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Kata Pengantar

Assalaamu’alaikum Wr Wb

Negeri impian.. Itulah kata banyak orang tentang Jepang. Banyak orang berlomba-lomba ingin

pergi kesini, ada yang ingin bekerja disini, ada yang ingin belajar disini, yang ingin sekedar

berwisata disini, ada pula yang ingin tinggal selamanya disini. Benar ataupun tidak, yang jelas

di negeri ini ribuan pelajar Indonesia mencoba mewujudkan mimpi-mimpinya.

Di  bagian selatan sebuah barat  Jepang,  ditengah-tengah sebuah pulau bernama Kyushu,  di

sebuah prefecture bernama Kumamoto ini, terdapat puluhan pelajar Indonesia yang terhimpun

dalam sebuah wadah bernama PPI Jepang Komisariat Kumamoto (PPIJ Kumamoto). Di kota

inilah kami tinggal, disinilah kami berkarya, di kota ini kami membangun mimpi kami, dan

dengan tulisan ini  kami mencoba sedikit  berbagi hal-hal  yang kami harap bermanfaat  bagi

teman-teman semua yang berkenan membaca tulisan ini.

Dengan berkat Tuhan YME, PPIJ Kumamoto alhamdulillah telah berhasil menyelesaikan buku

panduan PPIJK 2017. Buku Panduan ini terutama ditujukan terutama untuk teman-teman yang

akan  datang  ke  Kumamoto  dan  mahasiswa  baru  di  Kumamoto,  khususnya  Kumamoto

University. Besar harapan isi buku ini dapat membantu pembaca buku mengenal lebih jauh

mengenai  Kumamoto  dan  sekitarnya,  dan  juga  memberi  informasi  yang  akurat  dan

memudahkan  teman-teman  pembaca  semua  mulai  dari  sebelum  teman-teman  tiba  di

Kumamoto sampai masa-masa awal teman-teman di Kumamoto nantinya.

Selamat datang kepada teman-teman semua di Kumamoto, selamat bergabung dengan keluarga

besar masyarakat Indonesia di Kumamoto, semoga betah disini, semoga teman-teman semua

bisa  menikmati  kehidupan  baru  teman-teman  semua  disini.  Enjoy  Kumamoto!!

Wassalaamu’alaikum Wr Wb

Salam Hangat nan Penuh Semangat!!

Ketua Umum PPI Jepang Komisariat Kumamoto 2016/2017

Dhoni Putra Setiawan
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Jepang

Jepang  atau  Japan  (nama  asli:日本

bisa  dibaca  Nippon atau  Nihon)

adalah  sebuah  negara  kepulauan  di

kawasan  Asia  Timur,  bertetangga

dengan Tiongkok,  Korea  dan  Rusia.

Letak negara Jepang tepat  berada di

ujung  barat  dari  Samudra  Pasifik.

Jepang memiliki 6.852 pulau dengan

pulau-pulau  terbesar  antara  lain

adalah Honshu, Hokaido, Kyushu dan

Shikoku.  Ibu  kota  negara  Jepang  adalah  Tokyo  yang  terletak  di  Pulau  Honshu yang juga

merupakan pulau terbesar dan juga terpadat di Jepang. Seluruh wilayah Jepang memiliki zona

waktu yang sama yaitu UTC+9 atau sama dengan WIT di Indonesia. Jumlah penduduk Jepang

yang tercatat  pada tahun 2014 adalah sekitar 127 juta jiwa. 127 Juta Penduduk Jepang ini

tersebar luas di  47 prefectures di  seluruh penjuru Jepang dengan sebagian besar penduduk

berada di pulau Honshu.

Cikal  bakal  negara  Jepang  dimulai  sejak  tahun 1868 dimana masa-masa  itu  disebut  masa

Restorasi  Meiji,  pada  masa  inilah  wujud  Jepang  sebagai  sebuah  negara  mulai  terbentuk.

Meskipun pada 1868 restorasi meiji telah dimulai tetapi baru pada 1890 inilah konstitusi Meiji

baru terbentuk, konstitusi ini terus digunakan sampai akhirnya kekalahan Jepang pada Perang

Dunia ke-II mengubah wajah Jepang dan menjadikan Jepang sebagai negara demokrasi pada

Konstitusi yang dibuat tahun 1947.

Jepang  sampai  saat  ini  dikepalai  oleh  seorang  Kaisar  yaitu  Kaisar  Akihito  yang  telah

menduduki tahtanya mulai tahun 1989. Era dimana Kaisar Akihito berkuasa ini disebut dengan

Era Heisei yang menggantikan Era Showa. Penamaan Era ini mempengaruhi penanggalan di

Jepang, di Jepang setiap berganti Kaisar maka berganti pula nama penanggalan mulai tahun

pertama  dari  Era  tersebut.  Untuk  jabatan  pemimpin  pemerintahan  Jepang  dipimpin  oleh

seorang  perdana  menteri,  yang  saat  ini  diduduki  oleh  Shinzo  Abe.  Peran  dalam mengatur

negara sendiri sepenuhnya berada ditangan perdana menteri, semenjak berubahnya konstitusi

menjadi  ke  arah  demokrasi,  wewenang  ‘setengah  dewa’ yang  dulu  dimiliki  oleh  Kaisar

menjadi tidak ada lagi.
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Jepang berkembang menjadi negara yang tetap menjunjung tinggi sopan santun, kejujuran dan

kedisiplinan, sehingga menjadikan negara ini menjadi negara yang maju di berbagai bidang

mulai pendidikan, pertanian, teknologi terutama komputer dan otomotif, industri kreatif seperti

manga dan anime,  olahraga, dll, menjadikan Jepang menjadi negara yang sangat disegani di

seluruh  dunia.  Jepang  negara  yang  memiliki  tingkat  keamanan  tinggi,  Jepang  pun  bisa

memanjakan penduduknya dengan layanan maksimal yang bisa diberikan oleh setiap badan

milik pemerintah.  

Meskipun demikian Jepang tentu tetaplah negara yang punya banyak kekurangan, modernisasi

mulai  mengubah budaya  kerja  keras  di  Jepang,  saat  ini  performansi  industri  teknologi  di

Jepang  mulai  tersaingi  dikarenakan  kreativitas  yang  dianggap  menurun  dan  masalah

pertumbuhan penduduk Jepang yang jumlahnya  dari  tahun  ke  tahun justru  berkurang  pun

menjadi masalah dikarenakan banyaknya warga Jepang yang saat ini tidak ingin menikah dan

memiliki anak. Di berbagai bidang pekerjaan di Jepang masih banyak orang-orang tua yang

bekerja,  sedikitnya  generasi  muda  dan  banyaknya  generasi  tua  memaksa  Jepang  menjadi

seperti ini. Jepang saat ini berjuang dan terus berbenah menghadapi berbagai tantangan jaman

yang terbukti banyak membawa dampak negatif. 

Sumber: wikipedia
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Kumamoto 

Kumamoto Prefecture adalah sebuah prefecture (setingkat provinsi di Indonesia) yang terletak

di  tengah Pulau  Kyushu.  Kumamoto terkenal  sebuah  tempat  yang  bersejarah  yang dimasa

lampau  merupakan  pusat  dari  pulau  Kyushu  sendiri  mulai  masa  Tokugawa  dengan  Kato

Kiyomasa sebagai  Daimyo saat itu sampai kemudian ketika Kumamoto dikuasai oleh Klan

Hosokawa. 

Kumamoto dalam sejarahnya awalnya bernama Higo Province yang kemudian diganti menjadi

Kumamoto pada masa restorasi Meiji. Kata Kumamoto sendiri bisa berarti “the origin of the

bear”. Kumamoto City sendiri selaku pusat dari Kumamoto Prefecture terletak di sebelah barat

bagian tengah dari Kumamoto Prefecture. Di Kumamoto City inilah sebagian besar warga di

Kumamoto Prefecture tinggal, lebih dari 700.000 penduduk tinggal di Kumamoto City atau

sekitar  1.880  orang/km2,  jumlah  ini  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  kepadatan  Kumamoto

Prefecture  yang  hanya  sekitar  250  orang/km2,  totalnya  sekitar  1,8juta  warga  tinggal  di

Kumamoto Prefecture.

Kumamoto sepertihalnya Area lain di Jepang merupakan Kota yang memiliki 4 Musim, Musim

Dingin  (Desember-Februari),  Musim Semi  (Maret-Mei),  Musim  Panas  (Juni-Agustus)  dan

Musim Gugur  (September-November).  Sebagai  Prefecture  yang  terletak  di  selatan  Jepang,

jarang  terjadi  hujan  salju  di  Kumamoto  meskipun  suhu udara  di  musim dingin  seringkali

dibawah 0 derajat. Pada musim panas suhu udara pada siang hari bisa sangat panas diatas 35

derajat. Kumamoto menawarkan sebuah kota yang nyaman, hangat, natural dan penuh sejarah,
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sangat  berbeda  dengan  hiruk  pikuk  kota  besar  seperti  Tokyo,  Kyoto  maupun  Fukuoka.

Walaupun berstatus sebagai Kota/Prefecture teramai dan terbesar kedua di Kyushu Kumamoto

jauh dari kesan sebuah tempat yang mewah di Jepang

Kondisi Alam Kumamoto

Kumamoto  terkenal  dengan  lingkungannya  yang  natural  serta  sangat  subur,  20%  area

Kumamoto  Prefecture  adalah  kawasan  hutan  lindung.  Aso  Kuju  dan  Unzen  Amakusa

merupakan  National  Park,  Kyushu  Chuo  Sanchi  dan  Yaba-Hita-Hikosan  merupakan  Semi

National  Park,  sedangkan  Ashikita  Kaigan,  Itsuku  Gokanosho,  Kinpozan,  Masumi-Oyano

Umibe, Okukuma, Shotaisan, dan Yabe Shuhen adalah Prefectural Natural Park. Selain Natural

Park,  natural hot spring (pemandian air panas alami) juga bisa ditemui di beberapa tempat

seperti Kikuchi, Yamaga dan Hiyoyoshi.

Kumamoto dikenal dengan julukan Hi no Kuni (火の国) yang berarti The Land of Fire, sebuah

julukan yang tidak mengejutkan karena Kumamoto memiliki gunung berapi teraktif di Jepang

yaitu Gunung Aso. Gunung Aso sendiri sangat terkenal karena memiliki salah satu Caldera

terbesar  di  dunia.  Di  Kumamoto  Prefecture  juga  diadakan 3  Festival  Api  besar:  Aso  Fire

Festival, Yamaga Lantern Festival dan Hinokuni Land of Fire Festival.

Foto Kota Kumamoto diambil dari Gedung CSEE Kumamoto University

Meskipun dijuluki The Land of Fire, Kumamoto memiliki prestasi yang gemilang di bidang

pengelolaan air tanah(ground water). Berbeda dengan kebanyakan Kota di Jepang yang lebih

banyak  memanfaatkan  air  sungai,  di  Kumamoto  untuk  penghidupan  warganya  maupun
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industri,  air  yang digunakan adalah air tanah (ground water). Pada Tahun 2013 Kumamoto

memperoleh penghargaan UN-Water  Best  Practice  Awards,  sebuah  pengakuan dunia untuk

Kumamoto dalam hal pengelolaan groundwaternya. Air yang digunakan oleh di Kumamoto

sepenuhnya bersumber  dari  groundwater.  Kualitas  groundwater  di  Kumamoto  adalah  yang

nomer 1 di Jepang, dan ini tidak lain karena keberadaan Gunung Aso yang memberi berkah

demikian luar biasa untuk Kumamoto.

Selain prestasi di bidang groundwater Kumamoto juga punya prestasi  mentereng di  bidang

pertanian. Kumamoto karena kesuburan tanahnya merupakan salah satu wilayah terbaik untuk

bercocok  tanam  di  Jepang.  Jumlah  petani  di  Kumamoto  mencapai  11.000  orang  yang

merupakan jumlah terbanyak ke-3 di Jepang. Produk-produk unggulan pertanian di Kumamoto

sangat  banyak  seperti  tomat,  jeruk,  semangka,  strawberry,  bahkan  beras  Kumamoto  pun

berlabelkan sebagai nomor 1 di Jepang secara kualitas.

Source: http://ppij-kumamoto.org/tentang-kumamoto/
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KUMAMON 

Kumamon  (くまモン )  itulah  nama

maskot  Prefecture  Kumamoto  yang

dipopulerkan  mulai  tahun  2010  yang

lalu.  Maskot  ini  diciptakan  oleh

pemerintah  Kumamoto  Prefecture

dengan  tujuan  untuk  lebih

mempopulerkan  pariwisata  di

Kumamoto  seiring  dengan  dibukanya

Kyushu  Shinkansen  Line  mulai  tahun

2011.Nama  Kumamon  sendiri  pada

dasarnya diambil dari Kanji depan dari

nama  Kumamoto  yaitu  “Kuma”  yang

berarti  juga beruang.  Seperti  namanya, Kumamon sendiri  berwujud sebagai  beruang hitam

besar  dengan dua  lingkaran  merah  besar  di  pipinya  dan  memiliki  warna  putih  di  wilayah

sekitar mata, mulut, hidung dan telinganya.

Kemunculan Kumamon sendiri secara cepat menjadi sangat booming dan dikenal diseluruh

jepang karena sosoknya yang sangat khas, mudah dikenali, lucu, dan tingkahnya yang sangat

menggemaskan. Walaupun banyak yang awalnya seram melihatnya tapi begitu melihat tingkah

polahnya yang menggemaskan,  siapa yang tidak jatuh cinta  pada Kumamon? Kepopuleran

Kumamon  sendiri  sudah  terbukti  lho!!  Pada  tahun  2011  Kumamon  menjuarai  Yuru-chara

Grand Prix atau Kontes kepopuleran antar  maskot-maskot wilayah di  seluruh Jepang yang

pemilihannya  berdasarkan  pada  voting  online.  Yuru-chara  Grand  Prix  sendiri  mengangkat

konsep yang cukup unik yaitu maskot yang pernah menjadi juara tidak diperkenankan lagi

untuk mengikuti kontes pada tahun berikut-berikutnya lagi.

Walaupun Jepang sekarang punya lebih dari 1.700 maskot wilayah tapi popularitas Kumamon

sendiri  semakin  bersinar  tidak  hanya  di  dalam  negeri  tetapi  juga  diluar  negeri.  Brand

Kumamon sendiri sudah menjadi Brand yg sangat luar biasa populer dengan total pendapatan

dari  merchandise  saja  pertahunnya  lebih  dari  100  Miliar  Yen,  menyaingi  pendapatan  dari

penjualan merchandise anime-anime popular.

Source: http://ppij-kumamoto.org/2017/04/23/mengenal-maskot-kumamoto-kumamon/
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Landmark: Kumamoto Castle

Kumamoto terkenal sebuah tempat yang bersejarah yang dimasa lampau merupakan pusat dari

pulau Kyushu sendiri mulai masa Tokugawa dengan Kato Kiyomasa sebagai Daimyo saat itu

sampai  kemudian  ketika  Kumamoto  dikuasai  oleh  Klan  Hosokawa.  Kekuasaan  Hosokawa

dapat  bertahan  lama  tidak  lain  karena  peran  besar  dari  Kumamoto  Castle  sebagai  pusat

pemerintahan dan pertahanan saat itu. Kumamoto Castle merupakan salah satu dari 3 Castle

utama Jepang pada masa lampau bersama Himeji Castle dan Matsumoto Castle.

Kumamoto  Castle  adalah  lambang  kegagahan  dari  Era  Edo,  yang  menjadikan  Kumamoto

sebagai pusat pemerintah Kyushu pada saat itu. Kumamoto Castle sendiri sebenernya sudah

rusak parah akibat pemberontakan Satsuma pada awal Era Meiji, akan tetapi pada tahun 1960

kembali  direkonstruksi  berdasarkan  data-data yang ada  sehingga menjadi  semirip  mungkin

dengan castle yang asli. 

Kumamoto Castle berada tepat di tengah-tengah Kota Kumamoto dan menjadikan daya tarik

tersendiri  bagi  Kumamoto.  Secara  penampilan  pun  Kumamoto  Castle  dari  luar  didandani

semirip mungkin dengan kondisinya dulu sehingga memberi kesan keaslian yang tinggi. Di

Bagian dalam Kumamoto Castle barulah kita bisa melihat  bahwa Kumamoto Castle  sudah

direkonstruksi sedemikian rupa sehingga lebih kokoh. Bagian dalam Kumamoto Castle berupa
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semacam  museum  yang  digunakan  untuk  mengenang  sejarah  masa  lalu  Kumamoto  dan

Kumamoto Castle. 

