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Assalamua’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera kepada seluruh anggota PPI Jepang

Di penghujung tahun 2012 ini, izinkan kami menyapa 
para anggota sekalian, dari ujung Hokkaido hingga 
Okinawa. Dengan semangat persatuan, di tengah suhu 
udara yang semakin menurun, semoga buletin PPIJ ini 
bisa menjadi penghangat di antara anggota PPIJ.

Sesuai dengan semangat pengurus pusat sejak awal, 
buletin PPIJ ini akan selalu menjadi media informasi 
antar anggota mengenai kegiatan satu sama lain. Me-
lalui buletin inilah rasa kepemilikan akan meningkat 
di dalam setiap anggota. Dengan rasa kepemilikan 
yang tinggi, baru kita bisa bicara bersatu, dan dilan-
jutkan dengan melakukan kontribusi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada 
para kontributor yang telah membantu mewujudkan 
buletin edisi kali ini. Berbagai tulisan dari rekan-
rekan yang lain pun akan selalu kami tunggu sebagai 
bukti bahwa kita adalah satu PPIJ, Persatuan Pelajar 
Indonesia di Jepang.

Kami akan selalu terbuka terhadap saran, masukan 
dari para panggota PPIJ. Pintu untuk bergabung pun 
akan selalu terbuka bagi siapapun anggota PPIJ yang 
ingin mengasah kemampuannya dalam pembuatan 
buletin.

Mari bersama, kita bergandengan tangan,
demi mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara 
kita semua,

Salam persatuan!

Rodiyan Gibran Sentanu
Ketua PPI Jepang 2012/2013
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Kongres PPIJ dan Kepengurusan PPIJ 2012-2013:

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang 
merupakan organisasi yang lahir dari se-
buah tuntutan dan kebutuhan pelajar In-

donesia yang menuntut ilmu di Jepang. 59 tahun 
lalu, 24 Juni 1953, organisasi ini didirikan di Tokyo 
sebagai wadah yang digunakan oleh para pelajar 
Indonesia di Jepang demi mewujudkan cita-citan-
ya menciptakan masyarakat ilmiah yang bertang-
gung jawab, berkonstribusi nyata bagi masyarakat 
dan peradaban dunia, dengan semangat persatu-
an dan kesatuan.

Di usianya yang telah lebih dari setengah 
seabad, PPI Jepang sebagai sebuah organisasi 
yang matang kembali melaksanakan event ta-
hunan terbesarnya berupa Kongres PPI Jepang 
XXXII yang dilaksanakan di Kobe pada tanggal 
4-5 agustus 2012. Kongres kali ini mengangkat 
tema   ‘Bangun Indonesia’ yang menandakan 
spirit dari setiap pelajar Indonesia di Jepang un-
tuk terus berupaya memberikan kontribusi maksi-
mal dalam membangun Indonesia dimanapun dan 
apapun perannya. Forum tertinggi dalam organ-
isasi PPI Jepang ini mengagendakan beberapa 
hal sebagai berikut : 

1. Pembahasan Agenda Kongres. 
2. Pembahasan Tata Tertib Kongres. 
3. Pembahasan mekanisme pelaporan Laporan 
Pertanggungjawaban Presidium PPI Jepang 
2011-2012. 
4. Laporan Pertanggungjawaban Presidium PPI 
Jepang 2011-2012. 
5. Pembahasan AD/ART PPI Jepang.
6. Pembahasan Struktur Kepengurusan PPI Je-
pang 2012-2013. 
7. Pembahasan Pedoman Program Kerja PPI Je-
pang.
8. Pembahasan Rekomendasi, Memorandum 
dan Hal-Hal Khusus.

9. Pemilihan Calon Ketua BP PPI Jepang 2012-2013 
dan Ketua Umum PPI Jepang 2012-2013.
10. Pemilihan Ketua BP PPI Jepang 2012-2013 dan 
Ketua Umum PPI Jepang 2012-2013.
11. Penetapan Ketua BP PPI Jepang 2012-2013 
dan Ketua Umum PPI Jepang 2012-2013.
12. Penetapan Waktu Kongres XXXIII PPI Jepang 
dan Pembacaan Hasil-Hasil Kongres XXXII PPI Je-
pang.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus PPI Je-
pang periode 2011-2012, 44 utusan Korda/Komsat/
Pengurus Pusat dan 28 orang peninjau. Selain itu 
kegiatan ini dihadiri pula oleh Duta Besar RI untuk 
Jepang (bapak Muhammad Lutfi), Atase Pendidikan 
dan Kebudayaan KBRI Tokyo (bapak Iqbal Djawad), 
Konsulat Jenderal RI Osaka (bapak Ibnu Hadi) serta 
beberapa undangan lainnya. Dalam waktu dua hari, 
kongres yang diarahkan Steering Committee; Hang-
goro Trinonce (Ketua Korda Kansai), Syamsul Hadi 
(Ketua Korda Kyushu), dan Reza AW (Wakil Ketua 
Korda Kanto); berhasil melahirkan beberapa hasil 
sesuai dengan yang diharapkan di antaranya adalah : 

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Presidi-
um PPIJ Periode 2011-2012 atas nama Saudara Atus 
Syahbudin, Fatwa Ramdani, dan Andi Subhan 
Mustari. Laporan pertanggungjawaban dinyatakan 
diterima setelah 8 dari 8 Utusan Korda (100%) yang 
hadir menyampaikan pandangan umumnya dan me-
nyatakan menerima. 

2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PPI Jepang Periode 2012-2013. Hal-
hal utama yang berubah adalah mengenai Utusan 
Kongres, susunan Pengurus Pusat, dan pergantian 
nama Dewan Perwakilan Korda (DPK) menjadi Badan 
Pengawas (BP). Pada AD/ART yang telah ditetapkan, 
Utusan Kongres terdiri dari:

a. Pengurus pusat diwakili oleh 1 utusan
b. Badan pengawas diwakili oleh 1 utusan
c. Korda diwakili oleh 1 utusan
d. Perwakilan komsat dengan jumlah utusan seb-
agai berikut :

Bangun Indonesia!
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Pada ART PPI Jepang 2012-2013, Bab IV, Pasal 
18, Ayat 1 disebutkan bahwa Pengurus Pusat ter-
diri atas Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretar-
is Umum, Staf Ketua, Staf Sekretaris, Bendahara, 
Biro/Departemen/Bidang dan Badan khusus. Arti-
nya, PPI Jepang 2012-2013 akan dipimpin oleh 
seorang Ketua Umum, bukan Presidium seperti 
pada pengurusan 2011-2012. Namun demikian, 
komposisi Ketua Umum, Ketua I, dan Ketua II 
harus memperhatikan keterwakilan wilayah. Jadi, 
Ketua I dan Ketua II harus berasal dari Korda se-
lain Korda asal Ketua Umum.

DPK sudah tidak ada dan digantikan oleh BP 
yang mempunyai fungsi serupa, yaitu fungsi pen-
gawasan.

3. Memilih dan menetapkan Saudara Syafril 
Bandara (Korda Kanto) sebagai Ketua BP PPI 
Jepang Periode 2012-2013.

4.    Memilih dan menetapkan Saudara Rodiyan 
Gibran Sentanu (Korda Kanto) sebagai Ketua 
Umum PPI Jepang Periode 2012-2013.

5. Menetapkan Struktur Kepengurusan PPI Je-
pang Periode 2012-2013.

6. Menetapkan Pedoman Program Kerja PPI Je-
pang Periode 2012-2013.

7.   Memberikan 1 memorandum kepada Ketua 
BP dan 2 memorandum kepada Ketua Umum 
PPI Jepang preiode 2012-2013, berkaitan den-
gan aspirasi pembentukan dan pembagian Korda 

dan Komsat, Moto dan Lambang PPIJ, dan 
kondisi keuangan di akhir kepengurusan.

8. Menetapkan Korda Kyushu sebagai tempat 
penyelenggaraan Kongres PPI Jepang ke-33 
pada bulan September 2013.

Sebagai ketua terpilih saudara Rodiyan 
Gibran Sentanu memiliki visi memperkuat 
internal organisasi PPI Jepang dengan mem-
bangun solidaritas dan rasa memiliki dari ma-
sing-masing anggota PPI Jepang sehingga 
ke depannya tercipta sebuah organisasi yang 
solid baik dari segi kuantitas dan kualitas. Hal 
ini diharapkan tercapai dengan membangun 
komunikasi secara intensif baik langsung 
maupun tidak langsung ke tiap-tiap komsat 
PPI Jepang sebagai ujung tombak organisa-
si. Di bidang eksternal Gibran menargetkan 
dalam setahun mendatang PPI Jepang akan 
meningkatkan peran sertanya dalam keg-
iatan-kegiatan internasional yang bertujuan 
untuk membangun bangsa. 

Ke depan beban berat menanti pengurus 
pusat PPI Jepang untuk lebih memantapkan 
organisasi ini ke arah yang lebih baik.

Ayo Bangun Indonesia! 
PPI Jepang 2012-2013

Jumlah anggota biasa 
dalam sebuah komsat

Jumlah utusan dari sebuah 
komsat

1-50
51-100
101-150
151-200

dan seterusnya

1
2
3
4

dan seterusnya



Berada ribuan mil dari Indonesia tidak 
serta merta mengurangi rasa nasional-
isme orang Indonesia. Setidaknya, itu-

lah yang dirasakan oleh mahasiswa Indonesia di 
Jepang. Berbekal rasa cinta mendalam pada tanah 
air, PPI Jepang dengan sukacita menyambut hari 
batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 
Oktober sejak tahun 2009 itu.

Seperti apakah cara PPIJ menyambut hari ba-
tik? Dikomandai oleh ketua umum PPIJ, Rodiyan 
Gibran Sentanu, pada hari selasa tanggal 2 Okto-
ber 2012, anggota PPIJ serempak menggunakan 
batik saat mengikuti proses perkuliahan. Dengan 
jumlah anggota lebih dari 2000 orang yang terse-
bar di berbagai universitas di seantero Jepang, 
PPIJ sukses mewarnai banyak perguruan tinggi di 

negeri matahari terbit dengan bermacam–macam 
motif batik khas Nusantara.

“Ini merupakan cara kami memberikan peng-
hargaan lebih kepada batik,” tutur Gibran. “Meng-
gunakan batik menandakan kepedulian terhadap 
dunia batik Indonesia. Cara yang sederhana ini jauh 
lebih bermakna daripada hanya sekedar ‘berisik’ 
saat batik coba diakui oleh negara lain,” lanjutnya.

PPIJ adalah organisasi mahasiswa Indonesia 
terbesar di Jepang yang anggotanya berasal dari 
berbagai provinsi di Indonesia. Memperingati hari 
batik bukanlah kegiatan pertama yang dilakukan 
oleh PPIJ untuk menghargai tanah air sekaligus 
mengenalkan warisan budaya Nusantara pada ma-
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 Batik

syarakat Jepang. Beberapa hari lalu salah satu 
komisariat daerah PPIJ, PPI Fukuoka bahkan 
berkesempatan untuk menampilkan pertunjukan 
angklung di hadapan Putra Mahkota Jepang, saat 
sang Putra Mahkota berkunjung ke Fukuoka hari 
minggu, 30 september 2012 lalu.

Salam Bangun Indonesia!

Penulis : Farah Fitriani
Editor foto: Annisa Mahdia Hara
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Hari

 Asal sekolah peserta foto :
1. Anan National College of Technology
2. Chiba University
3. Ehime University
4. Gunma University
5. Hiroshima University
6. Hokkaido University
7. Ibaraki University
8. Jichi Medical University
9. Kanazawa University
10. Keio University
11. Kumamoto University
12. Nara National College of Technology
13. Niihama National College of Technology
14. Rikkyo University
15. Ritsumeikan Asia Pacific University
16. Tokyo University of Agriculture
17. Takushoku University
18. The University of Electro-Communications
19. The University of Tokyo
20. Tokyo Institute of Technology
21. Toyama University Hospital
22. Tokyo University of Foreign Studies
23. Tokyo University of Technology
24. Toua Kokusai Japanese Language School
25. Toyohashi University of Technology
26. Waseda University

Nasional



Hari Pangan Sedunia, yang 
sedianya diperingati pada 
16 Oktober setiap ta-

hunnya hendaknya dijadikan sebagai 
motivasi bersama semua pihak untuk 
berjuang menyelamatkan bangsa Indo-
nesia dari ancaman kerawanan pangan. 
Dalam hal ini, baik pemerintah maupun 
masyarakat harus mengambil peran 
dalam mengatasi ancaman ini. Pada 15 
Oktober 2012 yang lalu telah diadakan 
diskusi dalam rangka memperingati 
hari pangan sedunia tersebut di Tokyo. 

Sungguh ironis, negara kita neg-
ara yang sangat subur dan kaya sum-
ber daya pangannya, namun masih saja 
ada kelaparan di beberapa daerah dan 
masih ada krisis bahan pangan seperti 
kedelai, beras dan minyak goreng. Hal 

Seputar Hari 
Pangan Sedunia

ini menunjukkan pengelola negara ini tidak memiliki 
visi soal pembangunan pangan, padahal hidup mati 
sebuah negara ditentukan atas pangan.

Solusi atas masalah pangan yang dikeluar-
kan pemerintah tampaknya tidak menyentuh akar 
permasalahan. Alih-alih memperbaiki manajemen 
pengelolaan pertanian, pemerintah malah sibuk 
mengimpor lebih banyak pangan, mengundang in-
vestasi besar-besaran dan memasukan benih-benih 
pangan transgenik. Hal ini malah memukul habis 
petani-petani lokal yang merupakan aktor utama 
dalam penyediaan pangan di meja.

Pengamat Pertanian, Subejo, yang dihubun-
gi via teleconference menambahkan bahwa carut-
marut kebijakan pangan di Indonesia tidak lepas 
dari kegagalan manajeman dalam mengelola pasar 
dan ketiadaan insentif pada petani yang berujung 
pada keengganan petani untuk menanam tanaman 
pangan pokok seperti kedelai, jagung, dan lain-lain.

 “Jika dibandingkan dengan Jepang, maka kita 
akan tahu betapa sangat berbeda 180 derajat dengan 
kondisi petani kita. Pemerintah Jepang mensubsidi 
petaninnya sebesar 15.000 yen (1.800.000 rupiah) setiap 
0,1 ha sawah persekali tanam sehingga kalau paceklik 
mereka masih bisa hidup. Di samping itu juga di Jepang 
terdapat mekanisme perlindungan terhadap produk 
pertanian dan  prosedur ketat untuk alih fungsi lah-
an sehingga produksinya selalu terjaga.” Lanjut Sub-
ejo yang juga alumni Tokyo University.

