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YOUKOSO….ni Fukuoka.. 

 
Bias musim gugur segera terasa, udara masih sangat sejuk diluar saat kedua tapak kaki ini 
menginjakkan jejak untuk pertama kalinya di negara sakura. Cuaca yang sangat khas bulan 
Oktober untuk negara empat musim dibumi belahan utara. Hari itu tanggal 6 Oktober pagi 
2010 pukul 08 am dipagi yang sangat cerah. Suhu disebuah thermometer raksasa tepat di 
depan Bandara Fukuoka menunjukkan angka 17 derajat, suhu yang masih sangat sejuk dan 
masih mendatangkan kesan menggigil untuk badan yang terbiasa dengan suhu tropis. 
Susunan aksara jepang yang masih sangat asing menambah dingin suasana hati, sedingin 
hembusan angin musim gugur di kota yang baru saja dipijak. 
Datang dengan rombongan penerima beasiswa Pemerintah Jepang (MEXT Scholarship) yang 
biasa dikenal dengan istilah MONBUSHO dan beberapa rekan beasiswa DIKTI kami telah 
ditunggu oleh beberapa Liaison Officer yang telah stand by dari pagi hari lengkap dengan 
pernak pernik bertuliskan Kyushu University sebagai penanda disuatu sudut ruang tunggu 
Bandara. Selain beberapa Liaison officer yang memang kusus ditugaskan dari kampus, 
beberapa mahasiswa Jepang yang ditugaskan dari masing-masing Lab sebagai seorang Tutor, 
terlihat ikut menunggu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bus kampus membawa 
kami menuju asrama atau kaikan 
Tidak seperti dinegara Negara lain yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa 
pengantar sehari-hari, Jepang merupakan salah satu Negara yang masih memegang teguh 
penggunaaan bahasa Jepang baik lisan maupun tulisan dihampir setiap lini kehidupan. 
Walaupun dibeberapa tempat tertentu terutama fasilitas publik kita masih dapat 
menemukan translasi bahasa inggris, namun pada umumnya semua tulisan ditulis dalam 
huruf Kanji, yaitu huruf tradisional Jepang yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk 
menerangkan sesuatu. Untuk bertanya sesuatu, menemukan orang yang bisa berbahasa 
inggris dengan lancar pun akan sangat susah kecuali dibeberapa tempat tertentu seperti 
universitas, rumah sakit atau bandara dengan berbagai macam keterbatasan. Bagi 
mahasiswa asing, hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri yang akan menambah 
beban guncangan budaya (shock culture) diawal-awal kehidupan baru mereka.   
Di Jepang, umumnya pihak Universitas akan menyediakan seorang tutor. Tutor ini berfungsi 
untuk membantu mahasiswa asing yang baru dalam menata dan memulai kehidupan, 
terutama dalam masalah akademik di kampus seperti hal-hal yang berkaitan dengan 
pengisian dokumen-dokumen dalam huruf Kanji. Selain itu, tutor juga seringkali membantu 
dalam urusan kebutuhan sehari-hari yang umum dengan bertindak sebagai penterjemah 
yang tentu saja akan memudahkan segala urusan. Namun, keberadaan tutor sering kali juga 
mendatangkan beberapa masalah baru yang timbul akibat adanya faktor keterbatasan 
bahasa, karena tidak semua tutor mampu berbahasa inggris dengan baik. Akibatnya tidak 
jarang  ditemukan cerita bahwa terjadi kesalahpahaman dalam pengurusan sesuatu antara 
tutor dan mahasiswa baru akibat kesalahan dalam pemahaman konteks pembicaraan. Belum 
lagi kondisi tutor yang mempunyai berbagai macam kegiatan lain, menjadikan tutor tidak 
bisa dijadikan sandaran utama, terutama dalam mengatasi masalah masalah yang sifatnya 
lebih pribadi.  
Untuk itu, berawal dari rangkaian pengalaman panjang dari rekan-rekan yang telah lebih 
dulu memulai hidup di Fukuoka, kami dari pengurus PPIF periode 2011 berinsiatif membuat 
sebuah buku panduan hidup di Fukuoka. Buku panduan ini memuat tentang hal-hal dasar 
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yang akan diperlukan bagi para mahasiswa dari Indonesia untuk memulai kehidupannya di 
Fukuoka sebagai tambahan apa sekiranya tidak didapatkan dari seorang tutor.  
Panduan ini diharapkan mampu memberikan informasi awal yang sangat berguna untuk 
memperlancar semua urusan diawal-awal kedatangan sebelum memulai kehidupan kampus 
di Jepang yang sering diistilahkan sangat time-consuming and endless. Tentu saja panduan 
ini akan sangat jauh dari sempurna, namun sedapat mungkin kami menghimpun informasi 
yang kami kira akan sangat diperlukan oleh rekan-rekan untuk memulai hidup baru di 
Fukuoka. 
Pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa 
baru tahun 2011 di Fukuoka, selamat bergabung di Persatuan Pelajar Indonesia Fukuoka 
(PPIF). Kami menanti kontribusi rekan-rekan dalam membangun PPIF kedepan. Kehadiran 
rekan-rekan semua tentu akan menambah dinamika organisasi PPIF sebagai salah satu 
manifestasi peran serta sebagai bagian dari manusia Indonesia untuk membangun bangsa 
dari jauh.   Akhirnya ..Youkoso ni Fukuoka..selamat datang di Fukuoka, enjoy your life. 
 
Fukuoka, Early Fall 2011 
 
Chief Editor 
KOORDINATOR DIVISI KAJIAN STRATEGIS PPIF, Adi Maulana 
 
Kontributor; 
Lutfi Sari Ariestin, Nugroho Setiawan, Henny Oktariani, Dessy Berlianty, Putu Hangga, Edy Erwan, Hendra 
Pachri, Heru Sukoco, Ardy Arsyad 
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PPIF at a glance 

 
Konichiwa..itulah sapaan hangat orang jepang saat pertamakali bertemu dengan orang asing, 
sehangat itu pula sambutan kami untuk kawan-kawan seperjuangan calon anggota PPIF..tak 
kenal maka tak sayang, pepatah lawas yang kami pakai untuk mengawali perkenalan ini. 
Persatuan Pelajar Indonesia Fukuoka yang disingkat PPIF adalah organisasi yang 
beranggotakan mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di prefecture Fukuoka 
Jepang. Belum ada informasi kapan pertama kali PPIF dilahirkan namun bila mengacu PPI 
Jepang sebagai induk organisasi PPI se Jepang yang pertama kali didirikan di Tokyo pada 
tanggal 24 Juni 1953 dengan nama "Himpunan Mahasiswa Indonesia di Jepang" yang 
kemudian dalam perjalanan waktu namanya berubah menjadi "Persatuan Pelajar Indonesia 
di Jepang" atau dalam bahasa Jepang disebut "Zainichi Indonesia Ryugakusei Kyokai". 
Pada saat ini anggota PPIF berjumlah 140 orang yang tersebar di beberapa perguruan tinggi 
di kota Fukuoka dan Kitakyushu, namun beberapa tahun terakhir sebagian besar anggota 
PPIF menimba ilmu di Kyushu University. Kemungkinan image yang berkembang di tanah air 
tentang Jepang sebagai salah satu negara yang maju didunia sehingga keberadaan pelajar 
Indonesia di Jepang umumnya mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus etos 
kerja bangsa Jepang yang dengan sumber daya alam yang sangat terbatas tapi mampu 
membuat Jepang secara ekonomi dan teknologi berada pada posisi yang terhormat di antara 
bangsa-bangsa lain di dunia. 
Keberadaan PPIF sebagai organisasi adalah untuk mengkoordinir kegiatan pelajar Indonesia 
dan keluarga yang berhubungan kegiatan menimba ilmu pengetahuan maupun yang bersifat 
rekreatif. Selain itu, pelajar Indonesia di Jepang secara langsung maupun tidak langsung 
adalah sebagai duta bangsa, yang membina persahabatan dan hubungan baik antara bangsa 
Jepang dan Indonesia oleh karena itu kegiatan pelajar Indonesia di Jepang diharapkan dapat 
menjadi jendela bagi bangsa Jepang untuk mengenal lebih dekat budaya Indonesia. 
PPIF sendiri adalah organisasi setingkat komisariat yang tergabung dengan 7 komisariat 
lainnya (Saga, Kumamoto, Nagasaki, Oita, Kagoshima, Miyazaki, dan Okinawa) dalam 
koordinator daerah (korda) Kyushu, selanjutnya Korda Kyushu bersama 8 korda lainnya 
(Jepang Utara, Tohoku, Kanto, Hokushina, Jepang Tengah, Kansai, Chugoku dan Shikoku)  
berinduk ke organisasi PPI Jepang. 
Kepengurusan PPIF periode saat ini mempunyai motto “untuk PPIF yang lebih baik” sebuah 
bentuk komitmen dari para pengurus untuk mengantar PPIF sebagai sebuah organisasi yang 
lebih global dengan berusaha meningkatkan kerjasama dengan organisasi pelajar sejenis dari 
negara lain yang berbasis di Fukuoka dan mendorong kajian tentang isu/masalah 
kebangsaan Indonesia. 
Selamat bergabung di komunitas pelajar Indonesia di Fukuoka Jepang..Dozo Yoroshiku 
 
Ketua PPIF Periode 2011-2012 
 
Irwan Ridwan R 
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INSIGHT FUKUOKA 

Kota Fukuoka merupakan kota terbesar di Pulau Kyushu, pulau paling selatan di Jepang. 
Karena letaknya yang sangat strategis berdekatan dengan Negara Korea Selatan, China dan 
Taipei, ada beberapa penerbangan Internasional yang langsung dari dan menuju Fukuoka. 
Wilayah kota meliputi wilayah yang berbentuk bulan sabit, dengan semenanjung ITO 
dibagian barat dan dan Uminonakamichi dibagian timur sebagai pembatas. 
 
Kota Fukuoka mempunyai populasi sebesar 1.450.838 jiwa dengan luas areal sekitar 341,31 
km2 yang dibagi kedalam 7 kecamatan atau yang diistilahkan ward atau –ku (bahasa Jepang), 
yaitu antara lain Higashi, Hakata, Chuo, Minami, Jonan, Sawara dan Nishi (lihat Tabel 
dibawah). Kampus Kyushu University tersebar dibeberapa ward diantaranya Kampus Ito di 
daerah Nishi, Hakozaki dan Maidashi di Higashi, Ohashi dan Chikusi di Minami. 
 