Saat  ini  Kumamoto Castle  mengalami kerusakan parah akibat gempa April  2016 lalu,  dan

perbaikannya direncanakan selesai pada tahun 2036. Pengunjung saat ini hanya terbatas bisa

melihat  Kumamoto Castle dari  kejauhan. Meskipun demikian  Sakura no Baba  dan waku-

waku za yang berada tepat di sebelah Kumamoto Castle masih buka seperti biasa. Sakura no

Baba  ini  teman-teman  bisa  mencari  berbagai  oleh-oleh  khas  Kumamoto  dan  bisa  berfoto

dengan patung Kumamon. Disini pula sering diadakan berbagai festival tahunan di Kumamoto.

Waku-waku za berada di dalam Sakura no Baba, ini semacam museum, bisa mencoba beberapa

baju khas Jepang di dalamnya, untuk masuk memang dipungut biaya, tetapi dengan membawa

Welcome Passport yang diberika ketika teman-teman mendaftarkan diri di City Hall, teman-

teman bisa masuk secara gratis.

Foto Udara Kondisi Kumamoto Castle Setelah Gempa April 2016
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Tempat-Tempat Penting di Kumamoto

Kumamoto University International House

Disebut  juga  Kaikan  dalah  dormitory  khusus  mahasiswa  internasional  yang  dimiliki  oleh

Kumamoto  University.  Letaknya  sekitar  1.5km sebelah  timur  Kurokami  Kampus.  Seluruh

mahasiswa  exchange  di  Kumamoto  University  wajib  tinggal  disini,  sedangkan  untuk

mahasiswa  full  degree  hanya  bisa  tinggal  selama-lamanya  1  tahun  di  Kaikan.  Walaupun

letaknya tidak terlalu dekat dengan kampus, tetapi untuk belanja berbagai  kebutuhan ada 2

supermarket besar yang berada di  dekat Kaikan yaitu  Cosmos dan Ace yang memudahkan

mahasiswa untuk berbelanja kebutuhannya. Selain itu di dekatnya trdapat Bus Stop bagi yang

ingin  bepergian  menggunakan  Bus,  dan  jarak  stasiun  Tatsutaguchi  bagi  yang  ingin

menggunakan kereta pun hanya sekitar 500 km dari Kaikan. Selain tempat tinggal mahasiswa

exchange dan mahasiswa baru Kumamoto University, Kaikan juga merupakan tempat dimana

PPIJK sering mengadakan acara kumpul-kumpul tepatnya di ruang serbaguna  Kaikan di lantai

2 Gedung A.

Kumamoto City International Center

Inilah tempat untuk berkumpul, bersosialisasi antara orang asing dan orang jepang sendiri. Di

tempat ini sering diadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memfasilitasi warga asing untuk

mengenal Jepang  dan merasakan lebih dekat kebudayaan Jepang termasuk diantaranya event

mencoba  Kimono,  Yukata  maupun  Hakama  lho.  Letak  KCIC  adalah  di  tengah  Kota

Kumamoto,  sekitar  3  km  dari  Kurokami  Kampus  atau  sekitar  15-20  menit  perjalanan

menggunakan sepeda.
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Selain itu  KCIC juga menyediakan kelas bahasa jepang bagi yang ingin belajar bahasa Jepang.

Hanya dengan  100  Yen setiap  pertemuan,  kita  bisa  belajar  bahasa  Jepang di  KCIC.  Yang

mengajar adalah orang-orang Jepang yang berkeinginan meluangkan waktunya mengajar kita,

mereka biasanya bukanlah orang-orang pengajar professional, tetapi mereka mau meluangkan

waktu mereka untuk mengajar orang-orang asing yang membutuhkan.

Di KCIC lantai 6 ini pula digelar konser KIFA secara rutin setiap tahun, proses latihan kami-

kami warga Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk tambil sebaik-baiknya juga dilakukan

di ruang base floor KCIC. Oh ya, di KCIC ini lt.4 terdapat ruang untuk menyusui yang boleh

juga  digunakan  untuk  ruang  sholat,  bahkan  di  ruangan  tersebut  juga  ada  petunjuk  arah

kiblatnya.

Kumamoto Islamic Center

Kumamoto Islamic Center atau Kumamoto Masjid adalah salah satu dari 4 masjid yang berada

di Pulau Kyushu, Jepang. Masjid ini terletak di area Kurokami 5 chome, hanya sekitar 200m

saja dari Kurokami Kampus. Masjid yang didirikan sejak tahun 2013 ini adalah pusat kegiatan

umat islam di Kumamoto.

Kumamoto Islamic Center terdiri dari 3 lantai: Di lantai pertama terdapat ruang sholat ikhwan,

tempat  wudhu  dan  toilet  ikhwan,  dan  juga  ruang  Office  KIC  yang  juga  menjadi  tempat

menerima tamu dan meeting. Di lantai 2 terdapat ruang sholat akhwat, tempat wudhu dan toilet

akhwat, kitchen dan juga ruang serba guna yang biasa untuk pertemuan, sedangkan di lantai 3

terdapat kamar-kamar yang disewakan sebagai penghasilan tetap KIC dan juga ruang mencuci.
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City Hall

City Hall alias Shiyakusho adalah kantor pelayanan milik pemerintah kota Kumamoto, tempat

ini  adalah  salah  satu  tempat  yang  wajib  dikunjungi  oleh  teman-teman  semua  ketika  baru

sampai ke Kumamoto. Di City Hall inilah teman-teman akan membuat residence card bagi

yang belum atau sekedar membubuhi nama tempat tinggal saja di belakang residence card. Di

tempat ini juga teman-teman mengurus pension dan juga asuransi kesehatan yang wajib buat

orang asing di Jepang.

Jangan khawatir untuk mahasiswa maka kita  bisa mengajukan pembebasan pension karena

dianggap tidak memilik pendapatan alias 0 income, sedangkan untuk asuransi kesehatan pun

kita mendapatkan discount sehingga kita bisa membayar dengan harga cukup murah, sekitar
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2.000an perbulan. Bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Jepang tidak perlu khawatir

karena biasanya untuk mengurus berbagai hal di City Hall ini kita ditemani oleh tutor kita.

Shimotori dan Kamitori

Shimotori dan Kamitori bukanlah nama gedung seperti yang lainnya diatas melainkan nama

jalan yang berada di pusat Kota Kumamoto. Di Shimotori dan Kamitori inilah pusat keramaian

Kumamoto,  disana ada pusat  perbelanjaan,  berbagai  toko makanan,  elektronik,  arcade,  dll.

Biasanya  teman-teman  yang  baru  pertama  kali  datang  dan  penasaran  akan  keramaian

Kumamoto akan sering berjalan-jalan di sekitar area ini. Kegiatan Lab Party yang jadi budaya

di Jepang pun biasanya diadakan di restaurant-restaurant di area ini.

Shimotori  berjarak  sekitar  2.5  km  dari  Kumamoto  University  Kurokami  Campus,  untuk

menuju kesana  cukuplah mudah,  dengan menggunakan sepeda hanya membutuhkan waktu

sekitar  15  menit,  sedangkan  apabila  menggunakan  Bus  dari  kampus,  teman-teman  tinggal

menaiki  bus  yang  arah  ke  Main  Terminal  (Kotsu  Center)  dan  turun  di  halte  bernama

Torichosuji, ongkos naik bus hanya 200 Yen.

Selain tempat-tempat diatas banyak lagi tempat populer terutama yang untuk belanja, membeli

peralatan  rumah  tangga,  membeli  oleh-oleh,  dll:  Google  Maps  tempat-tempat  tersebut

selengkapnya bisa disimak di website kami di http://ppij-kumamoto.org/tempat-populer/
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PPIJ Kumamoto

Persatuan Pelajar Indonesia di  Jepang koordinator Daerah Kyushu sub wilayah Kumamoto

yang  disingkat  PPIJ  Kumamoto  adalah  organisasi  pelajar  yang  beranggotakan  pelajar

Indonesia yang tengah menuntut ilmu di sekitar wilayah Kumamoto. Organisasi ini didirikan

di  Kumamoto  pada  pertengahan  bulan  October  2007  oleh  8  orang  pelajar  Kumamoto

University, dimana Pak Eko Setiadi Menjadi Ketua PPIJ Kumamoto Pertama. PPIJ Kumamoto

yang sesuai  dengan  letaknya tergabung dalam koordinator  daerah Kyusu & Okinawa (PPI

Korda Kyushu), yang tentunya merupakan bagian dari PPI Jepang.

PPIJ Kumamoto bertugas sebagai penyambung silaturahmi antar pelajar Indonesia di wilayah

Kota  Kumamoto  dan  sekitarnya.  PPIJ  Kumamoto  secara  berkala  mengadakan  berbagai

kegiatan  yang  menjadi  ajang  silaturahmi,  berkumpul  baik  pelajar  maupun  masyarakat

Indonesia  di  Kumamoto.  Selain  itu  PPIJ  Kumamoto  juga  bertugas  memberikan  berbagai

informasi yang bermanfaat kepada pelajar dan masyrakat Indonesia di Kumamoto dan turut

memperkenalkan kehidupan pelajar di Kumamoto pada khususnya dan Jepang pada umumnya

kepada masyarakat luas.

PPIJ Kumamoto merupakan bagian dari Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang yang disingkat

PPI-Jepang yang merupakan  organisasi  yang beranggotakan  pelajar  Indonesia  yang tengah

menuntut ilmu di Jepang. Organisasi ini didirikan di Tokyo pada tanggal 24 Juni 1953 dengan

nama “Himpunan Mahasiswa Indonesia di Jepang” yang kemudian dalam perjalanan waktu
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namanya berubah menjadi “Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang” atau dalam bahasa Jepang

disebut “Zainichi Indonesia Ryugakusei Kyokai”.

Setiap anggota PPIJ Kumamoto otomatis merupakan anggota dari PPI Jepang. PPIJ Komsat

Kumamoto sendiri merupakan bagian dari PPI Korda (Koordinator Daerah) Kyushu-Okinawa

yang merupakan salah satu Korda di PPI Jepang.

Ketua PPIJ Kumamoto dari masa ke masa:

• Ketua PPIJK 2007/2008: Eko Setiadi

• Ketua PPIJK 2008/2009: Wahyudiono

• Ketua PPIJK 2009/2010: Dimas Anton Asfani

• Ketua PPIJK 2010/2011: Radityo Anggoro

• Ketua PPIJK 2011/2012: Raden Darmawan

• Ketua PPIJK 2012/2013: M. Zainul Asrori

• Ketua PPIJK 2013/2014: Faizal Mahananto

• Ketua PPIJK 2014/2015: Haris Puspito Buwono

• Ketua PPIJK 2015/2016: Reza Fuad Rachmadi

• Ketua PPIJK 2016/2017: Dhoni Putra Setiawan

Source: 

http://ppij-kumamoto.org/informasi/tentang-kami/

http://ppij-kumamoto.org/sekilas-tentang-ppi-jepang/
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Struktur Kepengurusan PPIJ Kumamoto 2016/2017
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Ketua (Dhoni Putra Setiawan)

PPIJ Kumamoto 2016-2017 dipimpin oleh seorang Ketua yang terpilih melalui pemilu PPIJ

Kumamoto yang terlaksana pada Bulan Oktober 2016 yang lalu,  Ketua bertanggung jawab

terhadap jalannya kepengurusan dan program kerja yang telah dirancang oleh kepengurusan

PPIJK 2016-2017. Selain itu Ketua juga bertugas menjalin komunikasi antara PPIJK dengan

organisasi  diluar  Kumamoto  University  seperti  PPI  Komsat  lain,  PPI  Korda  Kyushu,  PPI

Jepang, KBRI maupun KIFA.

Sekjend/Wakil Ketua (Priyambodo Nur Ardi Nugroho)

Posisi  Sekjend yang juga merupakan Wakil  Ketua PPIJK bertugas membantu Ketua untuk

memimpin  jalannya  kepengurusan  PPIJK  2016-2017  dan  menjalin  komunikasi  dengan

organisasi diluar Kumamoto University. Sekjend juga secara langsung memimpin koordinasi

divisi yang berhubungan dengan pendataan: Sekretaris, Bendahara, Kesekretariatan.

Sekretaris(Irwana Zulfia Budiono)

Sekretaris bertanggung jawab terhadap pendataan mahasiswa dan keluarganya, pendataan hasil

rapat, surat menyurat dan pembuatan laporan kepengurusan PPIJK 2016-2017

Bendahara (Hiras Manalu)

Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pendataan keuangan PPIJK dan pelaporan rutin

keuangan PPIJK setiap bulan.

Kesekretariatan (Bhakti Dwi Yoga)

Bertanggungjawab terhadap penyimpanan, pengelolaan, penjagaan, perawatan, pendistribusian

barang-barang milik PPIJK dan juga barang-barang warisan dari senior yang telah lulus.

Divisi Edukasi/Keilmiahan (Budiman Putra AR)

Divisi edukasi bertanggung jawab terhadap pemberian informasi yang berwawasan edukatif

kepada pelajar maupun warga Indonesia di Kumamoto melalui berbagai media yang dimiliki

oleh PPIJK.
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Humas dan Informasi (Febriansyah Saputra, M. Bagus Andra)

Divisi  Humas  dan  Informasi  bertanggungjawab  menjalin  hubungan  antara  PPIJK  dengan

Kumamoto University dan juga organisasi-organisasi di dalam Kumamoto University seperti

KUMISA maupun Asosiasi pelajar dari Negara lain di Kumamoto University. Divisi ini juga

bertanggung jawab dalam penyaluran informasi ke Mahasiswa Indonesia dan Warga Indonesia

di Kumamoto melalui berbagai media (social media (facebook, twitter), website, email, line,

dll) termasuk didalamnya pengelolaan website PPIJK.

Divisi  Minat  dan  Bakat  (Kharisma  Bani  Adam,  Willy  Cahya  Nugraha,  Latifah

Munawaroh)

Divisi Minat dan Bakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan untuk pelajar dan

warga  Indonesia  di  Kumamoto  yang  berhubungan  dalam pengembangan  minat  dan  bakat

seperti olahraga, kesenian (Konser KIFA), diluar bidang akademik.

Divisi  Pelayanan  Publik  (M.  Ahya  Rafiuddin,  Ronaldo  Talapessy,  Nisa  Wahyu  Puji

Lestari, Andan Sigit Purwoko)

Divisi ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersifat melayani mahasiswa maupun

warga Indonesia di Kumamoto dan juga kegiatan yang bersifat membangun keakraban antara

warga Indonesia di Kumamoto.
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Forum Ukhuwah Masyarakat Indonesia di Kumamoto

Apabila PPIJ Kumamoto adalah organisasi

resmi  yang  menaungi  mahasiswa  di  Kota

Kumamoto  dan  sekitarnya  maka  Forum

Ukhuwah  Masyarakat  Indonesia  di

Kumamoto atau disingkat FUMIKU adalah

sebuah  organisasi  non-formal  yang

menaungi  masyarakat  Indonesia  di

Kumamoto.  Dengan  kata  lain,  FUMIKU

memiliki lingkup yang lebih luas, mencakup

pelajar,  permanen  residents,  maupun

kenshusei  dan  jishusei  yang  bekerja  di

Kumamoto. FUMIKU sendiri  secara resmi

(walaupun  organisasi  informal)  berdiri

mulai tahun 2006, yang saat itu digagas oleh

beberapa  warga  Indonesia  yang  tinggal  di  Kumamoto.  Dengan  kata  lain  pula,  FUMIKU

usianya bahkan lebih tua daripada PPIJ Kumamoto yang secara resmi baru ada mulai tahun

2007. Awalnya FUMIKU adalah perkumpulan bagi warga muslim di Kumamoto saja, tetapi

dengan  terus  bertambahnya  warga  non-muslim  di  Kumamoto,  maka  FUMIKU  berubah

menjadi sebuah forum yang bisa menaungi semua warga Indonesia dari  berbagai  adat,  ras,

suku maupun agama di Kumamoto.