Tentu saja masalah ini tidak akan selesai jika 
hanya menyalahkan pemerintah saja. Ada baiknya 
kita sedikit mengubah pola makan dengan mulai me-
makan makanan nonberas sebagai makanan pokok. 

/ Reportase

Gerardi Yudhistira

Koordinator Bidang Pengkajian Strategis PPI-Jepang 
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Pola konsumsi bangsa Indonesia yang 
bergantung pada beras dapat memper-
lemah ketahanan pangan bangsa.

Pangan lokal bangsa Indonesia 
sangat kaya dari mulai sagu, jagung, 
singkong, dan ubi. Diversifikasi pan-
gan dalam pola makan dapat jadi solusi 
untuk masa depan pangan Indonesia. 
Oleh karena itu, inovasi pangan olahan 
berbasis pangan lokal sangat diharap-
kan datang dari peneliti-peneliti Indo-
nesia. Mungkin kita yang ada di Jepang 
bisa coba berkontribusi dalam perma-
salahan ini.

Bangun Indonesia!

Pernyataan Sikap PPI Jepang dalam 
rangka Hari Pangan Sedunia

Dalam rangka memperingati 
Hari Pangan Sedunia dan terkait den-
gan berbagai krisis bahan pangan yang 
terjadi selama beberapa waktu tera-
khir, Persatuan Pelajar Indonesia di 
Jepang, atau disingkat PPI Jepang, me-
mandang pentingnya ketahanan pan-
gan sebagai aspek paling penting dalam 
ketahanan bangsa. Maka dengan ini PPI 
Jepang mengeluarkan beberapa poin 
pernyataan sikap menuntut:

1. Pemerintah segera menjadikan 
isu pangan sebagai prioritas pent-
ing dalam agenda pembangunan di 
Indonesia dan memperhatikan nasib 
petani dan nelayan sebagai pahla-
wan penyedia pangan masyarakat 
Indonesia.

2.  Swasta untuk mengembangkan produk industri 
berbahan dasar pangan lokal dan mempromosikannya 
agar disukai masyarakat
3. Departemen Pertanian untuk melaksanakan pem-
bangunan pertanian yang berkelanjutan, ramah ling-
kungan, mandiri dan berkeadilan sosial.
4. Departemen Perdagangan dan Bulog untuk men-
gurangi ketergantungan terhadap impor barang per-
tanian.
 

Selain itu, PPI Jepang juga menyerukan:

1. Masyarakat untuk tidak bergantung kepada be-
ras dan mulai menjadikan pangan lokal sebagai 
makanan pokok, yang bergizi dan sehat seperti ubi, 
singkong, jagung, sagu.
2. Kepada seluruh mahasiswa dan pelajar Indonesia 
di seluruh dunia untuk lebih serius dalam berkontri-
busi dan menjadi bagian dari solusi masalah pangan 
di Indonesia.

Pernyataan Sikap ini dibuat PPI Jepang dengan 
kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab bahwa ma-
hasiswa Indonesia baik di dalam maupun di luar neg-
eri, punya kewajiban untuk memerangi kemiskinan 
dan kelaparan yang kini menjadi ancaman serius bagi 
kelangsungan dan masa depan bangsa Indonesia.



Perhelatan Tokyo Interna-
tional Film Festival yang 
telah berlangsung sejak 

20 Oktober 2012 meninggalkan ban-
yak cerita indah untuk Indonesia. Pas-
alnya, di festival film kenamaan yang 
diselenggarakan di Toho Cinemas Rop-
pongi Hills, Tokyo ini, ada satu sesi yang 
dikhususkan untuk menampilkan film-
film buatan tiga sineas ternama Indo-
nesia, yaitu sesi Indonesian Express. 
Dalam sesi ini, sekitar tujuh film dari 
tiga sutradara Indonesia ditampilkan. 
Sutradara legendaris Indonesia, Garin 
Nugroho, menampilkan dua film terba-
runya, Blindfold dan Soegija. Selain itu, 
Edwin, sutradara muda yang telah me-
langlang buana di berbagai festival film 
dunia juga datang dengan kedua film-
nya, The Blind Pig Who Wants to Fly dan 
Postcard from The Zoo. Terakhir adalah 
Riri Riza, yang hadir di Tokyo membawa 
The Rainbow Troops,  The Dreamer, dan 
Atambua 39° Celcius. 

Ketujuh film Indonesia ini, tanpa 
ragu, telah menarik minat masyarakat 
Jepang dan internasional saat pemu-
tarannya. Pada penayangan berbagai 
film Indonesia seluruh kursi dalam ge-
dung bioskop selalu penuh terisi dan 
mayoritas penonton adalah masyarakat 
lokal. Di kesempatan lain, saat pemu-
taran perdana Atambua 39° Celcius baru 

from The Zoo, banyak penonton menunjukkan antusi-
asmenya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kepada sang sutradara. Salah satu penonton bahkan 
memuji akting Ladya Cheryl di film tersebut dengan 
mengatakan ‘kirei’ yang artinya cantik atau indah. 

Hal menarik juga terjadi saat sesi talkshow 
Atambua 39 Celcius. Salah seorang penonton berke-
warganegaraan Jepang nampaknya terkesima meli-
hat bagaimana film tersebut secara lugas menampil-
kan ibadah masyarakat kristen di Nusa Tenggara. 
“Bukankah Indonesia adalah negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam? Apakah tidak ada per-
tentangan antar agama disana?” demikian tanyanya 
pada Riri Riza. “Ada banyak agama berkembang di 
Indonesia, dan masyarakat hidup rukun berdampin-
gan karena memang begitulah Indonesia,” jawab sang 
sutradara sambil tersenyum.

Selain itu, ketiga sutradara ini juga dibuatkan 
simposium spesial di Tokyo International Film Festival. 

saja selesai, penonton ramai 
bertepuk tangan dan banyak di-
antaranya rela mengantri untuk 
mendapatkan tanda tangan Riri 
Riza serta Mira Lesmana. 

Tidak hanya itu, pada 
sesi talkshow dengan Edwin 
mengenai filmnya Postcard 

/ Reportase

Atambua 39° Celcius di antara film-film lainnya dalam festival Sesi talkshow Postcard from The Zoo

Warna Indonesia di Tokyo Internasional Film Festival
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Dalam simposium yang dihad-
iri oleh masyarakat Jepang itu, 
Garin Nugroho berkata, “Saya 
selalu ingin buat film yang 
penting untuk Indonesia. Saya 
tidak peduli soal pasar, saya 
hanya ingin berdialog lewat 
film kepada penonton.” Lan-

jutnya saat disinggung soal alasan ia membuat film. 

Sementara itu, Edwin mengatakan bahwa ia 
memang tidak ingin membuat film biasa. “Saya selalu 
suka membuat film yang tidak mainstream. Kebun bi-
natang adalah film yang merupakan perwujudan dari 
mimpi-mimpi saya. Saya selalu suka dengan kebun bi-
natang, dan sejak dulu memang ingin membuat cerita 
soal itu. Banyak sekali hal yang saya angkat di film ini 
adalah hal yang sering terlupakan, dan kehidupan di 
kebun binatang adalah salah satunya.”

Ketiga sutradara ini memang berasal dari gen-
erasi yang berbeda, tetapi ada satu hal yang menya-
makan mereka sehingga mereka bertiga bisa berada 
di Tokyo International Film Festival, yaitu mereka ti-
dak suka membuat film yang temanya biasa. “Film itu 
bagian dari seni, dan Indonesia sangat luas serta pu-
nya banyak sekali jenis kesenian, jadi saya akan terus 
membuat film yang berbeda-beda,” tutur Riri Riza, 

yang diiringi anggukan oleh kedua rekan 
sineasnya. 

Riri Riza adalah satu-satunya 
sutradara Indonesia di Tokyo Internation-
al Film Festival 2012 yang filmnya ber-
hasil masuk dalam kompetisi di festival 
ini, bersaing dengan belasan film terpilih 
lain dari berbagai penjuru dunia. Filmnya 
Atambua 39° Celcius menceritakan men-
genai kehidupan di Atambua, daerah ter-
tinggal di Nusa Tenggara Timur. Film ini 
pertama kali diputar di Tokyo Internation-
al Film Festival mulai muncul di bioskop 
Indonesia mulai 8 November 2012. 

Ketika ditanyai pendapatnya soal 
Indonesia dan Sumpah Pemuda, Ga-
rin Nugroho mengatakan bahwa anak 
muda Indonesia harus “nakal” agar bisa 
berkembang. Kenakalan itu harus ada 
agar bisa mengguncang orang sehingga 
mereka bisa tumbuh. Maksud dari “na-
kal” ini adalah anak muda Indonesia ha-
rus kritis dan kreatif sehingga tidak kalah 
dengan konsumerisme dan radikalisme.”

Farah Fitriani (Rikkyo University)
PPI Kanto

nternasional Film Festival

Tiga sutradara Indonesia memaparkan isi film merekard from The Zoo



Apa hubungan Habibie, Ai-
nun dan Jepang? Secara 
langsung memang tidak 

ada, tapi hari itu (15/11/12) ketiganya 
bersatu dalam sebuah haru. Michinari 
Hamaguchi, Rektor Nagoya Univer-
sity, kehilangan kata-kata saat akan me-
nutup kuliah umum Bacharuddin Jusuf 
(BJ) Habibie. “Saya lupa apa yang akan 
katakan, selama 61 tahun, ini momen saya 
yang paling berharga, saya baru mengenal 
makna cinta hari ini,” ujarnya terharu saat 
menutup kuliah umum BJ Habibie hari 
itu. Habibie datang ke Jepang atas undan-
gan Nagoya University  yang memberikan 
gelar doktor kehormatan di bidang sains 
dan teknologi.

Dalam kuliah umumnya berbahasa 
Inggris di hadapan hadirin yang terdiri 
dari rektor-rektor perguruan tinggi di Je-
pang dan Indonesia, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mo-
hammad Nuh, Duta Besar Republik Indo-
nesia untuk Jepang, Muhammad Lutfi dan 
pelajar Indonesia, Habibie menyampaikan 
tentang kondisi ekonomi makro kedua 
negara. Habibie juga mengungkapkan se-
jarah kelam hubungan kedua negara “Kita 
pernah punya hubungan buruk, awalnya 

Jepang datang dan menyuruh orang Belanda member-
sihkan parit yang biasa kita bersihkan, kita senang, tapi 
belakangan sama juga dengan Belanda, kita simpan itu 
(kenangan pahit.pen), tapi jangan berlebihan, untuk sal-
ing mengerti dan mengingatkan,” ungkapnya.

Habibie tak lupa memaparkan cerita dibalik 
pendirian PT IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusan-
tara) dan masa kejayaannya hingga kemudian harus 
ditutup atas permintaan IMF (International Monetary 
Fund). Indonesia membutuhkan suntikan dana untuk 
pemulihan krisis ekonomi pada saat itu. “Dan saya tidak 

bisa melawan kekuasaan, kalau saya melawan, kita 
akan terpecah dua,” ucapnya lirih. Ada getar pahit 
dalam kalimatnya. Semua merasakan kepedihan-
nya. Bagaimana tidak, ia diminta kembali ke Indo-
nesia oleh Presiden Soeharto di tahun 1973 saat ia 
menjadi wakil presiden di Messerschmitt-Bolkow-
Blohm, sebuah perusahaan di bidang penerbangan 

di Jerman. Habibie pulang dan membangun mimpi un-
tuk Indonesia. Ia hanya tertarik dengan pesawat komer-
sial yang ingin ia bangun untuk kemajuan Indonesia. 
Soeharto nampaknya menangkap visi Habibie maka se-
lama 20 tahun (1978-1998) posisi menteri negara riset 
dan teknologi tak pernah beralih pada orang lain. Pun-
cak mimpi itu terwujud di 10 Agustus 1995 saat pesawat 
N-250 untuk pertama kalinya terbang.

“Ini (pembuatan N-250. pen) diputuskan sejak ta-
hun 1982,” kenang Habibie. Tapi semuanya kandas “our 
company was killed by government.” Ia menganalogi-
kan jika membunuh manusia adalah kriminal, maka 
membunuh perusahaan adalah juga kriminal seraya 
mencontohkan jika perusahaan Toyota ditinggal mati 
direkturnya, maka perusahaan beserta karyawan-kary-
awannya akan tetap berjalan, tapi jika Toyota dibunuh 
maka karyawan-karyawan Toyota juga akan berhenti 
bekerja.

Di akhir kuliah umumnya, Habibie meminta izin 
hadirin untuk menayangkan cuplikan film Habibie dan 
Ainun, sebuah film yang mengisahkan perjalanan hidup 
dan cinta Habibie-Ainun. Film ini diangkat dari buku 
Habibie dan Ainun yang ditulis Habibie atas saran dok-
ternya di Jerman paska berpulangnya istri Habibie, Has-
ri Ainun Besari.

Di akhir cuplikan film yang akan resmi diputar 
pada Desember 2012 ini, Habibie menuturkan makna 

Antara Habibie, 
Ainun, dan Jepang

Ferry Fathurokhman (Kanazawa University)
PPI Ishikawa
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cinta yang dialaminya “Saya tidak tahu ia punya 
kanker, saya baru tahu dua bulan sebelum ia mening-
gal,” kenangnya lirih. Ia mengakhiri kuliahnya den-
gan mengingatkan pada hadirin untuk selalu bekerja 
keras dan mencintai manusia. Hadirin berdiri tanpa 
dikomando, selama lima menit terus berdiri hingga 
kata terakhir Habibie dalam kuliah hari itu. Seorang 
panitia perempuan Jepang usia 40 tahunan nampak 
berdiri memandang Habibie dengan mata berkaca. 
Pencapaian Habibie hingga saat ini memang tak bisa 
dilepaskan dari cinta Ainun mendampingi Habibie 
dalam membangun Indonesia, termasuk sebagai pele-
tak dasar demokrasi di Indonesia.

