangkutan telah bertindak
sebagai interpreter.)

pengembaliannya adalah 18 tahun,
bunga per tahun 1.41%

Dana
tunjangan
pendidikan

Dana tunjangan pendidikan
・ SMA: maksimum 35 ribu Yen
per bulan
・SMK※: maksimum 35 ribu Yen per
bulan
※ biaya 3 tahun pertama maksimum
35 ribu yen, selanjutnya maksimum 60
ribu yen per bulan.
Biaya persiapan sekolah: maksimum
500 ribu Yen
Pengembalian dilakukan dalam tempo
10 tahun, terhitung sejak 6 bulan
setelah lulus. Tanpa bunga.
Tergantung kondisi, jumlah pinjaman
dana tunjangan pendidikan bias
ditambah sampai 1,5 kali lipat dari
biasanya

Pinjaman
dana
kesejahteraa
n untuk anak
tanpa ayah
atau tanpa
ibu
serta
untuk janda
(☆)

<<Biaya Sekolah>>
☆ SMA Negeri
Siswa tinggal dgn orang tua:
maksimum 27 ribu Yen/bulan.
Siswa tidak tinggal dgn orang tua:
maksimum 34 ribu lima ratus
Yen/bulan.
☆ SMA Swasta
Siswa tinggal dgn orang tua:
maksimum 45 ribu Yen/bulan.
Siswa tidak tinggal dgn orang tua:
maksimum 52 ribu lima ratus
Yen/bulan.
<<Dana Persiapan Sekolah>>
☆ SMA Negeri
Siswa tinggal dgn orang tua:
maksimum 150 ribu Yen.
Siswa tidak tinggal dgn orang tua:
maksimum 160 ribu Yen.
☆ SMA Swasta
Siswa tinggal dgn orang tua:
maksimum 410 ribu Yen.
Siswa tidak tinggal dgn orang tua:
maksimum 420 ribu Yen.

Sudah
tinggal
di
alamat
sekarang lebih dari 6 bulan,
memilii visa permanen, ada
kemungkinan memperoleh izin
tinggal
permanen,
atau
memiliki izin tinggal khusus.
Permohonan dana tunjangan
pendidikan dievaluasi oleh
dewan kesejahteraan lokal dan
asosiasi kesejahteraan sosial
setempat. Berpenghasilan di
bawah batas tertentu. Tidak
perlu penjamin.

Asosiasi Kesejahteraan Sosial
Perfektur Mie
Tel 059-226-1118
atau Asosiasi Kesejahteraan
Sosial daerah tempat tinggal
calon siswa yang bersangkutan

Mempunyai
Kartu
Registrasi
Penduduk, telah tinggal di alamat
sekarang lebih dari 6 bulan, ada
kemungkinan memperoleh izin
tinggal permanen. Anak dari
keluarga tanpa ayah atau tanpa ibu,
ibu menjanda, atau anak yatim
piatu.
(ada kalanya diperlukan penjamin)

Kelompok pendukung keluarga
dgn anak di bawah umur, biro
anak, divisi kesehatan dan
kesejahteraan Perfektur Mie
Telp: 059-224-2271
http://www.pref.mie.lg.jp/D1KO
DOMO/000117812.htm
Kantor Kesejahteraan Perfektur
dan Kantor Kesejahteraan tiap
kota
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Pengembalian dalam waktu 10 tahun
terhitung 6 bulan setelah lulus. Tanpa
bunga

Beasiswa
pendidikan
khusus
untuk anak
yg
kehilangan
orang tua
dalam
kecelakaan
lalu lintas

Pilihan di antara pinjaman bulan an sebesar 20 ribu Yen, 30 ribu
Yen dan 40 ribu Yen
Untuk dana persiapan masuk
sekolah, pilih di antara pinjaman
200 ribu Yen, 400 ribu Yen dan
600 ribu Yen
Pengembalian dalam waktu 20
tahun (tanpa bunga)

