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Seperti kata pepatah, buku merupakan jendela ilmu pengetahuan dan
pengalaman merupakan guru terbaik. Demikian pula dengan ide penyusunan
booklet ini yang bertujuan untuk dapat membagi pengalaman pelajar sehari-
hari di Jepang pada umumnya, dan The University of Tokyo pada khususnya.

Buku ini disusun untuk melengkapi berbagai informasi yang dapat juga
diakses melalui berbagai sumber, diantaranya booklet yang diterbitkan oleh
PPI Jepang dan PPI Kanto dengan cakupan area yang lebih luas. Pengalaman
langsung dari mahasiswa yang menjalani kehidupan di kampus Todai
merupakan insight bagi pembaca yang memang ingin melanjutkan
pendidikannya di kampus terbaik di Jepang ini. Dan kami berharap buku ini
dapat menjadi referensi utama bagi calon pelajar Todai kedepannya. 

Selain itu, PPI Todai sebagai wadah organisasi kekeluargaan mahasiswa
Indonesia di Todai, akan terus melakukan update-update terkait dengan isu-
isu seputar perkuliahan di Todai melalui website, media sosial dan jejaring
mahasiswa dan alumni. Kami berharap semakin banyak pemuda yang dapat
mencapai mimpinya untuk berkuliah di Todai dan terinspirasi untuk
berkuliah di Todai dengan kehadiran booklet ini.

Salam perhimpunan

PERSATUAN
PELAJAR
INDONESIA
TODAI

Sobat PPI Todai yang growing dan inspiring,

Ketua Komsat PPI Todai 2020/2021
Eman Adhi Patra
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Pemimpin Redaksi

Santi Setiawati

Sobat PPI Todai yang Growing  dan  Inspiring ,

Segala syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan

rahmatnya penyusunan “Buku Saku Mahasiswa Baru The University of Tokyo” berjalan lancar tanpa

mengalami halangan berarti. Apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami

ucapkan kepada segenap penulis, kontributor, Pengurus PPI Todai 2020/2021 dan segala pihak

yang memberikan sumbangsih pikiran dan waktu demi terwujudnya buku panduan ini. 

Buku Saku Mahasiswa Baru The University of Tokyo merupakan persembahan dari PPI Todai untuk

para pelajar Indonesia yang melanjutkan studi ke Jepang pada umumnya dan The University of

Tokyo pada khususnya. Kebingungan dan kesulitan yang dihadapi para pelajar Indonesia ketika

pertama kali menginjakkan kaki di negeri matahari terbit menjadi latar belakang dibuatnya buku

panduan ini. Kami mendapati bahwa seringkali antusiasme dan semangat para pelajar untuk

menempuh studi di negara ini terhalang oleh pengurusan berbagai macam dokumen dan syarat

administratif lainnya. Selain itu perbedaan bahasa, budaya, dan cuaca menjadi tantangan

tersendiri bagi para pendatang baru di negara ini. Untuk itulah, sedikit informasi dalam buku

panduan ini kami harapkan dapat menjawab kebingungan dan pertanyaan yang dimiliki oleh

calon pelajar di Jepang. Melalui proses adaptasi yang cepat dan lancar, kami harapkan para

pelajar Indonesia dapat berfokus pada studinya untuk menghasilkan kontribusi terbaik bagi tanah

air.

Buku panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan

dari pembaca sekalian akan membangun penulisan buku panduan edisi selanjutnya agar dapat

lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Selamat membaca dan sampai jumpa di Jepang!

Salam hangat,

Pemimpin Redaksi

Santi Setiawati

PENGANTAR

PEMRED

Buku Saku Mahasiswa Baru the University of Tokyo
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gkatnya technical, social and life skill anggota serta organisasi PPI TODAI itu sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi
bagi masyarakat secara lebih luas dan bahkan dapat menjadi role model bagi organisasi PPI lainnya. Untuk mewujudkan visi
tersebut diperlukan adanya restrukturisasi kepengurusan yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga dapat lebih tepat
dalam tahap implementasinya. Divisi di PPI TODAI 2020/2021 dibagi menjadi 3 divisi yaitu divisi kekeluargaan dan event, divisi
pembangunan dan kapasitas dan divisi administrasi dan keuangan. Pada kepengurusan yang baru ini juga ditekankan rasa
kesetiakawanan antar pengurus dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi semua anggota dan pengurus untuk ikut
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, sejalan dengan tantangan pada tahun 2020/2021 khususnya
dengan adanya pembatasan-pembatasan perjalanan, lockdown policy dan kebijakan pemerintah Jepang dan Indonesia dalam
kondisi pandemik covid 19, kepengurusan PPI TODAI juga harus melakukan beberapa penyesuaian kegiatan yang sebelumnya
telah diagendakan. Fokus kegiatan di awal kepengurusan PPI TODAI 2020/2021 adalah menjadi garda terdepan untuk
memonitor dampak COVID-19 terhadap para anggotanya dan berkoordinasi secara intensif dengan PPI Kanto, PPI Jepang dan
KBRI terkait dengan concern pemerintah Indonesia terhadap diaspora di luar negeri selama emergency status. Beberapa
kegiatan-kegiatan yang direncanakan juga dengan terpaksa ditiadakan karena mensyaratkan adanya kontak fisik sehingga
kegiatan yang diselenggarakan adalah kegiatan yang bersifat online. Namun demikian, kondisi ini bukanlah suatu penghalang
bagi anggota PPI TODAI untuk belajar tanpa batas. PPI TODAI berharap kepengurusan tahun 2020/2021 dapat menjadi
fasilitator yang baik bagi para anggotanya untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang lebih baik dan PPI TODAI
akan jauh lebih berkembang dengan partisipasi aktif para anggota dalam setiap kegiatannya.

Salam perhimpunan! PPI TODAI sebagai wadah bagi para pelajar Indonesia
merupakan organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan tanpa
sekat. PPI TODAI tentunya harus menjunjung sikap nasionalisme,
netralitas, anti ideologi yang bersifat SARA dan mengabdikan dirinya untuk
kemaslahatan anggota dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu,
kegiatan PPI TODAI harus mengutamakan kegiatan akademis, dan
kekeluargaan sehingga PPI TODAI tidak secara spesifik hanya mengadakan
acara keagamaan dan politik yang kurang berimbang.   PPI TODAI juga
bukan hanya sebagai fasilitator bagi anggotanya untuk mengenal
lingkungan perkuliahan di kampus, dan kehidupan atau kebudayaan
Jepang, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat global untuk
mengetahui lebih banyak tentang Indonesia. Sebagai duta Indonesia,
tentunya kerjasama dengan KBRI Tokyo merupakan suatu keharusan
mengingat adanya beberapa kesamaan visi dan program antara PPI TODAI
dan KBRI. Meskipun demikian, PPI TODAI tetap berstatus independen,
yang memiliki arti bahwa PPI TODAI tidak terikat dengan instansi
tertentu, dan secara struktural tidak berada dibawah KBRI, PPI Jepang dan
PPI Kanto. Hubungan dengan organisasi diluar PPI TODAI tersebut dijalin
karena adanya kesamaan pemahaman bahwa kegiatan yang dilakukan
bersifat saling menguntungkan dan dengan landasan kesamaan tujuan dan
rasa nasionalisme. 
Pada kepengurusan tahun 2020/2021, PPI TODAI mengusung visi
“Bertumbuh dan Menginspirasi”. Bertumbuh artinya peningkatan kapasitas
organisasi maupun anggotanya melalui program-program yang telah
dirancang. Sedangkan menginspirasi merupakan konsekuensi dari menin-

SEPUTAR
PPI TODAI
oleh
Eman Adhi Patra

FreeText
1



SISTEM  KEPENDUDUKAN  DI  JEPANG
oleh Diki Prawisuda

Secara umum, terdapat empat jenis tanda identitas fisik yang bisa dimiliki mahasiswa internasional di
Jepang, yaitu residence card, insurance card, my number card, dan Juminhyou. Selain residence card,
semua identitas fisik tersebut bisa diperoleh di kantor perwakilan pemerintah, seperti ward office
(kuyakusho), city office (shiyakusho), dan town/village office (machiyakuba/murayakuba). Selanjutnya
akan disebut municipal office. Tokyo Metropolitan Area memiliki 23 wards, 26 cities, 5 towns dan 8
villages. Informasi lengkap dapat diakses di https://www.tokyo-icc.jp/guide_eng/gov/01.html.

