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Sistem Subsidi Bantuan Pendidikan SMA dll 

 

Sistem ini adalah sistem bantuan biaya sekolah SMA dll dari pemerintah  

 

SMA Negeri : Dapat bantuan sampai dengan 118.800 yen dalam 1 tahun 

→Biaya sekolah menjadi 0 yen 

 

SMA Swasta : Dapat bantuan mulai dari 118.800 yen sampai dengan 396.000 yen 

→Kemungkinan bayar sedikit biaya sekolah (tergantung penghasilan orang tua) 

 

Negara Jepang akan membayar biaya sekolah kepada pihak sekolah. 

Siswa dan keluarganya tidak akan diberikan uang subsidi tersebut secara langsung. 

 

Saat masuk sekolah informasi mengenai sistem ini akan dijelaskan oleh pihak sekolah 

Jika anda ingin menggunakan sistem ini, silakan mendaftar ke sekolah. 

Jika anda tidak mendaftar, anda diharuskan membayar biaya sekolah sendiri. 

 

Orang yang dapat menggunakan sistem ini 

Orang yang berdomisili di Jepang dan bersekolah di SMA dsb. 

 

Sekolah yang bisa menggunakan sistem tersebut  

- SMA (Zennichisei/ Full-day course, Teijisei/ Part-time course, Tsushinsei/ Corerespondence Course) 

*kecuali Senkoka/Advanced course dan Bekka/Short-term course 

- Chutoukyouiku gakkou Kokikatei/ Later term of Secondary school *kecuali Senkoka/Advanced course 

dan Bekka/Short-term course 

- Tokubetsushiengakko/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa  

- Kotosenmongakko/ Colleges of Technologi in Japan (1 s/d 3 tahun)  

- Sensyugakko/ Specialized Training College (Kotokatei/ Upper Secondary Course. Ippankatei/ General 

Course), Kakusyu gakko/ Miscellaneous school 

 

Sekolah Orang Asing juga dapat menggunakan bantuan tersebut. 

Dapat menggunakan bantuannya hanya di sekolah yangtertulis di situs web berikut ini saja. 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm 

 

Namun jika anda termasuk kasus berikut, walaupun hanya salah satunya saja, anda tidak dapat menggunakan 

sistem ini. 

- Penghasilan orang tua lebih dari 9.100.000 yen dalam satu tahun 

- Sudah tamat SMA 

- Sejak masuk SMA sudah 36 bulan lebih. 
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Yang diperlukan saat pendaftaran 

Mohon ajukan syarat berikut kepada sekolah anda 

- Jukyushikaku Nintei Shinseisho/Formulir Pendaftaran untuk menerima subsidi Sistem Bantuan Subsidi 

Pendidikan  SMA (Dapat meminta formulir di sekolah. Silakan mengisi kolom yang perlu diisi)  

- Foto copy My Number Card atau Surat Domisili (Juminhyo) yang tertulis my number dll. 

 

Sebagai gantinya foto copy My Number Card dsb, kemungkinan anda akan disuruh mengajukan dokumen 

tentang pajak (Kazeisyomeisyo/Surat Keterangan Pajak).  

Syaratnya berbeda tergantung prefektur yang sekolah anda berada. 

Mohon mengikuti informasi dari sekolah anda. 

 

Orang yang dapat menggunakan sistem ini adalah hanya orang yang telah mengurus pajak(pajak penduduk) 

saja.  

Sebelum mendaftar anda harus mengurus terlebih dahulu (melapor pajak penduduk). 

 

Jika ada pertanyaan silakan bertanya ke kantor SMA. 

 

Anda juga dapat membaca penjelasan tentang sistem tersebut di situs web di Monbukagaku-syo/ Kemanterian 

Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (hanya dalam bahasa Jepang) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 

 

 

Sumber/Referensi 

「高校生等への就学支援」（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

 

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ～高等学校等就学支援金制度のことを教えます～」（文部科学

省・出入国在留管理庁） 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html 
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