Habibie dan Ikon Cerdas 

Sejak tahun 1980-an, sebagian murid sekolah 
dasar (SD) di Indonesia telah mengenal Habibie. 
Habibie menjadi lambang kecerdasan dan kebang-
gaan Indonesia. Namanya ada di mana-mana. Iwan 
Fals memasukan nama Habibie dalam salah satu 
lirik lagunya Oemar Bakri. Bahkan dalam candaan 
sehari-hari nama Habibie muncul sebagai menteri 
yang paling seksi dengan menyebut Habibie sebagai 
paha bibi. Saya sendiri pertama kali mengenal sosok 
Habibie secara tidak sengaja melalui sebuah buku 
biografi tentangnya yang dibeli Ayah saya saat saya 
SD. Sebuah buku tebal berhiaskan wajahnya di sam-
pul depan. Yang saya ingat dari isi buku itu hanyalah 
“Mr. Crack”, sebuah sebutan atas keahliannya akan 

retakan pada pesawat terbang. Menurutnya 
dalam buku tersebut, jika kita naik pesawat, lalu 
ada guncangan keras maka tidak perlu khawatir, 
tapi jika ada getaran halus dan konsisten, maka 
disitulah kita harus khawatir karena ada potensi 
keretakan pesawat. Di kuliah umum di Nagoya 
ingatan saya saat membaca buku itu berkait 
dengan ceritanya tentang kenapa ia memilih 
fokus pada persoalan keretakan pesawat, se-
bab di Eropa pernah terjadi crack pada pesawat 
sekali dalam seminggu.

Habibie seorang pekerja keras, dalam se-
buah tulisan, Ainun menceritakan seringkali di 
saat anak-anaknya sudah tidur di malam hari, 
Habibie muda sibuk dengan kertas-kertasnya 
sementara ia menjahit, membiarkan suaminya 
yang berada dalam tumpukan kertas. Ainun 
juga mengisahkan perjuangan mereka di Jer-
man, meneruskan pekerjaan dokternya di Jer-
man, menabung, hingga berhasil membeli se-
buah rumah.

Habibie dan Soeharto 

Ada getar kecewa saat Habibie menceri-
takan kisah penutupan IPTN. Tapi dalam sesi 
diskusi, ia ingin menjelaskan bahwa ia memi-
liki hubungan baik dan dekat dengan Soeharto, 
khususnya dalam rangka memajukan bangsa. 
Ia menceritakan bagaimana jika sudah bertemu 
dengan Soeharto di kediamannya di Cendana 
bisa sampai empat jam dan oleh karenanya di-
protes oleh Ibu Tien Soeharto, jika kedatangan-
nya bertepatan dengan Senin atau Kamis. Se-
bab Soeharto tahu bahwa ia berpuasa pada hari 
tersebut. “Soeharto itu kan halus orangnya, jadi 

kalau dia tahu saya se-
dang puasa, dia tidak 
mau minum itu air pu-
tih,” kenangnya. Habi-
bie menteri yang tak 
berjarak dengan pres-
idennya “Dia itu kan 
disiplin, ya dia jender-
al, jadi waktu-waktun-

ya sudah jelas, misal dari Cendana mau ke Bina 
Graha, tapi kalau ada yang kurang saya kejar 

(Penganugerahaan gelar doktor kehormatan 
dari Nagoya University)

(Seorang Jepang terharu mendengarkan per-
nyataan akhir kuliah umum Habibie)



dia, saya ketuk kaca jendela mobilnya, ini ada yang kurang, 
belum dihitung, dia turun lagi, kita bahas lagi,” tuturnya.

Dalam sesi diskusi bersama mahasiswa Indonesia, ia 
minta izin untuk menampilkan film saat Soeharto memoni-
toring N-250 mengangkasa dan kemudian terbang bersama 
N-250. Ada wajah haru dan bahagia Soeharto tergambar saat 
ia berkomunikasi dengan pilot N-250. Matanya berkaca, pen-
capaian bangsa Indonesia berada pada puncaknya.

Banyak orang kecewa saat IPTN ditutup, saya adalah 
salah satunya. Tetapi lebih dari itu saya ingin sekali menge-
tahui perasaan Habibie saat Soeharto memutuskan untuk me-
nutup IPTN atas permintaan IMF. Bagaimana perasaannya 
saat dua orang sahabat harus berbeda dalam bersikap.       

(Habibie di sesi diskusi bersama mahasiswa Indonesia 
di Jepang)
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(Habibie berlatar Soeharto saat berkomunikasi dengan pilot N-250)



Berbagi dan Berkontribusi
melalui Pondok Beasiswa dan
Repositori Publikasi PPIJ

Meneruskan semangat berbagi dan berkontribusi yang 
diusung sejak kepengurusan PPIJ yang telah lalu, pada 
periode ini pengurus PPIJ me-
luncurkan dua buah website yang 
ditujukan untuk berbagi informasi 
maupun kontribusi PPI Jepang 
untuk khalayak luas. Pertama ada-
lah website Pondok Beasiswa PPIJ 
(http://beasiswa.ppijepang.org) 
yang merupakan revolusi website 
beasiswa dari periode lalu. Kedua 
adalah website Repositori Publikasi 
PPIJ (http://publication.ppijepang.
org) yang baru kali ini dimuncul-
kan sebagai upaya memuat data informasi publikasi warga 
PPI Jepang.

Program Pondok Beasiswa PPIJ

Pondok Beasiswa PPIJ adalah sebuah upaya PPI Jepang 
untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan di Indo-
nesia. Dengan inisiasi Ibnu Fathrio (PPI Aomori) dan 
Ahmad Ridwan (PPI Sendai) pada periode yang lalu, yang 
kini dilanjutkan oleh Baharuddin Maghfuri (PPI Todai), 
Pondok Beasiswa saat ini berisi 3 bentuk informasi yang 
dibutuhkan seorang pelajar yang bercita-cita melanjutkan 
pendidikan setinggi-tingginya, yaitu kisah pelajar, bea-
siswa PPI Jepang untuk Indonesia, dan direktori beasiswa 
Jepang. Website ini sejak 24 Juli 2012 mendapat apresiasi 
yang luar biasa dengan kunjungan hingga sekarang tidak 
kurang dari 250 ribu klik!
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1.  Kisah Pelajar

Para pelajar Indonesia di Jepang memberikan 
kisah-kisah mereka yang menarik dalam men-
empuh pendidikan di Jepang. Beragam tips 
mendapatkan pendidikan murah, motivasi dan 
informasi beasiswa, hingga cerita bertahan di 
tengah kerasnya kehidupan diberikan di sini. 
Tentunya rekan-rekan semua bisa turut berba-
gi dan berkontribusi dengan menyumbangkan 
pengalaman masing-masing. 

2.  Beasiswa PPI Jepang u/ Indonesia

Sebagai organisasi pelajar Indonesia 
terbesar di Jepang, PPI Jepang sudah 
sepantasnya memiliki sumber daya 
yang bergerak menghasilkan program 
beasiswa untuk membantu anak-
anak tingkat sekolah dasar/menengah 
yang kurang mampu secara ekonomi. 
Program beasiswa PPI Jepang untuk 
Indonesia ini terutama dicanangkan 
oleh beberapa komsat daerah sep-
erti Fukuoka, Kobe, Hiroshima, dan 
Sendai, Todai, dan beberapa komsat 
lainnya.

3.   Direktori Beasiswa Jepang

Untuk membantu para calon pelajar yang tertarik 
melanjutkan sekolahnya di Jepang, tim Pondok 
Beasiswa PPIJ mencoba menyusun kumpulan 
informasi beasiswa dari berbagai institusi yang 
menyalurkan dananya ke pelajar-pelajar di Jepang. 
Jika kita cukup teliti, sebenarnya sangat banyak 
kesempatan memperoleh beasiswa yang tidak 
terbatas dari pemerintah Jepang saja, ada sumber-
sumber lain seperti perusahaan, beberapa LSM, 
hingga donatur pribadi. Informasi ini coba digali 
agar bisa menjadi rujukan para calon pelajar yang 
memerlukannya.
Pondok Beasiswa ini dikelola oleh Biro Beasiswa 
dan Pengabdian PPI Jepang. Untuk mengontak tim 
silakan menghubungi alamat berikut:



Pembuatan repositori publikasi ini bermula dari pengamatan 
serta keprihatinan bahwa pelajar-pelajar Indonesia di Jepang 
(serta alumni) sering dianggap kalah bersaing dibandingkan 
lulusan Eropa atau Amerika Serikat. Padahal, cukup banyak 
karya-karya menarik dari warga PPI Jepang yang telah dipub-
likasi di berbagai jurnal internasional. Oleh karena itu, Biro 
Informasi dan Teknologi PPI Jepang pada kepengurusan kali 
ini dengan dimotori oleh M. Arief dan Syeilendra Pramuditya 
dari PPI Kanto, berinisiatif meluncurkan website data informasi 
publikasi pelajar Indonesia di Jepang. 

Dengan adanya website informasi ini diharapkan warga PPI 
Jepang  bisa berbagi informasi publikasi yang telah dihasilkan. 
Tentunya ini tidak dimaksudkan untuk menyombongkan hasil 
karya masing-masing, tetapi sebagai cara berbagi ilmu, berbagi 
semangat, dan berbagi kepercayaan diri terhadap kemampuan 
bangsa Indonesia. 

Mari daftarkan diri ke http://publication.ppijepang.org/page/
home.php dan masukkan data publikasi makalah kita. Satu 
artikel mungkin tidak ada artinya bagi diri kita sendiri, tapi ia 
bisa menjadi sumber penyemangat serta inspirasi bagi putra-
putri Indonesia yang lain. Untuk pertanyaan lebih lanjut ten-
tang situs repositori, silakan manfaatkan link berikut: http://
publication.ppijepang.org/page/contactus.php

/ Reportase

“Kami tunggu kontribusi 
rekan-rekan semuanya. 
Segala kritik dan saran 
akan kami terima dengan 
sangat terbuka. Mudah-
mudahan karya kecil ini 
bisa bermanfaat di tengah 
keringnya informasi pen-
didikan di tanah air”.
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PPI Jepang Peduli
PALESTINA

  (Biro Beasiswa dan Pengabdian PPIJ 2012/2013)

Serangan milliter yang dilakukan Is-
rael kepada rakyat Palestina di Jalur 
Gaza　mengundang reaksi dan 
kepedulian banyak pihak. Kepedu-
lian juga datang dari PPIJ dengan 
mengutuk sekaligus menggalang 
bantuan khususnya dari masyarakat 
Indonesia yang ada di Jepang.

Kita memang bisa saja berdebat 
mengenai penyebab pertempuran 
yang terjadi saat ini dari berbagai 
sisi, namun hal tersebut hendaknya 
tidak malah mengaburkan fakta 
sejarah bahwa ada pendudukan 
wilayah di bumi Palestina oleh Is-
rael.

Usaha perdamaian tanpa adanya 
penyetopan perluasan pemukiman 
Israel di Tepi Barat dan Yerusalem 
Timur tetap saja akan sia-sia. Bang-
sa Indonesia saja sewaktu dijajah 
Belanda melawan, maka logika yang 
sama seharusnya bisa kita letakkan 
dalam memahami perjuangan raky-
at Palestina. 

Bagi kita selaku warga negara In-
donesia, di pembukaan UUD telah 
jelas dikatakan untuk menolak se-
gala bentuk penjajahan. Oleh karena 
itu tidak ada alasan lagi untuk tidak 
membantu warga Palestina yang se-
lalu diliputi ancaman. 

Berangkat dari hal tersebut, PPI 
Jepang, bersama PPI dari negara 
lain seperti PPI Belanda, meng-
galang bantuan untuk membantu 
masyarakat Palestina pada um-
umnya dan Gaza pada khususnya. 
Kita tentu tidak bisa hanya diam 
menyaksikan nilai-nilai kemanu-
siaan dirampas dan diinjak-injak. 
Umpatan dan kutukan tidak akan 
membantu apa-apa.  Rasa simpati 
perlu dikonkretkan dalam bentuk 
dukungan seperti dukungan fisik 
maupun material.

Alhamdulillah dalam penggalangan 
dana PPIJ Peduli Palestina(http://
charity.ppijepang.org/gaza) bisa 
terkumpul dana sebesar 825.527 
yen (sekitar 10 ribu US dolar) yang 
disalurkan melalui Palestine Red 
Crescent Society (http://www.
palestinercs.org/). Pengurus PPI 
Jepang berterima kasih kepada se-
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luruh warga PPIJ yang telah mendukung upaya 
penggalangan dana ini.  Mudah-mudahan ban-
tuan kita yang kecil ini ada manfaatnya bagi 
warga Palestina yang membutuhkan. Mari kita 
juga terus berdoa agar kedamaian segera ter-
wujud di tanah Palestina, dan secara umum ke-
damaian di seluruh dunia.



Salam musim dingin!

Di tengah terpaan angin musim gugur yang 
kencang ditambah dengan suhu yang mulai 
mendingin, warga PPI Sendai (PPIS) tetap ra-
jin menjalani aktivitas. Selain aktivitas internal 
yang bertujuan mempererat kekeluargaan an-
tarwarga PPIS, kami juga turut aktif ikut serta di 
acara-acara eksternal yang bertujuan mempro-
mosikan budaya dan hal-hal yang berbau Indo-
nesia. Namun apapun aktivitas yang kami laku-
kan, termasuk semua aktivitas yang disebut di 
atas dilaksanakan di bawah satu payung prinsip 
yang dibawa oleh ketua PPI Sendai saat ini, Pak 
Arif Santoso, yaitu KEBERSAMAAN. 

Kokusai Matsuri 2012

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tohoku Uni-
versity Foreign Students Association (TUFSA) 
mengadakan acara bertajuk Kokusai Matsuri 
yang diikut sertai oleh mahasiswa-mahasiswa 
Tohoku University sebagai perwakilan negara 
masing-masing. Tahun ini acara Kokusai Matsuri 
jatuh bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, 
yaitu 28 Oktober 2012. Dengan semangat eks-
tra Sumpah Pemuda, PPI Sendai pun turut ikut 
serta dalam acara ini sebagai perwakilan Indo-

nesia tercinta. Acara kokusai matsuri ini terdiri dari 
bermacam-macam kegiatan, dan kami ikut serta di 
tiga kegiatan yaitu stand makanan, stage perfor-
mance, dan fashion show. 

Di stand makanan kali ini kami bermaksud men-
gulang kesuksesan nasi goreng yang kami jual ta-
hun lalu dengan menjual makanan Indonesia yang 
berasal dari Jawa Barat, yaitu batagor. Seluruh 
warga PPIS berpartisipasi dalam proses penjualan 
batagor, mulai dari pembelian bahan, pembua-
tan batagor, penggorengan batagor on-the-spot, 
sampai penjualan. Sementara itu, di nomor Fash-
ion show kali ini kami mengutus 4 delegasi yang 
mempertunjukkan kecantikan baju adat Indone-
sia. Kali ini para penampil mempertontonkan baju 
adat Padang, Jakarta, Jawa Tengah, dan baju tari 
Jawa. Lalu di kegiatan stage performance PPIS me-
nampilkan Angklung (yang mendapat banyak ang-
gota baru berkat banyaknya warga baru PPIS), Tari 
Piring, dan Silat. Semua anggota tim telah mem-
persiapkan diri dengan sangat baik dan mampu 
memukau seluruh penonton. 