Kartu ini adalah identitas fisik pertama yang akan didapatkan mahasiswa internasional, karena
penerbitannya dilakukan segera di bandara bagian imigrasi. Informasi yang tercantum, di antaranya nama,
tanggal lahir, jenis kelamin, nasionalisme atau asal negara, alamat, status tinggal, lama tinggal atau
tanggal kadaluarsa identitas, dan ijin bekerja. Untuk status tinggal sebagai mahasiswa, ijin bekerja yang
dimaksud ialah izin untuk melakukan kegiatan part-time job atau arubaito. Pemegang status tinggal
sebagai mahasiswa hanya diizinkan bekerja maksimal 28 jam per minggu dan 8 jam per hari selama
liburan musim panas atau musim dingin. Perlu diperhatikan bahwa kartu identitas ini wajib melekat pada
pemilik dengan usia di atas 16 tahun. Terdapat ancaman hukuman terhadap siapapun yang lalai
melaksanakannya.

Bagaimana cara mendapatkannya? 
Residence card diterbitkan di bagian imigrasi bandara saat kedatangan (arrival).

Residence Card (Zairyu Card)

Gambar 1. Sampel Residence Card.

Insurance card – National Health Insurance Certificate  (Kokumin Kenko Hoken)

Gambar 2. Sampel kartu/sertifikat NHI

Setiap mahasiswa internasional dengan periode tinggal lebih dari tiga
bulan diwajibkan untuk mendaftar National Health Insurance (NHI) di
municipal office terdekat dengan membawa residence card. NHI
certificate kemudian akan dikirimkan melalui pos ke alamat yang
didaftarkan. Sertifikat ini dapat digunakan ketika membayar biaya berobat
untuk mendapatkan potongan sebesar 70% (tertutup oleh asuransi), dan
cukup membayar 30% sisanya. Pastikan selalu membawa sertifikat ini
selalu.

Bagaimana cara mendapatkannya? 
Sertifikat NHI bisa diperoleh di municipal office terdekat. Loket atau
jendela pelayanan NHI di municipal office biasanya berbeda dengan loket
atau jendela pelayanan bagian kependudukan.
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Kartu My Number merupakan kartu identitas yang mewakili
setiap individu dengan 12 digit angka untuk mempermudah
urusan administrasi, seperti social insurance, pajak, dan
penanganan bencana di Jepang. Contoh penggunaan kartu My
Number, yaitu mempermudah registrasi penduduk dalam
penyaluran dana subsidi ¥100.000 di tengah pandemi COVID-
19, bentuk alternatif dari cara registrasi manual melalui pos.
Setelah mendapatkan atau mengetahui My Number diri sendiri,
dilarang menunjukkan kartu kepada dan/atau mencatat nomor
My Number orang lain, kecuali beberapa hal yang
diperbolehkan secara hukum. Hal tersebut seperti penanganan
pajak di tempat kerja, prosedur di municipal office, dan
prosedur international remittance (transfer internasional) di
bank. Kartu ini akan diterbitkan secara “bertahap” saat
melakukan lapor diri di municipal office terdekat. Informasi
lebih lanjut dapat diperoleh di dua tautan berikut.

Identitas fisik ini diterbitkan oleh municipal office
terdekat dan digunakan sebagai bukti resmi bahwa
pemilik Juminhyou merupakan penduduk terdaftar di
daerah tersebut. Contoh penggunaan Juminhyou, yaitu
sebagai salah satu syarat pendaftaran masuk perguruan
tinggi di Jepang (admission document) dan sebagai
indikasi bahwa seseorang terdaftar di pangkalan data
pemerintah. Saat diumumkan syarat penerima dana
subsidi ¥100.000 pandemi COVID-19 ialah terdaftar di
data pemerintah, penerbitan Juminhyou dapat dilakukan
sebagai tanda bahwa seorang penduduk telah terdaftar
atau tidak. Hal ini karena seseorang yang tidak
melakukan wajib lapor sebelum 14 hari ke municipal
office, tidak akan bisa meminta penerbitan Juminhyou.
Bagaimana cara mendapatkannya? 
Identitas ini diterbitkan dengan permintaan dengan
mengisi sebuah formulir di municipal office terdekat.
Juminhyou dapat segera diterbitkan pada hari yang
sama.

Setelah pindah dan menghuni tempat baru, jika alamat baru berada di municipality yang sama, maka saat
melakukan lapor ke municipal office hanya perlu membawa dua dokumen, yaitu residence card dan My
Number card.
Jika alamat baru berada di municipality yang berbeda, maka perlu meminta sertifikat “Notice of Move
Out” yang menandakan bahwa municipal office lama mengetahui pindah. Setelah itu, lakukan lapor ke
municipal office baru dengan membawa residence card, kartu My Number, dan sertifikat “Notice of Move
Out”. Perlu dilakukan juga transfer status NHI (health insurance) di municipal office yang baru.

Juminhyou – Certificate of Residence

Gambar 4. Sampel blanko (formulir kosong) Juminhyou, berukuran A4.Sumber

Pindah Alamat

My Number card – Individual Number – Kojinbango

Gambar 3. Sampel kartu My Number.
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Sebagai tambahan, forward service dokumen dari pos bisa dilakukan sebelum kepindahan di kantor pos
terdekat alamat lama. Hal ini berfungsi untuk meneruskan surat atau dokumen dari alamat lama ke alamat
baru. Informasi lebih lanjut mengenai kantor pos untuk mahasiswa internasional:
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/ryugaku/intl_student/index_en.html

Referensi dan Sumber Gambar

Gambar 5. Sampel aplikasi untuk sertifikat notice of move out atau (tenshutsu todoke).

https://www.soumu.go.jp/main_content/000510925.pdf
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/  
https://www.tokyo-icc.jp/guide_eng/gov/01.html.
https://www.realestate-tokyo.com/living-in-tokyo/japan-medical/health-insurance/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kojinbango/
https://groups.oist.jp/living-guide/juminhyo-shouhon-yomitan
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/ryugaku/intl_student/index_en.html
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Bus Halte Todai-nishimon-mae. 
Bus Halte National Cancer Center 

Stop. 
o Yayoi  
(https://www.a.u-tokyo.ac.jp/english/) 

- Stasiun Todai-Mae  

(Subway Namboku Line).  
- Stasiun Nezu  
(Subway Namboku Line).  
- Stasiun Kasuga atau Stasiun 

Hakusan  
(Mita Line). 

Akomodasi atau tempat tinggal adalah salah satu hal yang paling 

penting dalam persiapan studi di Jepang. Dalam memilih akomodasi 

beberapa hal harus dipertimbangkan, seperti;       

a. Lokasi. 

Biaya hidup di setiap lokasi di Jepang dapat berbeda-beda. Semakin 

dekat dengan pusat kota metropolitan, maka harga akan semakin 

mahal terutama harga sewa dan  kebutuhan pokok.  

b. Jarak ke kampus dan kemudahan transportasi.  

Sebaiknya pertimbangkan jarak tempat tinggal dengan lokasi kampus 

(stasiun atau halte terdekat). Berikut adalah daftar akses kampus di 

Todai beserta halte terdekatnya:  

o Kampus Hongo 
(https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/hongo_index.html) 

- Stasiun Hongo-sanchome  

(Subway Marunouchi Line dan Oedo Line). 

- Stasiun Yushima atau Stasiun Nezu  

(Subway Chiyoda Line). 

