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Pengantar 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 disusun         
sebagai pertanggungjawaban organisasi dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan        
transparansi organisasi. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban          
kinerja Pengurus PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 dalam mencapai tujuan organisasi          
secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja serta peran           
PPIJ Kumamoto yang mengedepankan produktifitas dan kedekatan anggota sebagai bagian          
yang integral dari sebuah organisasi. 

Tujuan pertanggungjawaban kinerja ialah (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur          
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, (2) sebagai upaya             
perbaikan berkesinambungan bagi PPIJ Kumamoto untuk meningkatkan kinerja. 

LPJ PPIJ Kumamoto tahun 2016 ini merupakan laporan pertama dari rangkaian kegiatan PPIJ             
Kumamoto yang tertuang dalam Rencana Program Kerja periode 2015-2016. Diawali dengan           
informasi ringkas peran dan sejarah perkembangan PPIJ Kumamoto, Perencanaan dan          
Penetapan Indikator Keberhasilan Kinerja 2015-2016, laporan ini menggambarkan hasil         
capaian kinerja organisasi sebagai akumulasi outcome dari output kegiatan PPIJ Kumamoto           
yang berperan aktif dan terkoordinasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk            
tahun 2015-2016. 

Substansi laporan ini telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Pengurus PPIJ Kumamoto            
pada bulan Oktober 2016, serta telah disosialisasikan kepada segenap anggota. Sangat           
disadari bahwa laporan ini masih belum dapat menggambarkan kinerja PPIJ Kumamoto           
secara utuh. Harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi            
PPIJ Kumamoto sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Kumamoto, 30 Oktober 2016 

Ketua PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 

 

 

Reza Fuad Rachmadi 
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Sejarah perkembangan PPIJ Kumamoto 

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Komisariat Kumamoto atau disingkat PPIJ Kumamoto           
merupakan organisasi yang beranggotakan pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di           
sekitar wilayah Prefecture Kumamoto. PPIJ Kumamoto didirikan di Kumamoto pada          
pertengahan bulan Oktober 2007 oleh 8 orang pelajar Kumamoto University (Kumadai).           
Dimana Pak Eko Setiadi sebagai ketua pertamanya. Organisasi ini ditujukan bagi           
penggalangan persatuan dan kesatuan di kalangan anggotanya. Didasari oleh rasa setia           
kawan dan kekeluargaan. Organisasi ini juga memfasilitasi anggota agar menjadi masyarakat           
ilmiah yang bertanggung jawab, berkontribusi pada negara dan mampu menjadi          
penghubung Indonesia dengan masyarakat international. Setiap anggota PPIJ Kumamoto         
secara otomatis menjadi anggota PPI Jepang. 

PPI Jepang sebagai induk organisasi PPI se-Jepang yang pertama kali didirikan di Tokyo pada              
tanggal 24 Juni 1953 dengan nama "Himpunan Mahasiswa Indonesia di Jepang" yang            
kemudian dalam perjalanan waktu namanya berubah menjadi "Persatuan Pelajar Indonesia          
di Jepang" atau dalam Bahasa Inggris disebut Indonesian Student`s Association in Japan atau             
dalam Bahasa Jepang disebut "Zainichi Indonesia Ryugakusei Kyokai" (在日インドネシア留        
学生協会). PPI Jepang terdiri dari 9 (sembilan) Koordinator Daerah (Korda) yaitu Korda            
Hokkaido, Korda Tohoku, Korda Kanto, Korda Hokuriku, Korda Chubu, Korda Kansai, Korda            
Chugoku, Korda Shikoku dan Korda Kyushu. 

Dalam organisasi PPI Jepang, PPIJ Kumamoto merupakan organisasi tingkat komisariat yang           
tergabung dalam Korda Kyushu yang meliputi wilayah/ Perfecture Fukuoka, Oita,          
Kumamoto, Saga, Kagoshima, Miyazaki, Okinawa dan Nagasaki. 