Tohoku Daigaku Matsuri 2012

Berselang satu minggu dari Kokusai Matsuri (2, 3, 
4 Novermber 2012), PPIS berpartisipasi di acara 

Sendai di Musim  
Gugur

K a b a r  K o r d a  K o m s a t

Muhammad Rifqi (Tohoku University)

Sekretaris PPI Sendai dan PPI Tohoku 2012/2013

Kokusai Matsuri
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Tohoku Daigaku Matsuri 2012. 
Acara ini diselenggarakan oleh 
para mahasiswa Tohoku Univer-
sity dan dianggap sebagai acara 
mahasiswa terbesar di Tohoku University. Kami 
berpartisipasi di acara ini dengan membuka 
stand makanan dan menyajikan makanan In-
donesia. Pilihan makanan yang kami sajikan 
jatuh kepada Pisang Bakar Coklat Keju, yang 
merupakan kudapan banyak warga Indonesia. 
Untuk mempersiapkan sajian ini kami sampai 
meng“impor” keju dan coklat langsung dari In-
donesia untuk menjaga kualitas dan cita rasa 
asli Indonesia. 

Dalam proses persiapan dan pelaksanaan Daig-
akusai 2012 inipun kami melibatkan seluruh 
elemen warga PPIS. Selain itu pada hari-H, demi 
menarik calon konsumen, kami mencoba mem-
pertontonkan kebolehan para chef kami (yang 
bekerja bergantian sesuai shift masing-masing) 
dalam mengolah pisang dan menaburkan coklat 
dan keju. Banyak sekali warga Jepang yang ter-
tarik membeli pisang bakar kami berkomentar 
tentang paduan yang tidak biasa antara keju 
dan coklat. Dengan ini target utama kami di 
Daigakusai tercapai, yaitu “kebersamaan“ dan 
promosi cita rasa Indonesia. 

Geotracking ke Ayashi

Karena sudah dibuat lelah oleh 2 event besar 
yang berurutan, saatnya para warga berekre-
asi! Tanggal 10 November 2012 kami melaku-
kan perjalanan ke salah satu area di Sendai yang 
terkenal dengan pemandangan alamnya, yaitu 
Ayashi. Pada rekreasi kali ini kami menyusuri hu-
tan sambil mengelilingi danau. Para fotografer 
siap dengan kamera masing-masing dan selalu 
sibuk men-jepret keindahan alam yang mereka 
temui (termasuk fotografer dadakan yang ha-
nya bermodal Instagram). Setelah perjalanan 
menyusuri danau selama kurang lebih 2 jam, 
kami menikmati makan siang bersama beralas-
kan tikar sambil memandangi danau. Piknik kali 
ini sungguh berwarna, ada yang membawa gitar 
dan menyanyikan lagu-lagu Indonesia, ada yang 
sibuk memotret keindahan alam, ada juga yang 
sibuk mengobrol santai. Geotracking ini benar-
benar rekreasi yang menyegarkan pikiran. 

Daigaku Matsuri

Ayashi:

Gugur



Kabar Korda 
Hokuriku

Muhammad Koyimatu
University of Kanazawa 
foto by: Adil Aulia Akbar

Hokuriku scientific forum 
atau bisa disingkat HSF tahun 
2012 telah terlaksana dengan suk-
ses. Acara berlangsung pada 3 No-
vember 2012 bertempat di Kigoya-
ma Fureai no Sato, Kanazawa. 
Walaupun diadakan di Kanazawa 
yang notabene cukup jauh dari Fu-
kui dan Toyama, namun hal ini tidak 
mengurangi antusiasme PPI Fukui 
dan PPI Toyama untuk menghadiri 
acara tersebut. Acara ini tidak ter-
batas untuk kalangan pelajar Indo-
nesia saja, kenshusei dan keluarga 
Indonesia yang ada di Hokuriku 
pun turut meramaikan acara. Tidak 
kurang dari 60 peserta menghadiri 
HSF 2012.

HSF 2012 kali ini dihadiri 
oleh Atdikbud KBRI di Jepang, 
Bapak Iqbal Djawad. Tidak cuma 

datang dan diam, beliau juga tu-
rut memberikan komentar terha-
dap acara ini. Beliau menganggap 
acara ini sangat baik dan perlu 
diteruskan di masa-masa men-
datang. Selain itu, Bapak Iqbal 
juga menyatakan pendapat be-
liau bahwa prefektur Hokuriku 
adalah tempat yang paling aman 
dan nyaman untuk ditinggali di 
Jepang.

Tema HSF tahun ini adalah 
“Science for Better Indonesia“, 
menghadirkan Bapak Khoirul 
Anwar sebagai keynote speaker 
bersama dengan Bapak Hery Jon 
dan Kagami sensei. Salah satu ba-
hasan menarik oleh Pak Khoirul 
adalah tentang “produksi” PhD 
di dunia. Berdasarkan penelitian, 
hampir semua bidang ilmu memi-
liki titik kritis terkait hubungan 
antara jumlah peneliti dan hasil 
penelitian. Titik kritis ini berva-
riasi antara 10-30 orang. Hasil 
penelitian akan meningkat den-
gan baik seiring bertambahnya 
jumlah peneliti, namun setelah 

melewati titik kritis, pening-
katan hasil penelitian tidak-
lah signifikan dibandingkan 
dengan penambahan jumlah 
peneliti. Di kesempatan ini be-
liau juga membuat pernyataan 
yang sangat berkesan bagi 
hampir semua peserta HSF 
2012 yaitu “Sederhana, asal 
kerjasama bisa mengalahkan 
yang jenius”.

Sesi kedua HSF 2012 
diisi oleh diskusi dan sharing 
pengalaman antara pelajar dan 
kenshusei. Acara ini sangat me-
narik, ringan dan penuh canda. 
Kisah-kisah suka dan duka dari 
kenshusei cukup menarik per-
hatian, karena “jalan” mereka 
ke Jepang sangatlah berbeda 
dengan para pelajar. HSF 2012 
pun ditutup dengan selesainya 
sesi kedua ini.
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https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39026/sisetsu/fureai/fureai.jsp
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39026/sisetsu/fureai/fureai.jsp


Pemilihan Ketua
PPI Ishikawa

Di malam harinya Windra Priawandiputra, ketua PPI Ishikawa peri-
ode 2011-2012 membacakan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) PPI 
Ishikawa di masa kepengurusannya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan 
pemilihan ketua PPI Ishikawa untuk periode 2012-2013. Dalam acara yang 
berlangsung cukup tegang dan alot tersebut, terpilihlah Irfan D. Tesaiga 
sebagai ketua PPI Ishikawa yang baru. Terima kasih kepada Windra atas 
kontribusinya selama menjadi ketua PPI Ishikawa sebelumnya dan selamat 
bertugas bagi Irfan. Semoga PPI Ishikawa dapat semakin berkembang di 
kepengurusan yang baru.

K a b a r  K o r d a  K o m s a t

ishikawa

https://www.facebook.com/windra.priawandiputra
https://www.facebook.com/daengtesaiga


Kyoto (4/11): 
Atas inisiasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Kyo-
to dan Kansai. Sebuah konferensi internasional kembali 
digelar di Kyoto University (3-5/11), Jepang. Konferensi 
bernama The 3rd International Conference on Sustain-
able Future for Human Security ini merupakan konfer-
ensi internasional ke-3 yang berhasil dilaksanakan PPI 
Kyoto bekerja sama dengan Universitas Kyoto sejak 
2010. 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jepang, 
Ibnu Hadi, dalam sambutannya menyatakan bangga 
menjadi saksi dari awal sejak konferensi internasional 
pertama dilaksanakan hingga konferensi ketiga yang 
semakin maju dari segi kualitas dan kuantitas peserta. 
Tercatat sebanyak 280 abstrak diterima panitia dan 
sebanyak 120 paper/makalah akan diprensentasikan 
dalam konferensi ini untuk kemudian diterbitkan dalam 
sebuah prosiding yang akan diterbitkan Elsvier, sebuah 
jurnal internasional.  

Menurut Hatma Suryatmojo, Ketua PPI Kyoto-Shiga, 
peserta konferensi berasal dari 15 negara yang berbe-
da seperti India, Malaysia, Mesir, Indonesia, Palestina, 
Perancis, Iran, China, Laos, Vietnam, Taiwan, Myanmar, 
Korea, Thailand dan Pakistan yang akan memaparkan 
makalahnya dari berbagai bidang yang berbeda terkait 
masalah human security. 

Sebanyak empat guru besar menjadi keynote speaker 
dalam konferensi ini: Jun Honna (guru besar hubungan 
Internasional Ritsumeikan University), Yohannes Surya 
(Pendiri Surya Institute), Kaoru Tanaka (guru besar pada 
lembaga penelitian untuk penanggulangan bencana di 
Kyoto University). Sementara Duta Besar untuk Jepang, 

Muhammad Lutfi dan dua pembicara lainnya dijadwalkan 
menjadi keynote speaker pada hari ke-3 konferensi (5/11). 

Dalam materinya, Jun Hona mengatakan bahwa Human 
Security adalah tema yang relatif baru dikembangkan. Per-
serikatan Bangsa Bangsa (PBB) baru menetapkan konsep 
Human Security pada tahun 2000 dan terus berkembang 
hingga 2010 PBB menetapkan empat prioritas persoalan 
human security: perubahan iklim (climate change); kon-
flik (conflict/peace building); kemiskinan (poverty); dan 
kesehatan (health issues) dalam resolusi Majelis Umum 
PBB nomor 64/291 atas Human Security.

Sementara itu Yohanes Surya menyampaikan data men-
genai potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait energi 
terbarukan dari air, angin, flora, panas bumi, energi surya 
(solar energy) untuk menggantikan energi fosil untuk 
kelangsungan hidup manusia ke depan. Indonesia men-
jadi primadona bagi negara lain dalam hal sumber energi 
terbarukan. Tantangan bagi bangsa Indonesia adalah pe-
nyiapan Sumber Daya Manusia.  Di tempat berbeda, Acep 
Purqon, alumni Post Doctoral Student Kyoto University 
menyampaikan hal yang sama bahwa saatnya Indonesia 
kini menjadi sejajar bermitra dalam hal kerja sama den-
gan negara lain. Indonesia sedang menjadi sexy lady bagi 
negara lain, persoalan kita adalah menata agar sexy lady-
nya smart. Saatnya berfikir dan bertindak untuk kepentin-
gan bangsa.    
 
Atus Syahbudin, Presidium PPI Jepang periode 2011/2012 
memberikan apresiasi atas kegiatan ini
“ini kegiatan berkelas dunia, tidak hanya perlu ditiru oleh 
PPI Korda (Koordinator Daerah) lain di Jepang tapi juga 
PPI di negara lain. Kegiatan ini sesuai dengan salah satu 
fungsi PPI Jepang, membentuk masyarakat akademik un-

KONFERENSI INTERNASIONAL
ala PPI KYOTO DAN KANSAI

Oleh: Ferry Fathurokhman (Kanazawa University)
PPI Ishikawa

Foto by Badruz Zaman
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tuk kemajuan dan kesejehateraan bangsa 
Indonesia. Sebagai duta bangsa, ini pembuk-
tian bahwa pelajar Indonesia mampu meny-
elenggarakan seminar internasional berkelas 
dunia” ujar Atus yang juga Dosen Fakultas 
Kehutanan UGM dan mahasiswa doktoral di 
Ehime University. 

Hanggoro Tri Rinonce, Ketua PPI Korda Kansai 
menambahkan bahwa sasaran dari konferen-
si ini outcome ke dalam dan ke luar. Ke dalam 
agar bisa dijadikan pilot project untuk PPI 
Korda lain, ke luar agar kelangsungan hidup 
manusia lebih terjamin ke depannya. Ia juga 
menambahkan bahwa pada konferensi inter-
nasional sustain ke-empat nantinya bisa saja 
tempatnya tidak di Kyoto, di Indonesia mis-
alnya. 

Sementara itu berbagai pandangan positif juga 
datang dari peserta, Najeed Bichraoui dari Peran-
cis merasakan persiapan yang matang dari panitia 
dalam konferensi ini. Senada dengan Bichraoui, 
Elvis Anup Shukla dari India juga mengatakan 
konferensi ini sudah sama sebagaimana standar 
konferensi internasional. Elvis hanya mengeluh-
kan seorang keynote speaker yang bicara den-
gan topik yang luas “umumnya konferensi yang 
sudah bertemakan spesifik seperti ini, keynote 
speakernya juga bicara spesifik,” ujarnya. Berbe-
da dengan Elvis, Ahmad El Khateeb dari Palestina 
menyayangkan panitia yang tidak menyediakan 
akses internet, “ada beberapa keperluan di inter-
net yang saya jadi tidak bisa mengaksesnya.” 

  
Junichi Mori, guru besar Universitas Kyoto yang juga wakil presiden Internation-
al Relation Centre Kyoto University, menyambut baik konferensi ini. “Awalnya 
mahasiswa Indonesia datang ke saya tentang rencana konferensi, kami dukung 
dari segi tempat dan sebagian pendanaannya, juga dibantu banyak sponsor, 
kami ingin mendorong mahasiswa untuk melakukan manajemen mandiri, dan 
terbukti berhasil, ke depan saya kira Indonesia punya peran yang sangat be-
sar dari hubungan baik ini. Di masa lalu kami banyak mengambil sumber daya 
alam Indonesia, ke depan saya kira tidak lagi, hubungan kemanusiaan ini sangat 

penting untuk masa depan, sumber daya manu-
sia Indonesia juga diperlukan. Saya berharap kon-
ferensi ini dapat terselenggara lagi tahun depan, 
ini konferensi internasional terbesar di Jepang 
yang diorganisir oleh sebuah perhimpunan ma-
hasiswa,” paparnya.   