Beberapa tempat yang merupakan ikon dari Kota Fukuoka yaitu antara lain Fukuoka Tower, 
Yahoo Dome, Ohorikoen, Tenjin, Hakata, Uminonakamichi dan banyak lagi. Tenjin dan 
Hakata merupakan daerah pusat bisnis dan transportasi baik untuk stasiun pusat bus (di 
Tenjin) dan stasiun pusat untuk Kereta, termasuk shinkansen atau kereta cepat (di Hakata).  
 
Untuk tempat melepaskan penat sejenak yang berada diluar Kota tetapi masih bisa 
dijangkau kurang dari 1 jam perjalanan bersama keluarga antara lain Aburayama Ranch, 
dimana kita bisa menjumpai peternakan sapi dan kuda diketinggian dan taman bermain 
dengan latar belakang Kota Fukuoka yang indah atau di daerah Itoshima yang masih memiliki 
kondisi lingkungan alami. 
 
Estimated population (as of October 1, 2009) 

Households 696,011 

Total population  
1,450,838 
(male 694,425, female 
756,413) 

Higashi Ward （東区） 288,536 

Hakata Ward （博多区） 209,937 

Chuo Ward （中央区） 175,052 

Minami Ward （南区） 248,411 

Jonan Ward （城南区） 128,844  

Sawara Ward （早良区） 211,973  

Nishi Ward （西区） 188,085  
 

Sumber:  
http://www.city.fukuoka.lg.jp/english/02.html 
Untuk info mengenai seputar Kota Fukuoka : 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/english/ 

 

Peta pembagian administrasi Kota Fukuoka 
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FIRST THING TO DO 

 
Sebagai mahasiswa asing yang baru datang dan menginjakkan kaki di Fukuoka, tentu saja 
banyak hal baru yang belum diketahui. Untuk itu, informasi awal mengenai apa saja yang 
harus dilakukan akan sangat penting untuk membantu proses adaptasi dalam menjalani 
kehidupan yang baru. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dilakukan pada awal awal 
kedatangan. 
 
1. Tutor 

Setiap mahasiswa asing yang akan melanjutkan studi di Jepang akan disediakan Tutor 
yang ditentukan oleh pihak Universitas dan biasanya merupakan teman didalam satu 
laboratorium. Tugas tutor adalah membantu mahasiswa pada 6 bulan pertama 
kedatangan mereka terutama dalam hal-hal administrasi baik dikampus maupun di luar 
kampus. Biasanya tutor telah ditentukan jauh hari sebelum kedatangan mahasiswa dan 
akan menjemput mahasiswa baru di bandara atau paling tidak akan menunggu 
kedatangan mahasiswa baru dikampus pada saat hari kedatangan.  Menjalin hubungan 
yang haromonis dengan tutor adalah hal yang sangat penting.  Hal ini dikarenakan 
tutorlah orang pertama tempat kita meminta bantuan pertama ketika kita memulai 
menginjakkan kaki di Jepang khususnya 6 bulan pertama.  Beruntung pula jika 
mendapatkan tutor yang kebetulan melakukan penelitian yang kurang lebih sama 
misalnya dalam pengunaan alat di laboratorium, maka tutor akan sekaligus mengajari kita 
tentang hal penggunaan alat sampai cara mengolah data yang diperoleh.  Oleh 
karenanya, salah satu langkah awal sebaiknya ketika akan datang dari Indonesia, paling 
tidak telah menyiapkan sekedar kenang-kenangan (omiyage) bagi  tutor dan sensei.  
 

2. Temporary Accomodation 
Setelah bertemu tutor, biasanya mahasiswa baru akan diarahkan menuju temporary 
accomodation atau asrama yang telah ditentukan. Tutor akan menemani dan membantu 
pengurusan dokumen dokumen kelengkapan untuk temporary accomodation (asrama). 
Biasanya, mahasiswa yang baru datang, akan langsung diantar ke asrama yang dituju. 
Ketika telah sampai diasrama, langsung melapor kepada staf asrama dengan cukup 
menunjukkan identitas yang ada seperti pasport serta menunjukkan koresponden e-mail 
sebelumnya dengan pihak Kyushu University (international office) yang menyatakan yang 
bersangkutan telah ditentukan tinggal diasrama tsb . Biasanya dalam proses ini, pihak 
asrama akan meminta mahasiswa untuk membayar beberapa biaya seperti biaya sewa 
peralatan asrama atau sewa untuk satu bulan kedepan. Oleh karenanya, sebaiknya telah 
menyiapkan uang dalam bentuk Yen saat tiba di Jepang.  Setelah tahap ini selesai, maka 
mahasiswa baru mulai menempati kamar asrama selama 6 bulan yang untuk selanjutnya 
harus mencari tempat tinggal sendiri. Sampai disini, jangan  mengira mahasiswa baru 
sudah dapat langsung istirahat, karena biasanya dengan budaya Jepang yang sifatnya 
‘kerja keras’ maka tidak jarang setelah meletakkan barang-barang dikamar, mahasiswa 
baru akan langsung diantar kekampus untuk diperkenalkan langsung dengan 
sensei/professor.  
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3. Alien Card 
Setelah selesai dalam hal pengurusan akomodasi sementara atau asrama, tutor akan 
mengantar untuk mengurus alien card (semacam kartu ID untuk orang asing) di kantor 
ward atau kecamatan setempat. Tutor akan membimbing tata cara aplikasi alien card. 
Pengurusan alien card memakan waktu sekitar maksimal 1 sampai 2 jam yang 
memerlukan passport serta LoA dan beberapa berkas pendukung lainnya. Biasanya kartu 
alien card akan selesai sekitar 2 minggu dan untuk sementara sebagai pengganti kartu 
tersebut, akan diberikan semacam surat keterangan atau yang lebih dikenal dengan 
Gaikokujin Touroku shoumeisho dari ward office pada hari pengurusan. 
Pengurusan alien card dan Gaikokujin Touroku shoumeisho ini harus sesegera mungkin 
dilakukan, karena tanpa alien card dan Gaikokujin Touroku shoumeisho, maka kita tidak 
akan bisa membeli hand phone, membuka tabungan, mengurus SIM dan lain-lain. 
“Gaikokujin Touroku Shoumeisho"  
Anda harus mengurus surat di kantor kota dimana anda akan menetap paling lambat 90 
hari setelah kedatangan. Biasanya memerlukan waktu 2 minggu sampai Gaikokujin 
Touroku Shoumeisho anda dikeluarkan. Namun bersamaan dengan itu, kartu asuransi 
kesehatan juga bisa langsung diurus di tempat yang sama. 
Dokumen-dokumen yang diperlukan :  
1. Pasport (tentu saja yang ada cap visanya)  
2. Gaikokujin Touroku Shinseisho : formulir permohonan, yang bisa didapat di kantor 

kota.  
3. Pasfoto terbaru dengan ukuran 4.5 x 3.5 (cm) 2 lembar. Apabila anda tidak memilikinya, 

anda bisa foto di "mesin pasfoto" otomatis yang ada di stasiun, 
dll. 

Catatan : segera setelah kedatangan anda, sangat dianjurkan untuk melaporkan diri di KBRI Tokyo 
atau KJRI Osaka secara langsung atau melalui surat  

 
4. Kartu Mahasiswa 

Apabila hari kedatangan mahasiswa asing pada hari kerja (Senin – Jumat), maka 
pengurusan kartu mahasiswa bisa langsung dilakukan. Namun apabila bertepatan dengan 
hari libur, maka pengurusan kartu mahasiswa dilakukan menunggu hari kerja. Syarat 
untuk pengurusan KTM berupa passport dan foto berukuran tertentu yang akan 
dijelaskan dikantor support centre. 
 

5. Makanan dan Peralatan Dapur 
Setelah selesai pengurusan alien card, maka untuk memudahkan dalam hal makanan, 
biasanya tutor akan menganta untuk membeli makanan sementara dan jangan lupa untuk 
meminta kepada tutor akan bisa mengantar untuk membeli peralatan memasak 
sementara yang penting, terutama rice cooker untuk memasak nasi, piring dan sendok. 
Disarankan agar tidak langsung membeli semua peralatan, mengingat PPIF mempunyai 
program dalam penyediaan barang-barang bekas yang masih layak pakai yang dapat 
didapatkan dengan harga yang sangat murah sebagai salah satu sumber pendanaan 
organisasi. Untuk barang-barang tertentu, PPIF menyediakan secara gratis.  Selain itu, 
biasanya mahasiswa asing senior (senpai) yang sudah menyelesaikan studi maupn yang 
sementara studi di Fukuoka mempunyai kelebihan peralatan yang akan diberikan kepada 
mahasiswa baru.  
Olehkarenanya, sangat disarankan kepada mahasiswa baru untuk secepat mungkin 
berinteraksi dengan para mahasiswa yang telah dulu belajar di Fukuoka, agar mendapat 

http://www.kjriosaka.com/
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informasi-informasi yang diperlukan. Langkah awal untuk menjalin komunikasi ini 
tentunya dengan masuk kedalam milist PPIF. 
 

6. Bank Account 
Salah satu yang perlu diperhatikan diawal kedatangan yaitu pengurusan back account 
atau rekening bank untuk keperluan transfer beasiswa atau sumber keuangan lainnya. 
Disarankan agar membuka rekening bank di Fukuoka Bank atau di JP Bank (khusus untuk 
yang akan berdomisili di Fukuoka) mengingat ATM kedua bank ini tersedia di kampus 
kampus dan dibeberapa fasilitas publik lainnya. 
 

7. Handphone 
Diawal awal kedatangan tentu saja komunikasi dengan keluarga di Indonesia akan 
menjadi sangat penting terutama untuk sekedar menyampaikan kondisi di Jepang dan 
menanyakan kondisi keluarga yang ditinggal di Indonesia. Untuk yang ingin segera 
menggunakan handphone dengan SIM card Jepang, tersedia beberapa pilihan provider 
seperti Softbank, Docomo, Au dll. Namun untuk mahasiswa Indonesia, hampir semua 
menggunakan Softbank sebagai provider utama dikarenakan tarif telepon akan gratis 
apabila digunakan antar sesaama pengguan Softbank antara jam 01.00 malam sampai 
dengan jam 09.00 malam.  Untuk itu, kepada mahasiswa baru sangat disarankan 
menggunakan kartu Softbank agar komunikasi dengan sesama mahasiswa Indonesia bisa 
lancar dan rumah. Selain itu, tersedia juga layanan kartu telepon (card telephone) yang 
dijual dibeberapa toko kombini terdekat seperti Lawson, seven eleven dll. Kartu telepon 
ini bisa digunakan untuk komunikasi internasional. 
 