- Stasiun Todai-Mae 

(Subway Namboku Line).  

o Kampus Komaba  

(https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/komaba_index.html) 

- Kampus I  

Stasiun Komaba–Todaimae (Keio Inokashira Line). 

- Kampus II dan III 

Stasiun Higashi-kitazawa (Odakyu Line). 

Stasiun Yoyogi-uehara (Odakyu Line or Chiyoda Line). 

Stasiun Komaba–Todaimae (Keio Inokashira Line). 

Stasiun Ikenoue (Keio Inokashira Line). 

o Kashiwa 
(https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/kashiwa_index.html) 

Stasiun Kashiwanoha (Tsukuba Express Line). 

Alika Andjani Widada &  

Agus Nur Rachman 

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/english/
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/hongo_index.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/komaba_index.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/kashiwa_index.html
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c. Fasilitas yang tersedia.  

o Fasilitas lingkungan 

Sebaiknya memilih lokasi yang dekat dengan supermarket, rumah sakit, taman kota, 

sekolah anak, tempat penitipan anak, lokasi penelitian, tempat ibadah, atau perpustakaan. 

o Fasilitas rumah  

Keberadaan fasilitas furniture, Wi-Fi, gas, laundry, dan listrik.   

d. Jumlah personel atau anggota keluarga yang tinggal (tipe single atau family). 

 

Tipe-tipe akomodasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu:  

a. Apartemen 

Fitur Biaya Awal 
Sewa 

(/bulan) 
Guarantor 

Furniture/Fasilit

as 
Periode Kontrak 

Jangka Panjang  Setara dengan 

5x biaya sewa 

¥ 70,000-

¥ 200,000 

Dibutuhkan  Kosong/Furnish    2 tahun 

- Contoh lokasi apartemen yang murah antara lain: Ayase, Kita-Ayase, Kitasenju, Nezu, 

Nishi-Kawaguchi, Oji, Adachi, Hakusan, Kashiwa, Nakano, Edogawa, dll. 
- U-Tokyo memiliki buku panduan mengenai tata cara mencari apartemen di Tokyo atau 

Chiba: 
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400047831.pdf 

 

Kelemahan     Keunggulan  

 
  

 
 
 
 

o Membutuhkan biaya yang besar untuk 

uang deposit, uang kunci, biaya pembelian 

furniture, biaya asuransi biaya 

pengosongan rumah (ketika kontrak 

selesai).  
o Biaya untuk listrik, air, dan internet 

biasanya tidak termasuk dalam biaya sewa.  
o Tidak banyak apartemen yang menerima 

warga negara asing dikarenakan kendala 

bahasa.  
o Apartemen yang murah cenderung jauh 

dari stasiun atau halte bus.  
o Keamanan untuk apartemen yang murah 

tidak begitu tinggi, kemungkinan didatangi 

oleh salesman–pun dapat terjadi.  
o Apabila apartemen berada di lantai atas 

dan tidak memiliki elevator, akan 

mempersulit proses pemindahan barang-

barang besar.  

o Harus patuh dengan jadwal membuang 

sampah untuk sampah organik, botol dan 

sampah kertas.  
 

o Terjaganya privasi. 
o Nyaman bagi tipe keluarga.  

o Kemungkinan untuk polusi suara dari 

tetangga sangat kecil. 
o Apabila tinggal di apartemen yang banyak 

terdapat orang Indonesia, dapat saling 

tolong-menolong terutama saat sakit atau 

Hari Raya.  
o Memiliki lahan untuk menjemur pakaian, 

terkadang diperbolehkan juga untuk 

menanam tanaman, dan membawa hewan 

peliharaan.  
 

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400047831.pdf
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b. Guest House/ Shared House 

Tipe Fitur 
Biaya 

Awal 
Sewa (/bulan) Guarantor Furnitur/Fasilitas 

Periode 

Kontrak 

Share House Share type 

apartment 

Biaya 

Jaminan 

¥ 45,000-¥ 80,000 Tidak 

dibutuhkan  

Berbagi fasilitas Bulanan 

Shared house di Jepang menganut sistem seperti sistem kos-kosan di Indonesia. Namun, 

kebanyakan tipe shared house adalah kamar mandi dan toilet terpisah dengan kamar. Tipe-tipe 

share house sendiri terbagi menjadi: single room, shared room, semi-private room,  dan 

compartment. Penghuni dari share house kebanyakan adalah pelajar, pegawai kantoran, seniman 

dan pekerja part-time. 

Kelemahan     Keunggulan  
  

 o Ruang gerak tidak banyak, kebanyakan 

setiap orang mendapatkan ruang pribadi 

3x3 meter dengan satu rumah shared house 

terdapat 5-16 orang di dalamnya. 
o Dikarenakan fasilitas yang sharing 

terkadang menganut sistem mengantri 

ketika hendak menggunakan sesuatu.  
o Tidak bisa membawa keluarga atau hewan 

peliharaan. 
o Peraturan dari shared house cukup ketat 

untuk menjaga kenyamanan bersama, 

seperti larangan untuk mengadakan pesta 

dan larangan untuk merokok.  
o Polusi suara cukup tinggi karena antar 

kamar berdekatan. 
o Privasi tidak terlalu terjaga karena harus 

berkompromi dengan penghuni lainnya 

o Harga lebih terjangkau dan murah.  
o Tidak membutuhkan uang kunci atau uang 

deposit.  
o Proses administrasi yang cepat dan praktis.  

o Kamar furnished. Sudah tersedia kulkas, 

TV, meja belajar, lemari, kasur di dalam 

kamar, kabel listrik, dan lampu belajar.  
o Biaya listrik, air, dan internet sudah 

termasuk dalam biaya sewa. Biasanya 

internet unlimited bebas pakai dan gratis 
o Dapat menjalin kekeluargaan dengan 

penghuni share house yang lain. Biasanya 

terdiri dari banyak negara (mengobati rasa 

kesepian dan memperluas pergaulan).  
o Share house dengan tipe women only atau 

man only akan lebih aman dan nyaman. 
o Fasilitas seperti kamar mandi, dapur, ruang 

cuci baju, dan sampah dibersihkan oleh 

perusahaan share house setiap minggunya.  
o Peralatan seperti toilet paper, alat 

kebersihan, sabun, bumbu masak seperti 

minyak goreng disediakan oleh 

perusahaan.  
o Nyaman untuk mahasiswa yang super 

sibuk dengan banyak menghabiskan waktu 

banyak di universitas atau laboratorium.  
o Keamanan tinggi karena terdapat banyak 

CCTV dan salesman tidak dapat masuk ke 

kamar. 
o Banyak share house yang menerima warga 

negara asing untuk tinggal.  
o Untuk share house yang high-class 

terdapat fasilitas perpustakaan, ruang 

teater, bar, co-working space, dan tempat 

pembandian umum.  
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c. Asrama 

Fitur Biaya Awal 
Sewa 

(/bulan) 
Guarantor 

Furniture/Fasilit

as 
Periode Kontrak 

Jangka 

Panjang 

Setara 

dengan 2x 

biaya sewa 

¥ 10,000 - 

¥ 135,000 

Dibutuhkan  Berbagi fasilitas 

seperti dapur. 