Kegiatan FUMIKU cukup banyak, yang rutin diadakan antara lain bagi yang muslim adalah

adanya pengajian bulanan, kemudian ada juga kegiatan tadarusan dan TPA untuk anak-anak

setiap minggunya dan juga tak lupa kegiatan masak dan makan bersama. Selain acara yang

bernuansa  Islami  FUMIKU  bekerjasama  dengan  PPIJ  Kumamoto  biasa  setiap  tahun  rutin

menyelenggarakan beberapa acara bersama dengan acara yang paling besar yaitu FUMIKU

CUP, ajang kompetisi bulutangkis yang paling besar bagi masyarakat Indonesia di Kyushu. 

FUMIKU CUP 2017 diselenggarakan pada 14 Agustus 2017, sebuah perjalanan panjang harus

dilewati  untuk  bisa  menyelenggarakan  acara  ini  dikarenakan  kami  sempat  kesulitan

mendapatkan  tempat  penyelenggarakan  akibat  banyaknya  gymnasium  yang  masih  dalam

perbaikan akibat dilanda gempa besar April 2016.

23



Selain  FUMIKU CUP, pada Maret  2017 FUMIKU juga  sukses  mengadakan Dauroh  yang

bertempat di Aso Youth Center, dauroh ini dapat terselenggara berkat sponsor dari PKPU dan

kerja keras masyarakat  muslim di Kumamoto. Dauroh menghadirkan Ustad Salim A Fillah

yang pada tahun 2014 sebelumnya juga pernah datang ke  Kumamoto  dengan tujuan  yang

sama.

Saat  ini  (Juli  2017)  Fumiku  memiliki  struktur  kepengurusan  sederhana  dengan  Pak  Budi

Nugroho Sebagai  Ketua  Fumiku,  Feby Agung Pamuji  sebagai  Sekretaris  dan  Azzah  Dyah

Pramata  sebagai  Bendahara,  jalannya  kegiatan  Fumiku  disupport  oleh  seluruh  masyarakat

muslim di Kumamoto.

Source:  http://ppij-kumamoto.org/2017/03/01/introducing-our-partner-fumiku-forum-

ukhuwah-masyarakat-indonesia-di-kumamoto/
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Kumamoto-Indonesia Friendship Association

Kumamoto-Indonesia Friendship Association atau disingkat KIFA adalah sebuah Non-profit

Organization  (NPO)  yang  memiliki  visi  membangun  relasi  yang  baik  antara  Kumamoto

dengan Indonesia. Berdirinya KIFA diprakarsai oleh Yoko Suliawan, seorang pengusaha yang

memiliki  bisnis  berpusat  di  Indonesia  selama  30th  lamanya  yang  merupakan  istri  dari

penguasaha Indonesia Rudy Suliawan. Yoko Suliawan mencetuskan ide membuat organisasi

yang ditujukan untuk melakukan pertukaran pelajar dan kebudayaan khususnya musik antara

Indonesia dengan Kumamoto kepada partner bermain musiknya yang bernama Yoshiomi Mori,

yang saat ini adalah President KIFA.

KIFA  berdiri  awalnya  tahun  2007  dengan  nama  Kumamoto-Indonesia  Association,  dan

kemudian pada  tahun 2013 KIFA resmi  menjadi  NPO dengan  nama  Kumamoto-Indonesia

Friendship Association. Kegiatan KIFA saat ini tidaklah lagi hanya fokus di bidang music dan

pertukaran pelajar saja tetapi juga melingkupi sisi bisnis, politik, bidang pendidikan tinggi, dll. 
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KIFA bekerjasama dengan PPIJ  Kumamoto secara rutin  beberapa kali  mengadakan konser

tahunan yang biasanya diselenggarakan setiap bulan November. Sampai saat ini (Juli 2017)

tercatat  sudah 4x Konser KIFA diselenggarakan. Konser KIFA yang diselenggarakan setiap

tahunnya menjadi ajang perkenalan Indonesia dan juga ajang pertukaran budaya khususnya

musik antara Indonesia dan Jepang.

Source:  http://ppij-kumamoto.org/2017/03/29/introducing-kumamoto-indonesia-friendship-

association/
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Kegiatan-Kegiatan Warga Indonesia di Kumamoto

Welcome Party dan Farewell Party

Ada pertemuan dan ada juga perpisahan, itulah yang terjadi di Kumamoto setiap semesternya.

Hampir setiap semester 2 acara ini selalu diadakan untuk memberikan salam selamat datang

kepada para mahasiswa baru pada awal semester dan juga pada akhir semester acara farewell

party diadakan untuk memberikan penghormatan kami kepada para lulusan kampus-kampus di

Kumamoto setiap semesternya. Konsep acara welcome party dan farewell  party sering kali

berubah-ubah,  terkadang acara  indoor,  kadang pula  acara BBQ yang  dilakukan  di  pinggir

sungai Shirakawa sembari bermain bola dan juga bermain seluncuran untuk anak-anak kecil.

Fumiku Cup

Fumiku  Cup  adalah  ajang  kompetisi  bulutangkis  terbesar  di  Kyushu  yang  sudah

diselenggarakan mulai tahun 2007. Setiap tahun secara rutin PPIJ Kumamoto bersama Fumiku

rutin  menyelenggarakan  program  ini  yang  tidak  hanya  menjadi  ajang  berolahraga  dan

berkompetisi tetapi jadi ajang bersilaturahminya orang-orang dari seluruh penjuru Kyushu di
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Kumamoto. Beberapa kali penyelenggaraan Fumiku Cup juga spesial  ditambah kedatangan

perwakilan dari KBRI seperti Dubes Indonesia untuk Jepang maupun Atase Pendidikan KBRI.

Fumiku Cup sejak tahun 2016 juga turut disponsori oleh Kumamoto Badminton Association

sebagai  bukti  kesungguhan dari  Kumamoto Badminton Association yang ingin menjadikan

Kumamoto sebagai host dari Tim Bulutangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. 

 

Konser KIFA

Konser KIFA adalah konser musik dan budaya hasil kerjasama PPIJ Kumamoto dengan KIFA.

Konser ini rutin diselenggarakan pada bulan November setiap tahunnya. Tahun 2013 adalah

tahun  pertama  kali  konser  KIFA digelar,  dan  sampai  saat  ini  Konser  KIFA sudah  4  kali

diselenggarakan.  Konser  KIFA ditujukan  untuk  memperkenalkan  lebih  jauh  Indonesia  dan

budaya Indonesia ke penduduk Jepang khususnya Kota Kumamoto melalui presentasi yang

biasanya  menjabarkan  suatu  sisi  dari  Indonesia.  Konser  ini  juga  menjadi  ajang  pertukaran

budaya antara budaya Indonesia dan Jepang khususnya dibidang musik. 

Indonesia  biasanya  menampilkan  kombinasi  lagu  tradisional  Indonesia  maupun  lagu-lagu

Indonesia yang populer dan dikombinasikan dengan alat music seperti angklung, gitar, piano,

dan flute. Selain Konser KIFA biasanya Indonesian Community juga mengikuti 1 konser lain
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berupa  konser  charity  yang  menghadirkan  banyak  penampil,  dimana  tim  PPIJ  Kumamoto

menjadi salah satunya. Buat teman-teman yang akan hadir bulan September/Oktober nanti,

siap-siap join ya!!

Hanami

Hanami adalah acara melihat bunga sakura. Acara ini biasanya diselenggarakan akhir Maret

atau awal April.  Tentu saja walaupun acara intinya adalah melihat bunga sakura, tetapi ada

acara-acara  lain  yang  diadakan  seperti  menyanyikan  lagu,  bermain  music,  dan  tidak

ketinggalan menikmati bekal makanan. Dalam beberapa tahun terakhir acara Hanami selalu

diselenggarakan  secara  bersama  antara  KIFA  dan  PPIJ  Kumamoto,  sehingga  makin

memeriahkan suasana dengan kedatangan orang-orang jepang di dalam acara. Acara Hanami

ini pula menjadi ajang pertukaran makanan antara Indonesia dan Jepang dimana orang-orang

Jepang bisa ikut mencicipi makanan tradisional Jepang yang disiapkan oleh PPIJ Kumamoto

maupun para ibu-ibu di Kumamoto.

Selain Hanami yang diadakan PPIJK, biasanya Hanami juga dinikmati secara berkelompok

beberapa orang saja,  atau mungkin  hanya sekeluarga  saja.  Beberapa spot  yang jadi  tujuan

favorit hanami di Kumamoto antara lain di sekitar Kumamoto Castle dan di Tachioka yang

harus ditempuh cukup jauh dengan menggunakan kereta.
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Menikmati Pergantian Tahun Bersama

Setiap pergantian tahun, warga Indonesia punya cara sendiri untuk menikmati acara pergantian

tahun bersama, acara yang diadakan bisa beraneka ragam, terkadang nonton Film bersama,

terkadang olahraga bersama, dan tentu acara-acara ini dilengkapi acara menyantap hidangan

yang telah kami sediakan sendiri bersama-sama, terkadang pula kami mengadakan acara BBQ.

Setelah acara terkadang beberapa diantara kami pergi  ke sekitaran kuil  untuk melihat  cara

orang jepang merayakan tahun barunya dan juga menikmati jajanan yang dijual disekitar kuil.

Mulai tengah malam disekitar Fujisaki Jinja yang berada di dekat kampus kami terjadi antrian

panjang orang-orang jepang yang ingin masuk ke kuil.
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Buka Bersama dan Halal Bihalal

Pada  bulan  ramadhan  acara  buka  bersama  tentu  menjadi  salah  satu  agenda  rutin  yang

diagendakan  Fumiku  dan  PPIJ  Kumamoto,  acara  ini  dalam  beberapa  kesempatan  bahkan

berbarengan dengan kedatangan Ustad dari Dompet Dhuafa untuk mengisi materi kerohanian

di acara buka bersama warga Indonesia ini. Setelah Idul Fitri tiba acara Halal Bihalal pun tidak

ketinggalan diselenggarakan oleh Fumiku dan PPIJK sebagai ajang silaturahmi dan merayakan

Hari Raya Idul Fitri bersama-sama.

Selain acara Buka Puasa Bersama yang diadakan secara mandiri oleh warga Indonesia, kami

pun mendapatkan tugas memasak untuk berbuka puasa bersama semua komunitas di  KIC.

Tahun 2017 ini Indonesia mendapatkan jadwal 2 kali memasak untuk berbuka puasa. Karena

harus  memasak  untuk  lebih  dari  100  orang,  kami  warga  Indonesia  pun  bahu  membahu

memasak hidangan terbaik untuk berbuka puasa seluruh komunitas muslim yang datang untuk

berbuka puasa di KIC. 

Pengajian Bulanan Fumiku

Setiap  Bulan  Fumiku  rutin  mengadakan  acara  pengajian  bersama  yang  biasanya

diselenggarakan pada hari minggu ke-2 di setiap bulan. Acara ini menjadi ajang silaturahmi

bagi masyarakat muslim Indonesia di Kumamoto sekaligus menjadi sarana berbagi ilmu agama

islam. Tidak hanya masyarakat  muslim saja,  penduduk yang non-muslim pun dipersilakan
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datang setelah acara kajian selesai untuk beramah-tamah, menyantap hidangan bersama yang

disajikan oleh pengurus Fumiku maupun disiapkan secara potluck.

Tadarusan dan Kid Class (untuk muslim)

Acara tadarusan diselenggarakan setiap minggu oleh Fumiku pada hari Jumat malam untuk

laki-laki dan Sabtu siang untuk wanita. Acara tadarusan biasanya disertai acara kultum oleh

salah satu peserta yang telah ditunjuk sebelumnya. Selain itu setiap hari Sabtu jam 10 sampai

menjelang  sholat  dhuhur  juga  diselenggarakan  kid  class  untuk  anak-anak  yang  beragama

muslim untuk mengajari anak-anak belajar agama islm lebih jauh. Tidak sekedar membaca Al-

qur’an dan Iqra’ tetapi juga diajarkan kaligrafi, dan lain sebagainya. 
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Olahraga Bersama

Memanfaatkan waktu kosong di  gymnasium Kumamoto University pada hari  sabtu/minggu

pagi, warga Indonesia di Kumamoto biasa mengadakan olahraga bersama baik itu olahraga

badminton,  futsal,  basket.  Olahraga  bersama  ini  walaupun  bukanlah  program resmi  tetapi

merupakan  rutinitas  yang  sudah  secara  teratur  dilakukan  setiap  minggunya  oleh  warga

Indonesia di Kumamoto. Selain itu ada juga klub sepeda nih, yaitu warga Indonesia disini yg

pada hoby bersepeda. Sekali melakukan perjalanan, mereka bisa menempuh jarak 60km-80km

(bolak-balik).

Pemilu PPIJ Kumamoto

Pada  masa  akhir  kepengurusan  PPIJ  Kumamoto,  pemilu  untuk  memilih  ketua  baru  PPIJ

Kumamoto diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Ketua PPIJ Kumamoto yang sebelumnya

telah  ditunjuk  oleh  kepenguruan  PPIJ  kumamoto  yang  akan  segera  menyelesaikan  masa

jabatannya.  Pemilihan  Ketua  ini  biasanya  diselenggarakan  pada  Bulan  Oktober  atau

November. Setelah Ketua baru terpilih, ketua baru akan menyusun kepengurusan yang baru,

dan  memulai  kepengurusannya  dengan  penyelenggaraan  sertijab  antara  pengurus  lama  ke

pengurus baru.
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Kegiatan Lain-lain

Selain  acara-acara  diatas  masih  banyak  lagi  acara  yang  menjadi  ajang  berkumpul  warga

Indonesia disini,  seperti  acara-acara kebersamaan bersama KIFA, acara wisata bersama, dll

yang waktunya tidak tentu. Pada tahun 2014 dan 2017 misalnya Fumiku juga sempat sukses

mengadakan Dauroh Keislaman. Ada juga Kompetisi Futsal tahunan yang diselenggarakan di

Kumamoto tetapi bukan dengan pelajar sebagai panitianya melainkan teman-teman kenshusei

yang bekerja di Kumamoto. 

PPIJ Kumamoto juga seringkali terlibat dalam acara yg diselenggarakan oleh PPI Komsat lain,

PPI  Korda  Kyushu-Okinawa,  PPIJ  Pusat,  maupun  KUMISA  (Kumamoto  University

Internasional  Students  Association)  seperti  menjadi  penampil  pada  acara  besar  tahunan

KUMISA yaitu KUMIFEST. Pada tahun 2017 PPIJ Kumamoto juga terlibat sebagai Tim Siar

di  Radio  PPI  Jepang  mengisi  program Benkyou  yang  membahas  tentang  belajar  berbagai

bahasa. Berbagai Info kegiatan Warga Indonesia di Kumamoto bisa disimak di website kami

http://ppij-kumamoto.org/
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Profile Mahasiswa Indonesia di Kumamoto (Juli 2017)

Mahasiswa  Indonesia  yang  terdaftar  di  PPIJ  Kumamoto  per  Juli  2017  totalnya  ada  59

Mahasiswa,  dengan  beberapa  diantara  mahasiswa  yang  terdaftar  ini  saat  ini  berada  di

Indonesia  karena  berbagai  keperluan.  Saat  ini  hanya  2  Universitas  di  Kumamoto  yang

mahasiswanya tercatat di PPIJ Kumamoto yaitu di Kumamoto University dan Sojo University.

Sebagian besar mahasiswa yang terdaftar di PPIJ Kumamoto adalah mahasiswa Full Degree.

Setiap tahun secara  rutin  Kumamoto University  juga menerima mahasiswa exchange yang

jumlahnya bisa mencapai belasan mahasiswa, mahasiswa exchange ini berada di Kumamoto

dalam rentang 3 bulan sampai 1 tahun. Selain mahasiswa exchange ada juga orang-orang yang

baru menjalani postdoc di Kumamoto University, sedangkan mahasiswa double degree baik itu

dengan ITS maupun ITB saat ini tercatat sebanyak 3 orang, yang seluruhnya saat ini berada di

Indonesia.

Sebagian besar mahasiswa di Kumamoto adalah mahasiswa program Doctoral, tercatat lebih

dari  50%  mahasiswa  adalah  program  doctoral,  sekitar  hampir  seperempatnya  adalah

mahasiswa program Master  dan untuk mahasiswa program bachelor  sebagian besar  adalah
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mahasiswa  exchange,  hanya  4  mahasiswa  bachelor  disini  yang  berstatus  mahasiswa  full

degree.

Dan statistik terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di Kumamoto, nyaris

75% adalah laki-laki. Hal ini mungkin dipengaruhi bahwa kampus ini lebih banyak menerima

mahasiswa di bidang science and engineering khususnya computer science.