Para Ketua PPIJ Kumamoto 

Berikut nama-nama Ketua PPIJ Kumamoto mulai tahun 2007 s.d 2016: 

 

Eko Setiadi 
Periode 2007 – 2008 
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Wahyudiono 
Periode 2008 – 2009 

 

Dimas Anton Asfani 
Periode 2009 – 2010 
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Radityo Anggoro 
Periode 2010 – 2011 

 

Raden Darmawan 
Periode 2011 – 2012 
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M. Zainul Asrori 
Periode 2012 – 2013 

 

Faizal Mahananto 
Periode 2013 – 2014 

 

Haris Puspito Buwono 
Periode 2014 – 2015 
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Reza Fuad Rachmadi 
Periode 2015 – 2016 

 

Tabel 1. Ketua PPIJ Kumamoto mulai tahun 2007 s.d 2016 

Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PPIJ Kumamoto mengalami beberapa kali perubahan mengikuti hasil          
kajian pada masing-masing periode kepengurusan. Penetapan struktur PPIJ Kumamoto         
terakhir berdasarkan hasil restrukturisasi organisasi pada bulan November tahun 2015, yang           
ditetapkan oleh Ketua umum terpilih. Adapun susunan Kepengurusan PPJIK periode          
2015-2016 sebagai berikut: 

Ketua : Reza Fuad Rachmadi 

Sekjen : Budi Nugroho 

Divisi kesekretariatan : Feby Agung Pamuji 

Divisi Humas : Fajar Purnama 

Bendahara : Fatin Adriati 

Divisi Pelayanan Publik : Bondan Suwandi, Anwar Annas, 

   Dhoni Putra Setiawan, Ardian Yusuf Wicaksono 

Divisi Keilmiahan : Hendarmawan 

Divisi minat bakat : Al Hafiz Akbar Maulana Siagian, Harry Susanto,  

  Faisal Rahman 
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Gambar 1. Susunan Kepengurusan PPJIK periode 2015-2016 

Sumber Daya 

Dalam menjalankan program kegiatannya, PPIJ Kumamoto didukung oleh Sumber Daya          
Manusia sebanyak 60 orang pada periode 2015-2016. 

Kelancaran pelaksanaan kegiatan PPIJ Kumamoto sangat bergantung pada ketersediaan         
sarana prasarana pendukung. PPIJ Kumamoto mempunyai peralatan dan aset antara lain           
tools reparasi sepeda, raket badminton, net badminton, seragam futsal, bola futsal, gitar,            
dan sound systems. 

Dana merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menjalankan kegiatan PPIJ            
Kumamoto. Untuk memenuhi sasaran strategisnya, PPIJ Kumamoto mencari dan         
memanfaatkan dana dari berbagai sumber. Pada periode 2015-2016, PPIJ Kumamoto          
membukukan penerimaan 189,210 JPY. Dengan penerimaan tersebut, berbagai kegiatan         
dapat dilaksanakan dengan total belanja sebesar 180,336 JPY.  
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Perencanaan Program Kegiatan PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 

PPIJ Kumamoto mempunyai visi terwujudnya masyarakat ilmiah yang bertanggungjawab,         
berkontribusi nyata bagi masyarakat dan peradaban dunia dengan semangat persatuan dan           
kesatuan. Untuk mencapai visi tersebut, PPIJ Kumamoto melaksanakan misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu melancarkan studi anggotanya. 
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan segala kegiatan,         

kehendak dan cita-cita bersama, serta memupuk dan mengembangkan bakat         
anggotanya. 

3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional atau internasional untuk mencapai         
tujuan organisasi. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka disusunlah Program Kerja Pengurus PPIJ          
Kumamoto periode 2015-2016, yang berisi rencana program dan kegiatan organisasi. 

Sasaran 

Dalam upaya berkontribusi bagi peningkatan produktifitas organisasi dan kedekatan antar          
anggota dan untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang bertanggungjawab, berkontribusi         
nyata bagi masyarakat dan peradaban dunia dengan semangat persatuan dan kesatuan,           
maka PPIJ Kumamoto telah menetapkan Indikator Keberhasilan. 

Sasaran strategis untuk mewujudkan visi “masyarakat ilmiah yang bertanggungjawab,         
berkontribusi nyata bagi masyarakat dan peradaban dunia dengan semangat persatuan dan           
kesatuan” adalah: 

1. Terwujudnya PPIJK yang produktif, yang diukur dari (1) Jumlah rapat pengurus; (2)            
Jumlah laporan inventaris barang milik PPIJK yang update; (3) Jumlah konten website            
PPIJK; (4) Jumlah informasi tersampaikan di milis PPIJK; (5) Jumlah kas operasional            
bendahara PPIJK; (6)Jumlah Reparasi Sepeda; (7) Jumlah pelaksanaan Kopi Inisiatif,          
Jumlah peserta yang hadir; (8) Jumlah pelaksanaan kegiatan bersama KIFA; (9)           
Jumlah pelaksanaan kegiatan bersama FUMIKU; (10) Jumlah pelaksanaan kegiatan         
Indonesia Day; dan (11) Jumlah pelaksanaan Pemilu Ketua PPIJK periode 2016-2017. 