Maksimum/minimum  

1 tahun 

The University of Tokyo mempunyai beberapa akomodasi yang dapat dihuni oleh mahasiswa 

international. Tiap akomodasi memiliki  biaya sewa, fasilitas, kualifikasi, dan lama tinggal yang 

berbeda-beda. Berikut ini list akomodasi yang disediakan oleh The University of Tokyo untuk 

mahasiswa internasional: 

 

Lokasi Nama Asrama Harga/ bulan Alamat 

Komaba 

International Lodge, 

Komaba Lodge annex 

¥ 62.600-83.700 4-6-29 Komaba, Meguro-ku, 

Tokyo 153-0041 

International Lodge, 

Komaba Lodge, 

Main, B,C,D 

¥ 50.100 -69.700 4-5-29 Komaba, Meguro-ku, 

Tokyo 153-0041 

International Lodge, 

Shirokanedai Lodge 

¥ 31.500-137.700 4-6-41 Shirokanedai, Minato-

ku, Tokyo 108-0071 

Hongo 

dan 

Yayoi 

Meijirodai 

International Village 
￥ 82.000-

173.000 

3-28-6 Mejirodai, Bunkyo-ku, 

Tokyo 

Toshima 

International Hall of 

Residence 

¥ 11.500-44.800 

 

2-31-7 Nishi-sugamo, 

Toshima-ku, Tokyo 170-0001 

Oiwake International 

Lodge 

¥ 108.400 1-12-8, Mukougaoka, 

Bunkyo-ku, Tokyo 113-0023 

Mitaka International 

Hall of Residence 

¥ 11.500 6-22-20 Shinkawa, Mitaka 

City, Tokyo 181-0004 

Kashiwa 
International Lodge, 

Kashiwa Lodge 
¥ 50.300-

108.900   

6-2-3 Kashiwanoha, Kashiwa 

City, Chiba 277-0882 

Informasi lebih lengkap dan update mengenai akomodasi di atas dapat dilihat di website: 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/en/index.html  

  

Referensi : 

1. (https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/hongo_index.html) 

2. (https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/komaba_index.html) 

3. (https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/kashiwa_index.html) 

4. https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400047831.pdf 

5.  https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/en/index.html  

 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/en/index.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/hongo_index.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/komaba_index.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/kashiwa_index.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400047831.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/en/index.html
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OLEH NADIA OKTIARSY

S I S T E M  P E R B A N K A N  D I  J E P A N G

Bagi mahasiswa yang baru akan berkuliah di Jepang, akun bank penting untuk dibuka pada
minggu awal kedatangan. Bank beroperasi dari hari Senin sampai Jumat, pukul 9 pagi
hingga 3 sore, tidak termasuk hari libur nasional Jepang dan libur akhir tahun.

Untuk meregistrasi atau membuka akun bank, kita dapat berkunjung ke bank yang dituju
atau ke pihak kampus yang biasanya menyelenggarakan pendaftaran dibantu dalam Bahasa
Inggris di Go Global Center, The University of Tokyo. Untuk lebih lanjut tentang jadwal dan
detail pendaftaran akun bank yang diselenggarakan oleh pihak kampus, kita dapat
mengetahuinya saat orientasi dari universitas atau fakultas, atau berkonsultasi dengan
tutor masing-masing.

Persyaratan untuk membuka akun bank (futsu yokin) pada umumnya:
- Kartu identitas, seperti passport, residence card (在留カード  zairyu kaado), dan kartu
pelajar atau sertifikat bukti status pelajar.
- Cap tanda diri (印鑑  hanko/inkan) bagi yang memiliki, atau dengan tanda tangan bagi
yang belum memiliki cap.
- Uang untuk deposit awal (mulai dari 1,000 JPY).
- Nomor telepon, bisa atas persetujuan tutor atau pendamping yang sudah tinggal di
Jepang, atau bisa menggunakan nomor telepon Go Global Center apabila membuka akun
bank dari kampus.
- Juminhyo – sertifikat residen (certificate of residence) dan “My Number”

Persyaratan tambahan yang tidak wajib, diantaranya:
- Kartu nama pekerja (business card) atau bukti kontrak apabila Anda bekerja
- Nomor identifikasi pajak atau NPWP yang diterbitkan di Indonesia

Biasanya kita akan mendapatkan buku tabungan dan cash card setelah berhasil membuka
akun. Masing-masing bank memiliki jangka waktu penerbitan buku tabungan yang berbeda-
beda, namun biasanya bisa memakan waktu satu bulan setelah pendaftaran, khusus JP Bank
memakan waktu 1-2 minggu.

Apabila kita kembali ke negara masing-masing atau meninggalkan Jepang, penutupan akun
bank dapat dilakukan secara sederhana melalui petugas kasir bank (counter bank).
Persyaratan yang diperlukan di antara lain:
- Kartu identitas, seperti passport, residence card (在留カード  zairyu kaado), dan kartu
pelajar atau sertifikat bukti status pelajar.
- Buku tabungan dan cash card.
- Cap tanda diri (hanko/inkan) bagi yang punya, atau dengan tanda tangan bagi yang belum
punya cap.

Cara membuka akun bank (futsu yokin)

Cara menutup akun bank
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Bank yang terdapat di Jepang terbagi menjadi dua jenis: International Bank dan bank dari
Jepang. Apabila kita tidak menetap di Jepang dalam jangka waktu yang lama, maka bank
internasional dapat membantu.

Contoh bank internasional seperti Shinsei Bank, SMBC Prestia, JP Post Bank. Selain itu ada
bank tradisional lainnya yang biasanya lebih sering digunakan untuk bertransaksi di Jepang,
contohnya seperti MUFG, Mizuho, SMBC.

Perlu diperhatikan pemilihan bank juga tergantung dari pemberi beasiswa. Oleh sebab itu,
kita disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak pemberi beasiswa.

Fasilitas ATM

Biasanya bulan awal tinggal di Jepang, kita harus melakukan transaksi pengiriman,
penarikan, dan deposit uang secara tunai melalui fasilitas ATM. Beberapa bank membuat
peraturan terbaru sejak tahun 2019 tidak membuka fasilitas pengiriman transfer non-tunai
apabila belum 6 bulan kita tinggal di Jepang. Oleh sebab itu, konsultasikan sebelumnya
oleh pihak kasir bank (counter bank) untuk kemudahan. Beberapa bank tidak membuka
layanan transfer tunai pada akhir pekan atau hari libur nasional Jepang. Oleh sebab itu,
disarankan untuk cek peraturan bank masing-masing.

Macam-macam bank
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Penerima MEXT Scholarship diwajibkan untuk membuka akun bank dari JP Bank “YUCHO”
Bank pada tanggal yang ditentukan. Setiap mahasiswa disarankan untuk mengontak
langsung ke international student office setiap departemen agar mendapatkan instruksi
proses pembukaan akun bank YUCHO. Biasanya setiap mahasiswa akan mendapatkan cash
card dan buku tabungan selama 1-2 minggu, dan dikirim ke alamat tempat tinggal masing-
masing.

Credit Card dan Debit Card

Kita dapat mendaftar kartu kredit ke bank yang diinginkan atau dengan menggunakan TUO
Co-op (VISA). Untuk membuka kartu kredit atau debit di bank yang dituju, lebih baik
berkonsultasi dengan tutor atau orang yang dapat menggunakan Bahasa Jepang. Perlu
diketahui bahwa untuk pembukaan kartu kredit/debit setiap bank memiliki kebijakan yang
berbeda-beda (misalnya, ada yang meminta Japanese proficiency).

Selain itu, pihak koperasi universitas juga membuka layanan debit card berafiliasi VISA,
yang disebut TUO Co-op. Caranya, mahasiswa harus menjadi anggota Co-op kampus Todai,
dengan mengunjungi The University of Tokyo COOP Office dan deposit uang sebesar 6,000
JPY yang nantinya dikembalikan setelah lulus. Deposit ini juga bermanfaat untuk
mendapatkan diskon 10% saat pembelian makanan di kantin dalam kampus, buku dan alat
tulis di koperasi kampus. Syarat yang dibutuhkan untuk membuka TUO Co-op kampus Todai:
- Formulir pendaftaran anggota Co-op di COOP Office
- Uang deposit 6,000 JPY
- Formulir pendaftaran TUO Co-op di COOP Office
- Fotokopi kedua sisi residence card yang telah dilengkapi alamat

Perlu diingat, kartu kredit diperlukan untuk mendapatkan nomor telepon Jepang. Oleh
sebab itu, ada baiknya berkonsultasi dan menanyakan persetujuan engan tutor atau orang
yang pernah tinggal di Jepang.