Selain Mahasiswa dan keluarganya yang jumlahnya hampir mencapai 100 orang, banyak juga

diantara yang tinggal di kumamoto adalah para pekerja magang (kenshusei), dan terdapat pula

beberapa permanent resident sehingga apabila ditotal ada lebih dari 150 orang Indonesia yang

tinggal di Prefecture Kumamoto.
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Universitas di Kumamoto

Kumamoto University

Kumamoto University adalah sebuah kampus negeri milik Pemerintah Jepang yang berada di

Kota  Kumamoto.  Kumamoto University  merupakan salah satu universitas tertua  di  Jepang

dengan tujuh fakultas, delapan sekolah pasca sarjana dan 18 pusat penelitian yang mendukung

kegiatan pendidikan dan penelitian.  Saat ini, tercatat setidaknya 8100 mahasiswa S1, dan 2000

mahasiswa  pasca  sarjana  dengan  lebih  dari  470  mahasiswa  internasional  dari  47  negara.

Kebanyakan mahasiswa asal  Indonesia melanjutkan studi  di  kampus ini.  Website  Kumadai

dapat diakses dari http://ewww.kumamoto-u.ac.jp/en/ .

Di Kumamoto University inilah sebagian besar mahasiswa Indonesia di Kumamoto berada.

Total  ada  lebih  dari  50  mahasiswa  Indonesia  di  kampus  ini  per  Juli  2017.  Kumamoto

University bangunannya terpencar di 3 wilayah yaitu di Kurokami, Oe, dan Honjo. Kurokami

Campus adalah  pusat  dari  Kumamoto University,  dimana disini  sebagian  besar mahasiswa

Indonesia melakukan study.

Kumamoto Prefectural University

Universitas ini didirikan pada tahun 1949, terdiri atas tiga fakultas yaitu the Faculty of Letters,

the Faculty of Environmental & Symbiotic Sciences, and the Faculty of Administration dan

masing-masing  mempunyai  program pasca  sarjana.  Sekitar  2200 mahasiswa S1 dan  pasca

sarjana  sedang  menempuh  pendidikan  di  kampus  ini.  Alamat  kampus  ini  adalah  3-1-100,

Tsukide, Higashi-ku, Kumamoto, 862-8502, Japan TEL +81-96-383-2929 FAX +81-384-6765.
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Untuk  informasi  lebih  lanjut  silakan  mengakses  website  dengan  http://www.pu-

kumamoto.ac.jp/english/ .

Sojo University

Sojo University merupakan perguruan tinggi private di Kumamoto yang telah berdiri  sejak

1949. Kampus ini mempunyai lima fakultas yang membuka program S1 dan pasca sarjana.

Kelima fakultas tersebut yaitu Faculty of Engineering, Faculty of Computer and Information

Sciences,  Faculty  of  Biotechnology  and  Life  Science,  Faculty  of  Art  dan  Faculty  of

Pharmaceutical Sciences. Alamat kampus ini 4-22-1 Ikeda Kumamoto City, Japan TEL +81-

96-326-6810  FAX  +81-96-326-6801  E-mail  nyushi@ofc.sojo-u.ac.jp.  Adapun  website  nya

dapat diakses dari  http://www.sojo-u.ac.jp/en/index.html.  Saat ini ada 2 mahasiswa Indonesia

yang kuliah di Sojo University.  
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Tokai University

Universitas Tokai didirikan pada tahun 1942 oleh Shigeyoshi Matsumae. Universitas ini juga

merupakan private university.  Tokai University  di  Kumamoto ini  adalah satu dari  8 lokasi

kampus yang tersebar di seluruh Jepang. Alamat nya di 9-1-1 Toroku, Higashi-ku, Kumamoto-

shi, Kumamoto 862-8652. Universitas memiliki 21 program S1, 20 program pasca sarjana dan

satu  sekolah  profesi.  Sebanyak 29849 mahasiswa tercatat  sedang menempuh studi  di  sini.

Kerjasama internasional yang ada di kampus ini juga banyak, sebagai indikatornya sebanyak

748  mahasiswa internasional  dari  12  negara  belajar  di  sini.  Untuk  informasi  lebih  lanjut,

silakan  anda  kunjungi  websitenya  dengan  http://www.u-tokai.ac.jp/english/ untuk  website

utama dan http://www.u-tokai.ac.jp/about/campus/kumamoto/ untuk kampus Kumamoto.

Selain kampus-kampus ini sebenarnya masih cukup banyak kampus lain di Kumamoto, tetapi

ke-4  kampus  inilah  kampus  terbesar  di  Kumamoto  dan  mahasiswa  Indonesia  pun  dalam

sejarahnya hanya berada di 4 kampus ini.
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Beasiswa

Sebagian besar mahasiswa yang kuliah di Kumamoto harus mengandalkan beasiswa sebagai

income utama. Ada juga yang harus bekerja sambilan/part time (baito) sembari kuliah tetapi

jumlahnya  sedikit,  meskipun  memang  ada  yang  tetap  baito  walaupun  sudah  mendapatkan

beasiswa untuk menambah penghasilan.  Ada 4 Beasiswa yang paling banyak digunakan di

Kumamoto University,  sebagai catatan Kumamoto University tidak termasuk Kampus yang

bisa menerima mahasiswa dengan Beasiswa LPDP.

1. Beasiswa DIKTI/BUDI

Beasiswa DIKTI yang kini berubah menjadi BUDI alias Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia

adalah beasiswa dari Pemerintah Indonesia yang diberikan khusus kepada para Dosen yang

sudah memiliki NIDN dan NIDK. Penerima beasiswa ini tentunya para dosen terpilih dari

berbagai  kampus  di  Indonesia,  setiap  tahun  penerima  beasiswa  dari  BUDI/DIKTI  rutin

menyumbang mahasiwa ke Kumamoto University. http://budi.ristekdikti.go.id/web/

2. Riset Pro

Riset pro adalah beasiswa yang khusus diberikan kepada para karyawan Kemenristek maupun

lembaga-lembaga  riset  milik  negara  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  di

kemenristek maupun lembaga-lembaga riset miliki negara dengan memberikan beasiswa untuk

dapat kuliah master dan doctoral di luar negeri.  http://risetpro.ristekdikti.go.id/web/

3. Beasiswa JASSO

Beasiswa JASSO adalah beasiswa yang diberikan oleh Japan Student Services Organization

sebuah  organisasi  independent  yang  dibangun  dibawah  naungan  Kementrian  Pendidikan

Jepang (MEXT).  JASSO secara aktif  memberikan beasiswa kepada mahasiswa luar  negeri

yang belajar di Jepang dalam kurun waktu singkat (exchange, summer/spring program). Setiap

tahunnya puluhan mahasiswa dari  kampus-kampus di  luar Jepang yang memiliki university

agreement  dengan  Kumamoto  University  datang  untuk  menjalani  program  short-term

exchange  baik  undergraduate  maupun  graduate  program  dengan  beasiswa  dari  JASSO.

http://www.jasso.go.jp/en/
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4. Beasiswa MEXT (Monbukagakusho)

Beasiswa  MEXT  adalah  beasiswa  yang  dikeluarkan  secara  langsung  oleh  Kementrian

Pendidikan Jepang atau disebut juga MEXT atau Monbukagakusho. Mekanisme beasiswa ini

adalah yang paling populer di Jepang dan tercatat saat ini ada lebih dari  2.000 mahasiswa

Indonesia yang berlajar di Jepang dengan Beasiswa MEXT.

Beasiswa MEXT sendiri mempunyai 3 mekanisme pendaftaran:

1. University Recommendation

Mekanisme University Recommendation ini berarti  kampus-kampus terpilih yang mendapat

‘jatah’ beasiswa MEXT dari Pemerintah Jepang melakukan sendiri rekruitasi mahasiswa yang

akan  diusulkan  kepada  Pemerintah  Jepang  sebagai  penerima  Beasiswa  MEXT.  Informasi

beasiswa  Mext  University  Recommendation  harus  dicek  di  website  dari  masing-masing

kampus penerima jatah beasiswa ini.

2. Embassy Recommendation

Pada MEXT Embassy Recommendation, Embassy dari negara-negara yang diberikan ‘jatah’

beasiswa MEXT inilah yang melakukan penyaringan terhadap calon-calon mahasiswa melalui

masing-masing  embassy  untuk  kemudian  diusulkan  pemberian  Beasiswa  MEXT-nya  ke

Pemerintah  Jepang.  Bagi  yang  usulannya diterima,  mereka  berhak mendaftar  sampai  ke 3

Universitas  berbeda  di  Jepang  untuk  kemudian  memilih  1  Universitas  diantara  yang

menerimanya  sebagai  tempat  menjalani  pendidikan  nantinya.  Informasi  mengenai  ini  bisa

dilihat di facebook Kedutaan Besar Jepang di Jakarta atau websitenya di  http://www.id.emb-

japan.go.jp/itprtop_id/index.html.

3. Domestic Selection

MEXT domestic  selection  adalah  mekanisme  pemberian  beasiswa  MEXT kepada  private

funded International  Student.  Aplikasi  untuk beasiswa ini  biasanya diumumkan oleh Pihak

Kampus, dan hanya boleh diikuti oleh private funded International Student.

Selain  Beasiswa  MEXT banyak  sekali  tawaran  beasiswa  untuk  private  funded  student  di

Kumamoto University,  yang mana beasiswa ini bisa didapat hanyak apabila sudah menjadi

mahasiswa di Kumamoto University.
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Mencari Supervisor untuk Mendapatkan LoA

Bagi  yang  ingin  kuliah  di  Luar  Negeri  pastilah  kita  dibingungkan  dengan  yang  namanya

mendapatkan LoA. Apa itu LoA? LoA adalah Letter of Acceptence yang merupakan tanda kita

diterima di Universitas tujuan kita tersebut.  LoA ini  biasanya dibutuhkan dalam pengajuan

beasiswa. Beberapa beasiswa mempersyaratkan harus adanya LoA sebagai syarat untuk apply

di kampus tersebut, tetapi ada juga yang tidak.

Bagaimana  cara  mencari  supervisor  di  Universitas  tujuan?  Ada  beberapa  hal  yang  bisa

dijadikan jalan ni:

1. Memanfaatkan link yang dimiliki kampus asal dengan kampus tujuan. Beberapa dosen

di kampus asal kita sering kali sudah memiliki hubungan baik dengan kampus tujuan

sehingga ini  bisa menjadi  jalan untuk mendapatkan kontak professor  sesuai  bidang

yang kita minati.

2. Meminta  informasi  dari  alumni  kampus  tersebut.  Apabila  kita  mengenal  alumni

kampus tersebut bisa menjadi jalan untuk kita meminta tolong alumni tersebut untuk

bertanya ke professornya dulu mengenai informasi professor yang sesuai riset kita.

3. Meminta informasi dari PPI setempat. PPI secara organisasi mungkin tidak memiliki

akses  langsung  ke  professor  yang  diminati,  tetapi  setidaknya  PPI  bisa

merekomendasikan  untuk  menghubungi  salah  satu  anggota  PPI  yang  sekiranya

memiliki bidang study sama atau mendekati untuk bisa bertanya-tanya lebih lanjut dan

bahkan memberikan email professornya.

4. Mencari  sendiri  melalui  media  website  kampus,  setiap  kampus  pastinya  memiliki

website sendiri-sendiri yang di dalamnya biasanya ada info mengenai riset-risetnya dan

professor-professor  yang  ada  di  kampus  tersebut.  Ini  bisa  kita  manfaatkan  untuk

mencari tau email dari professor yang sesuai bidang kita. Informasi detail biasanya ada

di website setiap fakultas dari kampus tersebut. Contoh untuk GSST Kumamoto Univ

bisa dilihat data professornya di https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/res_act/

Ketika menghubungi professor yang kita tuju, pastikan kita menggunakan bahasa yang resmi

dan  sopan,  sebutkan  nama,  asal  negara,  maksud  dan  tujuan  menghubungi,  sampaikan

ketertarikan pada riset beliau dan keingingan untuk bergabung di lab beliau dan jangan lupa

lampirkan CV.
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Persiapan Berangkat

Berikut uraian secara garis besar mengenai poin-poin penting yang harus dipersiapkan dan

juga dibawa  apabila teman-teman ingin datang ke Jepang.

• Admission Letter

Admission Letter adalah tanda bahwa kita diterima di kampus tersebut secara resmi, ini

dijadikan bukti kita untuk melakukan registrasi di kampus. Untuk penerima Beasiswa

MEXT biasanya mendapatkan LoA yang juga menjadi tanda diterima beasiswa MEXT

juga yang menjadi pengganti CoE untuk mengajukan Visa.

• Passport

Perjalanan ke luar negeri tentunya membutuhkan passport sebagai KTP International

kita. Passport haruslah masih memiliki masa berlaku setidaknya 6 bulan dari tanggal

keberangkatan, apabila tidak bisa ditolak pengajuan Visanya di Kedubes Jepang.

• VISA

Syarat  pengajuan Visa untuk pelajar  selengkapnya bisa dilihat  di  website  Kedutaan

Besar  berikut  http://www.id.emb-japan.go.jp/visa_4.html.  Untuk  mengajukan  Visa

teman-teman cukup membawa: 

- Passport

- Foto bewarna, latar putih 4.5x4.5cm diambil 6 bulan terakhir

- Fotocopy KTP

- CoE dan Fotocopy-nya

Untuk  penerima  beasiswa  MEXT,  cukup  menunjukkan  LoA dari  MEXT  sebagai

pengganti CoE. Harga untuk Visa pelajar sama dengan visa single entry yaitu 330.000

rupiah, untuk penerima beasiswa MEXT, biaya pembuatan visa gratis. Pembuatan Visa

pelajar  hanya  membutuhkan  waktu  4  hari  kerja  saja,  apabila  teman-teman

mengajukannya  pada  hari  senin  maka  hari  kamis  sudah  bisa  diambil.  Informasi

pembuatan  visa  bisa  juga  dibawa  di  website  kami:  http://ppij-

kumamoto.org/2017/03/19/pengalaman-mengurus-visa-di-kantor-kedubes-jepang-di-

jakarta/

44



• Foto

Foto  diperlukan  untuk  berbagai  keperluan  administrasi  seperti  registrasi  untuk

International House, Credit Card, dll. Daripada teman-teman repot-repot mencari box

foto  disini  lebih  baik  membawa  dari  Indonesia.  Untuk  Credit  Card  (Tuo  Card)

membutuhkan ukuran khusus 3.4x4.5 jadi lebih baik disiapkan.

• Obat-obatan

Jenis  obat  yang perlu  dibawa tentunya berbeda  menurut  kondisi  kesehatan  masing-

masing pelajar. Masalah kesehatan yang umum dijumpai oleh mahasiswa yang baru

tiba  di  Jepang terkait  dengan perbedaan iklim yang bisa  mengakibatkan gejala  flu,

demam,  pusing,  atau  sakit  perut.  Dengan  demikian,  obat-obatan  untuk  mengatasi

keluhan-keluhan seperti tersebut menjadi perlengkapan yang sangat disarankan untuk

dibawa.

• Pakaian

Rata-rata  temperatur  harian  di  Jepang  selain  tergantung  dari  musim  juga  berbeda

menurut letak geografis. Jepang di wilayah utara (Tokyo, Hokaido) relatif lebih dingin

dibanding di wilayah selatan (Osaka, Kyusu). Mahasiswa asing umumnya datang pada

awal  semester  baru/  September –  Oktober  (musim gugur  atau  awal  musim dingin)

dimana suhu di Kumamoto berkisar 15-20 C. Hendaknya disiapkan jaket atau sweater

yang cukup tebal. Sedangkan untuk jaket musim dingin bisa beli jaket ataupun long

john  setelah  tiba  di  Kumamoto.  Musim  dingin  di  Kumamoto  bisa  mencapai  suhu

dibawah 0 derajat.

• Mata uang Jepang

Disarankan untuk membawa mata uang Jepang (yen) setidaknya 100.000 Yen/orang

(dengan  perkiraan  beasiswa  turun  dalam  1  bulan)  ini  digunakan  untuk  membayar

deposito apartment/international house, bayar sewa kamar, futon, internet, kehidupan

sehari-hari,  adapun yang ingin  langsung  membeli  sepeda  dan  alat  elektronik  harap

membawa jumlah uang yang lebih banyak lagi. Penukaran uang lebih baik dilakukan di

Indonesia, karena apabila dilakukan di Jepang, mata uang rupiah sangat kecil harganya

disini.
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• E-Token

Transaksi tukar menukar uang Rupiah ke Yen atau sebaliknya akan sering kita lakukan

di Jepang, oleh karena itu siapkan token bank dari Indonesia sebelum berangkat (bisa

BNI, BCA, Mandiri, dll).