K a b a r  K o r d a  K o m s a t



>Kegiatan Indonesian Night ini meru-
pakan kegiatan pertama yang dilak-
sanakan oleh PPI Hiroshima yang saat 
itu dipimpin oleh ibu Rose Mantiri. 
Seperti halnya kegiatan budaya, pada 
event ini dipersembahkan berbagai 
macam atraksi seni budaya Indonesia. 
Bukan hanya itu, karena event ini juga 
dilaksanakan pada akhir tahun (24 De-
sember 2011), acara inipun menjadi 
ajang pesta akhir tahun (bounenkai) 
yang sudah menjadi budaya di Jepang. 
Pada kesempatan ini hadir pihak Kon-
jen RI Osaka yang diwakili oleh konsul 
sosial budaya Bapak Bambang Soe-
gianto. Acara ini bertambah meriah 
dengan kehadiran kurang lebih 150 
warga Indonesia, bukan saja yang ting-

R e f l e k s i   s a t u   t a h u n
k o r d a   C h u g o k u

K a b a r  K o r d a  K o m s a t

/ Andika Chandra Putra (Hiroshima University)

     PPIJ Korda Chugoku  /

>Angka 24 bagi kepengurusan korda Chugoku menjadi angka yang penting. Bukan berarti kita percaya pada 
takhayul, tetapi pada tanggal 24 banyak terjadi momen-momen penting di korda Chugoku. Kepengurusan 
korda Chugoku mulai dikoordinasi oleh Andika Chandra Putra yang dimulai pada tanggal 24 November 2011 
dan diakhiri 365 hari kemudian atau tepatnya 24 November 2012. Tentunya selama 365 hari itu banyak hal 
dan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di baik di PPI komsat Hiroshima, Yamaguchi, dan Shimane 
baik yang berskala komsat, korda ataupun internasional. Beberapa kegiatan atau event yang telah terlaksana 
diantaranya:

gal di Hiroshima tetapi juga yang ting-
gal di Yamaguchi dan Shimane. 

1. IndonesIan nIght
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Kegiatan bounenkai terlaksana 
beberapa tahun terakhir dengan 
tujuan silaturahmi antar warga 
Indonesia di Hiroshima. Namun 
bounenkai kali ini turut digabung 
dengan acara kesenian Indonesia 
yang juga terbuka untuk umum. 
Kegiatan Indonesian Night kali 
ini juga ditujukan untuk meng-
galang dana untuk program 
unggulan PPI Hiroshima, yaitu 
Beasiswa bagi anak-anak SD In-
donesia yang tidak mampu. Pada 
acara ini berhasil terkumpul do-
nasi sebesar 16.313 yen. Kami 
selaku PPI Hiroshima mengucap-
kan terima kasih untuk seluruh 
donatur.

>Bagi teman-teman PPI Jepang 
yang belum pernah melihat Flower 
Festival, mari mulai sekarang ren-
canakan perjalanan ke Hiroshima 
pada tanggal 3-5 Mei. Flower Fes-
tival merupakan salah satu event 
terbesar kota Hiroshima yang dilak-
sanakan setiap tahun. Sebenarnya 
asal muasal kegiatan ini adalah pa-
rade kemenangan tim bisbol Hiro-
shima yang menjuarai liga bisbol 
se-Jepang tahun 1975 yang kemu-
dian terus berlanjut sampai seka-
rang. Sebagai bagian dari kota Hiro-
shima, teman-teman PPI Hiroshima 
berperan serta dalam festival ini. Di 
bawah bendera PPI Hiroshima, den-
gan bantuan Hiroshima Indonesia 

Association serta Hiroshima 
Gas, warga PPI Hiroshima 
menampilkan kepiawaiannya 
dalam menari dan menyanyi 
baik di Hiroshima Gas Stage 
maupun di Main Stage. Di 
Main Stage PPI Hiroshima 
menampilkan Tari Panem-
brama (Bali) dan Tari Saman 
(Aceh), sedangkan di Hiro-
shima Gas Stage kami me-
nampilkan Tari Panembrama 
(Bali), Tari Saman (Aceh), 
Tari Sajojo (Papua), fashion 
show pakaian adat Indonesia, 
lagu Euis (Sunda) dan Benga-
wan Solo.

2. partIsIpasI ppI hIroshIma pada   
   flower festIval



Sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, 
teman-teman PPI Hiroshima bersama masyara-
kat Indonesia di Hiroshima memperingati hari 
kemerdekaan RI di Saijo (Higashi Hiroshima). 
Kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk upacara 
tetapi juga dilaksanakan berbagai macam per-
mainan rakyat yang sering dilakukan di Indone-
sia, seperti tarik tambang, lomba makan keru-
puk, dan lain-lain.

Tidak kalah dengan teman-teman di komsat 
Hiroshima, teman-teman PPI Yamaguchi juga 
aktif mengenalkan budaya Indonesia di ber-
bagai event di Yamaguchi seperti contohnya 
Tanabata Festival. Festival Tanabata berlang-
sung pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 pukul 
14.00-19.00. Festival Tanabata yang berlokasi 
di Kampus Yoshida setiap tahunnya dikunjungi 
oleh lebih dari 20.000 pengunjung. 

Di kesempatan ini PPI Yamaguchi menjual 
makanan dan minuman khas Indonesia yaitu In-
donesian Noddle, Indonesian Fruits Ice (Nang-
ka, Kolang-Kaling, Siwalan/Palm Fruits, Coco-
nut Jelly), dan Jus Kelapa Muda dengan kisaran 
harga dari 300 - 700 yen

Acara ini adalah acara paling akbar yang di-
tunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia se-
Chugoku, yaitu Pekan Olahraga Masyarakat 
Indonesia (Pormas). Pormas ini dilaksanakan 
pada tanggal 15 Juli 2012 dan dihadiri oleh 
kurang lebih 400 orang. Pada acara Pormas 
ini digelar pertandingan futsal, tenis meja, dan 
bulutangkis.

3. IndonesIan daY

4. partIsIpasI ppI YamagushI 
     pada tanabata festIval

5. pormas se korda chugoku
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>Seperti di banyak komsat di PPI 
Jepang, di komsat Hiroshima dan 
Yamaguchi juga ada program bea-
siswa. Target dari beasiswa PPI 
Hiroshima dan PPI Yamaguchi ini 
adalah anak-anak SD di Indonesia 
yang kurang mampu. Anak-anak 
tersebut mendapatkan rekomendasi 
dari anggota/mantan anggota dari 
masing-masing komsat. Tim bea-
siswa ini terus berusaha untuk memperluas jangkauan penerima beasiswa ke seluruh wilayah 
Indonesia. 

>Tentunya masih banyak kegiatan  yang telah dan akan dilaksanakan di wilayah korda Chu-
goku yang mempunyai anggota kurang lebih 150 mahasiswa yang menuntut ilmu di Hiro-
shima University, Yamaguchi University dan Shimane University. Semua aktivitas yang ada 
merupakan bentuk kecintaan orang Indonesia terhadap bangsanya, dan supaya silaturahmi 
antar warga semakin erat. Maju terus PPI Jepang korda Chugoku!

6. program beasIswa dI komsat
      hIroshIma dan YamaguchI



  PPI adalah wadah pemersatu mahasiswa Indonesia 
yang sedang bergelut dalam dunia pendidikan, seb-
agai ruang bersosialisasi dan berinteraksi, sehingga 

pengembangan diri, lingkungan dan ilmu pengetahuan 
menjadi motivasi utama yang terus dikembangkan

 

Sejak  tanggal 30 September 2012, PPIJ Komsat – Saga 
telah memiliki pengurus baru periode 2012-2013 yang di-
nahkodai oleh Pingkan Peggy Egam sebagai ketua. Lembaran 
kegiatan baru mulai dirangkai, diawali dengan acara welcome 
party pada tanggal 20 Oktober bertempat di Shinrin Park. 
Tradisi yang berlaku di Saga adalah setiap anggota baru, baik 
mahasiswa maupun keluarga, akan disambut olah PPI dalam 
acara yang sangat bernuansa kekeluargaan. Welcome party 
kali ini diadakan untuk menyambut 2 orang mahasiswa S3 
dan 3 orang mahasiswa S2. Dalam rangkaian acara welcome 
party tersebut, seluruh pengurus PPIJ Komsat Saga mem-
perkenalkan diri dan menjelaskan program awal pengurus. 
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan singkat 
dengan pengurus lengkap.

“Welcome Party, Launching Pengurus PPIJ 
Komsat Saga, 2012-2013 at Shinrin Park”

Salam Jumpa Bersama

PPIJ KOMSAT-SAGA
Pingkan Peggy Egam (Saga Univ)

PPI Saga

Ketua PPI Saga
Science and Engineering 

Urban Design and Architecture Lab

K a b a r  K o r d a  K o m s a t
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Festival Codo

Kegiatan promosi budaya merupakan salah satu Event Favorit diantara 
warga PPI Saga. Kali ini kami berpartisipasi dalam acara “Festival Codo”, 
sebuah event kebudayaan internasional yang diadakan oleh Divisi Inter-
nasional Saga University. Pada kegiatan ini, kami menampilkan busana  
Jawa yang diperagakan oleh Andrie Asmara dan Anik Nur Handayani, serta 
busana Tradisional Minahasa (Sulawesi Utara) yang diperagakan oleh Ar-
thur Harris Thambas dan Pingkan Peggy Egam. 

Partisipasi dalam “Saga Daigaku Festival”

Dibawah sentuhan seni Pak Herman Tolle yang sedang mengi-
kuti program Post-Doctoral dalam bidang Information Science, 

Tim Angklung PPI Saga tampil memukau saat 
tampail dalam acara “Saga Daigaku Festival” pada 
tanggal 28 Oktober 2012 lalu, bertepatan dengan 
peringatan Sumpah Pemuda di tanah air. Tim ang-
klung membawakan 3 buah lagu yaitu Burung Kaka 
Tua, Indonesia Pusaka, dan Heavy Rotation.
Selain menampilkan alunan musik angklung, 
mahasiswa Indonesia melalui alunan suara Jeffry 

Demikian sekilas aktivitas PPIJ Komsat Saga, Salam Hangat dari 
“Kampung Saga ”!!

PPIJ Komsat Saga performance 
at Sadai 28/10/2012

Bersama anggota PPI yang 
menggunakan kimono



>Selain mahasiswa, anak-anak 
muda kenshusei dan orang-
orang Indonesia yang sudah lama 
menetap di Nagasaki perlahan-
lahan coba dikumpulkan dalam 
pertemuan bulanan.  Bukan pe-
kerjaan yang mudah mengumpul-
kan orang-orang yang telah me-
miliki kesibukan masing-masing.  
Sementara mahasiswa sibuk den-
gan penelitian dan setumpuk tu-
gas kuliahnya, para kenshusei dan 
karyawan dibatasi dengan jam 
kerja dan lembur yang tidak bisa 
ditolak.  Meski demikian, dengan 
didasari niat ingin selalu berbagi 
kebersamaan di perantauan, se-
tiap bulan diupayakan untuk se-
lalu berkumpul, dari yang hanya 
sekedar curhat, arisan, atau men-
cicipi masakan Indonesia sampai 
ke tahap menggali ide-ide untuk 
mencoba berkarya.

Pada tanggal 18 November 
2012 lalu, demi membentuk or-
ganisasi yang solid dan mantap, 
PPI Nagasaki telah memilih ketu-
anya yang baru.  Belum sempat 
kami membentuk kepengurusan, 
datanglah undangan untuk ber-
partisipasi memeriahkan acara 
International Culture Day yang 
diselenggarakan oleh Nagasaki 
University Foreign Student Asso-
ciation (NUFSA) pada tanggal 23 
November di Nagasaki Univer-
sity.  Acara yang terdiri dari ber-
bagai macam pertunjukan seperti 
musik, tarian tradisional maupun 
modern, fashion show baju tradis-
ional, dan bazar makanan ini dii-
kuti oleh para mahasiswa asing di 
Nagasaki University yang masing-
masing menampilkan ciri khas 
negaranya.

PPI Nagasaki tentu tidak mau 

Tidak seperti komsat lain yang mempunyai anggota puluhan, 
bahkan ratusan, komsat Nagasaki dua tahun ini hanya mempunyai 

9 orang mahasiswa di Nagasaki University.  Bahkan di tahun-
tahun sebelumnya jumlah mahasiswa Indonesia lebih sedikit 

lagi, sehingga mungkin komsat ini termasuk yang kegiatan dan 
keberadaannya dalam beberapa tahun ini nyaris tak terdengar, 
antara ada dan tiada.  Tetapi apakah berarti kami diam saja? 
Tidak!  Diawali dengan keinginan saling menjaga silaturahmi 
di antara seluruh warga Indonesia yang jumlahnya tidak ter-
lalu banyak, ditambah lagi dengan kedatangan mahasiswa baru 
yang beberapa tahun sebelumnya pernah aktif di PPI dan or-
ganisasi kemahasiswaan di Nagasaki University, aktifitas PPI 

Nagasaki kembali coba dihidupkan. 

KABAR DARI NAGASAKI
Oleh: Singgih Harjanto (Nagasaki University)

PPI Nagasaki

ketinggalan berkontribusi dalam 
acara tersebut.  Dalam acara 
fashion show, dengan balutan 
baju tradisional, personil PPI ber-
gabung dengan peserta dari neg-
ara-negara lain menyusuri cat-
walk.  Selanjutnya, salah seorang 
anggota kami, kenshusei muda 
berbakat dengan nama pang-
gung “A Chiep Dou” tampil mem-
bawakan lagu ‘Separuh Nafas’ 
yang dipopulerkan oleh NOAH.  
Petikan gitar akustik dan suara 
pop-rocknya, ditunjang dengan 
penampilan yang tidak kalah 
dari vokalis band J-Rock sanggup 
membius penonton yang meski-
pun tidak mengerti liriknya tetapi 
ikut melambaikan tangan sepan-
jang lagu.  

Selain itu, PPI Nagasaki juga 
mempunyai chef andalan ber-
nama Ibu Zuriawani yang tidak 
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hanya fasih membuat masakan In-
donesia tapi juga masakan Jepang.  
Hasil racikannya ditampilkan dalam 
Food Bazaar sukses dipadati pen-
gunjung sejak stand-nya dibuka 
hingga makanannya habis terjual 
tidak bersisa.  Oishikatta…

Meskipun belum terlalu signifi-
kan, partisipasi dalam kegiatan 
ini diharapkan menjadi titik tolak 
penambah semangat untuk meng-
hidupkan kembali kegiatan di PPI 
Nagasaki.  Bila melihat antusiasme 
dari rekan-rekan kenshusei dan du-
kungan dari orang-orang Indonesia 
yang tinggal di Nagasaki, rasa op-
timis untuk berbuat hal yang lebih 
baik lagi di kemudian hari bukanlah 
hal yang berlebihan. Salam gan-
barimasu…

NAGASAKI
Oleh: Singgih Harjanto (Nagasaki University)

PPI Nagasaki



Pada banyak negara, isu pemenu-
han kebutuhan dasar menjadi prioritas 
berbagai pemerintahan.  Umumnya, 
negara mengadopsi pandangan bahwa 
pemenuhan kebutuhan dasar adalah 
tugas dan tanggung jawab pemerin-
tah, tidak peduli apapun model atau 
ideologi mainstream yang dianut.  
Bahkan pada negara-negara dengan 
sistem paling liberal sekalipun (yang 
seringkali dengan tegas memisahkan 
urusan privat sebagai tanggung jawab 
individual), kontribusi negara dalam 
hal yang berkaitan dengan pemenuhan 
kebutuhan dasar ini masih menjadi 
bahan perdebatan.  Pemilihan Pres-
iden Amerika Serikat yang baru berlalu 
juga masih menampilkan perdebatan 
sengit di antara kandidat incumbent 
Barack Obama dan penantangnya Mitt 
Romney soal isu subsidi kesehatan dan 
pendidikan.