8. Tempat Ibadah 
Bagi mahasiswa baru yang beragam muslim, khususnya yang akan menempati ITO 
Campus, tempat sholat berjamaah bisa dijumpai di LT 2 Gedung West 4. Tempat sholat ini 
berupa hall dimana sholat berjamaah dilakukan pada waktu Dhuhur, Ashar, Magrib dan 
Isya. Untuk mahasiswa di Kampus Hakozaki, masjid An noor terletak kurang lebih sekitar 
200 meter dari kompleks bangunan dan bisa ditanyakan kepada Tutor atau teman satu 
Lab. Untuk mahasiswa di kampus lain, disarankan agar menghubungi kantor internasional 
office untuk mengetahui tempat dimana memungkinkan untuk menunaikan kewajiban 
sholat. 
 

9. Bergabung dengan PPIF 
Diawal-awal kedatangan, mahasiswa baru sangat disarankan untuk bisa bergabung 
dengan PPIF, yaitu dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah dibuat, 
kemudian mengisi formulir tersebut yang dilengkapi dengan alamat email. Setelah 
pengisian dilakukan, pengumpulan dapat dilakukan langsung ke pengurus PPIF yang 
biasanya akan dikolektifkan pada saat welcome party (Awal Oktober setiap tahun) disertai 
dengan uang pendaftaran yang juga berfungsi sebagai uang kas organisasi. Segera setelah 
semua syarat terpenuhi maka mahasiswa baru sudah bisa menjadi anggota PPIF dengan 
menikmati fasilitas yaitu antara lain; bergabung dengan milis PPIF, menjadi anggota 
Republik Facebook Fukuoka (Facebook Group utk warga Indonesia di Fukuoka), 
mendapatkan kartu anggota dan mengikuti semua even even PPIF serta bantuan lainnya 
dari PPIF seperti prioritas bantuan hibah barang-barang dari anggota PPIF yang terlebih 
dahulu menyelesaikan studi di Fukuoka. Adapun uang pendaftaran hanya dibayarkan 
diawal dan sudah termasuk uang iuran selama menjadi anggota PPIF. 
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AKOMODASI 

 
Bagi mahasiswa baru, terkhusus di Kyushu University, pihak Universitas akan menyediakan 
fasilitas akomodasi baik didalam kampus (on campus) maupun di luar kampus (off campus). 
Akomodasi ini biasanya dikelola oleh pihak manajemen Universitas dengan beberapa 
ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis akomodasinya. Namun bagi mahasiswa yang 
ingin tinggal diluar kampus dan mencari sendiri sesuai dengan kriteria yang diinginkan, 
beberapa alternatif akomodasi yang dikelola oleh pihak luar kampus juga tersedia.  
 
On campus 
 
Untuk mahasiswa yang ingin lebih mendekatkan diri dengan kehidupan kampus, akomodasi 
on campus merupakan pilihan yang tepat karena seperti dengan namanya, jarak akomodasi 
ini sangat dekat dengan kampus.  
Kampus Kyushu University terbagi menjadi 5 kampus besar, yaitu Kampus Hakozaki, Kampus 
Ito, Kampus Chikusi, Kampus Ohashi dan Kampus Maidashi. Namun, untuk fasilitas 
akomodasi on campus, tidak semua kampus menyediakannya.   
Fasilitas akomodasi on campus yang disediakan oleh pihak manajemen Universitas yaitu 
antara lain ITO Dormitory di ITO campus, Ijiri di kampus Ohashi, sedangkan untuk fasilitas 
akomodasi diluar kampus namun masih dibawah manajemen pengelolaan pihak Universitas 
tersedia beberapa akomodasi diantaranya yaitu; Kaikan International Student Dormitory, 
Kyudai Gakkentoshi Apato, Imajuku International House. 
 
 
ITO Dormitory (Asrama ITO)  
Ito dormitory atau yang sering diistilahkan asrama ITO terdiri dari dua bangunan asrama 
yaitu ITO 1 dan ITO 2. Dormitory ini terletak diseputaran kampus ITO yang hanya 
membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit dengan jarak sekitar 200 meter dari kompleks 
kampus. Asrama ini biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa dari Fakultas Teknik 
(walaupun tidak menutup kemungkinan mahasiswa dari Fakultas lain untuk tinggal disini) 
mengingat bagian utama dari ITO Campus merupakan bangunan yang dibangun untuk 
Fakultas Teknik, Kyushu University disamping beberapa Fakultas lainnya seperti Fakultas 
Human and Culture Science.  
Jaraknya yang sangat dekat dengan kampus membuat asrama ini sangat menguntungkan 
bagi mahasiswa yang memang ingin berkonsentrasi dengan kegiatan kegiatan dikampus 
seperti penelitian atau Jikkeng dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa yang tinggal di 
asrama ini juga dapat menikmati fasilitas olah raga dari kampus yang biasanya akan sangat 
ramai digunakan pada saat-saat tertentu seperti sore hari dan akhir pekan. Beberapa fasilitas 
pendukung telah dibuat untuk mendukung kehidupan di ITO dormitory ini diantaranya 
adalah akses bis menuju ke stasiun kereta api terdekat yaitu Kyudai Gakkentoshi yang 
berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan rumah sakit (sekitar 12 menit). 
Untuk fasilitas off campus yang masih dikelola oleh pihak Kyushu University yaitu antara lain;  
 
Kaikan atau Internasional Student Dormitory  
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Fasilitas ini terletak di Kashihama sebelah timur Kota Fukuoka. Biasanya mahasiswa 
diperbolehkan untuk tinggal sementara waktu sebelum mendapatkan tempat tinggal 
permanen.  Kaikan ini biasa untuk single dan juga bisa untuk family.  Salah satu keunggulan 
dari tinggal di Kaikan adalah harga sewa yang relative murah dan biasanya harga sewa flat, 
dimana internet, air, listrik dan gas include dalam pembayaran akomodasi perbulan.  Bagi 
mahasiswa baru yang kebetulan belum memiliki komputer, maka kaikan juga menyediakan 
penggunaan komputer dan printer secara gratis.   Di kaikan juga tersedia sarana olahraa 
seperti tenis meja.  Selain itu, letak Kaikan ini juga sangat strategis, tepat dekat dengan 
JUSSCO, rumah sakit, klinik gigi, kantor pos, mal dan dilalui oleh banyak jalur bus 
(nishistetsu) sehingga mempermudah bagi para penghuninya dalam hal transportasi.  
Karena jarak antara Kaikan ini dengan Kampus Hokozaki hanya sekitar kurang lebih 3 km, 
maka bersepeda adalah moda transportasi yang hemat, praktis dan nyaman. Jarak menuju 
Kampus Hakozaki dapat ditempuh sekitar 15 – 20 menit. Mengingat asrama ini 
diperuntukkan untuk mahasiswa asing, maka semua penghuninya adalah mahasiswa asing. 
Setiap sabtu, di Kaikan ini dijumpai pedagang keliling yang menjual daging, ayam dan 
bumbu-bumbu serta kebutuhan dapur lainnya yang halal, yang biasa disebut dengan 
Bangladash, merujuk kepada asal dari pedagang tersebut.  
 
 Ijiri 
Fasilitas asram di Ijiri ditujukan untuk mahasiswa yang berkampus di Ohashi atau di Chikusi, 
mengingat akses menuju kedua kampus tersebut sangat mudah dari asrama ini. 
 
Kyudai Gakkentoshi 
Asrama ini merupakan asrama yang relative baru dibuka, dan baru saja selesai dibangun 
sekitar tahun 2010 disekitar wilayah Nishi-ku. Salah satu keuntungan dari asrama ini adalah 
lokasinya yang sangat dekat dengan Stasiun Kyudai Gakkentoshi, yaitu stasiun kereta JR yang 
merupakan stasiun kereta api terdekat dengan ITO Kampus. Selain itu, asrama ini juga 
berdekatan dengan berbagai fasilitas public lainnya, seperti mall AEON, rumah sakit, ward 
office untuk daerah Nishi serta tempat pertemuan. Jarak dari asrama ini menuju kampus ITO 
dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan Bus Showa atau sekitar 25 menit 
dengan menggunakan sepeda. Asrama ini menawarkan biaya akomodasi yang include 
dengan meal, listrik dan air serta gas. Mengingat bangunan asrama yang relative baru dan 
jaraknya yang dekat dengan fasilitas public dan ITO kampus, biaya sewa perbulannya relatife 
lebih mahal dari asrama lainnya. 
 
Imajuku International House 
Imajuku international house berlokasi disekitar wilayah Imajuku, yang masih termasuk dalam 
daerah Nishi-ku. Sesuai dengan namanya, Imajuku International House diperuntukkan bagi 
mahasiswa asing Kyushu University, baik yang single maupun yang telah berkeluarga. Luas 
akomodasi ini terdiri dari beberapa ukuran, yang bisa disesuaikan dengan jumlah keluarga. 
Keunggulan dari akomodasi ini adalah letaknya yang masih diseputaran ITO area, yang hanya 
sekitar 8 menit menuju stasiun Kyudai Gakkentoshi dan sekitar 30 menit menuju ITO kampus 
dengan menggunakan sepeda. Selain itu, Imajuku International house juga terletak dekat 
dengan jalan utama dari Nisku-ku area menuju ke pusat kota Tenjin dengan menggunakan 
jalan tol Imajuku. Karena lokasi yang strategis dan bangunan yang relative masih baru tingkat 
huniannya sangat tinggi, dan untuk tinggal di akomodasi ini mahasiswa asing harus telebih 
dahulu mendaftar di bagian International Office yang sering kali harus menunggu sebelum 
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mendapatkannya.  Harga sewa rumah sudah termasuk sewa perabotan dan internet, namun 
tidak termasuk listrik, air dan gas.  
 
Hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan akomodasi dalam kampus (on campus) 
 
Untuk akomodasi On campus, persayaratan biasanya tidak terlalu banyak, cukup 
persetujuan dari sensei atau professor dan membayar deposit atau uang jaminan di muka 
yang jumlahnya sekitar 2 atau 3 bulan sewa rumah. Deposit ini akan dibayarkan kembali 
kepada kita apabila kita memutuskan ingin pindah dari dormitory kampus. Namun apabila 
ada barang-barang furniture yang tersedia dikamar yang dihuni, maka uang deposit akan 
dipotong untuk mengganti barang yang rusak akibat kelalaian kita.   
 