• Makanan

Penting juga selama masih masa adaptasi untuk kita membawa makanan atau bahan

makanan yang bisa kita bawa dari Indonesia. Akan tetapi hendaknya jangan berlebihan

dan jangan bawa makanan atau bahan makanan yang cepat busuk.

• Universal Adapter

Apabila membawa barang elektronik dari Indonesia seperti laptop, handphone, maka

jangan lupa  pula  membawa  adapter/converter  colokan  listrik  karena  colokan  listrik

disini beda dengan Indonesia.

Selain hal-hal diatas biasanya ada yang ingin membawa alat seperti ricecooker ke Jepang demi

menghemat  daya,  tetapi  perbedaan  tegangan  dan  frequency  listrik  disini  mempengaruhi

performansi  ricecooer  menjadikan  nasi  menjadi  jauh  lebih  lambat  matangnya,  jadi  tidak

disarankan membawa ricecooker. Untuk persiapan baju untuk musim dingin pun lebih baik

beli di Jepang yang memang sudah didesain menyesuaikan suhu disini.
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Perjalanan Ke Kumamoto

Untuk teman-teman yang harus merancang perjalanan sendiri ke Jepang kami menyarankan

untuk menggunakan  website atau aplikasi  Skyscanner untuk mendapatkan informasi harga

yang paling cocok dengan teman-teman. Untuk penerima beasiswa MEXT tidak perlu khawatir

karena akan dipilihkan pesawat dan rute terbaik, teman-teman tinggal menyatakan saja tanggal

keberangkatan dan ekspektasi tanggal sampai dan juga bandara keberangkatan dan bandara

tujuan.

Untuk  mencapai  Kumamoto  ada  2  pilihan  Airport  yaitu  Kumamoto Airport  yang paling

dekat,  dan  Fukuoka  Airport yang  terletak  di  Fukuoka  Prefecture,  sekitar  110  km  dari

Kumamoto,  Kumamoto Airport  sayangnya sangat  sedikit  penerbangan Internationalnya dan

harganya pun tidak semurah ke Fukuoka Airport. 

Apabila  teman-teman  ingin  langsung  ke  Kumamoto  biasanya  dipilih  rute  Jakarta-Narita-

Kumamoto. Sedangkan apabila turun di Fukuoka Airport banyak rute yang tersedia dan rata-

rata dengan biaya yang lebih terjangkau.

Apabila turun di Kumamoto Airport teman-teman bisa menggunakan Limousine Bus ke arah

Kota Kumamoto, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 700an yen, sedangkan menggunakan

bus dari Fukuoka Airport ke Kumamoto biayanya sekitar 2.060 Yen, tetapi apabila membeli

untuk  beberapa  orang  sekaligus  biaya  bus  dari  Fukuoka Airport  ke  Kumamoto  bisa  lebih

murah. Detail mengenai ini biasanya juga akan dikirim oleh  International Affairs Division

Kumamoto  University.  Transportasi  yang  lebih  cepat  menggunakan  Shinkanzen  memang

tersedia dari Fukuoka ke Kumamoto tetapi harganya tidaklah murah, minimal teman-teman

harus mengeluarkan biaya sekitar 5.000 Yen untuk sekali perjalanan.

Sesampai di Kumamoto Kotsu Center atau halte bus Torichosuji biasanya Tutor yang ditunjuk

oleh kampus sudan menanti  teman-teman, tetapi ada juga kejadian dimana tutor tidak bisa

menjemput atau kejadian dimana Supervisor kita justru yang menjemput. 

Selengkapnya Informasi mengenai transportasi umum ke/di Kumamoto berikut link Jadwalnya

bisa dilihat di website kami berikut ini: http://ppij-kumamoto.org/transportasi/
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Hal-hal Penting Ketika Pertamakali Tiba di Kumamoto

Inilah list hal-hal yang wajib dilakukan, akan dilakukan dan dianjurkan untuk dilakukan begitu

tiba di International House.

• Bertemu Tutor

Tutor  biasanya  menjadi  orang  yang pertama menyambut  kedatangan  di  Kumamoto

terutama  bagi  mahasiswa  Master  dan  Doctoral,  Tutor  inilah  yang  nantinya  akan

‘membimbing’ menjalani  kegiatan  kita  terutama di  hari-hari  pertama di  Kumamoto

yang penuh agenda ini. 

• Menuju Lab dan Bertemu Sensei serta Lab member 

Bagi  mahasiswa  Master  dan  Doctoral,  apabila  kita  tiba  siang  atau  pagi  hari  di

Kumamoto biasanya kita akan langsung diantar menuju Lab dan ruangan milik Sensei

untuk  menyapa  dan  memperkenalkan  diri  ke  Sensei  dan  Anggota  Lab.  Kita  juga

biasanya langsung diberitahu dimana meja kita di lab tersebut.

• Menuju Apato/International House

Apabila kita tiba terlalu sore atau agak malam sebelum jam 9 di Kumamoto biasanya

kita  akan  langsung diantar  ke International  House  atau  Apato  baru  hari  berikutnya

menuju lab dan bertemu sensei. Akan tetapi apabila kita tiba siang atau pagi hari maka

urutannya  bisa  sebaliknya.  Apabila  bertempat  tinggal  di  International  House,

sesampainya  disana  langsung menuju kantor  untuk mengambil  kunci,  dan  biasanya

petugas sedikit memberi pengarahan soal penggunaan alat eletronik di kamar.

• Mengurus Residence Card, Asuransi, Pension di City Hall

Ini adalah proses wajib bagi semua yang berstatus penduduk (sementara) Kumamoto.

Kita  akan  diantar  oleh  tutor  menuju  City  Hall  (Shiyakusho)  untuk  pertama

mendaftarkan alamat tempat tinggal kita dan menuliskannya di residence card. Kedua

mengurus asuransi kesehatan, dan ketiga mengurus pembebasan pembayaran pension

bagi mahasiswa, karena dianggap memiliki income 0 Yen.
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Untuk mengurus berbagai  keperluan  di  City  Hall  ini  teman-teman harus  membawa

residence card dan juga Passport, bawa juga Kartu Mahasiswa kalau sudah ada. Uang

pendaftaran untuk Asuransi hanya senilai 300 Yen saja. 

Tagihan Asuransi dan Pension akan dikirimkan ke alamat yang kita daftarkan. Untuk

tagihan Asuransi teman-teman wajib membayarnya sedangkan untuk tagihan Pension

silakan  diabaikan  saja,  tagihan  Pension  pasti  akan  datang  ke  alamat  teman-teman

walaupun  sudah  mengajukan  pembebasan  (exemption).  Hal  ini  dikarenakan  butuh

waktu lama untuk pengajuan exemption ini diterima. Akan tetapi teman-teman tidak

perlu khawatir karena untuk mahasiswa pasti pengajuan exemption diterima sehingga

teman-teman bisa mengabaikan tagihan yang datang ke rumah.

• Membuat Rekening Bank

Ini  juga proses  wajib  juga bagi  kita,  rekening Bank tentunya  akan  menjadi  tempat

beasiswa kita ditransfer nantinya. Ada 2 Bank yang biasa digunakan yaitu Higo Bank

dan  juga  JP Bank.  Untuk  penerima  beasiswa  MEXT wajib  membuka  di  JP Bank,

penerima  Beasiswa  dari  Indonesia  biasa  menggunakan  Higo  Bank  untuk

kemudahannya, sedangkan JASSO diberi kebebasan untuk memilih. 

Bank-bank di Jepang tidak mengenal konsep bunga dan administrasi bulanan sehingga

nilai uang kita akan terus tetap. Untuk JP Bank kita bisa membuat rekening tanpa perlu

menabung uang 1 Yen pun, sedangkan Higo Bank setoran awalnya 1.000 Yen. Untuk

membuat ATM Bank ini kita perlu membawa residence card, passport. 

• Membuat Credit Card 

Membuat credit card tidak termasuk hal yang wajib melainkan seperlunya saja, apabila

dirasa perlu buat, kalau tidak perlu ya tidak usah buat. Credit Card yang dikeluarkan

oleh Coop Kumamoto University bernama Tuo Card, lebih detailnya dijelaskan pada

bagian lain buku panduan ini.

• Membuat Inkan

Membuat inkan juga bisa dibilang  tidak wajib, sebagai mahasiswa international tanpa

membuat  inkan  pun  kita  tetap  bisa  menjalani  aktivitas  kita  secara  normal  tanpa

memiliki inkan. Pembahasan detail mengenai inkan ada pada bagian lain buku panduan

ini.
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• Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru

Upacara  penerimaan  hanya  dilangsungkan  untuk  mahasiswa  full  degree  saja,

sedangkan  untuk  exchange  biasanya  diadakan  acara  yang  lebih  santai  sifatnya.

Biasanya dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober dan April yang merupakan

waktu-waktu  mahasiswa  baru  masuk.  Bulan  April  adalah  penerimaan  umum  bagi

mahasiswa  Jepang,  sedangkan  untuk  bulan  Oktober  penerimaan  untuk  mahasiswa

International, walaupun ada juga mahasiswa international yg masuk pada bulan April.

• Menjalani Berbagai Orientasi

Ada  banyak  orientasi  yang  biasanya  harus  dijalani,  pertama  adalah  dari  fakultas

masing-masing, kedua dari International  Student Office dan yang ketiga adalah dari

International  House.  Masing-masing  memiliki  kontennya  sendiri  jadi  harap  datang

semuanya ya. Di orientasi yang diselanggarakan fakultas biasanya ada form-form yang

harus diisi untuk dikumpulkan dalam waktu dekat baik itu ke Admin Fakultas ataupun

ke International Student Office.

• Pendaftaran Kelas 

Dua pekan pertama pada bulan April dan Oktober adalah masa-masa pendaftaran mata

kuliah,  untuk  cara  bagaimana  menginput  mata  kuliah  biasanya  tutor  akan

mengarahkannya, ada baiknya juga berdiskusi dengan sensei mata kuliah apa saja yang

ingin diambil.

• Tes penempatan dan pendaftaran Kelas Bahasa Jepang

Bagi yang ingin mendaftar untuk mengikuti Kelas Bahasa Jepang maka tes penempatan

ini menjadi sangat penting karena kita bisa mengambil kelas hanya yang sesuai dengan

nilai  tes  kita.  Kecuali  bagi  yang  ingin  belajar  dari  dasar  karena  tidak  memiliki

kemampuan Bahasa Jepang sebelumnya, maka tidak perlu mengambil kelas dan bisa

langsung mendaftar kelas paling dasar alias level 1.

• Lapor Diri ke KBRI

Ini adalah hal yang sangat perlu dilakukan tetapi sering tidak dijalani, hal ini membuat

fungsi proteksi KBRI ke warga Indonesia menjadi kurang apabila banyak yang tidak

melaporkan diri ketika tiba di Jepang. Saat ini untuk lapor diri cukup mudah karena
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KBRI sudah  memperkenalkan  sistem baru  secara  online.  Yang  mau lapor  diri  bisa

langsung mengisi data diri di website ini: https://sakuraindonesia.jp/

• Ikut Welcome Party PPIJ Kumamoto

Jangan lewatkan kesempatan bertemu para penghuni Kumamoto dan saling berkenalan

satu sama lain!! tunggu tanggal mainnya!!
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KEHIDUPAN DI KUMAMOTO
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Tutor

Kita beberapa kali sudah menyebutkan soal Tutor tanpa memberitahu dulu nih Tutor itu apa

ataukah siapa, jadi secara singkat kali ini kita membahas tentang Tutor.

Tutor adalah mahasiswa Kumamoto University yang memiliki kemampuan berbahasa jepang

yang baik (biasanya orang jepang) yang oleh kampus ditugaskan untuk membantu berbagai

keperluan mahasiswa asing selama di Kumamoto University. 

Tugas tutor  yang wajib  biasanya meliputi  menjemput  kita  ketika kita  pertama kali  tiba  di

Kumamoto  Kotsu  Center  atau  Torichosuji  menuju  ke  Kampus  atau  International  House,

mengantar kita ke City Hall untuk mengurus pension dan asuransi, mengantar kita membuat

buku tabungan, mengajari kita cara registrasi  mata kuliah.  Selain hal-hal  ini  kita bisa juga

meminta tutor menemani ketika kita ingin membuat credit card, menemani membuat kontrak

dengan  perusahan  telephone,  membantu  mengontak  perusahaan  gas  dan  listrik,  dll.  Setiap

mahasiswa asing di Kumamoto University akan mendapatkan 1 orang tutor.

Tutor tidaklah bekerja secara gratis melainkan dibayar oleh pihak kampus, uang yang mereka

keluarkan untuk membantu kita  pun diganti  oleh pihak kampus, jadi  tidak perlu  ragu-ragu

untuk meminta bantuan tutor apabila teman-teman sangat membutuhkannya. Jaga hubungan

baik  dengan  tutor  ya  agar  mudah  ketika  teman-teman  membutuhkan  bantuan.  Sesekali

mentraktir tutor makan juga menjadi salah satu hal yang paling diapresiasi. Teman-teman bisa

juga nih memberikan tutor oleh-oleh dari Indonesia kalau dirasa perlu.

Tutor juga hanyalah manusia biasa, terkadang tidak ada ketika kita membutuhkan, sifat satu

tutor dengan tutor  yang lain pun berbeda-beda, tetapi  sangat  penting bagi kita  untuk tetap

menjalin hubungan baik selalu dengan tutor karena biasanya mereka bisa diandalkan ketika

kita membutuhkannya.
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Tempat Tinggal

Ada 2 opsi tempat tinggal bagi pelajar Indonesia yang kuliah di Kumamoto University pertama

Kumamoto  University  International  House  atau di  Apartment  (Apato).  Apa  kelebihan  dan

kekurangan tinggal di 2 tempat ini? Mari kita simak sama-sama:

1. Kumamoto University International House

Kumamoto University International House atau secara singkat kita bisa menyebutnya Kaikan

adalah Dormitory Mahasiswa yang disediakan oleh Kumamoto University (Kumadai).  Info

lengkap mengenai fasilitas, harga, dll dapat  dilihat di link berikut:  http://ewww.kumamoto-

u.ac.jp/en/prospective/accommodation/international_house/

Secara umum kami merangkum kelebihan dan kekurangan Kaikan adalah sebagai berikut:

Kelebihan

1. Harga terjangkau: dibandingkan harga apartment, harga kamar di Kaikan terutama untuk

room single tergolong sangat terjangkau hanya perlu mengeluarkan sekitar 17.000/bulan untuk

kamar single.

2.  Fasilitas memadai: di Kaikan kita telah disediakan fasilitas mulai Kulkas,  AC, Kompor,

tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, mesin cuci, penyedot debu. Sangat jarang ada Apato

yg bisa menyediakan furniture dengan fasilitas selengkap ini.

3.  Petugas  yang  siap  membantu:  di  Kaikan  terdapat  manager  dan  para  petugas  yang  siap

membantu kita apabila kita kesulitan atau memiliki pertanyaan pertanyaan. Manager Kaikan

dan  beberapa  petugas  memiliki  kemampuan  bahasa  inggris  yang  cukup  baik.  Berbagai

keperluan kontrak dengan perusahaan listrik, gas, maupun internet bisa dibantu oleh petugas di

Kaikan.

Kekurangan:

1. Jarak yang cukup jauh dari kampus: Jarak Kaikan dengan Kurokami kampus adalah sekitar

1.5km, mungkin ini jarak yg cukup dekat klo kita di Indonesia, tetapi dengan kita disini yg

sebagian  besar  menggunakan  sepeda  sebagai  sarana  transport  maka  jarak  ini  cukup  jauh,

sehingga  akan susah kalau  harus  bolak balik  kampus-kaikan.  Jarak dengan Oe dan Honjo

kampus lebih jauh lagi.
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2. Waktu tinggal yang terbatas: Kita tidak bisa sampai lulus tinggal di Kaikan (kec mahasiswa

exchange) sehingga cepat atau lambat harus pindah tempat. Tentunya pindah tempat sendiri

menjadi sebuah kerepotan tersendiri  bagi kita apalagi dengan banyaknya barang yang akan

dipindahkan.