2. Terwujudnya Kedekatan di antara Warga PPIJK, yang diukur dari (1) Jumlah kegiatan            
Kunjungan; (2) Jumlah kegiatan Gathering; dan (3) Jumlah kegiatan makan bersama. 
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Program dan Kegiatan 

1. Rapat pengurus 1 kali/bln 
2. Inventarisasi 
3. Update konten website 
4. Update informasi milis PPIJK 
5. Optimalisasi Iuran Anggota dan Fund rising lainnya (sponsor, iklan adsense, dll) 
6. Reparasi Sepeda 
7. Kopi inisiatif 
8. Joint Program PPIJK-KIFA 
9. Fumiku Cup 2016 
10. Indonesia Day dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 
11. Pemilu Ketua PPIJK periode 2016-2017 
12. Kunjungan ke PPIJ Komsat lain 
13. BBQ party, Tour d'Ashikita, Hanami, Sertijab Pengurus Baru 
14. Masak bersama Jumat malam 

Penetapan Target Kinerja 

Pengurus PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 telah menetapkan target kinerja untuk          
memudahkan pemantauan dan pengukuran keberhasilan kegiatan yang direncanakan.        
Target kinerja ini berdasarkan sasaran strategis, indikator keberhasilan dan program          
kegiatannya. Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Penetapan Target Kinerja Kepengurusan 2015-2016 
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Pertanggungjawaban kinerja 

Pertanggungjawaban kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk       
mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam        
pencapaian sasaran dan melaksanakan program organisasi kepada pihak-pihak yang         
berwenang menerima pelaporan pertanggungjawaban. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan          
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah            
ditetapkan dalam Program Kerja Pengurus PPIJ Kumamoto periode 2015-2016. 

Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan           
didasarkan pada kelompok kinerja kegiatan berupa sasaran, indikator keberhasilan, dan          
target tahunan. Dan Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan            
masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian          
tujuan dan sasaran. 

Pada pembahasan pertanggungjawaban kinerja periode 2015-2016 ada 3 (tiga) aspek yang           
akan dibahas, yaitu: 

1. Pengukuran Realisasi Program Kerja 
2. Laporan Keuangan 
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Pengukuran Realisasi Program Kerja 
 
Hingga akhir kepengurusan periode 2015-2016, PPIJ Kumamoto telah melaksanakan seluruh          
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada periode ini, pengurus menetapkan dua           
sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu: Terwujudnya PPIJK yang produktif dan           
Terwujudnya Kedekatan di antara Warga PPIJK. Untuk mewujudkan tercapainya dua sasaran           
strategis tersebut, maka ditetapkanlah indikator keberhasilan, target tahunan dan program          
kegiatannya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan capaian sasaran dapat dilihat           
dalam Tabel 3. di bawah ini. Sedangkan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan             
tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau          
kegagalannya. 

 

Tabel 3. Realisasi Program Kerja Pengurus PPIJK periode 2015-2016 
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Berdasarkan hasil pengukuran realisasi program kerja tergambar bahwa secara umum          
capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.            
Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sebesar 126.60%. 

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya PPIJK yang produktif 

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa indikator kinerja Jumlah rapat            
pengurus, Jumlah laporan inventaris barang milik PPIJK yang update, Jumlah konten website            
PPIJK, Jumlah informasi tersampaikan di milis PPIJK, Jumlah pelaksanaan kegiatan bersama           
KIFA, Jumlah pelaksanaan kegiatan bersama FUMIKU, Jumlah pelaksanaan kegiatan         
Indonesia Day, Jumlah pelaksanaan Pemilu Ketua PPIJK periode 2016-2017 tercapai 100%           
bahkan lebih. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan.           
Artinya kepengurusan periode ini berhasil mewujudkan organisasi PPIJK yang produktif          
melalui berbagai program kerja dan pelayanannya kepada anggota. 

Sedangkan indikator keberhasilan Jumlah kas bendahara PPIJK, Jumlah Reparasi Sepeda dan           
Jumlah pelaksanaan Kopi Inisiatif kurang optimal pencapaiannya berkisar antara 25% sampai           
dengan 50%. Hal ini menandakan terdapat kendala dan hambatan dalam upaya           
pencapaiannya. 

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kedekatan di antara Warga PPIJK 

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis kedua, dari indikator          
kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari tiga            
indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. 