Off Campus 
 
Kebijakan dari masing masing kampus di Kyushu Unversity mengenai akomodasi di dalam 
kampus berbeda-beda. Namun biasanya setiap kampus yang memiliki asrama, hanya 
memperbolehkan mahasiswa asing untuk tinggal diasrama sekitar maksimal 6 bulan, kecuali 
dengan alasan tertentu (semisal untuk researcher yang hanya kurang dari 1 tahun atau 
program khusus dari Universitas yang tidak lebih dari 1 tahun). Olehnya, setelah 6 bulan 
mahasiswa asing harus mencari akomodasi diluar asrama (off campus) baik itu yang dikelola 
oleh Kyushu University, semisal di Imajuku International House, atau Asrama Kyudai 
Gakkentoshi. Namun seperti yang telah disebutkan diatas bahwa karena jumlah kamar yang 
sangat terbatas, seringkali mahasiswa asing yang ingin tinggal di Imajuku International house 
harus antri sampai beberapa waktu (terkadang sampai 1 tahun), menunggu sampai ada 
kamar yang kosong yang ditinggal oleh penghuninya yang telah lulus. Olehnya beberapa 
alternative akomodasi off campus biasanya diambil oleh mahasiswa asing asal Indonesia, 
diantara yaitu antara lain seperti yang dijelaskan dibawah ini.  
 
Daerah Nishi-ku 
Daerah Murozumi, Fukushige, Touricho dan Meinohama adalah daerah yang umum 
ditempati oleh para pelajar Indonesia dan keluarganya. Waktu tempuh sekitar kurang lebih 
30 menit dengan menggunakan bus Nishitetsu menuju ITO kampus. Karena daerah ini lebih 
dekat menuju ke kampus ITO, maka tinggal didaerah ini tidak disarankan untuk mahasiswa 
yang belajar dikampus lain.   
 
Daerah Higashi 
Daerah Higashi merupakan daerah disebelah timur Kota Fukuoka yang merupakan daerah 
dengan penduduk terpadat. Didaerah ini konsentrasi mahasiswa Indonesia dapat dijumpai 
diseputaran Najima, Shirohama, Kashihama, Tokushima, dan Harada. Karena berada dekat di 
kampus Kyudai (antara lain Hakozaki Campus, Maidashi Campus dan akses kereta menuju 
Ohashi dan Chikusi) maka daerah ini menjadi daerah favorite bagi mahasiswa Indonesia yang 
sudah berkeluarga untuk tinggal. 
 
Danchi 
 
Danchi adalah fasilitas perumahan yang disediakan oleh pemerintah Kota Fukuoka bagi 
masyarakatnya yang terdaftar sebagai warga Fukuoka (yang beralamat baik di Kota Fukuoka 
(shi) ataupun di Prefektur atau semacam Provinsi Fukuoka (ken). Karena merupakan fasilitas 
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dari pemerintah Kota maka biaya sewa perumahan ini sangat murah (setelah disubsidi oleh 
Pemerintah). Untuk mahasiswa yang tidak mempunyai penghasilan atau penghasilan jauh 
dibawah minimum persyratan yang ditetapkan, diberikan pemotongan biaya sewa sampai 
dengan 75%.  
Adapun beberapa danchi yang selama ini menjadi pilihan bagi mahasiswa Indonesia 
khususnya di Fukuoka, yaitu antara lain; 
1. Kashihama Danchi di seputaran Kashihama (Higashi) 
2. Shirohama Danchi di seputaran Shirohama (Higashi)  
3. Iki Danchi di seputaran Toricho (Nishi) 
4. Fukushige Danchi diseputaran Fukushige (Nishi) 
5. Harada Danchi diseputaran Hakozaki (Higashi) 
 
Karena ketersediaan danchi ini terbatas, maka pemerintah Kota melakukan system undian 
untuk menentukan siapa yang berhak tinggal di danchi tersebut. Biasanya undian akan 
dibuka setiap 4 bulan sekali untuk jenis shi dan juga 4 bulan sekali untuk jenis ken. Peserta 
yang ingin mengikuti undian harus terlebih dahulu mengisi formulir yang bisa didapatkan 
dikantor ward office setempat. Tidak ada syarat khusus untuk mengikuti undian danchi, 
namun syarat utama adalah mengisi formulir undian dan mempunyai alamat di Kota 
Fukuoka untuk jenis Shi atau di Prefektur Fukuoka untuk jenis Ken serta telah berkeluarga 
yang ditunjukkan oleh surat alien card atau Gaikokujin Touroku shoumeisho.  
Dikarenakan semua hal hal dalam formulir yang harus diisi dalam bahas Jepang (kanji dan 
hiragana serta katakana) maka sangat dianjurkan pengisian formulir dibantu oleh tutor atau 
teman mahasiswa Jepang atau mahasiswa Indonesia yang sudah berpengalaman mengisi 
formulir danchi. 
 
Hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan akomodasi luar kampus (off campus) 
 
Untuk akomodasi off campus, biasanya mahasiswa baru harus memenuhi beberapa 
persyaratan. Salah satunya adalah Guarantor atau penjamin yang biasanya adalah pihak 
Universitas dimana kita belajar. Pengurusan guarantor dilakukan di International Office 
dengan membayar 4500 yen.  
Untuk melihat informasi akomodasi berdasarkan daerah dan harga bisa dilihat disini : 
www.lsf.jp.  
Sedangkan untuk melihat informasi mengenai aplikasi danchi bisa dilihat disini; 
http://www.nicety.or.jp/  
 

FAMILY 

 
Bagi mahasiswa asing yang berencana untuk mengikutsertakan keluarga mereka ke Fukuoka, 
beberapa prosedur harus dipenuhi. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengurus Certificate of Eligibility (CoE) untuk keluarga sebagai syarat untuk 

mendapatkan visa dari Kedutaan Jepang di Indonesia dari Immigrasi yang letaknya di 
Bandara Fukuoka (terminal dalam negeri). Untuk mengurus CoE ini berkas yang harus 
dibawa yaitu Letter of Acceptance sebagai mahasiswa, Certificate Scholarship, Alien card 
shomesho, Gaikokujin Touroku shoumeisho, Pass port diri dan foto kopi passport 

http://www.lsf.jp/
http://www.nicety.or.jp/
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anggota keluarga, fotokopi Kartu Keluarga dari Indonesia dan terjemahannya, fotokopi 
Buku Nikah istri dan suami dan terjemahannya, fotokopi Akta kelahiran semua anggota 
keluarga (lebih lengkapnya lihat keterangan dibawah). Semua berkas ini dibawa ke 
Immigrasi dan membeli semacam perangko di beberapa convenient store dan diserahkan 
kepada petugas imigrasi dibandara setelah mengisi beberapa formulir. Setelah itu, 
petugas akan menanyakan apakah CoE akan dikirim ke alamat kita ataukah akan diambil 
sendiri ke kantor Imigrasi. Lama waktu pengurusan biasanya sangat bervariasi, namun 
umumnya memakan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Harus diingat bahwa jangka waktu 
CoE hanya 2 bulan, diharapkan pengurusan visa sudah bisa selesai dalam waktu 2 bulan 
setelah pengurusan CoE untuk keluarga. 

2. Sebelum keluarga tiba di Fukuoka, hendaknya sudah memastikan mempunyai tempat 
tinggal yang permanent, mengingat biaya sewa akomodasi sementara seperti hotel di 
Fukuoka sangat mahal (biaya sewa hotel minimal 3000 yen/hari).  

 
Certificate of Eligibility (CoE) dan Perubahan Status Visa 
Perubahan status visa bisa dilakukan di kantor Imigrasi Fukuoka dan pengurusannya sama 
dengan permohonan Certificate Eligibility, tapi form aplikasi berbeda. Bagi mahasiswa 
Indonesia yang berniat membawa keluarga ke Jepang, diharuskan mengurus Certificate of 
Eligibility yang kemudian diperlukan untuk mengurus visa di Kedutaan / Konsulat Jepang di 
Indonesia. Waktu sampai diterbitkannya Certificate of Eligibility sekitar 10 hari. Pengurusan 
perubahan status visa dan Certificate of Eligibility ini dilakukan di kantor Imigrasi dengan 
membawa : 
1. Paspor yang masih berlaku  
2. Gaikokujintouroku shoumeishou dari Ward Office 
3. Zaigaku shoumeishou dari Universitas  
4. Pasfoto istri dan/atau anak  
5. Perubahan status memerlukan materai 8000 Yen yang dapat dibeli di kombini 

dekat kantor imigrasi.  
6. Terjemahan akte pernikahan.  
7. Terjemahan Akte Kelahiran 
8. Surat permohonan ke Kedutaan Jepang di Indonesia 
 
SEKOLAH ANAK 
 
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa International jika membawa serta 
keluarga untuk tinggal di Fukuoka adalah sekolah bagi anak. Olehnya, dalam memilih lokasi 
tempat tinggal setelah masa waktu tinggal didormitory berakhir, sekolah anak menjadi 
prioritas utama untuk dipertimbangankan. Secara umum , mahasiswa Indonesia yang telah 
berkeluarga telah mempunyai anak yang masa pendidikannya ada tingkat TK ( Hokkuen) dan 
SD (Chogakkou). Berikut informasi secara umum tentang sekolah anak berdasarkan zona 
tempat tinggal yang umum dihuni oleh mahasiswa Indonesia. 
 
1. Zona Suzenji dan Imajuku Kaikan 
Yukizono Kindegargarten, sekolah TK ini resmi berdiri pada tahun 2002. Lokasinya berada 

didaerah Tokunaga, Nishi-ku, Fukuoka 431-22, Telepon 092-806-0763         〒 819-0375. 

Sekolah TK ini menjangkau anak yang berada di sekitar Suzenji dan Imajuku. Adapun biaya 

yang dibutuhkan  yaitu : 
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- Biaya administrasi: ¥ 65,000 (sekali) 
- Biaya penitipan anak: 25.500yen/month makan siang (3times seminggu membawa bekal 
dari rumah untuk lainnya 2 hari.):    approx. 3.200 yen/month 
- Perlengkapan sekolah: approx. 410yen/month 
- Pemanasan beban: ¥ 2,100 (hanya di Desember) 
- Bus sekolah: 2.800yen/month (jika menggunakan bus) 
- Dan beberapa pengeluaran lainnya untuk seragam sekolah dan alat tulis (appox.  20.000-
¥ 40,000).  
 
Adapun surat keterangan memiliki pekerjaan / arbaito untuk orang tua tidak diperlukan. 
Mengenai transportasi, disediakan bus antar jemput oleh pihak sekolah. Waktu belajar mulai 
pukul 10.00 - 15.00 setiap hari Senin-Jumat. 
Website Yukizono Kindergaten dapat dilihat http://nfg.ed.jp/yukizono/index.php 
 
2. Zona Toricho (IKI Danchi dan sekitarnya) 
Hoikuen  

Bagi mahasiswa international yang tinggal disekitar Murozomi, IKI danchi, Toricho, 
Shomoyamato, dapat memasukkan puta/putrinya di Ayu Mirai Hoikuen, Megumi Hoikuen, 
Murozomi Hikuen. Adapun alamat Ayu Mirai dan Megumi Hoikuen yaitu IKI Danchi – Nishi-
Ku, dan Murozomi Hoikuen di kawasan Murozomi Danchi (dekat IKI danchi). Persyaratan 
untuk masuk di Hoikuen ini pada dasarnya sama dengan peraturan Hoikuen yang ada di 
wilayah Fukuoka (dapat dilihat di informasi mengenai Shirohama Hoikuen). Pihak Hoikuen 
tidak akan memungut biaya apabila kedua orangtua bekerja atau sekolah, tetapi jika salah 
satu orangtua tidak memiliki aktifitas maka anak akan dikenakan biaya bulanan, biaya makan, 
dan biaya transportasi (sesuai dengan aturan yang disepakati antara orangtua dengan pihak 
Hoikuen). 
 