Untuk penerima MEXT Scholarship
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dalam pikiranmu, apakah di kereta atau bus ada

wifi juga? Bagaimana cara meyakinkan bahwa

kereta atau bus yang dinaiki ini sudah sesuai dari

bandara ke tempat tinggal? Beberapa rangkaian

kereta dan bis bandara di Jepang memiliki wifi

gratis yang dapat diakses dengan memilih

jaringan yang disediakan, namun tidak ada

jaminan kereta atau bis yang akan kamu naiki

memiliki fasilitas tersebut. Oleh karena itu, bisa

dijadikan bahan pertimbangan dengan memilih

kartu telekomunikasi khusus turis atau pocket wifi

sebagai sumber koneksi internet

sementara.Berbagai jenis data plan ditawarkan

dari berbagai provider dari dua jenis pilihan

tersebut. Misalnya ada yang menawarkan kuota 1

GB untuk 1 bulan atau beberapa hari saja atau ada

juga yang unlimited. Harganya pun bervariasi

tergantung dengan data plan yang ditawarkan.

Mohon diingat untuk pocket wifi kamu juga perlu

memastikan bagaimana cara pengambilan dan

pengembaliannya. Pastikan juga kamu memilih

dengan bijak jenis data plan yang ingin kamu beli.

Pemilihan jenis data plan tergantung dengan

kebutuhan masing-masing tetapi sangat

disarankan untuk mempertimbangkan bahwa

kamu membutuhkan akses internet saat sudah

tiba di tempat tinggal baru di Jepang. Kartu

telekomunikasi khusus turis ini dapat dibeli di area

kedatangan bandara. Sangat disarankan juga

untuk mencari tahu terlebih dahulu produk dan

jenis data plan yang diinginkan jauh sebelum

kedatangan di Jepang agar dapat mempersiapkan

berapa dana yang harus dialokasikan. Alternatif

lainnya yaitu dengan mengaktifkan layanan

roaming dari provider telepon kamu di Indonesia

Kamu juga dapat membandingkannya mana yang

lebih murah dibandingkan dengan kartu

telekomunikasi khusus turis sebelumnya.. 

Memiliki nomor telepon di Jepang adalah

salah satu hal terpenting ketika kamu sudah

menginjakkan kaki di Jepang sebagai

mahasiswa. Bagaimana tidak? Hampir setiap

pelayanan di Jepang membutuhkan nomor

handphone, misalnya untuk membuka

rekening bank, belanja online, dan beberapa

pelayanan kependudukan. Selain itu, dalam

era digital ini akses internet sudah menjadi

kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-

hari hingga perusahaan telekomunikasi pun

menyediakan akses internet ini.Sesudah

keluar dari imigrasi baik di bandara Narita atau

Haneda, kamu masih dapat menggunakan wifi

untuk mengakses internet dan mengabarkan

orang tercinta di Indonesia bahwa kamu telah

sampai dengan selamat. Setelah itu mungkin

kamu akan bertanya 

Sistem
Komunikasi di
Jepang
oleh Ahmad Junaedi
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Berbeda dengan simcard khusus turis,

simcard untuk digunakan sehari-hari di sini

dapat dibilang cukup sulit untuk didapatkan

jika kamu tidak memiliki kartu kredit.

Disarankan untuk memiliki kartu kredit dari

Indonesia atau bisa menggunakan kartu debit

yang berfungsi sekaligus kartu kredit. Selain

kartu kredit, perlu dipersiapkan resident card

(KTP Jepang) saat mendaftar. Kebanyakan

juga penjualan sim card di sini dengan

metode bundling yang mana harus membeli

ponselnya juga. Contoh sim card yang

dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh

Softbank, NTT Docomo, dan AU. Selain itu,

yang paling membedakan dengan Indonesia

adalah adanya kontrak antara perusahaan

simcard dengan kita sebagai pelanggan.

Namun, ada beberapa yang tidak

mengharuskan membeli ponselnya (hanya

sim card), contohnya GTN dan Line

Mobile.GTN bisa dibilang english friendly

dengan penjelasannya untuk memilih produk

mereka sesuai kebutuhan kita. Produk yang

ditawarkan mulai dari paket untuk data saja,

paket untuk telepon dan data dengan

jaringan yang digunakan dari NTT Docomo.

Sebagai contoh, untuk paket telepon dan data

ditawarkan sebesar 2.280 yen per bulan

(harga belum termasuk pajak) dengan

layanan gratis telepon 10 menit untuk nomor

lokal dan paket data 3GB. Akan ada biaya

diawal saat mendaftar. GTN mengklaim tidak

ada kontrak dan tidak membutuhkan kartu

kredit karena pembayaran dapat dilakukan

dengan metode lainnya selain kartu kredit

seperti di convenience store atau auto debit.

Kantor GTN ini berada di Shin-Okubo.

Line Mobile bisa menjadi pilihan lain selain

GTN. Namun, LINE Mobile ini hanya tersedia

dalam bahasa Jepang. Pembelian sim card ini

pun cukup mudah dengan membelinya

melalui Amazon. Kemudian mengikuti

langkah-langkah yang diberikan untuk

pendaftaran secara online. Ketika sudah

selesai, kalian akan menerima berkas lain

melalui pos yang dikirimkan ke alamat yang

kita daftarkan. Sayangnya produk ini hanya

melayani pembayaran melalui kartu kredit.

Produk yang ditawarkan dirasa cukup

terjangkau seperti paket data dan SMS hanya 

600 yen dengan gratis akses aplikasi LINE.

Selain itu, tersedia juga paket senilai 1.110 yen

dengan layanan data 3 GB diluar akses tanpa

batas khusus aplikasi media sosial seperti LINE,

Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. LINE

Mobile ini menyediakan 3 jaringan yang bisa

dipilih: Softbank, Au, dan NTT Docomo.

Dikarenakan paket data yang ditawarkan

terlalu sedikit untuk digunakan tethering ke

laptop, sangat disarankan untuk berlangganan

internet di rumah. Namun sedikit sulit dilakukan

terkendala pada bahasa jika tanpa didampingi

oleh orang Jepang saat pendaftaran. Sama

halnya dengan pembelian sim card,

pemasangan internet di rumah pun ada

kontraknya (meskipun ada juga yang tidak

membutuhkan kontrak). Yang paling harus

diperhatikan adalah ketersediaan Line

Construction di tempat tinggal. Sebisa

mungkin untuk memperhatikan hal ini saat

memilih tempat tinggal. Ada yang memang

tersedia ada pula yang tidak. Untuk yang

tinggal di asrama baik dari kampus maupun

asrama khusus mahasiswa internasional dari

beberapa kampus, biasanya sudah tersedia

fasilitas ini. Untuk perusahaan penyedia

layanan internet di rumah dapat memilih asahi

(https://asahi-net.jp/en), au

(https://www.au.com/english/internet), dan

george24 https://www.george24.com/service).

Perusahaan tersebut ada pula yang

menawarkan beberapa produk mereka seperti

tanpa kontrak, gratis 2 bulan pertama, dan

lainnya. Setelah melakukan pendaftaran,

biasanya akan dikirimkan seperangkat router

beserta panduan pemasangan ke alamat kita.

Biaya untuk langganan berkisar 2000 – 5000

yen tergantung layanan yang dipilih. Mohon

diperhatikan juga apakah biaya tersebut

kadang ada yang sudah termasuk dengan

penyewaan router maupun belum termasuk.