Keberhasilan pencapaian sasaran dan program kegiatan kepengurusan periode ini         
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Adanya kerjasama yang erat, kompak dan harmonis tim pengurus 
2. Kuatnya dukungan dan kerjasama dari seluruh anggota PPIJK baik dari kalangan           

senior dan junior, serta masyarakat Indonesia di Kumamoto 

Adapun beberapa program yang realisasinya hanya mencapai 50% atau kurang, hal ini            
disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini: 

1. Kurang optimalnya iuran anggota 
2. Terjadinya musibah bencana gempa Kumamoto 
3. Kesibukan kuliah pengurus 
4. Cuaca 
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Laporan Keuangan 
 
Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang memuat informasi seputar keuangan          
dalam sebuah organisasi. Laporan keuangan disusun oleh bendahara dari hasil proses           
akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar           
yang terkait. Terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan tersebut, pengurus PPIJ          
Kumamoto periode 2015-2016 berupaya menyusun laporan keuangan untuk disampaikan         
kepada anggota. Keuangan yang dikelola oleh bendahara PPIJ Kumamoto periode          
2015-2016 terdiri atas Kas Operasional Kegiatan dan Dana Abadi. 
 
Kas Operasional Kegiatan adalah dana yang diperoleh dan dipergunakan untuk          
melaksanakan kegiatan atau program kerja yang telah disusun selama satu periode           
kepengurusan. Pemasukan kas ini diperoleh dari sumbangan donatur dan iuran anggota.           
Untuk saat ini iuran anggota belum diberlakukan. Terkait dengan iuran anggota ini,            
pengurus PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 memberlakukan iuran anggota mulai bulan          
April 2016. Mengingat pentingnya iuran anggota untuk pelaksanaan program kegiatan dan           
peningkatan pelayanan kepada anggota, pengurus berharap seluruh anggota dapat         
berpartisipasi dalam iuran ini. Adapun mekanisme yang ditentukan adalah iuran anggota           
sebesar 500 YEN/anggota/periode kepengurusan. Bendahara PPIJ Kumamoto periode        
2015-2016 memungut iuran anggota ini mulai bulan April 2016 berdasarkan basis data            
anggota http://ppij-kumamoto.org/data-anggota-ppij-kumamoto/. Saldo Kas Operasional     
per 30 Oktober 2016 sebesar 8,874 YEN. 
 
Dana Abadi adalah dana bantuan sosial yang diperoleh dari sumbangan donatur. Dana            
Abadi ini hanya digunakan untuk Bantuan Pemulangan Jenazah, Bantuan Biaya Rumah Sakit,            
dan bantuan sosial lainnya. Saldo Dana Abadi per 12 Oktober 2016 sebesar 837,033 YEN              
terdiri atas tunai 62,841 YEN dan rekening bank 774,192 YEN. 
 
Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini menyajikan rincian laporan keuangan periode November             
2015 s.d Oktober 2016. 
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Tabel 4. Laporan Keuangan dana operasional PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 
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Tabel 5. Laporan Keuangan Dana Abadi PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 
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Evaluasi dan Analisis Kinerja 
 
Berdasarkan pada hasil pengukuran realisasi program kerja yang telah dilakukan di atas            
dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada          
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa PPIJ         
Kumamoto dalam melaksanakan program kerja periode 2015-2016 dikategorikan Baik. 
 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada PPIJ Kumamoto tidak lepas dari hal-hal yang           
menjadi kekuatan (strength) , kelemahan (weakness) , kesempatan(opportunity) dan       
ancaman (threat)  seperti yang tersaji berikut: 

STRENGTH (KEKUATAN) 

● Sumber Daya Manusia dan alokasi dana kegiatan yang memadai; 
● Sarana dan fasilitas pendukung yang memadai; 
● Dukungan penuh dari Pengurus dan segenap jajarannya; 
● Sambutan yang positif dari anggota. 