IKI Shougakko 
SD IKI berada dalam lokasi IKI Danchi, sehingga mahasiswa international khususnya yang dari 
Indoenesia tidak yang tinggal di kawasan IKI Danchi, Murozomi, dan sekitarnya bisa 
memasukkan anaknya ke sekolah ini. Adapun persyaratan untuk masuk Shougakko (Sekolah 
Dasar) di Fukuoka umumnya sama. Persyaratan umum dapat dilihat penjelasan Shirohama 
Shougakko. 
 
3. Zona Shirohama, Najima dan Kashihama 
a. Sekolah Dasar Shirohama (Shirohama Shougakko) 
 
Sekolah Dasar Shirohama berada dalam lokasi Shirohama Danchi, Higashi-Ku. Perlu diketahui 
bahwa Shirohama Danchi merupakan daerah dimana sebagian besar mahasiswa asing, 
terutama yang berasal dari Indonesia tinggal. Karena sekolah ini sudah terbiasa dengan 
mahasiswa asing, persoalan komunikasi tidak menjadi hambatan jika penguasaan Nihonggo 
masih kurang, karena orangtua calon siswa dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris 
dengan pihak sekolah. Persyaratan awal yang perlu diketahui untuk mendaftarkan anak ke 
Sekolah SD Shirohama yaitu jika umur anak telah 7 (tujuh) tahun.  Adapaun peryaratan 
lainnya seperti: 
- Shiminkai . Shiminkai yaitu berupa surat keterangan tinggal ,yang dapat diperoleh dari 

Higashi Ward Office.  

http://nfg.ed.jp/yukizono/index.php
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- Alien Card Keluarga (orang tua dan anak) 
- Surat Keterangan Mahasiswa , dapat diperoleh dari Kampus Kyudai 

- Surat Keterangan Beasiswa  
- Surat Keterangan Zero Income , surat ini dapat diperoleh dari Higashi Ward Office. 
Jika dokumen diatas telah lengkap ,maka perlu dibawa langsung  ke SD Shirohama. Proses 
penerimaan siswa akan diadakan diskusi dengan orangtu siswa mengenai perlengkapan 
sekolah anak, makanan anak disekolah, biaya sekolah dan bagi muslim mengenai waktu 
sekolah anak jika sampai sore serta ijin anak untuk shalat jumat di Mesjid An-Nur 
(tergantung orangtua). Perlengkapan sekolah anak bervariasi , dan perlu dikomunikasi 
dengan pihak sekolah yang mana boleh dibeli, dan dapat dipinjam dari sekolah, tergantung 
rencana berapa lama akan tinggal dijepang. Sebagai contoh, tas sekolah dapat dipinjam 
disekolah jika hanya rencana tinggal kita berkisar 2 – 3 tahun,mengingat harga tas baru 
sekitar 40.000 yen. 
SD Shirohama juga menyiapkan makan siang bagi siswa disekolah. Namun apabila ragu 
dengan ke-halal-an menu yang disajikan disekola, orang tua bisa memberitahu kepada pihak 
sekolah mengenai masalah ini. Secara teknis siswa muslim akan dibagikan jadwal dan list 
makanan tiap hari, dan makanan yang tidak halal akan diberi lingkaran merah, sehingga 
orangtua dapat menyiapkan makanan (bento) dari rumah. 
Untuk program kordinasi dengan pihak orangtua, maka pihak sekolah membentuk program 
bernama PTA (Persatuan Orangtua Murid), dimana setiap bulan akan diadakan pertemuan 
disekolah untuk mendiskusikan perkembagan dan permasalahan anak. 
 
Pemerintah Jepang memberikan subsidi sehingga siswa tidak dikenakan biaya pendidikan 
dan makan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari Ward Offfice. 
Adapun biaya yang dibayar setiap bulannya berupa biaya Olahraga dan biaya PTA (Persatuan 
Orangtua Murid). Untuk keringanan biaya sekolah dan makan, orangtua murid harus 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan dari ward office disetiap awal 
tahun ajaran.  
Alamat SD Shirohama TEL :092-661-6915 Shirohama Danchi  No. 31, No. 1, Higashi-ku, 

Fukuoka 〒  813-0045 FAX :092-661-6961, Email: shirohama.EL @ city.fukuoka.lg.jp, 

informasinya juga dapat dilihat di http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elsiroha/ 
 

b. Shirohama Hoikuen 

Shirohama Hoikuen (Nursery School) terletak di lingkungan Shirohama Danchi Higashi 
Fukuoka. Ini adalah salah satu dari beberapa Nursery schools di Fukuoka City di mana anak-
anak dilatih untuk berinteraksi dengan teman-teman, olah raga, keterampilan sosial dan 
kebiasaan sehari-hari melalui musik dan pendidikan dengan kurikulum yang terstruktur.  
Di Shirohama hoikuen, semua ruangan kelas dilengkapi dengan pemanas lantai dan pengatur 
suhu ruangan sehingga memberikan kenyamanan kepada anak untuk belajar dan bermain. 
Umur anak yang diterima di Shirohama Hoikuen  sejak 0 – 6 tahun.  
Waktu yang disiapkan  yaitu : 
Hari kerja / 07:00 ~ 18:00 

(※ 18:00 ~ 19:00 penitipan bisa diperpanjang) 
Sabtu / 07:00 ~ 17:00 

(※ 16:00 ~ 17:00 penitipan bisa diperpanjang) 
Untuk detail silahkan hubungi pihak  Shirohama Hoikuen, 8-4 Shirohama Danchi, Higashi 

http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elsiroha/
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ward Fukuoka City Fukuoka Prefecture TEL：092-661-0631 FAX：092-661-0638 atau 
informasi juga dapat dilihat pada website http://www.shirohama-
hoikuen.com/english/index.html 
Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk shirohama Hoikuen yaitu: 

- Alien Card Keluarga 
- Surat keterangan mahasiswa 

- Surat keterangan beasiswa 
- Surat keterangan zero income 

- Surat keterangan kursus Bahasa Jepang  bagi orangtua anak yang tidak kuliah. 
- Mengisi formulir Aplikasi  
- Perlu menyiapkan surat keterangan kesehatan anak ketika masih di Indonesia (jika ada). 

 
b. Sekolah Dasar Kashiihama (Kashii-hama Shougakko) 
 
Sekolah Dasar Kashiihama diperuntukkan bagi penghuni Kashiihama Danchi. Umumnya 
mahasiswa international dapat menyekolahkan anaknya di SD Kashiihama ini yang berumur 
7 – 12 tahun . Alamat sekolahnya di Kashiihama Ni-Chome Higashi-ku, Fukuoka Kashiihama 

〒 813-0016  Telp. (092) 672-8511 Fax (092) 672-8510. Transportasi ke sekolah dengan  Jalan 
kaki (Semua anak SD diwajibkan hanya berjalan kaki ke sekolah, tidak boleh di antar, kecuali 
bagi mereka yg melintasi zonax. 
Adapun dokumen yang harus disiapkan oleh orangtua yaitu :  
- Shiminkai . Shiminkai yaitu berupa surat keterangan tinggal ,yang dapat diperoleh dari 

Higashi Ward Office.  
- Alien Card Keluarga (orang tua dan anak) 
- Surat Keterangan Mahasiswa , dapat diperoleh dari Kampus Kyudai 

- Surat Keterangan Beasiswa  
- Surat Keterangan Zero Income , surat ini dapat diperoleh dari Higashi Ward Office. 
 

Jika orang tua ingin memasukkan anaknya di Rumu atau jasa Penitipan anak setelah waktu 
pulang sekolah yang disediakan oleh pihak sekolah, maka akan dikenakan biaya sebesar yang 
disepakati oleh pihak PTA (Persatuan orang tua murid). 
Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website: http://www.fuku-

c.ed.jp/schoolhp/elkasham/ 

Adapun untuk sekolah didaerah lainnya, umumnya persyaratannya sama. 
 

LIFESTYLE 

 
Bagi yang senang dengan shopping, ada beberapa lokasi shopping yang bisa dijadikan 
alternative. Sebagai pusat kota, Tenjin menyediakan segala macam kebutuhan bagi semua 
warga Fukuoka. Namun sangat disarankan, apabila ingin berbelanja menunggu waktu-waktu 
tertentu saat sale dimana harga biasanya akan sangat murah dibandingkan dengan harga 
normal. 

 

http://www.shirohama-hoikuen.com/english/index.html
http://www.shirohama-hoikuen.com/english/index.html
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elkasham/
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elkasham/
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TOKO MURAH  
Terdapat beberapa toko yang menyediakan barang-barang murah, seperti: 
1. Marukyo, merupakan toko grosir yang menjual kebutuhan sehari-hari yang dijumpai 

hampir disetiap tempat, biasanya menyediakan beberapa item murah setiap hari 
Minggu, antara lain: telur dan bermacam minuman. 

2. Super Max, merupakan toko serba ada yang biasanya menjual dalam jumlah partai 
maupun eceran dengan harga yang lebih murah. DIjumpai disetiap ward. 

3. Boxtown, merupakan toko grosir untuk kebutuhan sehari-hari yang berlokasi di bilangan 
Hakozaki, menjual kebutuhan pokok yang jauh lebih murah daripada di toko biasa. 

4. Halloday, toko kebutuhan poko yang banyak dijumpai dan hampir disetiap sudut kota. 
5. Fren-Shop, toko kebutuhan pokok yang berlokasi dii Shirohama Danchi (rute jika diakses 

dari International Student House   Kashiihama: http://g.co/maps/8jppd), biasanya 
menyediakan beberapa item sayur murah setiap hari Sabtu. 

6. Chihaya Shop (rute jika diakses dari International Student House Kashiihama: 
http://g.co/maps/eeydx), biasanya menyediakan beberapa item sayur dan buah murah 
setiap hari. 

7. Kombini store, merupakan istilah toko toko eceran atau mini market yang dapat 
dijumpai hampir disetiap sudut kota. Di kombini store ini juga bisa dilakukan 
pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, air, gas dan asuransi. Jenis kombini 
store yaitu antara lain; Lawson, 7/11, dll. 