3.  Aturan  ketat:  banyak  aturan  ketat  yang  diterapkan  di  kaikan  demi  kenyamanan  semua

penghuni, selain teman-teman juga punya jadwal piket yang harus dilaksankan secara berkala

di Kaikan. Biasanya hanya 1x setiap 1 atau 2 bulan.

Kelebihan dan Kekurangan tinggal di apato:

Kelebihan:

1. Jarak apato dekat dengan lingkungan kampus cukup dekat. Di Kumamoto banyak apato-

apato yang dibangun di sekitar lingkungan kampus sehingga memudahkan kita untuk memilih

dan memudahkan bagi yang ingin sering bolak balik.

2. Waktu tinggal yang flexible: berbeda dengan Kaikan, lama tinggal di apato bisa flexible, jadi

kita bisa tinggal sampai lulus di apato.

3. Banyak pilihan: berbagai pilihan apato tersedia di sekitar kampus, tergantung jumlah kamar,

fasilitas  yang kita  inginkan,  kemudian bisa juga kita  memilih yang jaraknya dekat  dengan

sekolah untuk anak misalnya.

Kekurangan

1. Fasilitas: tidak banyak apato yang memberikan fasilitas lengkap, banyak yang bahkan hanya

menyediakan ruangan dan AC saja,  selain  itu  semua masih kosongan alias  kita  harus  beli

sendiri. Beruntung apabila ada warisan yang diberikan oleh para senior.

2. Harga:  Harga kamar sangatlah beragam, apato dengan 1 kamar, dapur dan kamar mandi

dihargai mulai 18.000 sampai 30.000 lebih pun ada, secara umum harga memang lebih mahal

daripada kamar di Kaikan. Selain itu banyak apato yang ketika pertama kali masuk kita masih

harus membayar seperti fee buat agen dan komponen biaya lain juga.

3. Harus serba mandiri: kekurangan lain adalah di apato tidak ada petugas standby yg selalu

siap  membantu,  jadi  urusan  kontrak,  dan  berbagai  keperluan  harus  bisa  ngurus  sendiri.

Terkadang pihak pemilik memang mau membantu, tetapi jika tidak bisa mengandalkan teman-

teman yg fasih berbahasa jepang maupun tutor.
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Transportasi Sepeda

Kita mulai penjabaran tentang sepeda ini dengan 1 kalimat: Sepeda adalah alat transportasi

terpenting di Kumamoto. Kalimat ini adalah kalimat yang 100% benar, hampir seluruh atau

mungkin malah seluruh mahasiswa dan warga Indonesia disini menggunakan sepeda sebagai

alat transportasi sehari-harinya. Kenapa sepeda begitu penting? Karena memang kenyataannya

kebanyakan tempat-tempat penting di Kumamoto seperti pasar, supermarket, pusat kota, city

hall, dll bisa terjangkau dengan berkendara sepeda, jadi tidak memilik mobil atau motor pun

bukan hambatan besar.

Harga  sepeda  di  Kumamoto  pun  bisa  terbilang  cukup  terjangkau,  sepeda  mini  (yang  ada

keranjangnya)  tanpa  gigi  bisa  didapat  mulai  15.000  Yen,  sepeda  yang  ada  gigi-nya  pun

harganya tidak terlalu  berbeda jauh. Sepeda mini  model inilah sepeda yang paling banyak

dimiliki  orang  sini  tidak  hanya  orang  Indonesia,  orang  Jepang  pun  sebagian  besar

menggunakan sepeda model ini, jadi tidak ada istilah gengsi, yang penting fungsinya!!

PPIJ Kumamoto memang memiliki sepeda yang siap digunakan oleh teman-teman pendatang

baru tetapi  jumlahnya sayangnya terbatas,  dan kami harus  mengutamakan yang tinggalnya

hanya  sebentar  disini.  Maklum,  kasihan  bagi  yang  tinggal  sebentar  tetapi  harus  membeli

sepeda padahal setelah itu tidak digunakan kembali.

Kenapa gak pake bus aja? Kenapa harus sepeda? Untuk menjelaskan ini mari kita berhitung:

untuk 1x perjalanan dari Kaikan misalnya ke kampus butuh dana sekitar 150 Yen atau 180 Yen

kalau turun di Halte Kumamoto Daigaku Mae. Berarti bolak-balik teman-teman akan butuh

dana 300 Yen/hari, selain itu kalau teman-teman mau ke Pusat Kota (Shimotori-Kamitori-City

hall) butuh dana 200 Yen sekali jalan, sedangkan untuk parkir sepeda di area shimotori 2 jam

pertama adalah gratis. Belum lagi tempat-tempat yang teman-teman harus menggunakan bus

lebih dari 1x, maka pasti akan lebih mahal lagi. Bisa-bisa dalam 2 bulan teman-teman disini

menggunakan bus uang yg teman-teman keluarkan sudah setara dengan yang dibutuhkan untuk

membeli sepeda. Makanya beli sepeda itu penting!! Beberapa tempat penjualan sepeda baru

yang dekat seperti:  Kagawa, Hirose, Nafco, Sarinkan (sepeda mahal). Kalaupun tidak perlu

yang baru, ada juga sepeda second yang dijual kisaran 5000-8000 Yen, cukup murah kan..

Aturan  berkendara  sepeda  di  Jepang  bisa  dilihat  di  http://ppij-

kumamoto.org/2017/05/25/aturan-berkendara-sepeda-di-jepang-yang-gampang-gampang-

susah/

56



Komunikasi

Untuk berkomunikasi satu sama lain disini teman-teman tentu membutuhkan handphone. Di

Jepang  khususnya  Kumamoto  sendiri  orang-orang  biasa  berkomunikasi  satu  sama  lain

menggunakan Aplikasi Line. Secara umum orang-orang di Kumamoto terbagi menjadi 3:

1. Para Wifi Hunter

Para Wifi Hunter adalah orang-orang yang tidak berlangganan internet untuk handphonenya.

Oang-orang  ini  mengandalkan  internet  gratis  yang  tersedia  di  setiap  conbini  (convenience

store), di pusat-pusat keraimaian kumamoto (kumamoto free wifi) dan juga di kampus.

2. Japan style (Beli sekalian HP baru)

Ini adalah cara yang dipake sebagian besar orang jepang sendiri, yaitu beli handphone sekalian

berlangganan paket handphone selama 2 tahun (standart lama kontrak handphone di Jepang)

baik itu di Docomo, AU maupun SoftBank. Model ini bahkan tidak jarang yang menawarkan

bisa membawa pulang handphone dengan 0 rupiah, tetapi wajib menjalani kontrak selama 2

tahun. Jadi sebenarnya kita bayar handphone yang dibeli secara tidak langsung dengan cara

berlangganan selama 2 tahun ini. Harga yang ditawarkan biasanya mulai sekitar 6rb-8rb Yen

perbulan  tergantung  handphone  yang  kita  beli.  Walaupun  kalau  dihitung  cukup  mahal,

handphone ini dilengkapi asuransi kerusakan dan kehilangan yang bisa membuat pelanggan

diganti  dengan  handphone baru  apabila  mengalamin  kehilangan.  Handphone yang  tersedia

untuk pembelian model ini pun bukan handphone-handphone sembarangan namun handphone

high end seperti iPhone atau Samsung Galaxy.

3. Membeli Simcard Jepang

Ini metode yang banyak dipake teman-teman dari Indonesia, daripada beli HP baru dan kena

biaya perbulan yang mahal, lebih baik menggunakan HP lama yang dimiliki dari Indonesia

lantas berlangganan simcard bulanan, asalkan HP sudah support 3G atau 4G bisa digunakan di

Jepang. Harganya jauh lebih murah, dibawah 2.000Yen/bulan sudah bisa mendapatkan simcard

yang memiliki nomer Jepang dan Kuota sekitar 3GB perbulan, sedangkan harga untuk simcard

yang  hanya  untuk  data  bisa  lebih  murah.  Beberapa  simcard  yang  populer  di  pakai  di

Kumamoto seperti FREETEL, OCN dan Y-mobile. Artikel mengenai OCN bisa dilihat di link

berikut:  http://ppij-kumamoto.org/2017/01/03/ocn-mobile-one-pilihan-berlangganan-paket-

murah-untuk-handphone-di-jepang/. 
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Membuang Sampah di Kumamoto

Salah satu hal yang paling pertama harus kita pelajari di Kumamoto adalah bagaimana cara

membuang sampah yang benar! Terutama tentu bagi teman-teman yang tinggal di International

House yang memiliki aturan waktu pembuangan yang sangat ketat. Aturan pemilahan sampah

pun bisa berbeda-beda antara satu Kota dengan Kota lain, untuk di Kumamoto secara umum

sampah dipilah seperti berikut:

1. Sampah Burnable

Sampah Burnable adalah sampah-sampah yang bisa habis dibakar. Daun, ranting, sisa bahan

makanan, plastik kotor, baju bekas yg sudah jelek, tas rusak, boneka, dll. Untuk membuang

sampah burnable, beli plastik sampah yang berlogo/tulisan biru dengan tulisan burnable waste,

harganya cukup mahal dibanding plastik polos, ada 120 yen (12L), 230 yen (23L), dan 350 yen

(35L) sesuai dengan ukuran, 1 pack berisi 10 plastik. 

2. Sampah Plastik

sampah plastik adalah sampah-sampah yang biasa menjadi bungkus makanan, botol minyak,

dan serupanya,  di  kemasannya,  sampah plastik  biasanya  bertuliskan katakan pura  (プラ ).

Untuk  membuang  sampah  jenis  ini  hanya  dibutuhkan  plastik  bening  saja.  Yang  menjadi

catatan:  plastik  yang  dibuang harus  dalam kondisi  bersih.  Sampah plastik  yang kotor  dan

enggan kita bersihkan maka dibuangnya bersama sampah burnable. Sampah-sampah plastik

pada dasarnya tidak akan ada masalah untuk dibuang di burnable karena termasuk barang yg

bisa dibakar juga.
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3. Sampah Kertas

Ada 2 cara membuang sampah kertas, yaitu pertama untuk kertas-kertas coretan, hvs, buku,

dan serupanya bisa dibuang dengan memasukkan kertas-kertas ke kantong kertas, kemudian

diletakkan di  tempat sampah, yang kedua untuk karton, koran, dan buku-buku harus diikat

menjadi  satu kemudian dibuang. Tidak boleh mencampur koran, karton dan buku dalam 1

ikatan, harus terpisah-pisah. Untuk bungkus kertas bekas jus walaupun bisa dibuang dengan

cara yang kedua, tetapi saran kami lebih baik dibuang di sampah burnable karena biasanya

kotor, untuk kertas-kertas yang kecil-kecil juga lebih baik untuk dibuang di sampah burnable.

4. PET Bottle

Untuk botol dan kemasan dengan logo PET dibuang juga dengan plastik bening. Walaupun

PET termasuk  juga  plastik  tetapi  bungkus  yang  digunakan  untuk  membuangnya  haruslah

dipisah dengan plastik. Untuk membuang botol dan kemasan PET ini juga harus lebih dulu

dibersihkan dalamnya, kemudian lepas label dan tutupnya baru, dipenyokkan (lebih baik) baru

dibuang. Label dan tutup botol bisa dibuang di sampah burnable.

5. Recyclable Waste

Recyclable waste atau barang yang bisa didaur ulang dibuang menggunakan plastik bening.

Contoh yang umum dari recyclable waste adalah bungkus makanan dari kaca, kaleng, baju

bekas. Baju bekas yang bisa digolongkan recyclable waste hanyalah yg tidak rusak dan masih

bagus secara tampilan. Untuk membuang ini tidak boleh juga dicampur semua macam dalam 1

plastik bening, jadi pembungkus dari kaca, kaleng dan baju bekas harus menggunakan plastik

bening terpisah untuk membuangnya. Sepeda bisa dibuang sebagai  recycable waste dengan

cara menempatkannya di tempat sampah dan menandainya sebagai unused alias trash.

6. Hazardous Waste

Barang-barang yang bersifat hazardous seperti bekas botol spray (spray jenis apapun mulai

parfum,  pembersih  serangga,  dll),  batre,  lampu,  thermometer  air  raksa,  bekas  korek  dan

sejenisnya dibuang menggunakan plastik bening.
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7. Landfill

Landfill berarti barang-barang yang tidak bisa habis dibakar misalnya bekas barang elektronik,

barang pecah belah, barang-barang logam, dll. Untuk membuang semua ini beli plastik dengan

label  dan  tulisan  berwarna  hijau,  harganya  sama  dengan  plastik  untuk  sampah  burnable.

Payung  walaupun  termasuk  barang  landfill,  tetapi  karena  ukurannya  yang  panjang  tidak

memungkinkan untuk dimasukkan plastik. Untuk itu payung dan juga stick golf dan barang

landfill  yang  memanjang  untuk  membuangnya  cukup  diikat  menjadi  1  (beberapa  barang)

kemudian diletakkan di tempat sampah.

8. Barang Ukuran Besar

Untuk barang-barang ukuran besar non elektronik seperti lemari, rak buku, dan serupanya kita

harus membeli stiker penanda untuk membuangnya. Stiker ini bisa dibeli di convenience store

terdekat. Harga Stiker adalah 500 Yen atau 900 Yen tergantung pada ukuran barang yang akan

dibuang. Setelah menempeli barang dengan stiker dan meletakkannya di tempat sampah, kita

harus menelepon ke 353-7171 untuk memberi tahu ke petugas agar mengambail sampah yang

kita buang.

9. Barang Elektronik Ukuran Besar

Untuk Barang eletronik ukuran besar seperti Kulkas, mesin cuci, komputer, motor, monitor, dll

kita  tidak  bisa  memperlakukannya  seperti  barang  ukran besar  yang  non  elektronik  karena

pemerintah  Kumamoto  tidaklah  mengambil  barang-barang  ini,  sehingga  kita  harus

menghubungi  langsung  pihak  swasta  yang  melayani  pembuangan  barang-barang  ini.

Selengkapnya baca  di  http://ppij-kumamoto.org/2017/03/17/aturan-membuang-sampah-yang-

oversize-di-kumamoto/

Poster  mengenai  aturan  pembuangan  dan  Kalender  jadwal  pembuangan  sampah  untuk

Kurokami sampai maret 2018 bisa dilihat di link berikut ini:

http://ppij-kumamoto.org/2017/05/31/panduan-pembuangan-sampah-di-kumamoto-plus-

calendar-untuk-kurokami/

Jangan bingung dengan istilah PAID yang ada di petunjuk pembuangan sampah burnable dan

landfill karena itu artinya hanya kita perlu membeli plastik khusus yang sesuai jenisa sampah

tersebut untuk membuangnya.
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Inti dari membuang sampah di Jepang adalah buanglah sampah di waktu yang tepat, dengan

cara yang tepat, di tempat yang tepat pula. Tempat pembuangan sampah pasti sudah tersedia di

setiap  block  area,  untuk  yang  tinggal  di  International  House  lebih  mudah  karena  tempat

sampah ada di area International House. Jadi pastikan untuk membuang sampah dengan benar

ya!!
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Part Time/ Arubaito

Arubaito  (アルバイト )  atau terkadang hanya disebut baito berarti  part  time job alias kerja

sambilan. Kata arubaito diambil dari kata Bahasa Jerman ‘Albeit’ yang berarti pekerjaan kedua

yang maknanya sama dengan part time job. 

Di Jepang melakukan kerja part time bagi para mahasiswa atau keluarganya yang tinggal di

Kumamoto  bukanlah  hal  yang  asing.  Faktanya  memang  banyak  mahasiswa  Indonesia

memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan kerja part  time mulai  pekerjaan kasar

seperti  memetik  jeruk,  loper  koran,  mengangkat  barang,  jaga  kasir,  sampai  menjadi  guru

bahasa inggris bahkan bahasa Indonesia. Setiap jamnya rata-rata baito bisa mendapatkan upah

sebesar 700-800 Yen, ini terkadang masih ditambah dengan ongkos transport.

Namun demikian, melakukan kerja part time di Jepang tidaklah boleh sembarangan, harus ada

aturan-aturan yang dipenuhi untuk mahasiswa agar diijinkan melakukan part time. 

• Penerima Beasiswa MEXT tidak diijinkan melakukan kerja part time kecuali kerja part

time untuk kepentingan Universitas maupun publik dan sifatnya hanya untuk waktu

singkat. Perlu ijin supervisor untuk melakukan ini. 