WEAKNESS  (KELEMAHAN) 

● Kurangnya kepercayaan anggota terhadap keberadaan PPIJ Kumamoto dalam rangka         
mengelola dan mengembangkan kegiatan; 

● Kesibukan studi para pengurus dan anggota PPIJK 

OPPORTUNITY  (KESEMPATAN) 

● Situasi yang aman dan kondusif; 
● Iklim organisasi yang bagus dan berkembang; 
● Program kerja yang jelas dan terencana; 
● Peluang kerja sama dan sponsor 

THREAT  (ANCAMAN) 

● Daerah rawan bencana; 
● Cuaca yang ekstrem 
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Gempa Kumamoto April 2016 

 

Dokumentasi berita 

1. Siaran Pers PPIJ Kumamoto: Gempa 6,4SR di Kumamoto 

http://ppij-kumamoto.org/2016/04/15/siaran-pers-ppij-kumamoto-gempa-7-sr-di-kumamot
o/ 

Telah terjadi gempa bumi di Jepang sebesar 6,4SR dengan pusat gempa di Kumamoto,             
Kyushu pada kedalaman 10 KM, pada pukul 21.39 Kamis 14 April 2016 dan disertai gempa               
susulan lebih dari 40 kali hingga Jumat pagi 15 April 2016. 

Tadi malam sebagain besar warga, termasuk pelajar dan warga Indonesia, dievakuasi ke            
tempat aman di sekitar Kumadai, yaitu Area Gym Kumadai, Area Gym Kurokami High School              
dan Area Gym Kurokami Shougakkou. Pemerintah setempat menyediakan futon, selimut          
dan jaket utk korban gempa serta makanan. Hingga siaran pers ini dibuat, alhamdulillah             
tidak ada korban jiwa dari warga PPIJ Kumamoto. Hanya terjadi kerusakan kecil dalam apato              
atau barang-barang rumah tangga yang berantakan. PPIJ Kumamoto menghimbau seluruh          
pelajar Indonesia di Kumamoto dan segenap warga Indonesia agar tetap tenang dan            
mengikuti arahan evakuasi dari pemerintah setempat. 

Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Mohon doa kebaikan dari seluruh warga sebangsa             
dan setanah air. 

Ttd 

 

Reza Fuad Rachmadi 

Ketua PPIJ Kumamoto 
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2. Team Relief KBRI Tokyo capai Kumamoto, serahkan bantuan 

http://ppij-kumamoto.org/2016/04/16/team-relief-kbri-tokyo-capai-kumamoto-serahkan-b
antuan/ 

Kumamoto (16/04). Rentetan gempa susulan di Kumamoto menyebabkan banyak warga          
mengungsi ke beberapa evacuation shelter yang disediakan pemerintah setempat, termasuk          
warga Indonesia di Kumamoto. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada          
peristiwa bencana ini dengan mengirimkan Team Relief KBRI Tokyo. Tim yang dikirim terdiri             
atas satu mobil berisi bantuan bencana yang dibawa oleh staf KBRI Tokyo yaitu Pak              
Darussalam dan Pak Agung. 

Bantuan yang dibawa ini sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh warga Indonesia yang sedang             
mengungsi, mengingat terbatasnya stok bahan makanan, keperluan bayi dan obat-obatan.          
Dubes RI utk Jepang, Dr. Yusron Ihza Mahendra, L.LM menelepon langsung Ketua PPIJ             
Kumamoto, Reza Fuad Rachmadi, untuk mengabarkan kondisi terkini masyarakat Indonesia          
di Kumamoto. Beliau menyampaikan agar segenap warga Indonesia di Kumamoto tetap           
tenang dan selalu mengikuti arahan evakuasi dari pemerintah setempat. Pemerintah RI           
sangat serius menangani bencana gempa ini terutama terkait korban WNI. 

Semoga bencana gempa ini lekas berakhir dan tidak timbul korban yang lebih banyak lagi.              
(bn) 
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3. Di posko pengungsian, sensei Kumadai kunjungi mahasiswa Indonesia 

http://ppij-kumamoto.org/2016/04/15/di-posko-pengungsian-sensei-kumadai-kunjungi-ma
hasiswa-indonesia/ 

Kumamoto (15/04). Hingga pukul 20.46 waktu setempat, pantauan gempa susulan dari           
kantor bmgk Jepang menunjukkan gempa susulan skala 2. Posko pengungsian Gymnasium           
Kumadai masih didatangi warga untuk menginap di tempat yang aman, termasuk beberapa            
mahasiswa Indonesia beserta keluarganya. 

Respon cepat pemerintah kota Kumamoto dan pihak kampus dalam menangangi warga           
yang datang ke posko patut diapresiasi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa Indonesia yang             
sedang berada di Gym Kumadai, mereka mendapat kunjungan dari salah seorang sensei            
yaitu Professor Hitomi Mitani dari Faculty of Law. Beliau mendatangi mahasiswa tersebut            
sambil membawakan aneka snack dan menanyakan keadaan mereka, apakah baik-baik saja           
atau mendapatkan masalah. Beliau berharap semua mahasiswa Kumadai terutama         
mahasiswa internasional tidak mengalami persoalan pasca kejadian gempa ini. 