 
RECYCLE SHOP 
Toko barang bekas namun masih layak pakai juga banyak dijumpai di Fukuoka. Disarankan 
untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, TV, pemanas air 
sampai dengan rice cooker di recycle, mengingat harga yang ditawarkan cukup murah. 
Adapun beberapa recycle shop yaitu antara lain; 
1. Recycle Shop atau Rinkai (lantai dua), menjual barang recycle layak pakai dengan harga 

murah meriah, rute jika diakses dari International Student House Kashiihama: 
http://g.co/maps/xjxma) 

2. Wajiro Recycle, di bilangan Wajiro dan bisa diakses dengan menggunakan bis Nishitetsu 
dari depan Kantor Pos Tenjin 

3. Ohashi Recycle, rute jika diakses dari Takeshita Station: http://g.co/maps/fetkb 
4. ACB shop, diseputaran Harada (Hakozaki area). 
5. Eco mall, diseputaran Maidashi 
6. Dan masih banyak lainnya, selamat berhunting ria. 
 
MAKANAN HALAL 
Bagi mahasiswa yang beragama muslim dan konsen dengan makanan atau minuman halal, di 
Fukuoka dapat dijumpai Toko Ashar seperti yang sudah dijelaskan, yang berlokasi di depan 
stasiun subway Hakozaki Kyudai mae. Toko ini buka senin sampai sabtu dan menyediakan 
berbagai macam kebutuhan  makanan dan minuman halal, seperti daging ayam, daging sapi, 
serta bumbu-bumbu dll.  
Selain itu, setiap akhir pekan (sabtu sore dari pukul 05.00 sampai 07.00 sore) dapat dijumpai 
pedagang keliling yang sering diistilahkan sebagai Bangladesh, yang menjual kebutuhan 
bahan makanan dan minuman bagi warga muslim Fukuoka.  
Website yang bisa dijadikan referensi untuk makanan dan minuman halal juga bisa diakses 
dibawah ini. 
 

http://g.co/maps/xjxma
http://g.co/maps/fetkb
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Informasi Makanan Halal ini dikutip dari website salah seorang rekan kita, ibu Seriyawati yang 
beralamat di 456-0066 Aichi Nagoya, Japan. Beliau sangat peduli dengan informasi-informasi halal 
seperti yang juga kita perlukan sebagai penambah wawasan kita mengenal produk-produk halal 
khususnya di Jepang. (Sumber: Seriyawati, URL: 
http://junjungbuih.multiply.com/tag/info%20makanan%20jepang) 

 

COMMUTING 

 
Sarana transportasi massal di Fukuoka sangat nyaman yang terdiri dari Bus, Subway dan 
train. Untuk moda transportasi dalam kota, menggunakan bus adalah pilihan utama, 
terutama yang akan tinggal didaerah ITO kampus. Disediakan fasilitas tiket langganan yang 
relative lebih murah, baik itu untuk Bus Showa dengan jalur ITO kampus ke Kyudai 
Gakkentoshi, ataukah Bus Nishitetsu, yang tinggal diluar dari wilayah ITO kampus.  Untuk bus 
Nishitetsu, kartu langganan bus bisa didapatkan di kantor Nishitetsu yang berlokasi di Tenjin 
Solaria lantai satu, tepat didepan Halte bus Tenjin Solaria Stage-mae dengan harga 9000 
untuk satu bulan. Apabila anda ingin berlangganan langsung 3 bulan maka akan medapatkan 
potongan sebesar 1000 yen dari total harga. Apabila anda ingin berlangganan cukup 
menyediakan Kartu Mahasiswa dan foto diri ukuran 3x4 berwarna yang akan ditempel 
dibalik kartu bis tersebut. Kartu bis ini berlaku untuk seluruh jalur bus Nishitetsu dalam Kota 
Fukuoka selama 24 jam, namun tidak berlaku untuk Bus Showa dan Bus umum lainnya. 
Untuk yang akan menggunakan Bus Showa, tersedia paket tiket bus dengan harga yang 
murah yang dapat dibeli di Coop (mini market di gedung West 2 Kampus ITO). Paket tiket ini 
berjumlah 24 lembar yang harus dibeli dengan terlebih dahulu memperlihatkan kartu 
mahasiswa.  
Untuk yang menggunakan moda transportasi train dan subway, tersedia tiket untuk 
mahasiswa yang juga bisa dibeli di Coop yang juga bisa digunakan untuk bus Showa. Namun, 
tiket untuk train dan subway bisa dijumpai disetiap pintu masuk stasiun, apakah itu stasiun 
JR (train) ataukah subway (kereta bawah tanah). Tersedia tiket untuk layanan satu hari yang 
berlaku untuk subway (Ichi nichi Kippu), bisa digunakan selama satu hari penuh untuk 
subway. Namun tiket ini tidak berlaku untuk jalur kereta JR. 
 
Sarana Transportasi umum di Fukuoka 
 Dalam negeri 
Dalam Fukuoka 
 
Bus (nishitetsu bus) :: http://www.nishitetsu.co.jp/  
Nishitetsu bus adalah perusahaan bus terbesar di Fukuoka. Tarif busnya berubah tergantung 
jarak. Pembayaran ongkos bisa dengan menggunakan uang biasa atau dengan menggunakan 
IC card. IC card ini bisa dibeli di awal dengan harga 500 yen, kemudian harus di-charge 
seperti pembayaran pra-bayar. IC card punya perusahaan ini bernama “nimoca.” Kartu ini 
adalah semacam kartu magnetik yang penggunaannya dengan menge-touch kartunya ke 
mesin khusus. Charge kartu tersebut bisa dilakukan di dalam bus atau di tempat-tempat 
tertentu yang disediakan. Setelah di-charge, kartu tersebut tidak hanya bisa digunakan 
untuk membayar biaya transport bus, tapi juga bisa dipakai untuk berbelanja di tempat-
tempat perbelanjaan tertentu. 

http://junjungbuih.multiply.com/tag/info%20makanan%20jepang
http://www.nishitetsu.co.jp/
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Untuk pelajar yang sering kali menggunakan bus, ada fasilitas khusus “ecole card.” Apabila 
telah mempunyai nimoca, nimoca bisa dibawa ke loket bus nishitetsu untuk di-charge 
dengan charge khusus ecole card. Dengan charge khusus ini, pelajar bisa naik nishitetsu bus 
sepuasnya tanpa harus membayar apa-apa lagi. Jangan lupa, nama charge semacam ini 

secara umum dalam Bahasa Jepang adalah “teikiken (定期券).” 
Biaya charge khusus ini 7000 yen untuk satu bulan. Tapi, untuk pelajar yang belajar di Ito 
Campus (Kyushu university), biayanya adalah 9000 yen karena kampusnya agak jauh dari 
pusat kota. Charge khususnyapun bernama agak panjang: “Ito Ecole card”. Untuk yang 
belajar di Chikushi Campus (Kyushu university), hal yang sama juga berlaku karena sama-
sama agak jauh dari pusat kota. Charge khususnya bernama “Chikushi Ecole card.” 
Hal-hal yang perlu dibawa ketika akan mengajukan ecole card: 
Uang, foto berwarna 3.5cm x4.5cm, kartu pelajar (kalau belum ada kartu pelajar, harus 
membawa bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah pelajar). 
Untuk jenis teikiken yang lain, silakan menengok website nishitetsu (ada english page-nya). 
 
Bus (showa bus) :: http://www.showa-bus.jp/  
Showa bus lebih banyak beroperasi di Fukuoka bagian barat. Karena Ito Campus terletak di 
Fukuoka bagian barat, kita akan lebih sering melihat bus ini di sekitar Ito Campus dibanding 
kampus yang lain. 
Sistem pembayaran ongkos bus ini mirip dengan Nishitetsu bus, yaitu bisa menggunakan 
uang atau IC card. IC card yang bisa digunakan di Showa bus juga adalah nimoca (banyak 
jenis IC card dan nimoca adalah salah satunya). 
Ada juga teikiken bagi pelajar dari perusahaan bus ini. Namun, teikiken-nya tidak bisa 
menggunakan nimoca seperti di nishitetsu bus. Pembelian teikiken bisa dilakukan di loket 
kantor bus showa atau di coop (semacam koperasi mahasiswa) di dalam kampus. Dengan 
teikiken ini, pelajar bisa mendapatkan tarif 100 yen setiap kali naik tidak peduli jauh atau 
dekat. Untuk lebih jelasnya, silakan menengok website showa bus (sepertinya belum ada 
english page-nya). 
 
Kereta bawah tanah (subway / chikatetsu) :: http://subway.city.fukuoka.lg.jp/index.html  
Di Fukuoka hanya ada 3 jalur (line) kereta bawah tanah. Jalur-jalur tersebut adalah: Kuuko 
line, Nanakuma line, dan Hakozaki line. Untuk lebih jelasnya, mari menengok gambar 
berikut: 

http://www.showa-bus.jp/
http://subway.city.fukuoka.lg.jp/index.html


Panduan Hidup awal di Fukuoka  19 

 

    
 
Cara pembayaran ongkos kereta bawah tanah yaitu dengan membeli semacam tiket dari 
loket otomatis dengan memasukkan uang logam/kertas ke mesinnya. Selain itu, beberapa 
jenis IC card juga bisa dipakai, antara lain: nimoca, hayaka ken, sugoca, dan suica. Apabila IC 
card sudah ter-charge, kita bisa langsung menuju pintu masuk ke dalam home tempat naik 
kereta setelah menge-touch IC card-nya. 
Ada juga sistem teikiken pada kereta bawah tanah. Teikiken yang sepertinya akan digunakan 
oleh pelajar ada 2: Tsuugaku-teiki dan Chika-pass. Tsuugaku teiki hanya bisa digunakan 
untuk naik kereta dari stasiun dan ke stasiun tertentu, sedangkan chika-pass bisa digunakan 
untuk naik kereta sepuasnya. Besarnya biaya Tsuugaku-teiki berbeda-beda tergantung jauh 
dekatnya 2 stasiun tertentu yang kita tunjuk, sedangkan chika-pass besar biayanya adalah 
7000 yen untuk satu bulan. 
Untuk lebih jelasnya, silakan menengok website subway (ada english page-nya). 
 