• Pihak  imigrasi  tidak  akan  mengeluarkan  ijin  melakukan  baito  kepada  penerima

beasiswa  MEXT,  seedangkan  penerima  Beasiswa  dari  Indonesia  maupun  JASSO

diperbolehkan melakukan baito.

• Untuk  mahasiswa  pada  umumnya  maksimal  waktu  kerja  part  time  yang  diijinkan

perminggu adalah 28 jam. Pada masa liburan spring, musim panas, diijinkan sampai 8

jam/hari. 

• Ijin melakukan baito bisa didapatkan saat di imigrasi ketika memasuki Jepang untuk

pertama kalinya dengan memilih opsi melakukan baito pada form yang diajukan ke

pihak  imigrasi.  Tanda  pemberian  ijin  adalah  berupa  adanya  tanda  cap  merah  pada

residence card.

• Ijin terlebih dahulu ke supervisor untuk melakukan part time sudah menjadi hal yang

‘hampir wajib’ karena di Jepang, supervisorlah yang menjadi penjamin kita. Apabila

supervisor tidak mengijinkan, urungkan niat anda untuk melakukan baito.
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• Ketahuan melakukan baito tanpa ada ijin lebih dahulu dari imigrasi bisa membuat kita

berurusan dengan pihak kepolisian.

Untuk memudahkan mendapatkan kerja part time biasanya diperlukan kemampuan berbahasa

Jepang yang setidaknya dalam level  cukup sesuai  dengan pekerjaan  yang dilakukan,  tentu

penjaga kasir, pencuci piring atau pengajar bahasa inggris akan memiliki syarat yang berbeda-

beda. Beberapa pekerjaan part time terkadang mempersyaratkan hal lain juga seperti tidak mau

menerima orang asing, bahkan ada yg tidak mau menerima wanita berkerudung, dan masih

banyak syarat.

Walaupun peluang untuk melakukan arubaito ini sebenarnya cukup terbuka lebar, tetapi sangat

tidak disarankan apabila ada yang nekat datang ke Jepang untuk kuliah tanpa beasiswa dan

hanya bermodal nekat melakukan arubaito. Untuk mendapatkan nilai uang yang cukup untuk

pembiayaan setiap semester dan biaya hidup, dibutuhkan uang yang tidak kecil perbulannya,

sehingga arubaito malah justru bisa menghambat perkuliahan. 
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Membuat Kartu Kredit di Kumamoto (Tuo Card)

Di Jepang fungsi kartu kredit sangatlah vital untuk menunjang berbagai kegiatan, mulai untuk

mempermudah  pembelian  tiket  pesawat,  membayar  conference/journal,  membeli  barang-

barang secara online, membayar tagihan bulanan handphone, dll. Jadi sangat rugi bagi yang

tidak memilik kartu kredit, terutama yang lama berada di Jepang.

Di  Coop  Kumamoto  University  tersedia  layanan  membuat  kartu  kredit  untuk  mahasiswa

Kumadai yaitu Tuo-card. Tuo-card adalah layanan kartu kredit hasil kerjasama antara SMBC

dengan Coop di  berbagai  kampus di  Jepang.  Karena  kartu  kredit  ini  diperuntukkan  untuk

mahasiswa limitnya pun tidaklah sebesar limit kartu kredit di Jepang pada umumnya, ada 3

pilihan limit Tuo Card yaitu 50.000 Yen/bulan, 100.000 Yen/bulan, dan 300.000 Yen/bulan.

Cara pembuatan kartu pun cukup mudah, kita hanya perlu ke Coop membawa persyaratan-

persyaratan yang ada seperti: uang pendaftaran Coop (5.000 yen), foto 3.5x4.5, residence card,

student card, buku tabungan, dan inkan (stempel) apabila dibutuhkan. Agar lancar ajak tutor

atau teman yang bisa berbahasa Jepang untuk berkomunikasi dengan petugas Coop. Setelah

paling cepat 1 bulan dari pengajuan biasanya kartu kredit yang sudah jadi dikirimkan ke alamat

kita.

Banyak mungkin yang takut mengajukan kartu kredit karena takut bunga yang besar segala

macam,  tetapi  jangan  khawatir!!  Menggunakan  Tuo  Card  untuk  cicilan  sampai  2x  tidak

dikenakan  bunga,  jadinya  tidak  perlu  takut  adanya  tambahan  biaya.  Sangat  memudahkan

bukan buat mahasiswa!!
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Inkan

Inkan  atau  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  Cap  atau

Stempel  adalah  alat  ‘pengganti’  tanda  tangan  yang

digunakan oleh setiap warga negara Jepang. Di Jepang

orang-orang tidaklah lazim menggunakan tanda tangan

tetapi  menggunakan  inkan  sebagai  tanda  persetujuan

kita dalam surat. 

Inkan yang bertuliskan nama-nama yang sudah umum

di  jepang  seperti  Sato,  Yamada,  Kawaguchi,  dll,  biasanya  bisa  ditemui  di  beberapa

supermarket, tetapi boleh juga tentu yang ingin membuat sendiri agar unik. Untuk orang asing

biasanya kita menggunakan nama dalam katakana untuk inkan, walaupun menggunakan kanji

pun  boleh  apabila  ada.  Harga  membuat  inkan  di  salah satu  toko dekat  Kurokami kampus

adalah 1.500 Yen.

Wajib  kah  punya  inkan?  Beberapa  bank  seperti  Higo  Bank  memang  mempersyaratkan

nasabahnya  menggunakan  inkan,  tetapi  ada  juga  Bank  seperti  JP  Bank  yang  tidak

mempersyaratkan itu, jadi banyak pelajar disini yang sampai lulus pun tidak memiliki inkan.

Petugas pengantar barang yang biasanya ke orang Jepang mereka meminta inkan ketika barang

diterima otomatis akan meminta tanda tangan saja apabila yang menerima adalah orang asing.

Akan tetapi apabila teman-teman membuat inkan tentunya itu akan lebih baik, karena siapa tau

teman-teman akan  membutuhkannya,  dan  ini  tentu  bisa  jadi  kenang-kenangan  juga  ketika

kembali ke Indonesia.
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Biaya Hidup di Kumamoto

Pada dasarnya soal biaya hidup pastinya akan kembali ke pribadi masing-masing. Informasi

yang  kami  sampaikan  disini  adalah  informasi  umum  mengenai  biaya  harian  yang  biasa

dikeluarkan oleh seorang yang hidup sendiri di Kumamoto:

Apato single (1 kamar, kitchen, kamar mandi + toilet): 17.000 – 30.000 Yen

Biaya listrik: musim gugur/semi: 2.000 Yen, musim dingin/panas: 3.000-5.000 Yen

Biaya gas: 2.000-4.000 yen

Air: 1000-2000 yen (banyak apartment yang mengratiskan air)

Bahan makanan sehari-hari:

Beras 5kg: 1.300-1.800 yen

Air mineral 2L: 60-100 Yen

Daging Ayam Halal: 400-550 Yen/Kg

Daging Sapi Halal: 1300-1800 Yen/Kg

Mie Instan Indonesia: 91 Yen

Susu Sapi Murni 1L: 170-250 Yen

Tempe: 350 Yen (250gr)

Tahu: 40-100 Yen (tergantung jenis)

Telur: 100-250 Yen (isi 10)

Roti Tawar (yang oke menurut halal Jepang di Sevel): 145 Yen

Makanan Jadi (halal) di sekitar kampus/Kumamoto:

Ramen seafood: 650 Yen/porsi

Udon: 120 Yen-600 Yen (tergantung porsi dan toping)

Curry di Forico: 432 Yen
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Srilanka Curry: 850 Yen

Sushi: 100 Yen/plate di Toko Sushi 100 Yen (ada sushi yg tidak halal, hati-hati)

1 Set Ebi Fry (udang goreng): 700 yen 

1 set Nasi, Lauk Ikan, Miso, buah: 400-500 Yen

Harga beberapa barang penting:

Sepeda: Sepeda mini baru mulai 15.000 Yen (promo bisa lebih murah)

Ricecooker: mulai 4.000 Yen di second street

Microwave/oven: 8.000-15.000 Yen di second street

Kompor Gas/Listrik Second: Mulai 2.000 Yen keatas

Rata-rata mahasiswa yang tinggal sendiri di Kumamoto, yang bisa menyempatkan diri untuk

memasak  makanan  sehari-hari  alias  hanya  kadang-kadang  saja  jajannya  hanya  akan

menghabiskan 20.000-30.000 Yen perbulan saja untuk biaya makan sehari-hari. Dalam 1 bulan

rata-rata menghabiskan sekitar 45rb-60rb Yen perbulannya, tergantung tagihan lain juga seperti

biaya internet  bulanan,  biaya  berlangganan handphone,  dll.  Sekedar  informasi  untuk biaya

internet  bulanan  (pasang  di  rumah)  bisa  mencapai  4000 Yen/bulan,  untuk  di  International

House lebih terjangkau sekitar 2.000an Yen/bulan, sedangkan untuk langganan simcard untuk

handphone perbulan bisa baca penjelasan kami di bagian komunikasi. Untuk yang membawa

anak pemerintah Jepang memberikan tunjangan anak sebesar 15.000 yen (usia dibawah 3th)

atau 10rb (usia diatas 3th) 

Di  Jepang  perbedaan  harga  antara  convenience  store,  supermarket,  pasar,  dll  bisa  cukup

menonjol. Convenience store yang buka 24 jam biasanya harganya paling mahal, supermarket

dan pasar bisa memberikan harga yang lebih murah, tetapi harga antar supermarket pun bisa

terkadang sangat berbeda. Sangat penting disini untuk mengetahui produk unggulan dr tiap

tempat  untuk  mengetahui  dimana  kita  bisa  mendapatkan  harga  terbaik.  Untuk  berbagai

kebutuhan bahan makanan halal, ada Siswahyu Halal Food yang bertempat di dekat kampus

Kurokami.

Sumber:  http://ppij-kumamoto.org/2016/12/15/mahal-nggak-sih-biaya-hidup-di-kumamoto-

check-this-out/
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Tips Beradaptasi di Jepang

Tinggal di negara lain, berarti  kita harus bisa memahami adat istiadat, norma, aturan-aturan

yang berlaku  di  negara  yang  kita  tinggali  tersebut.  Jepang pun memiliki  berbagai  macam

aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang kita harus memahaminya, diantara hal-hal

umum yang harus kita pahami adalah sebagai berikut:

• Orang  Jepang  sangat  tidak  menyukai  kebisingin,  terutama  apabila  anda  berada  di

pemukiman tempat tinggal/perumahan/apato dilarang keras untuk berisik. Di Jepang

apabila ada yang berisik terkadang bukan mereka sendiri yang datang menegur tetapi

polisi. Perilaku ini juga sangat tercermin di jalan raya dimana sangat jarang terdengar

suara klakson. Klakson hanya dibunyikan kalau memang orang Jepang merasa perlu

atau merasa terganggu.

• Orang Jepang kebanyakan pemalu tetapi ramah dan sangat menjunjung sopan santun,

membudayakan memberi salam terutama apabila bertemu dengan yang dikenal ataupun

tetangga sekitar kita adalah hal yang akan sangat dihargai. Hindari hal-hal yang bisa

membuat yang lain tersinggung seperti menyela pembicaraan, berbicara kurang sopan,

dll.

• Budaya berbalas hadiah atau oleh-oleh menjadi salah satu hal yang umum di Jepang,

apabila kita diberi sesuatu oleh orang Jepang, misal  teman lab atau sensei,  sesekali

berbalas  memberikan  mereka  sesuatu  bisa  menambah  baik  hubungan  kita  dengan

mereka. Kebanyakan orang Jepang mungkin memahami kalau orang asing mungkin

punya adat yang berbeda, tetapi tidak ada salahnya melakukan itu.

• Budaya tertib harus ditegakkan dimanapun kita berada seperti ontime ketika berjanji,

budaya  antri,  taat  rambu lalu  lintas,  dll.  Sebagai  orang  asing  kita  membawa nama

negara kita,  jadi  jangan sampai  nama Indonesia  tercoreng gara-gara ulah kita.  Kita

mungkin sering kali melihat orang Jepang tidak taat aturan, tetapi tidak berarti kita bisa

ikut-ikut mereka, karena polisi di Jepang justru lebih tegas ke orang asing.

• Selalu  jaga  kebersihan  dimanapun  teman-teman  berada,  jangan  buang  sampah

sembarangan. Apabila teman-teman tidak menemukan tempat sampah yang pas maka

teman-teman  harus  membawa  pulang  sampah  tersebut  atau  setidaknya  sampai
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menemukan  tempat  sampah  yang  tepat.  Di  tempat  umum  biasanya  yang  banyak

tersedia hanya tempat sampah untuk botol dan kaleng minuman.

• Banyak orang Jepang yg masih membawa pride tinggi sekaligus rasa sungkan untuk

merepotkan orang lain, jadi ketika ada orang tua membawa barang banyak, belum tentu

mereka mau dibantu, bahkan kadang ada yg tidak mau ketika diberi tempat duduk di

kereta atau bus, terkadang memberi tempat duduk dengan cara pura-pura akan turun

jadi metode yg lebih efektif.

• Jepang negara yang aman dan orang-orang terkenal jujur tidak ingin mengambil barang

yang bukan milik mereka, tetapi bukan berarti kita boleh ceroboh. Selalu pastikan kita

untuk  berhati-hati,  mengunci  sepeda  ketika  diparkir,  tidak  meninggalkan  barang

belanjaan di keranjang sepeda, menutup pintu dan jendela kamar dengan rapat untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

• Ketika diberi  makanan oleh orang atau makan di  restauran makanlah sampai habis,

jangan  menyisakan  makanan  karena  akan  sangat  menyinggung  perasaan  dari

pemilik/pegawai  di  tempat  makan tersebut.  Menghabiskan  makanan  yang  disajikan

adalah salah satu cara memuji kelezatan makanan tersebut.

• Jangan sembarangan memotret karena sering kali ada yang tersinggung kecuali foto

lebih bersifat panoramic biasanya tidak masalah. Memposting foto di account sosmed

pun harus  juga  berhati-hati  karena  bisa  jadi  yang  ada  di  dalam foto  tersebut  tidak

berkenan. Apabila ingin memotret orang secara khusus pastikan orangnya sadar kalau

dia dipotret dan lebih baik ijin untuk menampilkannya di sosmed.

• Orang jepang khususnya di Kumamoto sangat sedikit yang bisa berbahasa inggris, jadi

usahakan yang belum bisa berbahasa Jepang untuk setidaknya sedikit belajar bahasa

Jepang yang dasar untuk memudahkan komunikasi disini. Bahasa Jepang yang patah-

patah  lebih  diapresiasi  daripada  memaksakan  bicara  dengan  bahasa  inggris  apalagi

bahasa Indonesia.

• Budaya senioritas  di  Jepang sangat  tinggi.  Biasanya sebagai  orang asing  walaupun

junior  kita  tidaklah  akan diperlakukan selayaknya junior-junior  yang  orang  Jepang.

Menjadi  angkatan junior di lab atau di klub olahraga misalnya berarti  dia  yg harus

melakukan semua pekerjaan-pekerjaan ‘kotor’.
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• Minum minuman keras  adalah budaya! Di Jepang minum minuman keras bukanlah

sekedar hobby tetapi juga budaya. Berbagai perayaan biasa dirayakan dengan minum

minuman  keras.  Walaupun  pergeseran  jaman  saat  ini  membuat  banyak  anak  muda

Jepang  yang  memilih  menghindari  minuman  keras  karena  alasan  kesehatan  segala

macam, namun budaya nomikai ini biasanya tetap rutin diadakan. Bagi teman-teman

yang tidak bisa minum minuman keras karena alasan agama,  lebih baik sejak awal

dijelaskan kepada sensei  maupun teman lab,  begitu  juga dengan makanan-makanan

yang tidak bisa teman-teman makan.

• Budaya  Party:  Dalam  1  tahun  Lab  bisa  mengadakan  5-6  kali  party  memperingati

berbagai  hal  seperti  kedatangan mahasiswa baru,  kelulusan,  pergantian tahun,  party

musim panas, dll. Hampir setiap party pastinya salah satu yang utama adalah minum-

minuman keras. Minimal dalam 1x party kita akan menghabiskan sekitar 3.000 Yen,

sebuah jumlah yang besar, tetapi seandainya tidak ada keperluan mendesak usahakan

untuk mengikuti party ini dalam rangka mempererat hubungan kita dengan anggota lab

lain.  Bagi  yang  tidak  minum  minuman  keras  cukup  minum  yang  sekiranya  bisa

diminum seperti jus dan yang lain yang penting menghadiri party.