Ada berbagai variasi (dan beberapa 
perdebatan) mengenai definisi kebu-
tuhan dasar ini.  Akan tetapi, dapat 
dikatakan tidak ada lagi perbedaan 
pandangan yang menganggap bahwa 
masalah penyediaan layanan kesehat-
an merupakan komponen kebutuhan 
dasar yang harus menjadi tanggung 
jawab negara.  Namun, dalam prak-
teknya tidak semua negara mengimple-
mentasikan visi tersebut dalam bentuk 

Serba 
   Serbi

P e n g a l a m a n  D a r i  K y o t o :

S E R B A  S E R B I

LAYANAN 
KESEHATAN 
DI JEPANG

Ishaq Rahman
 Mahasiswa Ph.D Graduate School of Studies, Doshisha University, Kyoto

kebijakan terukur yang dirasakan oleh 
rakyat.  Misalnya, di Indonesia masih 
sering kita temui ada warga negara 
yang mengalami masalah dalam 
pelayanan kesehatan, baik karena 
kuantitas maupun kualitas.  Beberapa 
layanan kesehatan yang berkualitas 
terpaksa diakses dengan biaya tinggi, 
yang berdampak pada terjadinya kes-
enjangan: hanya orang kaya saja yang 
memperoleh layanan berkualitas.  Se-
mentara masyarakat kelas menengah 
ke bawah harus puas dengan layanan 
massal yang jauh dari memuaskan.

Di Jepang sendiri, nampak jelas 
ada kebijakan permanen mengenai 
tanggung jawab negara untuk urusan 
kesehatan.  Setelah setahun hidup di 
Kyoto sebagai mahasiswa program 
doktoral, saya merasakan hal-hal 
yang sebenarnya bisa diadopsi oleh 
pemerintah Indonesia, baik di tingkat 
pusat maupun daerah.  Berikut ini 
sekelumit pengalaman berinteraksi 
dengan berbagai layanan kesehatan, 
baik untuk keluarga, anak-anak, mau-
pun untuk keperluan sendiri.

Asuransi Kesehatan
Kata kunci dari sistem pelayanan 

kesehatan di Jepang adalah Asuransi 
Kesehatan. Setiap orang yang tinggal 
di Jepang wajib memiliki asuransi ke-
sehatan, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Pelayanan Kesehat-
an Tahun 1958 (国民健康保険法 

atau kokuminkenkouhokenhou).  
UU ini menyebutkan bahwa asur-
ansi kesehatan wajib bagi setiap 
orang yang tinggal di Jepang, 
dan jika ada yang tidak menjadi 
peserta asuransi dikenakan den-
da 100.000 Yen atau sekitar Rp. 
12 juta.

Ada dua jenis asuransi kes-
ehatan, yaitu Asuransi Kesehatan 
Nasional (国民健康保険atau Ko-
kumin Kenkohoken) dan Asuransi 
Kesehatan Pekerja (健康保険 
atau Kenko Hoken). Tentu saja, 
untuk menjadi peserta asuransi 
kesehatan pekerja, seseorang 
harus memiliki pekerjaan.  Se-
mentara Asuransi Kesehatan Na-
sional (kita singkat saja AKN) di-
siapkan untuk orang-orang yang 
tidak memenuhi kriteria pekerja, 
termasuk setiap orang warga 
negara non Jepang yang memi-
liki visa tinggal di Jepang selama 
minimal setahun.

Pengelolaan AKN menjadi 
tanggung jawab pemerintah 
daerah.  Jika seseorang berpin-
dah tempat tinggal dari satu 
daerah ke daerah lain, ia harus 
membatalkan kepesertaannya 
pada daerah asal dan mendaftar 
lagi pada daerah baru.  Hal ini 
berkaitan dengan prosedur pem-
bayaran asuransi kesehatan ke-
pada penyedia layanan kesehat-
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an (dokter praktek, klinik, atau rumah 
sakit) yang dilakukan pemerintah dae-
rah, berdasarkan persetujuan dari Fed-
erasi Asuransi Kesehatan Nasional.

Pengalaman Sebagai Pelajar
Karena berstatus pelajar, jumlah 

premi yang dibayarkan berbeda den-
gan penduduk lainnya.  Dengan jumlah 
beasiswa sampai limit tertentu, pela-
jar dan mahasiswa dianggap sebagai 
warga yang tidak memiliki penghasi-
lan kena pajak.  Jumlah premi setiap 
bulannya juga relatif rendah.  Sebagai 
gambaran, saya dan keluarga (istri dan 
tiga anak) setiap bulan membayar pre-
mi 4.700 Yen (sekitar Rp. 500.000,-).  
Bagi standar hidup rata-rata di Jepang, 
jumlah ini terhitung sangat kecil.

Dengan perlindungan asuransi kes-
ehatan ini, kita dapat berobat di ber-
bagai rumah sakit, klinik, dan dokter 
praktek swasta, dengan hanya mem-
bayar 30% dari total biaya pengobatan.  
Adalah menjadi kewajiban bagi rumah 

sakit, klinik swasta dan dokter praktek 
untuk menerima pasien yang memiliki 
asuransi kesehatan.  Namun, kendala 
yang paling sering saya hadapi adalah 
menemukan rumah sakit atau klinik 
yang memberi layanan berbahasa In-
ggris.  Nampaknya, masalah ini umum 
dihadapi oleh orang asing yang belum 
bisa berbahasa Jepang.

Meskipun demikian, dokter-dokter 
dan perawat sangat sabar ketika meng-
hadapi kita yang tidak mengerti baha-
sa Jepang.  Saya pernah mengunjungi 
klinik mata yang dokter dan perawatnya 
hanya bisa berbahasa Inggris sangat-
sangat dasar, dan saya juga hanya bisa 
berbahasa Jepang sangat-sangat dasar.  
Walhasil, komunikasi kami berlangsung 
dengan campuran empat bahasa, yaitu 
Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, bahasa 
isyarat, dan bahasa tulisan dengan ban-
tuan kamus.  Sungguh-sungguh sangat 
mengesankan menyaksikan kesabaran 
dokter dan perawat di situ.

Menurut informasi, jumlah tagihan 

yang kita bayarkan tersebut juga 
dapat kita tagihkan kembali dan 
dapat dibayarkan hingga 70%.  
Namun, saya belum pernah men-
gajukan mekanisme ini di Kyoto.  
Lagi-lagi, kendala utama yang di-
hadapi adalah bahasa.  Sedang-
kan untuk minta bantuan teman 
Jepang menjadi penerjemah, 
rasanya cukup malu juga.

Anak-anak adalah Primadona
Kelompok usia yang diperha-

tikan khusus oleh pemerintah di 
Jepang adalah anak-anak.  Pada 
saat pertama kali mendaftarkan 
diri sebagai penduduk di kantor 
tata kota, anak-anak langsung 
didaftarkan untuk memperoleh 
subsidi.  Di Jepang, ada aturan 
yang diadopsi pada tahun 2010, 
disebut Kodomo Teate Ho (atau 
Children Allowance Act), yaitu 
anak-anak di bawah usia 15 ta-
hun memperoleh tunjangan an-

tara 13.000 Yen s.d. 26.000 Yen (sekitar 
Rp. 1,5 juta s.d. Rp. 3 juta) setiap bulan.  
Namun, dalam prakteknya akhir-akhir 
ini, terutama karena situasi ekonomi 
dan pemulihan pascatsunami Maret 
2011, beberapa pemerintah daerah 
menerapkan jumlah tunjangan yang 
berbeda.

Dalam hal layanan kesehatan, 
menurut pengalaman saya selama ini 
di Kyoto, bayi dan anak-anak sebagian 
besar dibebaskan dari biaya.  Anak saya 
yang duduk di kelas 1 sekolah dasar 
publik di Kyoto pernah harus mengun-
jungi dokter gigi hingga lebih 10 kali, 
karena menurut pemeriksaan kesehat-
an dari sekolah giginya harus di rawat.  
Seingat saya, tidak pernah sekalipun 
kami mengeluarkan biaya pengobatan 
untuk dokter gigi.  Padahal dokter gigi 
yang dikunjungi oleh dokter praktik 
swasta yang memiliki peralatan san-
gat canggih dibanding rata-rata dokter 
praktik di Indonesia.

Sementara untuk dua bayi kembar 
saya yang berusia setahun enam bu-
lan, mereka secara rutin diundang oleh 

bagian pelayanan kesehatan di kantor 
tata kota untuk diperiksakan kesehat-
an.  Undangan itu biasanya melalui 
telepon yang juga diikuti dengan men-
girim surat.  Selain periksa kesehatan, 
juga ada layanan konsultasi kesehatan 
anak yang diberikan secara gratis.

Tentu saja berbagai kisah baik sep-
erti ini adalah model yang terlalu ideal 
jika kita bandingkan dengan situasi di 
Indonesia saat ini.  Tetapi, alangkah 
baiknya jika pengambil kebijakan di ta-
nah air berkenan untuk belajar tentang 
bagaimana sistem seperti ini dapat di-
laksanakan di negara-negara maju.  In-
tinya adalah tidak ada pelayanan kese-
hatan yang gratis.  Untuk memperoleh 
kualitas yang baik layanan kesehatan 
itu harus dibayar.  Inovasinya adalah 
bagaimana agar beban pembayaran 
tersebut tidak lagi diletakkan di pun-
dak masyarakat.  Jepang, dan banyak 
negara maju, membuktikan bahwa hal 
itu memungkinkan.(*)



Alm. Satjipto Rahardjo (Prof. Tjip), begawan hu-
kum Indonesia, beberapa kali membandingkan 
hukum Indonesia dan hukum Jepang di beber-
apa bukunya. Berangkat dari pemikiran seder-
hana bahwa Indonesia dan Jepang memiliki 
kesamaan dalam hal ‘pencangkokan’  hukum. 
Keduanya memiliki budaya hukumnya sendiri 
hingga kemudian budaya hukum modern di-
perkenalkan dan ‘dicangkokan’ (transplanted)  
kepada Indonesia dan Jepang. Tulisan prof Tjip 
secara tidak langsung telah menjadi alasan saya 
ke Jepang.
 
Selama satu tahun di Jepang saya harus men-
gatakan bahwa Jepang memiliki resistensi yang 
lebih kuat dibanding Indonesia terhadap hukum 
modern. Budaya hukum Jepang masih terasa 
meskipun menggunakan hukum modern. Indo-
nesia mengenal hukum modern melalui penja-
jahan yang dilakukan Belanda, negara yang se-
dang dijajah Perancis saat menjajah kita. 

Sedikit berbeda dengan Indonesia, sejarah hu-
kum pidana Jepang lebih beragam mengingat 
beberapa hukum negara lain pernah dipakai 
dalam rangka pembentukan hukum pidana Je-
pang. Pembabakan hukum asing yang digunak-
an di Jepang dapat dibagi kedalam tiga tahapan 
(Hiroshi Oda. 2009:13). Pertama, di abad ke-7 
dan abad ke-8 saat Jepang mengadopsi sistem 

politik dan hukum Cina yang berlaku hingga bera-
khirnya era Shogun Tokugawa (periode Edo, 1603-
1868). Kedua, pada pertengahan abad ke-19 dan 
awal abad ke-20 pada peralihan dari era Shogun 
Tokugawa ke era Meiji (masa dimana Jepang mulai 
membuka diri terhadap dunia luar). Pada masa ini 
hukum Eropa (Perancis dan kemudian Jerman) di-
adopsi Jepang. Masa ini adalah masa dimana Rev-
olusi Perancis terjadi, era industrialisasi yang ter-
jadi di Eropa juga berdampak ke Jepang. Di titik ini 
pulalah kita (Indonesia) memiliki pertalian ‘silsilah 
hukum’ dengan Jepang, mengingat KUHP (Kitab 
Undang Undag Hukum Pidana) yang kita gunakan 
juga berakar dari Code Penal Perancis. Hingga kini 
kitab hukum pidana Jepang masih menggunakan 
kitab hukum pidana yang diberlakukan sejak 1907, 
dengan berbagai perubahan tentunya. Ketiga, pas-
ca perang dunia ke II, di masa ini Jepang yang kalah 
perang dari Amerika nampak ‘dikendalikan’ Ameri-
ka. Dalam periode ini beberapa undang-undang 

diamandemen atau digantikan yang didasarkan 
pada hukum Amerika. Konstitusi Jepang yang di-
undangkan 1946 misalnya, mengadopsi konstitusi 
Amerika. Agama tak lagi diatur konstitusi, karena 
dalam pandangan agama Shinto, kaisar adalah per-
wakilan Tuhan, sehingga jika kaisar menginginkan 
perang maka rakyat harus patuh, dan keinginan 
kaisar ini yang dipercaya Amerika memicu Jepang 
untuk berkuasa dan menyerang beberapa negara 
lain (termasuk Indonesia). Maka agama harus dip-
isah tegas dari negara. Ini menjadi latar belakang 
mengapa negara ini kemudian menjadi negara 
sekuler. Sehingga itu pula sebabnya hingga kini 
agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah negeri 
(public school) di Jepang. Sebelumnya leluhur Je-
pang banyak menganut Shinto dan Buddha, saat 
ini sebagian besar orang Jepang tak begitu percaya 
pada agama kecuali hanya sebagai budaya.  

Selain konstitusi, jenis hukum lainnya yang dipen-
garuhi hukum Amerika adalah Hukum Acara Pidana 
Jepang yang mengadopsi Hukum Acara Pidana 
Amerika. Ini menjadi keunikan tersendiri, semen-
tara Kitab Hukum Pidana Jepang mengadopsi Per-
ancis/Jerman yang memiliki tradisi civil law/Eropa 
Kontinental, Hukum Acara Pidana Jepang men-
gadopsi Amerika (Common law/Anglo-Saxon) yang 
memiliki tradisi hukum yang berbeda dengan civil 
law.  
         