Kereta punya swasta (nishitetsu densha) :: http://www.nishitetsu.co.jp/train/default.htm  
Karena kereta ini dimiliki oleh perusahaan yang sama dengan nishitetsu bus, secara umum 
cara pembayarannya sama dengan nishitetsu bus. Tapi, teikiken jenis ecole card tidak bisa 
digunakan. 
Ada 2 jalur (line) dari kereta ini, yaitu: Tenjin Omuta line dan Kaizuka line. Apabila melihat 
gambar jalur kereta bawah tanah sebelumnya, Kaizuka line digambarkan dengan warna 
kuning. Di stasiun yang bernama Kaizuka, kebetulan titik akhir kereta bawah tanah bertemu 
dengan titik awal Kaizuka line punya nishitetsu ini.  
Tenjin Omuta line berawal di stasiun “Fukuoka Tenjin” dan berjalan menuju ke arah selatan 
terus sampai ke luar prefektur Fukuoka. 
 
Kereta punya pemerintah (JR – Japan Railways) :: http://www.jrkyushu.co.jp/  
JR ini menghubungkan Jepang dari Pulau Kyushu (Jepang bagian selatan) sampai Pulau 
Hokkaido (Jepang bagian paling utara). JR melintasi pulau dengan melewati jembatan antar 
pulau. Kereta super cepat di Jepang (Shinkansen) juga melalui jalur JR. (Kereta super cepat 
yang model magnetik atau JR-Maglev yang berjalan mengambang dengan kekuatan magnet 

http://www.nishitetsu.co.jp/train/default.htm
http://www.jrkyushu.co.jp/
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baru digunakan untuk mengangkut penumpang di beberapa kota saja dan sayangnya bukan 
Fukuoka). 
Jalur JR yang melintasi Fukuoka mempunyai jalur di atas jalurnya kereta bawah tanah. 
Kemudian, ketika jalur kereta bawah tanah habis, kereta JR naik ke atas tanah dan berjalan 
seperti biasa. Jalur JR di Fukuoka dapat dilihat di gambar jalur kereta bawah tanah di atas. 
Karena jalur yang semacam itu, tidak ada teikiken di JR. Biasanya kalau di Fukuoka, JR 
digunakan untuk pergi ke luar kota (cmiiw). Untuk lebih jelasnya, silakan menengok website 
JR Kyushu (ada english page-nya). 
 
Luar Fukuoka 
Untuk ke luar kota, ada banyak macam cara karena mungkin setiap perusahaan transportasi 
mempunyai sistem yang berbeda. Kita bisa langsung membeli tiketnya melalui travel agency, 
coop, booking online, dll. Berikut merupakan beberapa website yang bisa dijadikan 
referensi:  

 Bus antar kota 
 Pesawat terbang 
 Lain-lain 

 
Luar negeri 

 Pesawat terbang 
 Kapal laut 
 

Pengurusan SIM 
 
Bagi mahasiswa yang ingin menggunakan mobil dan motor sebagai sarana transportasi, 
disarankan agar mempunyai SIM yang masih berlaku dari Indonesia dan minimal masa 
terbitnya SIM tersebut telah lebih dari 3 bulan sebelum tiba di Jepang. SIM tersebut 
kemudian diterjemahkan terlebih dahulu di kantor JAF (Japan Automobile Federation) di 
seputaran Muromi dengan biaya terjemahan 4500 yen. Untuk mendapatkan SIM Jepang, 
maka terjemahan SIM dan SIM asli disertai dengan passport dan alien card beserta shomeso-
nya harus dibawa serta ke tempat pengurusan SIM. Harap diingat, mengemudikan SIM 
hanya dengan menggunakan SIM internasional sangat tidak direkomendasikan.  
Adapun untuk mengurus SIM mobil, terlebih dahulu mahasiswa (orang) asing diharapkan 
menguasai teknik dasar mengemudi dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Jepang. Hal ini 
mengingat bahwa system lalu lintas di Jepang sangat berbeda dengan tingkat keselamatan 
pengemudi yang sangat tinggi. Selain itu ada beberapa rambu-rambu lalu lintas atau aturan 
aturan dijalan di Jepang yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mengingat 
tingkat kesulitan untuk mendapatkan SIM dij Jepang sangat tinggi dan biaya yang akan 
dikeluarkan akan sangat besar, maka disarankan agar sebelum melakukan tes SIM, yang 
bersangkutan agar bertanya kepada mahasiswa atau orang Indonesia yang terlebih dahulu 
telah mendapatkan SIM Jepang, serta beradapatasi dengan buku buku aturan lalu lintas yang 
tersedia dalam terjemahan bahasa Inggris.   
Biaya untuk satu kali tes SIM yaitu sekitar 6000 yen untuk kesempatan pertama yang 
meliputi tes tertulis, tes warna dan biaya pemeriksaan berkas sekaligus biaya sewa 
kendaraan. Untuk kesempatan selanjutnya biaya  sekitar 4500 yen setiap kali tes. Tes tertulis 
meliputi tes pengenalan rambu, ketrampilan dasar mengemudi dan tes etika dijalan yang 
dikemas dalam soal pilihan yang berjumlah 10 soal. Peserta harus menjawab paling tidak 8 
soal dengan benar untuk dinyatakan lulus.  Setelah dinyatakan lulus, maka peserta 
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dipersilahkan untuk mengikuti tes driving, yang akan langsung dinilai oleh seorang instruktur. 
Untuk tes driving dibagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk mereka yang membutuhkan SIM untuk 
kendaraan jenis manual dan kendaraan jenis automatic. Peserta akan dipersilahkan untuk 
memperlihatkan kemampuan mengemudi mereka dijalur yang telah ditentukan oleh 
instruktur di areal dengan luas kurang lebih 1 lapangan sepak bola. Jalur untuk jenis SIM 
manual dan automatic akan berbeda. Peserta diharuskan melalui jalur yang terlebih dahulu 
telah ditentukan yang diberikan dalam bentuk selembar kertas sebelum melakukan tes 
driving. Selama tes, peserta akan dinilai dari semua aspek, terutama aspek keselamatan 
berkendaraan dan teknik mengemudi serta etika berkendaraan. Peserta akan dinyatakan 
lulus apabila tidak melakukan kesalahan fatal dan memenuhi 80% standar yang telah 
ditetapkan oleh instruktur. Waktu tes biasanya akan dimulai sekitar pukul 2.30 sore sampai 
dengan pukul 4.00 sore.  
Adapun alamat lokasi untuk pengambilan SIM yaitu: 
 
Venue for Driving Test, License Renewal and Conversion 

「Fukuoka Driver’s License Test Center」 

Tel: 092-565-5109 （4-7-1 Hanahata, Minami-ku, Fukuoka） 

Public Transportation Access： 
Nishitetsu Bus: take a bus bound for “Hibaru” or “Kashiwara”  
Hakata Station: take #50 from bus stop A, #65 from bus stop B, or #67 from bus stop D. 
Tenjin: take #51 at bus stop 10 in front of Kyowa Bldg., or # 151 at bus stop 4C in front of 
Daimaru Department Store and get off at “Jidosha Menkyo Shikenjo-mae” and walk 3 min. 
 
Untuk pengurusan SIM motor, biasanya proses tes tidak serumit dengan SIM mobil, namun 
tetap kemampuan dasar mengendarai roda dua serta pemahaman akan rambu-rambu 
dijalan Raya yang ada di Jepang sangat dibutuhkan. Untuk biaya tes berkisar antara 2000 yen 
sampai 3000 yen.  
 
Adapun kesalahan fatal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa atau orang Indonesia dalam 
pengambilan SIM baik mobil maupun motor yaitu antara lain; (1) kurangnya terampilnya 
mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang automatic, (2) tidak terbiasa dengan 
aturan safety dengan standar Jepang, (3) kurangnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu 
lintas Jepang, (4) kurangnya pemahaman etika mengemudi dijalan raya.  

 

SPORT dan ART 

Belajar di negeri Sakura memerlukan kondisi jasmani dan rohani yang prima mengingat 
tuntutan pekerjaan dikampus serta budaya lokal yang sangat menjunung tinggi etos kerja. 
Olehnya, olah raga dan seni sangat mutlak dibutuhkan untuk menjaga kebugaran serta untuk 
menghindari stress. Beberapa jenis olah raga yang ada dalam koordinasi PPIF yang rutin 
dilakukan yaitu antara lain Badminton, Tennis, Futsal, dan Tenis meja. Adapun untuk 
kegiatan olah raga lainnya bersifat temporer yang juga biasa dilakukan oleh anggota PPIF, 
yaitu diantaranya Futsal, Renang, Bowling maupun Softball. 

 
Untuk olah raga rutin, terutama badminton, PPIF memiliki klub yaitu PB Rengat yang telah 
mengukir prestasi sebagai juara 1 ganda Putra di pekan olah raga mahasiswa se-Jepang 
tahun 2011. Latihan dilakukan rutin setiap minggu (biasanya hari Sabtu atau Minggu) di 
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Kampus Maidashi, Kampus Hakozaki atau tempat-tempat lainnya seperti di Fukuoka Gym 
dan Higashi Gym di Kashihama.  Sementara khusus untuk mahasiswa diseputaran ITO 
Campus, latihan bisanya rutin dilakukan setiap Rabu dari jam 13.30 – 17.00 sore di kampus 
ITO.  
Untuk olah raga Tenis, latihan rutin dilakukan setiap sabtu pagi di lapangan Tenis ITO 
Kampus dari jam 09.00 – 13.00. Tenis meja biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang masih 
berdomisili di ITO Kampus dan di Kaikan Kashihama. 
Untuk olah raga lainnya seperti yang disebutkan diatas, jadwal latihan rutin sangat 
tergantung dengan rekan-rekan PPIF, mengingat waktu luang yang sangat terbatas. Bilyard 
dan Bowling bisanya dilakukan di BOXTOWN atau DONKI HOTTE diseputaran Hakozaki, 
sementara untuk renang biasa dilakukan di MEINOHAMA POOL atau di NAJIMA POOL, 
sedangkan untuk softball biasanya dilakukan dikampus masing-masing. 
 
Untuk kegiatan seni, salah satu yang masih eksis sampai sekarang yaitu kelompok musik 
Angklung. Biasanya kelompok musik akan melakukan latihan rutin menjelang peryaan hari-
hari besar seperti 17 Agustus (hari HUT RI), Indonesian Cultural Day (ICD) dan beberapa hari-
hari khusus bagi masyarakat Jepang yang menyukai music tradisional Indonesia. Tim 
angklung PPIF sendiri sudah sangat sering diundang untuk mengisi acara-acara dihari hari 
besar Jepang. Selain dari mahasiswa atau masyarakat Indonesia, untuk kegiatan musik 
angklung ini juga sangat digemari oleh beberapa warga Jepang yang kemudian ikut 
tergabung dalam kelompok masuk angklung ini.  