Untuk pembayarannya pun cukup mudah bisa

dengan kartu kredit, convenience store, dan

auto-debit. Akses internet dapat pula

didapatkan secara gratis di lokasi-lokasi

keramaian seperti di taman, pusat

perbelanjaan, dan stasiun. Tak jarang juga di

setiap convenience store juga menyediakan

wifi gratis. Jadi, bagi kalian yang memiliki kuota

internet terbatas, bisa menggunakan fasilitas ini

juga untuk keseharian seperti pencarian rute

lewat Google Map.
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S I S TEM  TRANSPORTAS I  

D I  JEPANG

O l eh  Zamzam  Mu l t a z am

Jepang adalah negara yang memiliki transportasi umum paling nyaman di

dunia . Ada beberapa alternatif transportasi yang bisa digunakan oleh

mahasiswa diantaranya kereta, bus, dan sepeda. Untuk memudahkan mencari

jalur kereta/pesawat, ada beberapa aplikasi yang perlu kita miliki, contohnya

Google Maps, Japan Travel by NAVITIME, dan TABIMORI di app store. Berikut

merupakan moda-moda transportasi di Jepang:

Kereta

Di Tokyo, kereta merupakan moda transportasi yang paling favorit karena

selain fasilitas yang nyaman, rutenya juga menjangkau hampir semua daerah

di Tokyo. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan

moda transportasi ini:

foto by @
junaediahm

ad
Tokyo Sta. di m

alam
 hari

FreeText
14



Cara pembelian tiket: kita bisa membeli IC charge (Pasmo atau Suica) di

mesin yang disediakan di stasiun. Pengisian saldo kartu ini sangat mudah dan

setelah itu kita cukup menyentuhkan (tap)  kartu ini di pintu masuk stasiun.

Teiki-ken untuk mahasiswa: Mahasiswa bisa mendapat diskon untuk

commuter pass. Caranya dengan meminta surat ke bagian administrasi

kemahasiswaan di kampus dan menginformasikan jalur kereta yang kita

inginkan. Kemudian datang ke kantor pembelian commuter pass di stasiun

dan mengisi form yang disediakan dengan melampirkan student card dan

surat dari kampus.

Cara membaca jalur kereta: Berikut adalah contoh cara membaca simbol jalur

kereta yang biasanya terdapat di stasiun.

Etika di dalam kereta: 

1)Mengantri dan mempersilahkan orang yang turun keluar lebih dulu 

2) Priority seat untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, disabilitas 

3) Meminimalisasi suara (HP dan berbicara)  

4) Tidak dianjurkan makan dan minum di dalam kereta

Bis

Beberapa area yang tidak terjangkau oleh kereta dapat menggunakan bis.

Pembayaran dan etika di dalam bis hamper sama dengan kereta dan kita juga

bisa menggunakan IC Charge (Pasmo atau Suica) untuk bis. Google maps

memudahkan kita untuk mencari jalur bis dan sudah terintegrasi dengan

kereta.

Keterangan:

Perusahaan Tokyo Metro : Ginza line 

Warna : orange

Simbol bidang : lingkaran

Huruf : G (untuk Ginza)

Angka : 01 (untuk stasiun Shibuya)

Keterangan: 

Perusahaan Tokyu Corporation : Tokyu line 

Warna : Rose

Simbol bidang : kotak

Huruf : TY (untuk Shibuya)

Angka : 01 (untuk stasiun Shibuya)
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Berikut merupakan contoh tampilan di Google maps perjalanan dari

Midorigaoka Station ke MIT (Masjid Indonesia Tokyo). Oimachi Line dan Tōyoko

Line adalah kereta yang harus kita gunakan secara berurutan, kemudian

setelah itu kita harus menggunakan bis dengan nomor bis 41.

Sepeda

Jika apato / tempat tinggal kita dekat kampus, atau jarak apato kita jauh dari

stasiun. kita bisa menggunakan sepeda untuk transportasi. Di Jepang, sepeda

merupakan alternatif transportasi yang sangat diminati. Ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan sebelum kita memiliki sepeda:

Registrasi sistem anti-theft (jitensha bouhan touroku): Keuntungannya

adalah kita bebas dari tuduhan pencurian, dan lebih mudah bagi para polisi

untuk mencari sepeda kita   jika suatu waktu hilang. Ada dua cara

mendaftarkan sepeda: 

1) Sepeda baru: registrasi dilakukan di toko tempat membeli, kemudian

tunjukan kartu identitas dan mengisi form,   membayar 500 yen, kemudian

petugas akan memberikan nomor sepeda. 

2) Sepeda bekas (misalnya teman memberikan sepedanya ke kita): registrasi

dilakukan di kantor polisi terdekat, tunjukan kartu identitas dan berkas-berkas

sepeda sebelumnya, dan membayar 500 yen juga.

Aturan bersepeda: 

1) Gunakan jalur sebelah kiri, namun jika berada di jalur pejalan kaki, maka

harus mengikuti aturan pejalan kaki 

2) Jangan berboncengan 

3) Helm sepeda wajib untuk anak-anak  

4) Wajib melengkapi perlengkapan keamanan sepeda seperti lampu, reflektor,

bel sepeda, gembok sepeda 

5) Dilarang main hp dan menggunakan paying 

6) Dilarang parkir sembarangan.
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Sim Jepang

Ada dua cara untuk mendapatkan SIM motor atau mobil di Jepang, yaitu

mengkonversi SIM Indonesia ke Jepang atau membuat SIM dari awal di

Jepang. Untuk opsi membuat SIM dari awal di Jepang sangat mahal sekali

(lebih dari 200.000 yen) karena kita harus mengikuti sekolah mengemudi

terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengkonversi SIM Indonesia ke Jepang ada

beberapa dokumen yang perlu diperhatikan: 

1)Resident card asli.

2) Paspor asli.

3) SIM Indonesia asli.

4) 住⺠票 (juuminhyou) asli, dan dibuat maksimum 6 bulan sebelum

memasukkan dokumen ke kantor polisi.

5) Foto ukuran kecil (bisa dibuat di kantor polisi dengan biaya JPY 700). 

6)Surat Keterangan dari Kepolisian Indonesia. 

7) Terjemahan SIM Indonesia oleh JAF (Japan Automotive Federation).

Referensi:

http://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/japan_travel/english/

https://itunes.apple.com/us/app/tabimori/id900354705?mt=8

https://maps.google.co.jp

foto by @
junaediahm
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Untuk memperoleh akses free WiFi di kampus akan menjadi tantangan tersendiri

bagi beberapa mahasiswa Indonesia. Mengapa? Sebab untuk memperoleh akses

tersebut kita harus menempuh tes terlebih dahulu dan dan semua jawaban kita

harus benar. Eits tenang dulu, kita bisa berulang kali kok ambil tes tersebut.

Bagaimana sih konsep tes ini? Todai akan mengirimkan sebuah e-mail yang berisi

akses link untuk tes tersebut. Materi dari tes ini bisa ditemukan di petunjuk yang ada

di website Todai. Sebelum halaman tes, kita akan menemukan video berdurasi 15

menit tentang panduan menggunakan internet di Todai yang merupakan materi

dari tes.  Langkah selanjutnya ketika kita sudah lulus tes tersebut adalah

menerbitkan akun di https://netacm.adm.u-tokyo.ac.jp/, seperti gambar di bawah.

Sebuah e-mail akan dikirimkan ke e-mail address kita yang berisi username dan

password untuk akses UTokyo WiFi. Expiration date menunjukkan tanggal saat kita

harus memperbaharui akun tersebut.

S E P U TAR  FAS I L I TAS  KAM P U S

FREE  WIFI

Dalam perkuliahan, seringkali terdapat beberapa tugas yang mengharuskan

mahasiswa untuk menggunakan berbagai operating system. Nah, bagaimana jika

laptop kita tidak kompatibel untuk menjalankan dua OS tersebut? Di perpustakaan

pusat Todai, terdapat ruang komputer gratis yang menyediakan OS windows dan

Mac OS. Untuk menggunakannya, kita hanya perlu log in dengan account UTokyo

kita.
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UTAS (https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/) adalah sistem akademik online. Jadi ini

digunakan untuk mendaftarkan kelas yang akan kita ambil. Tenang saja, sistem di

UTAS bukan siapa cepat dia dapat seperti di kebanyakan universitas Indonesia.