Budaya Hukum yang Kuat
Dalam konteks sistem hukum, hukum dibagi ke-
dalam tiga subsistem: substansi hukum, struktur 

Antara Hukum Indonesia 
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hukum dan budaya hukum. Substansi hukum berkai-
tan dengan rule of law, aturan materil dan formil dari 
suatu hukum. Struktur hukum adalah instrumen struk-
tur penegakan hukum seperti advokat, kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 
Budaya hukum adalah nilai-nilai, dan harapan-harapan 
terhadap hukum. Budaya hukum dibagi menjadi dua 
bagian, budaya hukum internal, yakni nilai-nilai hukum 
yang ada pada penegak hukum dan budaya hukum 
eksternal, nilai-nilai hukum yang terdapat dalam ma-
syarakat. 

Pada konteks budaya hukum inilah terdapat kecender-
ungan perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Fenom-
ena belakangan ini mengabarkan pada kita bahwa ma-
syarakat kita cenderung menjadi agresif, emosional 
dan dalam kadar tertentu bahkan anarkis. Banyak kon-
flik diselesaikan melalui jalur hukum. Sehingga banyak 
perkara yang ‘tidak bermutu’ diangkat ke pengadilan. 
Padahal dalam ranah ilmu hukum pidana sendiri, hu-

kum pidana dirancang sebagai alat terakhir 
penyelesai konflik jika sudah tak ada cara 
lain yang dapat menyelesaikannya. Kita 
mulai terbiasa dengan hukum modern dan 
melupakan budaya hukum sendiri seperti 
musyawarah, untuk mencari solusi bersama 

(win-win solution). Inilah kekayaan budaya hukum kita 
yang mulai luntur. Hakim Agung Artidjo Alkotsar per-
nah menulis kelemahan hukum modern dalam memu-
tuskan perkara. Seiring dengan diputusnya perkara, 
berakhir pula hubungan sosial kedua pihak yang ber-
perkara (tergugat-penggugat, pelaku-korban).  

Fenomena menarik justru terjadi di Jepang, Prof Tjip 
pernah menulis bahwa orang Jepang akan merasa ga-
gal jika perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan, 
itu artinya mereka tidak berhasil  menyelesaikan ma-
salah dengan tradisi hukum Jepang. Saya menemukan 
konsistensi tulisan Prof Tjip dengan para penulis Je-
pang dan atmosfer yang saya rasakan sendiri selama di 
Jepang. Bagi orang-orang Jepang yang masih menjaga 
kehormatannya, menggunakan hukum modern adalah 
hal yang memalukan, rasa malu inilah yang menjadi 
kunci dalam peradaban Jepang. Hukum modern yang 
diadopsi tidak serta merta membuat Jepang lupa pada 
tradisinya.  Di Jepang kita akan dengan sangat mu-
dah menemukan kata “sumimasen” yang berarti per-
misi atau maaf. Masyarakat Jepang terbiasa meminta 
maaf jika melakukan kesalahan. Ada sebuah peristiwa 
fenomenal di tahun 1982 terkait dengan ini. Sebuah ke-
celakaan pesawat terjadi di Tokyo. Pesawat milik Japan 
Airlines (JAL) dengan rute Fukuoka-Tokyo jatuh di per-
airan Tokyo. Sebanyak 24 orang meninggal dunia dan 
150 orang luka-luka. Takagi, Presiden Japan Airlines, 

kemudian mendatangi nisan korban, para keluargan-
ya, meminta maaf dan membungkuk dalam-dalam. 
Tidak hanya itu, perusahaannya juga menjamin pen-
didikan anak-anak korban. Tidak ada satupun gugatan 
peradilan yang diajukan dalam perkara tersebut. Ma-
sih terkait budaya hukum Jepang, sebuah data lagi 
mengabarkan bahwa terdapat 2262 kasus tercatat di 
tahun 1964 di Jepang, dan hanya 1 kasus yang ber-
lanjut ke pengadilan. Sementara di New York (bukan 
seluruh Amerika) terdapat 193.000 kasus dan 77.000 
kasus berlanjut ke pengadilan. 

Saya tidak mengatakan bahwa pengadilan adalah 
jalan buruk untuk menyelesaikan sebuah perkara. 
Dalam konteks budaya hukum Jepang, pengadilan 
adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk menyele-
saikan perkara. Sebuah sudut pandang lain berupa 
hasil survey mengabarkan sebanyak 80% responden  
menjelaskan bahwa alasan orang Jepang enggan 
menggunakan hukum modern adalah masalah waktu 
dan biaya (Hiroshi Oda, 2009:5). 

Law is a law. Hukum adalah hukum, aturan harus 
ditegakan. Meski demikian di Jepang aturan disen-
tuh dengan sisi kemanusiaan. Saya mengalami sendiri 
beberapa peristiwa. Misalnya saat kami ditagih uang 
pembayaran kuliah sementara beasiswa belum kami 
terima. Aturan tetap aturan, tagihan harus berja-
lan, tetapi yang terjadi kemudian setelah penagihan 
adalah pihak universitas tempat kami belajar justru 
meminjami kami uang tanpa bunga, tanpa diminta 
setelah mengetahui kondisi finansial kami. Hal lain-
nya adalah saat saya memeriksakan kesehatan saya, 
saya tidak yakin uang yang ada cukup untuk biaya en-
doskopi (pemeriksaan perut melalui kamera kecil le-
wat tenggorokan), beasiswa belum cair saat itu. Saya 
berniat membatalkan pemeriksaan hari itu, yang ke-
mudian terjadi adalah bahwa saya dibolehkan endos-
kopi dan boleh membayar biayanya di kemudian hari. 
Di Jepang pada prinsipnya orang dipercaya hingga 
kemudian sesuatu membuktikan bahwa ia tidak bisa 
dipercaya. Di kita orang tidak dipercaya hingga kemu-
dian dapat membuktikan bahwa ia bisa dipercaya. 
Saya teringat co-supervisor saya yang orang Jepang, 
saat belanja di sebuah mall di Serang, Banten. Ia dice-
gah petugas security saat ia membawa tasnya ke su-
permarket. Petugas security minta agar tasnya dititip-
kan, tetapi setelah dijelaskan bahwa ada paspor dan 
barang berharga lain, petugas penitipan justru tidak 
mau menerima tas tersebut sehingga akhirnya tas 
tersebut tetap dibawa masuk setelah ditempeli alat 
magnetik pengaman pada resletingnya. Di satu sisi ini 
memang dalam rangka pencegahan, di sisi lain ada 
perasaan tidak nyaman karena secara tidak langsung 
kita dicurigai sebagai orang yang berpotensi menjadi 
pengutil (shoplifting).          

The grass is always greener on the other side of the 
fence, rumput tetangga lebih hijau, begitu kata pepa-
tah. Ada banyak hal baik di Jepang. Meski demikian 

dan Jepang

esia 



tentu saja tidak semuanya baik di Jepang. Ang-
ka bunuh diri yang tinggi adalah salah satunya. 
Sekitar 30.000 orang tiap tahunnya melakukan 
bunuh diri di Jepang. Tingkat stress di Jepang 
sangat tinggi, kondisi ini diperparah dengan 
budaya Jepang yang secara umum sangat se-
ragam sehingga tidak terbiasa mengekspresi-
kan diri. Menjadi berbeda dari yang lain tida-
klah umum di Jepang. Sisi gelap lain di Jepang 
adalah industri pornografi yang menjamur. Di 
banyak mini market anda akan menemukan 
majalah-majalah porno dipajang bebas. Bah-
kan di sebuah pertokoan ada outlet buku dan 
dvd khusus bertanda 18+. Outlet-outlet ini 
dilegalkan di Jepang. Meski demikian sebagian 
besar teman Jepang saya mengatakan berada 
di sana atau membelinya merupakan ‘aib’ dan 
akan malu jika bertemu seseorang yang kita 
kenal. Di Jepang moral publik dan moral privat 
dipisah tegas sementara di kita nampak tak 
jelas. Tetapi saya percaya kita sedang menuju 

ke arah yang lebih baik. Untuk itu kita memerlukan 
ketidakbaikan, kasus-kasus kecil yang kurang bermutu, 
eksperimen-eksperimen hukum yang tak jarang men-
imbulkan korban salah hukum. Birokrat, legislator dan 
para penegak hukum yang nakal dan korup. Kita ‘me-
merlukan’ mereka untuk menganalisa dalam rangka 
menuju masa depan yang lebih baik. Jika kemudian 
muncul  pertanyaan kapan masa itu akan datang, kita 
tidak pernah tahu, mungkin pada beberapa generasi 
kemudian, tapi paling tidak kita berbuat sesuatu, di-
manapun, siapapun dan apapun itu.    
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Para dosen yang dikirim ke luar 
negeri ini diharapkan akan membuat 
perubahan. Yakni perubahan yang leb-
ih baik atas sistem pendidikan di tanah 
air. Karena selama di luar negeri, tentu 
sudah berinteraksi dengan kehidu-
pan sosial yang tentu akan mengubah 
pola pikir atas sebuah sistem pendi-
dikan. Seperti pada saat menyekolah-
kan anak ke-TK, SD, maupun SMP di 
luar negeri, karyasiswa ini akan tahu 
bagaimana sistem pendidikan dasar 
dan menengah diterapkan di luar neg-
eri. Dengan demikian, walaupun dosen 
yang bersangkutan bukanlah guru SD, 
SMP maupun SMA, tentu suatu saat 
bisa mengambil pelajaran dari sekolah 
anak-anaknya selama di luar negeri. 

 
Begitupun pelajaran yang saya dapat 
dari sistem pendidikan dasar menen-
gah di Jepang yang saat saya me-
nyekolahkan anak di TK dan SD di 
sini. Terlihat bahwa Jepang mener-
apkan sistem yang cukup KEJAM. 
Kecanggihan sarana di Jepang tidak 
membuat anak-anak termanja-manja. 
Bayangkan, sampai dengan SMP mu-
rid di Jepang harus berjalan kaki, tan-
pa membawa uang jajan, diajari ilmu 
lingkungan dan kemampuan bertahan 
hidup mandiri. Sangat berbeda bila 
dibandingkan anak-anak kita di tanah 
air yang saat ini sedang termanja dalam 
kecanggihan teknologi, masih SD su-
dah bawa BB, diantar mobil dan mo-

Sejak 2008, Pemerintah RI 
melalui DIKTI telah mengirimkan 
dosen-dosen untuk melanjutkan stu-
di mereka di luar negeri. Bahkan se-
jak tahun 2011 lalu, pengiriman ke 
luar negeri diperluas sehingga calon 
dosen pun bisa kuliah ke luar negeri 
dengan nama beasiswa unggulan. 
Pengiriman ini tentu bertujuan mu-
lia, yakni untuk meningkatkan mutu 
pendidikan nasional di tanah air se-
bagaimana amanat undang-undang. 
Walaupun mungkin cukup terlam-
bat dibanding dengan negeri jiran 
misalnya, yang juga telah mengirim 
warganya untuk sekolah di luar neg-
eri mulai tingkatan S1, dan saat ini 
sudah angkatan ke 30-an (banding-
kan dengan kita yang baru angkatan 
ke-6), tetapi apapun yang terjadi 
hal ini merupakan angin segar pada 
sistem pendidikan di tanah air.

tor sampai depan kelas mer-
eka, hingga membawa uang 
jajan puluhan ribu. Model 
pendidikan di Jepang yang 
dipertahankan dengan ketat 
ini sebenarnya sama den-
gan yang diterapkan pada 
bapak-ibu kita dahulu, yang 
terbukti menghasilkan gen-
erasi yang cerdas. Namun 
jika sekarang diterapkan di 
tanah air, tentu pahlawan 
HAM akan berkoar koar 
membela anak-anak.

Selain itu, Jepang 
punya sistem rayonisasi 
yang cukup ketat sehingga 
lokasi sekolah SD, SMP 
yang menentukan adalah 
BALAI KOTA berdasarkan 
lokasi tempat tinggal. Den-
gan cara ini Jepang telah 
menghilangkan sekat an-
tarsekolah sehingga tak ada 
istilah SEKOLAH FAVOR-
IT. Ini pun memberi keun-
tungan lain mengurangi ke-
macetan lalu lintas karena 
salah satu biang kemacetan 
lalu lintas di kota-kota be-
sar seperti Jakarta adalah 
saat orang tua mengantar 
anaknya dalam lokasi yang 
saling berlawanan, atas 
nama sekolah favorit. Na-

Setelah Sekolah,

L a l u , , , ?

Hardi Witono (Toyohashi University of Technology)
PPI Toyohashi
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mun tentu saja semua sistem pendidi-
kan di luar negeri yang rata-rata hanya 
berkisar pada pencapaian duniawi ini 
harus kita warnai dengan norma-norma 
agama sebagaimana yang kita anut di 
tanah air.

Kembali ke tujuan awal pengiri-
man karyasiswa ke luar negeri, sekem-
balinya ke tanah air , karyasiswa ini 
diharapkan akan membuat perubahan. 
Dan karena dana beasiswa ini murni 
dari pemerintah RI, tentu tidak boleh 
ada cerita karyasiswa ini nanti tidak 
ingin pulang karena keenakan di luar 
negeri. Tidak bisa. Pasti harus pulang 
untuk membuat perubahan di tanah air. 
Kita tidak akan mengharap karyasiswa 
ini justru berkarya bukan untuk neger-
inya sendiri sebagaimana yang sering 
kita lihat di Kick Andy Show.

Tak ada asap tanpa api. Tentu 
tak adil jika hanya memvonis bahwa 
lulusan luar negeri yang tidak mau pu-
lang itu hanya mengejar materi. Seb-
agai seorang ilmuwan, seringkali peng-
hargaan dari tanah air sangat kurang. 
Bukan hanya penghargaan materi, na-
mun penghargaan eksistensi keilmu-
wan mereka di tanah air masih kurang. 
Kita masih sering mendengar, sepulang 
ke tanah air, bukan senyum simpul dan 
ucapan selamat dari para petinggi, na-
mun justru pandangan curiga, takut 
melengser jabatannya. Ya, itu hanyalah 

kasus per kasus. Tidak bisa digeneralisasi. 

Meski begitu, sungguh mulia tu-
juan pengiriman karyasiswa ke luar neg-
eri. Semulia para karyasiswa yang rela 
bertungkus lumus belajar, berteman den-
gan tekanan belajar di negara maju. Bela-
jar mengikuti pola negara maju, walaupun 
belum ada kejelasan sesampai di tanah air 
nanti mesti bagaimana. Yang rela anaknya 
terpengaruh pola pendidikan dan lingkun-
gan di luar negeri, dan nanti sepulangnya 
anak-anaknya pasti akan kaget melihat 
suasana di rumah.