 

   SPIRITUAL CONCERN  

Sarana peribadatan di Fukuoka yang tersedia yaitu antara lain 
1. Masjid An-Noor  

Masjid An-noor berlokasi dibilangan Hakozaki, yaitu sekitar 5 menit dari stasiun JR 
Hakozaki dan sekitar 20 menit berjalan kaki dari stasiun Hakozaki mae. Masjid ini 
terletak hanya sekitar 200 meter dari Kampus Hakozaki. Masjid An-Noor mempunyai 3 
lantai yang dapat menampung jamaah sekitar 600 orang. Selain digunakan untuk sholat 
5 waktu, kegiatan kegiatan keagamaan khususnya bagi umat Islam seperti seminar, 
diskusi, kajian al quran dan hadis juga dilakukan di mesjid ini. Program sekolah minggu 
yang diperuntukkan bagi anak-anak warga muslim dilakukan setiap hari minggu, dengan 
pengajar yang berasal dari mahasiswa maupun warga muslim di Fukuoka.  

2. Gereja untuk Katolik maupun Protestan 
Untuk fasilitas ibadah gereja dapat dijumpai di darah Imajuku, Tenjin dan daerah Hakata. 

 

ARBAITO 

Bagi mahasiswa yang ingin mencari tambahan penghasilan, ada beberapa alternative part 
time job atau arbaito.  
Setiap mahasiswa asing di Jepang yang ingin melakukan "part time job" (arubaito) 
diharuskan memiliki surat ijin ("Shikaku Gaikatsudou Kyokasho") dari kantor imigrasi 
setempat. Dokumen-dokumen yang diperlukan :  
1. Paspor dengan visa yang masih berlaku  
2. Formulir permohonan yang bisa diperoleh di kantor imigrasi  
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3. Gaikokujin Touroku Shoumeisho  
Catatan : ada beberapa pembatasan untuk mahasiswa asing yang akan arubaito di Jepang. Misal, 
waktu arubaito maksimal 20 jam/minggu, dll. Perhatikan dan baca dengan teliti batasan-batasan 
yang ada !!!  

 

REFERENSI WEBSITE  

Beberapa referensi website tentang panduan hidup di Fukuoka dan Jepang dapat diunduh 
dilist berikut ini, yaitu antara lain: 
 

 http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_ind.html, panduan ini berisi tentang panduan 

umum hidup di Jepang khususnya bagi mahasiswa penerima MUMBUSHO. Panduan ini 

dikemas dalam bentuk dan bahasa yang sangat menarik. 
 Website PPIF:  http://www.ppi-fukuoka.org/links.php 

 KBRI di Tokyo : http://www2.indonesianembassy.jp/ 

 Informasi Kantor Kecamatan/distrik di Fukuoka 
http://www.rainbowfia.or.jp/en/living/page.php?id=25 

 Informasi untuk panduan membuat SIM : http://www.jaf.or.jp/e/index.htm 

 Untuk panduan dari Kyushu University, bisa diakses secara online di 
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/handbook/index_e.html 

 Sedangkan panduan khusus dari support center Kyushu University, bisa dicek di 
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter-e/ 

 PDF Kyudai ttg Handbook for International Students: http://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/intlweb/data/pdf/handbook.pdf  

 International Student Center (Online):http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter-

e/procedure/main.html 

 To Do List untuk Panduan Researcher Kyudai: http://www.isc.kyushu-
u.ac.jp/handbook/index_e.html  

 
Do and Don`t 

Akhir-akhir pihak Kyushu University melakukan semacam survey kepada beberapa 
mahasiswa Indonesia yang belajar di Kyushu University. Berdasarkan informasi yang 
pengurus PPIF dapatkan, pihak Kyushu University mendapatkan beberapa data mengenai 
mahasiswa Indonesia. Adapun data-data tersebut secara umum dapat dikategorikan 
kedalam dua topik: 
1. Perfomance dalam studi yang cenderung menurun. 
2. Dideteksi ada beberapa oknum mahasiswa yang mengambil keuntungan pribadi dengan 

sistem pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan studi di Kyushu University.  
 
Berangkat dari kondisi diatas, maka kami dari pengurus PPIF ingin mengajak kepada 
mahasiswa baru yang akan studi di Kyushu University dan tentu saja akan hidup di Jepang 
untuk selalu senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dinegara ini, baik dalam lingkup 

http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_ind.html
http://www.ppi-fukuoka.org/links.php
http://www2.indonesianembassy.jp/
http://www.rainbowfia.or.jp/en/living/page.php?id=25
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/handbook/index_e.html
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter-e/
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/data/pdf/handbook.pdf
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/data/pdf/handbook.pdf
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter-e/procedure/main.html
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter-e/procedure/main.html
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/handbook/index_e.html
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/handbook/index_e.html
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Universitas maupun dalam hidup sehari-hari. Harus diingat bahwa kehadiran kita dinegara 
ini membawa nama baik bangsa dan agama, sehingga segala tindakan, ucapan dan 
perbuatan kita merupakan representase dari bangsa dan agama kita. Bagi yang belum 
terbiasa dengan aturan aturan, hidup di Jepang memang akan sangat memberatkan. Hal ini 
disebabkan Jepang merupakan Negara yang dikenal sangat teratur dalam semua hal dan 
banyaknya aturan-aturan yang harus dipatuhi tersebut bagi sebagian mahasiswa Indonesia 
yang sudah terbiasa dengan ketidakaturan di Indonesia, tentu saja akan sangat merepotkan.  
 
Berikut beberapa hal umum baik dalam konteks studi maupun kehidupan sehari-hari yang 
tidak boleh dilakukan , yang berhasil dirangkum oleh pengurus. 
 
Dalam hal studi 
1. Mendapatkan beasiswa tambahan dari sumber lain (double funding) tanpa 

sepengetahuan dari pihak Kyushu University, pihak sponsor beasiswa dan sensei. 
2. Mengajukan keringan biaya kuliah (tution fee) tanpa alasan finansial yang jelas. 
3. Melakukan tindakan plagiarisme atau academic dishonesty lainnya. 
4. Menggunakan fasilitas Laboratorium untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan 

studi yang bersangkutan. Contohnya menggunakan printer lab untuk publikasi diluar 
kegiatan lab dengan jumlah yang banyak; membawa pulang fasilitas Lab seperti laptop 
tanpa sepengetahuan sensei. 
 

Dalam kehidupan sehari-hari 
1. Memakai kartu nishitetsu orang lain untuk bepergian dalam wilayak Kota Fukuoka. 
2. Menggunakan HP atau bersuara keras didalam bus dan kereta api yang menganggu 

kenyamanan penumpang lainnya. 
3. Duduk atau menggunakan fasilitas yang khusus disediakan untuk orang tua atau orang 

cacat, seperti di Bus, kereta dan di tempat lainnya. 
4. Meminta surat keterangan belajar nihonggo buat spouse agar mendapatkan 

pengurangan biaya sekolah untuk anak, namun setelah beberapa waktu spouse atau 
pasangan (istri atau suami) tidak melanjutkan kursus bahasa tersebut.  

5. Menolak untuk membayar iuran TV NHK (padahal di rumah ada TV), menunggak 
rekening baik itu air, gas maupun listrik yang akan mengakibatkan pemutusan.  

6. Memutus kontrak secara sepihak. Untuk membeli handphone, tablet dan gadget lainnya, 
dijepang disediakan fasilitas kredit atau cicil dengan kontrak yang terlebih dahulu sudah 
disepakati. Sangat dilarang untuk kemudian memutuskan kontrak sepihak dengan tidak 
menghubungi pihak provider untuk menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran sesuai 
kontrak. Hal ini digolongkan sebagai tindakan kriminal dan sangat melanggar hukum 
yang bisa menyebabkan yang bersangkutan akan diproses sesuai undang-undang yang 
berlaku dinegara Jepang.  

7. Untuk mendapatkan danchi, keluarga didatangkan untuk beberapa waktu untuk 
memenuhi persyaratan dan kemudian setelah mendapatkan danchi tersebut keluarga 
kembali ke Indonesia. 

8. Mendapatkan kodomo teatte (tunjangan anak) dengan cara yang tidak benar. Yaitu 
dengan cara mendatangkan anak dari Indonesia untuk beberapa saat dan apabila sudah 
didaftarkan ke ward office dan disetujui untuk mendapatkan tunjangan anak, anak 
kemudian dipulangkan ke Indonesia tanpa alasan yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

9. Memakai kendaraan tanpa SIM jepang, baik itu roda dua maupun roda empat. 
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10. Mencuri atau menggunakan tanpa ijin barang-barang milik orang lain. Dalam hal ini 
biasanya sepeda yang diparkir distasiun maupun di halte bus. 

11. Membuang sepeda bekas, mobil bekas, atau alat-alat rumah tangga yang berukuran 
besar di pinggir jalan, tanpa menghubungi pihak yang berwenang terlebih dahulu. 

12. Membuang sampah tidak dengan menggunakan plastik sampah yang sudah ditentukan 
oleh Kota Fukuoka. Harus diingat bahwa pemerintah Kota sudah menentukan jenis 
plastik untuk membuang sampah yang mana untuk setiap jenis sampah terdapat jenis 
plastik yang berbeda (beda dalam hal warna). 

 
 

 PENUTUP 

Demikian buku panduan hidup awal di Fukuoka ini kami buat sebagai bahan referensi awal 
dalam memulai kehidupan baru di Fukuoka. Tentu saja buku ini sangat jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangan. Namun diharapkan dengan keakraban yang terbina sesama 
mahasiswa Indonesia dalam wadah PPIF, sejalan dengan waktu diharapkan rekan rekan 
mahasiswa baru bisa hidup mandiri dan menikmati hidup di Fukuoka. Hidup di Jepang 
memerlukan pengorbanan dikarenakan budaya yang sangat berbeda dengan budaya 
Indonesia. Sangat disarankan agar para mahasiswa baru belajar aturan-aturan, istilah-istilah 
dan budaya Jepang agar dapat menghadapi permasalahan secara mandiri dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain itu, hendaknya para mahasiswa dan kita semua selalu mencoba untuk taat 
dan patuh pada aturan-aturan yang ada di Jepang. Kita tidak ingin, sebuah pelanggaran akan 
berakibat tercorengnya nama baik Negara kita dan kemudian akan berimbas kepada 
penilaian orang Jepang kepada kita semua. Mari kita semua mencoba untuk belajar 
bagaimana hidup yang teratur, fair dan jujur, sehingga paling tidak setelah kita 
menyelesaikan studi kita di Fukuoka, kita semua bisa kembali ke Negara kita dan bisa 
memperbaiki kondisi bangsa dengan memberikan kontribusi yang positif dibidang masing-
masing. Akhir kata, selamat datang dan selamat bergabung  dengan PPIF.  
Arigatou 
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