• Budaya mandi di Onsen. Mandi bersama-sama di pemandian air panas adalah salah

satu wujud budaya Jepang yang masih bertahan juga saat ini dan dinikmati orang-orang

Jepang pada moment-moment tertentu. Apabila  kita tidak bisa mandi bersama-sama

alangkah  baiknya  sejak  awal  diterangkan  agar  kita  disediakan  slot  atau  tempat

tersendiri untuk mandi.

• Westernisasi yang mulai membudaya di Jepang. Efek westernisasi di budaya Jepang

sedikit  demi  sedikit  terasa.  Perayaan  seperti  perayaan  Halloween ataupun perayaan

Natal sudah mulai dirayakan oleh kalangan muda meskipun mereka tidaklah beragama

Kristen atau Katholik. 

• Bagi Muslim di Jepang sangat penting untuk menyatakan di awal bahwa anda adalah

seorang muslim, sampaikan pada sensei dan teman-teman lab mengenai keterbatasan-

keterbatasan teman-teman dalam makan dan minum, dan juga sampaikan mengenai

sholat dan waktu-waktunya. Orang Jepang pada dasarnya sangat menghargai kita dalam

menjalankan ajaran agama kita, tetapi kita perlu menyampaikan semuanya agar tidak

dianggap tidak sopan ketika menolak minuman keras atau makanan tertentu.
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Tips Mencari Makanan Halal di Jepang

Mencari  makanan halal di  Jepang,  khususnya Kumamoto adalah gampang-gampang susah.

Untuk makanan yang sudah berlogo halal maka kita tidak perlu menyangsikan kehalalannya,

tetapi  bagaimana menyikapi makanan yang tidak ada logo halalnya? Ada beberapa prinsip

yang harus diperhatikan apabila mencari makanan yang sekiranya boleh dimakan oleh muslim

alias halal:

1. Makanan yang berasal atau mengandung bahan yang diharamkan di Islam maka itu pasti

haram seperti  Babi,  Alcohol  maupun bahan-bahan turunannya seperti  wine,  bacon,  gelatin,

shortening hewani, emulsifier hewani, dll.

2. Daging ayam, sapi, kambing, dll yang dijual di Jepang yang tidak memiliki logo halal maka

bisa diasumsikan haram, termasuk bahan-bahan turunannya yang terdapat di makanan yang

sudah  jadi.  Ini  mengacu  pada  Jepang  yang  bukan  merupakan  negara  ahli  kitab  (Yahudi,

Nasrani), sehingga kecil kemungkinan produk olahan atau turunan daging tersebut disembelih

oleh muslim maupun ahli kitab.

3. Daging seperti ayam, sapi, kambing, dll yang berasal dari negara ahli kitab makan boleh

dikonsumsi oleh muslim. Beberapa negara pengeksport daging ke Jepang yang merupakan ahli

kitab adalah seperti Amerika, Australia, Brazil, New Zealand. 

4. Pada produk makanan jadi yang sudah di kemas terdapat list bahan makanan dalam bahasa

jepang  (kanji,  hiragana,  katakana).  Apabila  terdapat  daging  atau  bahan  kandungan  daging

maka diasumsikan daging berasal dari daging yg disembelih di Jepang sehingga tidak boleh. 

5. Apabila pada kemasan tidak tertera kandungan hewani, dan juga tidak terdapat alcohol maka

defaultnya adalah boleh dimakan. Apabila makan di restaurant dimana bahan tidak diketahui

secara detail tetapi kalau pada umumnya bahan yg biasa digunakan memasak makanan tersebut

adalah halal maka insyaallah tidak apa-apa.

6.  Berhati-hati  dengan  bahan  yang  bahan  pembuatannya  bisa  dari  hewan  atau  tumbuhan

misalnya  Shortening,  Margarine  ataupun  Emulsifier.  Terkadang  terdapat  tanda  yang

menunjukkan apabila bahan pembuatannya adalah dari tumbuhan, yang berarti  boleh, tetapi

harus bersikap hati-hati bagi yang tidak terdapat tanda tersebut. Cara terbaik untuk tau bahan

pembuatannya dengan menelpon produsen, tentu diserahkan bagi yang bisa berbahasa Jepang

dengan baik.
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7.  Makanan  yang pada  dasarnya halal  yang diolah di  tempat yang sama dengan  makanan

haram menjadikan makanan tersebut menjadi haram. Apabila kita tidak mengetahuinya maka

insyaallah tidak masalah, tetapi  kalau sudah mengetahui bahwa diolah dengan wadah yang

sama maka harus dijauhi.

8. Merujuk pada beberapa fanpage Halal Japan dan aplikasi seperti Halal Gourmet, Halal

Navy, dll untuk mempermudah kita menilai suatu makanan boleh atau tidaknya dimakan oleh

muslim.  Beberapa  Fanpage  facebook mereka membantu  dengan mengecek bahan makanan

yang  tertera  apakah  boleh  atau  tidak,  mereka  juga  terkadang  sampai  harus  menelpon  ke

produsen untuk memastikannya. Fanpage-fanpage ini  bisa menjadi  rujukan buat muslim di

Jepang.

Tempat  mendapat  Bahan  Makanan  (daging,  bumbu)  berlogo  halal  di  Kumamoto:

Siswahyu  Halal  Food,  A-Price,  Taj,  Coop  dan  Forico  di  Kumamoto  University  juga

menyediakan beberapa makanan/snack dengan sertifikasi halal.
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Berbagai Tips Bermanfaat

Tips Belanja Bahan Makanan Hemat

• Untuk Beras murah bisa cari di Don Quijote, Cosmos, dan Miyahara

• Sayuran, buah, telur, minyak paling murah di Miyahara

• Hindari  belanja  di  Convenience  Store  apabila  tidak  perlu,  utamakan  belanja  di

Supermarket

• Harga berbagai supermarket (Cosmos, Hirose, Marushoku, Ace, A Price, Trial) cukup

bersaing, tetapi Cosmos dan Trial menjadi favorit karena banyak menjual barang yg

lebih murah dari supermarket lain

• Manfaatkan 100 Day di Kokai yang secara berkala diadakan pada hari sabtu minggu

pertama, biasanya disaat masa-masa pergantian musim.

Tips Belanja Perlengkapan Rumah/Pakaian

• Belanja  di  100  yen  shop  seperti  Daiso,  Seria  untuk  perlengkapan-perlengkapan

sederhana

• Belanja di Toko barang bekas (Second Street, Hard off, toko kuning, YWCA)

• Untuk Pakaian Uniqlo dan GU punya pilihan produk baru yang cukup terjangkau dan

berkualitas tinggi. Di waktu-waktu tertentu seperti tahun baru biasanya banyak diskon

• Beberapa toko olahraga seperti Sport Depo ataupun Toko sport di Youme Town Hikari

no Mori terkadang punya barang yang didiskon dengan jumlah terbatas

• Belanja Online di Amazon, ebay, rakuten, dll  menjadi  alternatif  bagus karena harga

yang biasanya  lebih  miring.  Metode  pembayaran  paling umum menggunakan kartu

kredit, disini pentingnya punya kartu kredit di Jepang.

• Untuk lebih murah dan mudah dalam berbelanja online di Amazon bisa mendaftar agar

mendapat account prime, account prime untuk student harga pertahunnya lebih murah

50% dari yang biasa, hanya 1.900 Yen dan masa trialnya panjang yaitu 6 bulan. 

Tips Sholat di Jepang

• Untuk mempermudah pastikan teman lab dan sensei tau kalau anda adalah muslim dan

punya  kewajiban  sholat  di  waktu-waktu  tertentu,  jangan  malu  ijin  sholat  apabila

memang sudah waktunya
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• Pergunakan Aplikasi seperti muslim pro atau Athan untuk mengetahui jadwal sholat

dan arah kiblat.

• Di lingkungan usahakan sholat  di  masjid/tempat sholat yg disediakan, apabila  tidak

beberapa  sudut  kosong  di  beberapa  gedung  bisa  digunakan  sebagai  tempat  sholat.

Beberapa lab bahkan mengijinkan mahasiswanya sholat di dalam lab

• Di tempat umum Karena di Jepang jarang ditemukan tempat sholat bisa memanfaatkan

tempat kosong yg ada seperti taman, dibawah tangga darurat, pojokan suatu gedung, dll

untuk sholat.

• Apabila memungkinkan untuk bertanya ruang kosong untuk sholat atau minta ijin suatu

tempat untuk sholat akan lebih baik.

• Selalu membawa sajadah apabila bepergian yang kira-kira harus melewati waktu sholat

• Untuk wudhu bisa manfaatkan wastafel atau tempat mencuci alat pel, jangan naikkan

kaki ke atas wastafel, cukup usap kaki dengan air, insyaallah sudah sah wudhunya

• Untuk yang berada di pusat kota, KCIC menyediakan ruangan di lantai 4 yang bisa

digunakan untuk sholat. Kunci ruangan minta ke petugas jaga di lantai 1.
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Pasca Gempa Kumamoto April 2016

April 2016 Kumamoto diguncang 2 Gempa besar yang diikuti gempa-gempa yang lebih kecil

tetapi tetap dengan skala cukup yang cukup tinggi. Efek dari Gempa pun terasa sampai saat ini

(Juli 2017), beberapa yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Area Mashiki yang merupakan pusat gempa masih dalam tahap recovery, banyak bangunan

masih dalam proses dirubuhkan sampai saat ini,  area pusat gempa yang hampir seluruhnya

diratakan ini nantinya akan dibangun ‘kota baru’ menggantikan yang telah hancur.

2. Perbaikan terjadi dimana-mana, termasuk di Kumamoto University sendiri banyak gedung

masih  dalam proses  perbaikan.  Gedung Faculty  Engineering  Building No.  1  yang  saat  ini

masih  berdiri  sudah  tidak  boleh  digunakan  lagi  dan  rencananya  akan  dirubuhkan  untuk

kemudian  dibangun  gedung  baru.  Gedung  non-permanent  dibangun  di  Kurokami  South

Campus menggantikan sementara beberapa fungsi dari gedung yang akan dirobohkan tersebut.

3. Rute transportasi dari Kumamoto ke Aso belum sepenuhnya pulih. Salah satu jalan ke Arah

Aso dari Kota Kumamoto masih ditutup sampai saat ini. Beberapa ruas jalan ini amblas dan

juga  tertutup  karena  efek  gempa  dan  juga  longsor  yang  menyertainya.  Jalur  kereta  dari

Kumamoto Station ke Arah Aso hanya berujung di Higo-Ozu, jalur dari Higo Ozu ke arah Aso

masih tertutup karena masih menunggu rel baru untuk menggantikan rel lama yang rusak.

4. Kumamoto Castle masih dalam perbaikan. Landmark Kumamoto yang satu ini masih akan

dalam perbaikan sampai tahun 2036. Ini dikarenakan sulit untuk menyusun kembali susunan

batu-batu yang runtuh karena gempa sehingga bisa menyerupai aslinya. Selain itu pemerintah

Kumamoto juga berpikir kedepan agar apabila kejadian serupa terulang kembali Kumamoto

Castle tidak mengalami kerusakan separah yang sekarang.

5. Beberapa tempat penting belum pulih sepenuhnya. Yang paling parah tentunya Aso Shrine

yang  saat  ini  justru  menjadi  tempat  wisata  gempa  sebagai  salah  satu  tanda  paling  jelas

kerusakan yang diakibatkan gempa April 2016 silam, Kumamoto Zoo sendiri baru mulai buka

2 bulan terakhir, itupun belum sepenuhnya seluruhnya buka karena masih dalam perbaikan,

dan hanya dibuka pada sabtu minggu dan hari libur. Beberapa gymnasium besar di Kumamoto

juga masih dalam perbaikan sampai saat ini sehingga belum bisa digunakan.

6.  Gempa  susulan  terkadang  masih  terus  terjadi.  Gempa  Kumamoto  April  lalu  memiliki

keunikan dimana sampai saat ini after effect berupa gempa susulan kecil-kecil masih terjadi,
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beberapa bulan yang lalu gempa masih cukup sering terasa cukup keras dan terjadi beberapa

kali dalam 1 bulan. Saat ini gempa masih terjadi tetapi dengan intensitas lebih jarang dan skala

yg lebih kecil juga.

7. Kehidupan masyarakat sendiri untuk area-area yang terkena dampak gempa parah seperti

Mashiki  dan  Aso  memang  belum  sepenuhnya  kembali  normal.  Adapun  untuk  area  Kota

Kumamoto sendiri kehidupan masyarakatnya sudah seperti sedia kala.

Alhamdulillah berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa, seluruh warga Indonesia di Kumamoto

selamat dari peristiwa gempa April 2016 lalu. Kumamoto sedikit demi sedikit bangkit untuk

membangun kembali Kota ini dan semoga kita yang tinggal di Kumamoto bisa menjadi bagian

dari kebangkitan ini.
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Informasi Lain-lain

Informasi mengirim uang ke Indonesia: 

http://ppij-kumamoto.org/2017/06/21/mengenal-jasa-kirim-uang-ke-tanah-air-remittance-di-

jepang/

Informasi cara mengubah SIM A Indonesia ke SIM Jepang: 

http://ppij-kumamoto.org/2017/04/27/cara-mengubah-sim-a-indonesia-ke-sim-jepang-1-

persiapan-dokumen/

http://ppij-kumamoto.org/2017/04/27/cara-mengubah-sim-a-indonesia-ke-sim-jepang-2-

tahapan-ujian/

http://ppij-kumamoto.org/2017/04/27/cara-mengubah-sim-a-indonesia-ke-sim-jepang-3-

pengajuan-translasi-sim-a/

http://ppij-kumamoto.org/2017/04/28/kiat-kiat-untuk-dapat-lulus-tes-praktek-sim-jepang/

Informasi jalan-jalan di Kyushu menggunakan JR Pass: 

http://ppij-kumamoto.org/2017/03/27/enjoy-kyushu-dengan-jr-kyushu-foreign-student-pass/

Mengurus Passport di KBRI Tokyo: 

http://ppij-kumamoto.org/2017/03/11/mengurus-perpanjangan-paspor-di-kbri-tokyo/

Mengurus CoE untuk Keluarga

http://ppij-kumamoto.org/2016/03/11/mendapatkan-coe-untuk-membawa-keluarga-saat-studi-

di-kumadai/

Mendaftarkan Sekolah Anak

http://ppij-kumamoto.org/2016/03/20/ingin-mendaftarkan-anak-ke-tkyochien-ketika-studi-di-

kumadai/

http://ppij-kumamoto.org/2016/09/02/mendaftarkan-anak-ke-sd-kurokami-kurokami-

shougakkou/

Membaca Kanji Pada Mesin ATM Higo Bank

http://ppij-kumamoto.org/2016/10/20/membaca-menu-kanji-di-mesin-atm-higo-bank/
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Festival di Kumamoto

http://www.explore-kumamoto.com/6039-2/

Tempat-tempat dan Acara menarik untuk dikunjungi di Kumamoto dan Kyushu

http://ppij-kumamoto.org/category/seputar-kumamoto/travelling/

Hal-hal yang dilarang dilakukan di Jepang

http://ppij-kumamoto.org/2017/05/11/sore-wa-dame-da-hal-hal-yang-gak-boleh-saat-liburan-

di-jepang-1/

http://ppij-kumamoto.org/2017/05/12/sore-wa-dame-da-hal-hal-yang-gak-boleh-saat-liburan-

di-jepang-2/

http://ppij-kumamoto.org/2017/05/18/sore-wa-dame-da-hal-hal-yang-gak-boleh-dilakukan-di-

jepang/

Panduan apabila menjadi korban kecelakaan atau kejahatan

http://ppij-kumamoto.org/2017/05/03/panduan-dari-kumamoto-prefecture-government-

apabila-menjadi-korban-kejahatan-dan-kecelakaan-lalu-lintas/

Selengkapnya mengenai berbagai Trick and Trick hidup di Kumamoto dan Jepang

http://ppij-kumamoto.org/category/seputar-kumamoto/tips-and-trick/
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Kontak PPIJ Kumamoto

Email : ppijkumamoto.adm@gmail.com

Milis : ppij-kumamoto@googlegroups.com

Fanpage FB : https://www.facebook.com/ppikumamoto

Twiter : @ppijkumamoto 

Website : http://ppij-kumamoto.org/
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