Semoga situasi bisa segera pulih seperti sedia kala.(bn) 
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4. Evacuation Shelter Kumadai Gymnasium sediakan bantuan makanan utk korban gempa 

http://ppij-kumamoto.org/2016/04/15/evacuation-shelter-kumadai-gymnasium-sediakan-b
antuan-makanan-utk-korban-gempa/ 

Kumamoto (15/03). Delapan belas jam pasca getaran pertama gempa di Kumamoto,           
sebagaian warga masih bertahan di posko pengungsian. Hal ini disebabkan masih terjadinya            
gempa susulan dalam intensitas yang lebih rendah. Warga yang masih bertahan di            
pengungsian memilih mengamankan diri dan keluarga di shelter daripada kembali ke apato            
masing-masing. 

Untuk melayani korban gempa yang masih bertahan, pemerintah setempat menyediakan          
bantuan makanan. Seperti halnya yang terjadi di Evacuation Shelter Kumadai Gymnasium.           
Mereka menyediakan onigiri, gohan dan lauk pauknya. Nampaknya hingga malam ini 15/03,            
posko pengungsian akan kembali dipenuhi warga sebab gempa susulan masih saja terjadi            
berdasarkan pantauan kantor BMKG setempat. (bn) 
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Laporan Keuangan Bantuan Gempa Kumamoto 

PPIJ Kumamoto telah menerima dan menyalurkan dana bantuan gempa Kumamoto selama           
periode kejadian gempa dan aftershock dari bulan April hingga Juni 2016. Penanganan            
dampak gempa terhadap WNI di Kumamoto dinyatakan selesai pada tanggal 5 Juni 2016             
dengan disalurkannya bantuan dana recovery. Sesuai dengan catatan Bendahara PPIJK, total           
penerimaan dana sebesar 1,207,609 JPY. Adapun pengeluaran tercatat sebesar 316,579 JPY           
untuk belanja logistik di pengungsian, bantuan WNI yang apatonya tidak bisa ditempati lagi,             
dan bantuan untuk rocovery masjid Kumamoto. Kemudian sisa dana sebesar 891,031 JPY            
dibagikan kepada 91 WNI terdampak sebagai dana recovery. Tabel di bawah ini menyajikan             
rincian laporan keuangan bantuan gempa Kumamoto. 

 

Demikian laporan kami sampaikan. Kami menghaturkan terima kasih yang tak terkira atas            
bantuan dari para donatur baik berupa dana, barang-barang, dan dukungan doanya.           
Semoga Alloh swt, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal. 

 

 

Ucapan terima kasih PPIJ Kumamoto kepada para donatur bantuan gempa Kumamoto 

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa bencana gempa Kumamoto pada tanggal 14 dan           
16 April 2016 dan disertai aftershock terus menerus hingga beberapa waktu, berbagai pihak             
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telah memberikan respon dan bantuan secara langsung baik berupa dana maupun barang            
(makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain). PPIJ Kumamoto beserta elemen masyarakat          
Indonesia di Kumamoto secara aktif memberikan bantuan dan pelayanan dalam          
penanganan WNI terdampak gempa khususnya dan kepada warga masyarakat lainnya di           
Kumamoto. 

Oleh sebab itu bersama ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya            
kepada pihak-pihak yang telah secara aktif memberikan bantuannya: 

1. PPI Jepang melalui Korda Kyushu-Okinawa 
2. Yayasan Dompet Dhuafa 
3. PKPU Cab. Jepang 
4. PPIJ Miyazaki 
5. Atdikbud KBRI di Tokyo 
6. Alumni Kumadai di Indonesia 
7. Otoritas Kumamoto Daigaku 
8. Otoritas Kumamoto City 
9. Masjid Fukuoka 
10. PPIJ Hiroshima 
11. Kumamoto Islamic Center 

 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 

 

Kumamoto, April 2016 

ttd 

Reza Fuad Rachmadi 

Ketua PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 
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Penutup 

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Semoga dengan adanya laporan          
ini kinerja kepengurusan PPIJ Kumamoto periode 2015-2016 bisa tergambar. Kami          
menyadari selama pelaksanaan program kerja, masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu           
saran dan masukan lebih lanjut sangat kami harapkan, terutama untuk ditindaklanjuti oleh            
kepengurusan yang akan datang. Semoga PPIJ Kumamoto makin berjaya. 
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