Tentunya UTAS ini lebih canggih dibanding kebanyakan sistem akademik yang ada

di universitas di Indonesia. Informasi seperti silabus, jadwal kuliah, sistem penilaian

di setiap kelas, nilai, hingga pengumuman tuition fee exemption ada di UTAS.Kita

harus siap karena Todai sepertinya memiliki banyak sistem yang harus diaktifkan di

awal perkuliahan untuk mahasiswa yang terkadang terlihat membingungkan.

Sistem lainnya adalah ITC-LMS (https://itc-lms.ecc.u-tokyo.ac.jp/), sebuah sistem yang

digunakan selama perkuliahan, yang fungsinya untuk men-download materi kuliah

dan meng-upload tugas. Sistem ini terasa sangat membantu selama kuliah online

berjalan mengingat absensi pun dilakukan di ITC-LMS.

UTAS  DAN  I TC  -  LMS

PEMINJAMAN  BUKU  DI  PERPUSTAKAAN  PUSAT

(CENTRAL  L IBRARY )

Cari kode buku yang ingin dipinjam melalui situs   https://www.lib.u-

tokyo.ac.jp/en/library/contents/database dan catat kode dari buku tersebut.

Berdasarkan kode tersebut, cari tempat/rak letak buku diletakkan.

Pada dasarnya sistem peminjaman buku di perpustakaan Todai sama seperti di

universitas di Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang berbeda dan cukup rumit

untuk buku-buku khusus. Berdasarkan pengalaman dari beberapa mahasiswa,

beginilah alur untuk meminjam buku-buku yang umum: 

1.

2.
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4. Setelah buku ditemukan, bawa ke counter peminjaman dan serahkan student

card untuk pendataan.

5. Untuk memperpanjang peminjaman selain bisa dilakukan di Central Library

Todai, dapat juga dilakukan di website Opac.

STUDENT  CARD

Pada saat orientasi jurusan, student card ini akan diberikan ke tiap mahasiswa baru.

Yang membedakan student card Todai dari student card pada umumnya adalah

chip yang ada di dalamnya. Chip ini digunakan untuk mengakses gedung-gedung

di kampus pada saat hari libur atau pada saat malam hari, karena pintu-pintu

otomatis ini akan dikunci dan hanya bisa dibuka dengan cara men-tap student card

pada alat yang ada di dekat pintu.Selain itu, kegunaan informal dari student card ini

adalah sebagai golden ticket kalau tiba-tiba kena random check oleh polisi. Dengan

adanya nama “The University of Tokyo” di student card kita, itu bisa menjamin

bahwa “we don’t have any bad intentions here in Japan”. Jadi kalau bisa, student

card harus selalu dibawa ya.

https://netacm.adm.u-tokyo.ac.jp/

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/

https://itc-lms.ecc.u-tokyo.ac.jp/

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/en/library/contents/database

REFERENSI
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rempah-rempah dari Pakistan dan India, dan pilihan makanan Afrika.  

2. Gyomu-supa 

Gyomu-supa merupakan salah satu jenis supermarket Jepang yang menjual bahan makanan secara murah. 

Di sini kita bisa menemukan bahan berupa daging segar bekuan, ayam beku, nugget, karage ataupun 

beberapa bumbu masak berlambang halal. Kita bisa menemukan Gyomu-supa juga di dekat area kampus 

Todai Hongo yaitu di Ueno dengan stasiun terdekat Yushima, Chiyoda line. 

3. Supermarket Jepang  

Meskipun jumlahnya sangat terbatas, terkadang ada supermarket Jepang yang menyediakan produk atau 

bahan makanan halal. Produk ini merupakan produk asli (private brand) yang dibuat sendiri oleh beberapa 

supermarket tersebut. Contohnya brand Top Value dari Mall AEON. Saat ini sekitar 130 cabang brand 

tersebut di Jepang menjual makanan halal yang sudah mendapat sertifikat halal dari JAKIM, Badan sertifikasi 

halal di Malaysia. 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para muslim di Jepang 

adalah menemukan bahan makanan halal. Berikut ini merupakan 

beberapa tempat yang menjual bahan makanan yang memiliki 

lambang halal. 

1. Toko bahan makanan asing 

Pada umumnya di dekat masjid besar di Jepang akan ditemukan 

toko yang menjual produk dan bahan makanan halal. Selain itu, di 

Tokyo kita bisa menemukan toko-toko yang menjual bahan 

makanan asing yang dibuka di Shopping Arcade (pusat 

perbelanjaan), seperti di daerah Ameyokocho Ueno ataupun di 

daerah Shin-okubo. Salah satu contohnya adalh toko Indonesia 

Okubo menyediakan saus, bumbu masak, tempe, agar-agar dan 

beragam barang lainnya yang kamu butuhkan untuk memasak 

makanan Indonesia. Selain itu ada Green Nasco yang menyajikan 

daging Halal seperti daging sapi Jepang yang terjamin 100% 

kehalalannya, kambing Selandia Baru, ayam Brazil, berbagai 

rempah-rempah dari Pakistan dan India, dan pilihan makanan 

Afrika.  

2. Gyomu-supa 

Gyomu-supa merupakan salah satu jenis supermarket Jepang 

yang menjual bahan makanan secara murah. Di sini kita bisa 

menemukan bahan berupa daging segar bekuan, ayam beku, 

nugget, karage ataupun beberapa bumbu masak berlambang 

halal. Kita bisa menemukan Gyomu-supa juga di dekat area 

kampus Todai Hongo yaitu di Ueno dengan stasiun terdekat 

Yushima, Chiyoda line. 
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Restoran Jepang Tersertifikasi Halal 

Nah, kini semakin banyak restoran ramah Muslim dengan berbagai jenis makanan, mulai dari yakiniku halal 

hingga sushi! 

1. Naritaya (Asakusa) 

Berlokasi di Asakusa, Ramen Naritaya memadukan kuah kaldu ayam dan mie segar yang dibuat di pabrik 

mereka sendiri. Seperti kedai ramen di Jepang pada umumnya, kamu bisa memesan makanan lewat 

vending machine yang ada di dekat pintu masuk. Terlebih lagi, restoran ini menyediakan tempat untuk 

shalat. 

2. Yakiniku Panga 

Salah satu restoran yakiniku yang wajib didatangi adalah Yakiniku Panga yang bisa ditempuh dengan 

perjalanan singkat dari Asakusa! Puaskan indera perasa dengan potongan daging wagyu yang lezat dan 

berkilau. Sensasi potongan daging wagyu terasa sangat nyata ketika kamu menyaksikan daging 

terpanggang sempurna di hadapanmu. Cabang yang terdekat dengan area kampus Hongo adalah di 

Okachimachi dekat Masjid As-Salam. Rekomendasi menu yang ramah kantong mahasiswa adalah paket 

makan siang lengkap dengan nasi, daging, salad, kimchi dan sup yang hanya seharga 990-yen untuk 

ukuran standar dan 1350-yen untuk ukuran besar.  

3. Sushiken 

Restoran sushi yang terletak di Asakusa ini baru saja mulai menyajikan masakan yang ramah Muslim! 

Sushi Ken menyajikan makanan yang dibuat dari bahan-bahan terbaik dan seafood yang paling segar. 

Seperti restoran Jepang pada umumnya, harga makanan di restoran ini pun lebih murah saat waktu 

makan siang, berkisar antara ¥1.300 hingga ¥1.800. 

4. Homemade Udon Noodles Kineya Nugimaru 

Jika kamu bepergian melalui Terminal 1 Bandara Narita di Tokyo dan mempunyai waktu luang, jangan 

lupa mampir ya! Semangkuk udon dan topping pilihanmu akan tersaji bersama kuah kaldunya. 

Kemudian, pilih sendiri onigiri dan tempura yang kamu inginkan. Di lantai yang sama terdapat tempat 

ibadah untuk semua agama! 