 
Selama ini teman dan sanak saudara di ta-
nah air hanyalah melihat gambar-gambar 
karyasiswa luar negeri melalui jejaring so-
sial, dan biasanya hanya hal yang bagus-
bagus saja. Berwisata, berpose di bawah 
bunga sakura dan lainnya. Mereka tidak 
tahu bahwa di balik itu semua ada saat-
saat dikejar deadline, biaya sekolah yang 
“nge-press” dan sering telat, menyekolah-
kan anak-anak yang tidak paham bahasa 
lokal, hingga profesor yang saklek atau-
pun “kejam”. Satu hal yang jelas, kary-
asiswa dikirim untuk suatu tujuan. Untuk 
membuat perubahan yang lebih baik. Seb-
agaimana para FOUNDING FATHER dulu 
yang dikirim Belanda belajar di negerinya. 

OPINI



Masih Kurang Seksikah 
SUSTAIN 2012?
Oleh: Atus Syahbudin
Presidium PPIJ 2011-2012, Anggota PPI Ehime; salah satu penyaji 
makalah SUSTAIN 2012

Usai sudah hajatan SUSTAIN 2012 oleh PPIJ Korda Kansai Komisariat Kyoto. Peserta dan panitia ter-
lihat lega dan puas, karena konferensi internasional yang bertemakan Sustainable Future for Human Security 
tersebut akhirnya dapat terselenggara dengan sukses. Selain 6 orang pembicara utama, hadir pula 145 penyaji 
makalah dari 15 negara terpilih, Dubes RI untuk Jepang, Atdikbud KBRI Tokyo, dan Konjen RI Osaka. Seki-
tar 2 juta yen telah digelontorkan untuk mengadakan SUSTAIN 2012 yang bertempat di gedung paling monu-
mental di Kyoto University. Saking padatnya antrian pemesan, pemesanan gedung Clock Tower Centennial 
Hall untuk digunakan pada tanggal 3-5 November 2012 harus dilakukan setahun sebelumnya. 

Dengan ini pula daftar prestasi SUSTAIN pun semakin panjang, yaitu diantaranya 1) Semua paper yang 
lolos dan dipresentasikan terdokumentasi secara online di dalam Environmental Science Procedia (Journal 
under Elsevier, ISSN: 1878-0296), dipublikasikan di ScienceDirect dan diindeks oleh Scopus; 2) Journal of 
Sustain terbidani lahirnya oleh event SUSTAIN; 3) Terbentuknya SUSTAIN society yang menghubungkan 
peneliti-peneliti dari seluruh dunia. 

Di samping prestasi-prestasi tersebut, ada lagi capaian informal lainnya yang cukup membahagiakan. 
Acara ini menjadi wadah temu kangen dan silaturahmi baik antar alumni kyodai sendiri, antar penggiat PPI 
Korda/Komsat, maupun antar pelajar Indonesia dari berbagai institusi dan dari 15 negara yang berbeda. Foto 
bersama, ngangsu kawruh, atau lobi dan pendekatan ala warung kopi juga terlihat dipraktekkan di sela-sela 
pertemuan. Tak ketinggalan juga Hatma Suryatmojo, Ketua OC SUSTAIN 2012, sempat tampil memenuhi 
undangan Kyoto University untuk membagikan ilmu penyelenggaraan SUSTAIN kepada para mahasiswa as-
ing dari negara lain.          

Masih Kurang Seksikah SUSTAIN 2012? 

Penulis sebenarnya ingin mengajak para pembaca untuk menghadiri SUSTAIN tahun depan. Namun 
di sisi lain, pertanyaan di atas juga setali tiga uang dengan candaan Konjen RI Osaka sebelum pembukaan 
SUSTAIN 2012:  “Pengurus pusat PPI Jepang sudah hadir?”. Nah kan! Akhirnya kekhawatiran itupun ter-
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jadi. Pagi-pagi sebelum penyelenggaraan SUSTAIN juga sudah ada diskusi serupa antara panitia SUSTAIN 
mengenai hal yang sama. “Kirimkan saja pengurus paling cantik ke SUSTAIN 2012,” gurau kami kala itu, 
terlontar santai tapi serius. Lho kok? Dianggap santai karena memang sejatinya tidak perlu diambil pusing 
terlalu banyak, mengingat SUSTAIN 2012 tetap akan terselenggara walaupun tanpa kehadiran pengurus pusat 
PPI Jepang. Panitia SUSTAIN lebih berkonsentrasi dalam hal pelayanan peserta dan pembawaan acara di hari 
H. Kalau begitu, lalu dimanakah letak seriusnya judul tulisan ini: “Masih kurang seksikah SUSTAIN 2012?”

SUSTAIN 2012 merupakan hasil karya mahasiswa Indonesia di Jepang, yaitu dalam hal ini sekitar 50-an 
anggota PPIJ Korda Kansai Komisariat Kyoto. Seminar internasional ini bukanlah hasil kerja event organizer 
atau para profesional lainnya. Namun demikian, sekumpulan anggota PPI Jepang tersebut mampu menoreh-
kan sejarah kelas dunia. “Demi Indonesia! Atas nama PPI Jepang!” menjadi prinsip dasar kami dalam peny-
elenggaraan acara ini. Maka dari itu, sepantasnyalah pihak PPI Jepang memberikan perhatian dan apresiasi 
terhadap penyelenggaraan SUSTAIN ini. 

Bahkan Dubes RI untuk Jepang, Bapak Moh. Lutfi, pernah mengungkapkan pada SUSTAIN 2010 lalu 
dan Rakor PPI Jepang di Tokyo (26-27 Mei 2012 lalu) bahwa KBRI akan mendanai empat program besar PPI 
Jepang. Target program yang beliau maksudkan adalah 1) Pertemuan ilmiah; 2) Kegiatan budaya; 3) Pelatihan 
kepemimpinan; dan 4) Pertandingan olahraga. Senada dengan Pak Dubes, Atdikbud KBRI Tokyo Bapak Iqbal 
Djawad pun turut mengungkapkan hal yang sama sewaktu ngopi-ngopi santai selepas gala dinner SUSTAIN 
2012. “KBRI dapat menganggarkannya selama masuk dalam 4 program prioritas tersebut, termasuk biaya 
perjalanan pengurus,” sahut Pak Iqbal kala itu.  

Investasi pada Program PPIJ Korda/Komsat

Seberapa signifikankah kehadiran pengurus pusat PPI Jepang dalam suatu kegiatan PPI Korda atau 
Komsat? Kalimat tersebut adalah sebuah pertanyaan yang nampaknya perlu dikritisi terlebih dahulu sebelum 
terburu-buru meminta kehadiran pengurus pusat PPI Jepang. Namun demikian, penulis meyakini bahwa ja-
wabannya adalah kehadiran pengurus pusat PPI Jepang berbanding lurus dengan partisipasi anggota Korda/
Komsat dalam menyukseskan program kerja mereka masing-masing. 

Oleh karena itu, di sela-sela kesibukan yang menggunung, mari menyempatkan menjalin komunikasi 
dan merajut kerja sama antara pengurus pusat PPI Jepang dan para pengurus Korda/Komsat agar komunikasi 
semakin lancar dan bisa menjalin hubungan yang saling menguntungkan.  Sebisa mungkin sempatkan bertatap 
muka secara langsung, karena metode ini masih dianggap sebagai metode paling efektif membangun komuni-
kasi antara manusia. Mari berinvestasi pada program-program PPI Korda/Komsat di seluruh Jepang. Pengurus 
pusat PPI Jepang dapat mengirimkan utusan atau sekedar sebagai tim peliput kegiatan sambil menyosialisa-
sikan program kerja. Inisiatif ini dapat “merangkul” para penggiat PPI Korda/Komsat atau turut berempati 
merasakan atmosfer kegiatan di PPI Korda/Komsat. Banyak sekali peluang kerjasama yang dapat dibangun 
antara pengurus PPIJ Pusat dan pengurus PPI Korda/Komsat, dalam hal ini salah satu contohnya adalah mela-
lui penyelenggaraan SUSTAIN di tahun-tahun yang akan datang. 

Selamat bekerja buat Kabinet Bangun Indonesia PPI Jepang 2012-2013! 



Tuswadi, Hiroshima, Japan
The writer is a doctoral candidate in Education 
Development at Hiroshima University’s Graduate 
School of International Development and 
Cooperation, Japan. He is also the President of 
Indonesian Students Association in Hiroshima.

Fasli Jalal, the former Vice Minister of National 
Education once stated that the number of Indonesian 
students abroad is approximately 40,000. Forty 
percents of them are undergraduate students, while 
the rests are master and doctoral students (Suara 
Kampus). In Japan itself, according to the data from 
Japanese Embassy Office in Jakarta, currently there 
are 2,000 Indonesian students studying at Japanese 
universities. 
Although staying outside their homeland, Indonesian 
students abroad have important roles in the national 
development. The roles include introducing the 
country, its people, culture, and customs to the 
international community; disseminating science and 
valuable contributions to public; building educational 
networks; and supporting the success of compulsory 
education program. 

All Indonesian students abroad are the ambassadors 
of the nation as well as cultural ambassadors. Their 
habits and behavior in daily life when interacting 
with people from other countries indirectly reflect the 
culture of the nation and its people.
It is very pitiful that there are still many people in 
the world do not know about Indonesia. The writer, 
who is currently studying in Japan, is often asked 
by Japanese people about Indonesia. They even 
have never heard the name of Indonesia and do not 
know where it is located. In fact, the popularity of 
Indonesia in the eyes of the international community 
will bring a very positive impact both for economic 
and political interests. Indonesian students abroad 
should actively introduce Indonesia through various 
kinds of activities coordinated by campuses, schools, 
or cultural foundations. 
Among the popular students’ activities to promote 
foreign people’s understanding towards Indonesia 
are cultural parties, international symposiums, and 
homestay programs. Cultural parties provide good 
opportunities for students to display any kinds of 
interesting Indonesian arts such as traditional music 
instruments, clothes, dances, as well as traditional 
food exhibition. Indonesian Students Association in 
Hiroshima (PPI Hiroshima), for example, annually 
holds Japan-Indonesia cultural exchange program and 
takes a part in various kinds of festivals (matsuri) in 

What could the 
students abroad 
contribute for 
the country?
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which not only they can introduce Indonesian culture 
and custom to people of the world but also to collect 
funds for charity purpose. Moreover, Indonesian 
Students Association in Nagoya (PPI Nagoya) holds 
annual Indonesian Festival that is visited by hundreds 
of foreigners. While for introducing our national 
language to Japanese people, it regularly holds an 
Indonesian language speech contest for the Japanese. 
During the homestay programs, students have good 
opportunities to convey the idea of Indonesian 
cultures and customs to the foreign family whom they 
live with.  
Many positive things can be absorbed by Indonesian 
students abroad during they stay in foreign countries. 
In order to make those positive things spread out 
to the country, students can disseminate what 
they have by writing articles in mass media telling 
about advanced science, culture, and customs of the 
developed countries’ society, and publishing papers 
in both regional and international scientific journals.  
By living abroad, students have good opportunities 
to build educational networks. They can introduce 
important people they know well to other Indonesians 
in order to open access for others to be able to study 
abroad. 
The big number of students abroad creates power. 
With collected funds from the charity programs, 
they can contribute in supporting the compulsory 
education of the country and helping people struck by 
natural disasters. Indonesian Students Associations in 
Hiroshima and Nagoya regularly give scholarship for 
selected elementary and high school students. Thus, 
the more Indonesian students eager to collect funds 
for this purpose, the more poor students in Indonesia 

will be saved from drop-out due to not being able to 
pay their tuitions. Everytime natural disasters struck 
the country; Indonesian students abroad always raise 
funds and donate it along with other important stuff 
for helping the victims. 
In short, so many things the students abroad can do for 
a better Indonesia. Therefore, all Indonesian students 
in any foreign countries must unite for one goal: save 
and promote our beloved country. 

OPINI



Syarat dan Ketentuan Penulisan Kisah

MENGUBAH DUNIA DARI SEBUAH KISAH INSPIRATIF

Syarat dan Ketentuan Umum

Peserta adalah warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negara 
lain, diprioritaskan untuk seluruh pengurus dan anggota Persatuan Pelajar Indonesia 
(PPI) di seluruh dunia. 

▪ Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu naskah tulisan.
▪ Naskah tulisan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun, baik sebagian 

maupun seluruhnya.
▪ Naskah tulisan tidak sedang diikutkan dalam penulisan yang serupa  atau perlombaan.
▪ Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik, mudah dicerna, gaya bahasa yang 

ringan, inspiratif dan penuh penjiwaan.
▪ Buku ini akan dibuat dalam 3 (tiga) segmen yaitu: lika-liku kehidupan di negeri orang, 

penggapaian prestasi, dan kisah cinta. Penulis dapat memilih satu saja atau ketiganya 
sebagai topik tulisan. 

▪ Naskah tulisan adalah karya asli (pengalaman yang dialami penulis) dan bukan sadu-
ran, bukan jiplakan (sebagian atau seluruhnya), bukan cuplikan kisah orang lain kecuali 
telah mendapat persetujuan dari orang yang mengalaminya.

▪ Naskah tulisan tidak mengandung unsur SARA.
▪ Naskah tulisan akan diseleksi oleh Tim Kreatif Semut Merah 75. Peserta yang tulisan-

nya diterima akan diberikan informasi selanjutnya. 
▪ Naskah yang telah dikirimkan menjadi hak milik Tim Kreatif Semut Merah 75 dan tidak 

dapat ditarik kembali.
▪ Keputusan Tim Kreatif merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat.
▪ Naskah tulisan yang terpilih akan masuk dalam buku Semut merah 75 yang akan di pu-

blikasikan kedalam tiga bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Mandarin di Jakarta pada 
8 Mei 2013.

▪ Segala hal yang berkaitan dengan penulisan buku (hak cipta dan royalti) akan disam-
paikan kemudian dengan mengacu kepada sistem yang diterapkan oleh penerbit.

Bu
le

tin
 In

te
ra

ks
i P

PI
 Je

pa
ng

 ..
.. 

 /  
 Ed

isi
 18

   /
4

7



Ketentuan Khusus
1. Panjang naskah minimal 1000 kata.
2. Tim Kreatif akan melakukan pengeditan atas naskah tulisan tanpa mengurangi makna 

dan isi tulisan.
3. Penulis melampirkan foto dan biodata dalam bentuk narasi/paragraf di dalam file yang 

berbeda.
4. Batas akhir pengiriman naskah tulisan adalah 30 Desember 2012. Naskah tulisan dikir-

imkan ke alamat email Tim Kreatif Semut Merah 75: semutmera75@gmail.com atau 
Facebook: semutmerah75.

Tim Kreatif Semut Merah 75
Wenny Artha Lugina
Ade Irma

Copyright © 2012 by Semut Merah 75 
Bekerjasama dengan Laskar Pena Dunia 

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Dunia
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