Siswa SMA dengan orang tua atau
wali meninggal di jalan karena
kecelakaan lalu lintas, atau orang
tua cacat berat sehingga tidak dapat
bekerja
Status tinggal di Jepang ① izin
tinggal
permanen
khusus
berdasarkan undang-undang ② izin
tinggal permanen③status menetap
di Jepang, dan sudah ada kepastian
akan tinggal terus di Jepang sampai
dengan pinjaman dilunasi. Kecuali
siswa asing

Yayasan Penyantun Anak Yatim
akibat Kecelakaan Lalu Lintas
03-3556-0773

Beasiswa
Pendidikan
Ashinaga

25 ribu Yen untuk siswa sekolah
negeri
30 ribu Yen untuk siswa sekolah
swasta
Masa pengembalian 20 tahun
(tanpa bunga)
Jika
melanjutkan
studi
ke
universitas,
maka
masa
pengembalian ditunda.

Perlu memiliki status izin tinggal
permanen, penduduk tetap (kecuali
siswa orang asing)
Siswa SMA dengan orang tua / wali
yang meninggal karena sakit atau
karena terkena musibah selain
kecelakaan lalu lintas, atau bunuh
diri, atau cacat berat sehingga tidak
dapat bekerja.

Yayasan Dana Pendidikan
Ashinaga
03-3221-0888
Telp bebas pulsa
0120-77-8565
http://www.ashinaga.org

Telp bebas pulsa
0120-52-1286
http://www.kotsuiji.com

(☆) Dengan syarat apabila sedang menerima beasiswa lain maka akan ada pengurangan jumlah beasiswa.

Pertanyaan 8:

Apa perbedaan antara SMP dengan SMA?

Jawaban: Di SMA, untuk naik kelas dan lulus lebih sulit. Jika nilai tidak baik atau terlalu banyak absen,
mungkin saja tidak naik kelas atau tidak lulus. Jika ada yang tidak dimengerti dalam hal pelajaran,
sering bertanya kepada guru adalah hal yang penting.

Pertanyaan 9:

Apa saja yang penting agar dapat masuk SMA?

Jawaban: Bagi yang ingin melanjutkan studi ke SMA, harap persiapkan diri dengan rencana-rencana
berikuti ini.
１）Belajar dengan sungguh-sungguh
Ini memang hal yang lumrah. Agar lulus ujian masuk SMA, harus mempersiapkan diri dengan
belajar sungguh-sungguh. Usaha yang tekun dan terus-menerus di sekolah maupun di rumah
merupakan kunci utama dalam keberhasilan studi. Silakan coba menjawab contoh soal-soal
ujian masuk SMA.
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Berkonsultasilah dengan guru di sekolah. Ada juga lembaga relawan yang membantu para
siswa dalam belajar.
２）Konsultasi dengan guru SMP
Bagi siswa SMP, berkonsultasilah dengan wali kelas dan utarakanlah keinginan kita mengenai
studi setelah lulus SMP.
３）Tentukan sedini mungkin SMA mana yang akan menjadi sekolah kita nanti
Sebaiknya tentukan pilihan SMA kita 6 bulan sebelum ujian masuk diselenggarakan.
４）Kunjungan ke sekolah
Sebelum menetapkan pilihan, sebaiknya kita melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah.
Sebagian besar SMA menyelenggarakan acara orientasi (open house) dan seminar tentang
kehidupan di SMA pada tanggal-tanggal tertentu. Sebisa mungkin ikutilah acara-acara tersebut.

Pertanyaan 10: Apa saja yang dilakukan di SMA selain mengikuti pelajaran?
Jawaban: Kegiatan ekstra kurikuler utama di SMA adalah pesta olah raga, pesta budaya, darma wisata dan
sebagainya. Di samping itu, setelah jam pelajaran, ada juga kegiatan kelompok olah raga, musik,
kesenian dan sebagainya.
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