FreeText
24



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CoCo Ichibanya (Akihabara dan Shinjuku)  

Outlet Akihabara dan Shinjuku ini merupakan cabang CoCo Ichibanya yang pertama kali mendapatkan 

sertifikasi halal! Outlet di Akihabara buka pada September 2017 lalu, sementara outlet Shinjuku baru 

saja dibuka pada tahun 2018. Keduanya menerima sertifikasi dari Nippon Asia Halal Association 

(NAHA). Yakiniku Panga 

6. Honolu Ramen (Ebisu) 

Salah satu pilihan ramen halal di Tokyo ini terletak di Ebisu dengan stasiun terdekat JR Yamanote line 

dan Metro Hibiya Line. Terdapat banyak pilihan menu ramen  yang  menggunakan soup dasar ayam 

dengan rasa yang kuat dan kental seperti  Rich Chicken Soy Sauce Ramen, Spicy Ramen, Fried Chicken 

Ramen, dan Rich Chicken Flavor Ramen. Selain itu juga banyak pilihan side dish seperti gyoza, spicy 

karage, mochi, dan lainnya. Di toko ramen cabang Ebisu ini juga terdapat tempat sholat di lantai 2. 

7. Kaenzan Lanzhou Lamian (Chinese Halal Ramen)  

Kita bisa menikmati ramen bersertifikasi halal yang berasal dari China dan memiliki kuah berasal dari 

kaldu daging sapi atau domba. Restaurant ini terletak di dekat stasiun JR Ikebukuro. Selain ramen 

terdapat beberapa pilihan side dish yang salah satunya adalah sejenis sate daging domba yang lezat. 

8. Ramen Ayam-ya 

Salah satu pilihan ramen halal yang bisa dinikmati di Tokyo dan yang terdekat dengan Todai kampus 

Hongo terletak di daerah Shin Okachimachi. Ramen di kedai ini menggunakan kaldu ayam sebagai bahan 

dasar dan memiliki beberapa jenis pilihan ramen yang bisa disantap. Selain itu juga terdapat side dish 

yang tidak bisa dilewatkan seperti karage, gyoza, spring roll dan lainnya. Jam buka restoran ini pada jam 

makan siang 11.30-14.30 dan pada jam makan malam 17.00 – 21.30. Di restoran ini juga memiliki 

fasilitas ruang sholat. 

Restoran Indonesia di Tokyo 

Untuk teman-teman yang sedang rindu atau sekedar ingin mencicipi 

masakan nusantara di Tokyo, jangan khawatir karena restoran-restoran ini 

menyajikan menu Indonesia. 

1. Monggo Moro 

Restoran Indonesia ini terletak di pinggir jalan Okubo-dori dan bisa 

diakses dengan 7 menit jalan kaki dari stasiun Shin-Okubo JR Yamanote 

line. Restoran ini mengusung tema warteg ke Tokyo sehingga menunya 

berganti-ganti setiap hari dan pengunjung bisa memilih menu kesukaan. 

Harga makanan di restoran ini berkisar dari 1000 – 1300 yen tergantung 

dari menu yang dipilih. Restoran ini buka dari jam 11.00 – 20.00. 

2. Bintang Bali 

Restoran ini menyajikan masakan Indonesia seperti nasi kuning, gulai, 

mie goreng, nasi goreng, tempe, soto ayam, dan juga masakan khas 

Indonesia lainnya. Restoran Bintang Bali terletak di daerah Shinjuku, 

tepatnya di depan persis stasiun Okubo. Bintang Bali buka saat makan 

siang pada pukul 11:00-15:00 dan saat makan malam pada pukul 17:00-

22:00, dan hari Senin tutup 

Restoran ini menyajikan masakan Indonesia seperti nasi kuning, gulai, mie goreng, nasi goreng, tempe, 

soto ayam, dan juga masakan khas Indonesia lainnya. Restoran Bintang Bali terletak di daerah Shinjuku, 

tepatnya di depan persis stasiun Okubo. Bintang Bali buka saat makan siang pada pukul 11:00-15:00 dan 

saat makan malam pada pukul 17:00-22:00, dan hari Senin tutup. 

3. Merah Putih Cafe 

Merah Putih Cafe juga berada di sekitaran Shinjuku, hanya berjarak sekitar 100 meter dari stasiun Shin-

Okubo. Restoran ini memiliki menu bermacam, dari nasi goreng, mie goreng, masakan padang, soto dan 

hidangan Indonesia lainnya. Jam buka restoran ini dimulai pada jam makan siang yaitu 12:00-21:00, 

dengan order terakhir pukul 20:00. 
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4. Cabe Meguro 

Di Shinagawa terdapat restoran Indonesia yaitu Cabe Meguro. Di restoran ini menjual aneka masakan 

Indonesia seperti mie goreng, nasi campur, sate, rendang dan aneka sayur lainnya. Jam operasional Cabe 

Meguro pada hari Senin-Sabtu 11:30-14:30 sedangkan pada jam makan malam buka pukul 17:30-23:00 

dengan order terakhir pukul 22:00. 

5. Cinta Jawa Café 

Restoran dengan berbagai menu Indonesia ini memiliki cabang toko di Akihabara dan Yokohama. Akses 

dari stasiun Akihabara keluar dari Showa dori exit jalan kaki sekitar 2-3 menit. Tempatnya sangat nyaman 

jadi sangat memungkinkan jika ingin mengajak teman non-Indonesia yang ingin mencoba masakan 

otentik dari Indonesia. 

Makanan Halal di sekitar area kampus (Hongo) 

1. Kantin Daini 

Pada kantin ini terdapat beberapa menu pilihan halal seperti nasi 

kare ayam, ayam tandorii, ayam tomat, halal ramen ayam, dll 

tergantung menu yang sedang dihidangkan di hari itu. Terdapat 

pilihan menu di pintu masuk kantin dan pada beberapa menu 

terdapat label Halal yang memudahkan mahasiswa muslim untuk 

memilih. Selain itu terdapat keterangan bahan-bahan yang 

terkandung sehingga mahasiswa bisa mengetahui jika ada bahan 

makanan yang tidak bisa dimakan atau menyebabkan alergi. Kantin 

ini terletak di seberang Go Global Center, di lantai 2 gedung yang 

sama dengan toko buku Co-Op, dan biasanya diadakan sholat 

Jumat berjamaah pada lantai teratas di gedung ini. 

2. Kantin Chuo/ Pusat 

Kantin ini terletak di bawah Gedung Yasuda yang menjadi 

landmark dari University of Tokyo. Pada kantin ini pilihan makanan 

yang berlabel halal tidak sebanyak di kantin Daini yaitu hanya 

tersedia menu Kebab dengan nasi dan kebab wrap. Setiap menu 

kantin di kampus dilengkapi dengan keterangan bahan-bahan yang 

terkandung sehingga mahasiswa bisa mengetahui jika ada bahan 

makanan yang tidak bisa dimakan atau menyebabkan alergi. 

Terdapat menu ikan saba yang bisa dijadikan alternatif pilihan juga. 

Di dekat kantin Chuo juga terdapat took Co-op yang didalamnya 

memiliki rak makanan halal salah satunya produk dari Indonesia 

yaitu Mie Sedap Cup.  

3. Ramen China Halal 

Di depan kampus Todai Hongo juga terdapat ramen halal China 

yang bisa menjadi pilihan makanan halal. Restoran ini dapat 

ditemukan di pinggir jalan sebelah kanan ketika berjalan dari 

gerbang Akamon ke daerah stasiun metro Hongo-sanchome. 

Ramen ini memiliki kuah berasal dari kaldu daging sapi atau domba 

dan selain itu terdapat side dish seperti sate domba panggang, 

sayap ayam panggang, dan lainnya. 

Restoran Masakan India 

Jumlah mahasiswa muslim di Todai mulai meningkat sehingga 

terdapat lumayan banyak pilihan makanan di sekitar kampus Todai 

Hongo. Salah satunya adalah tepat di seberang gerbang Akamon 
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4. Restoran Masakan India 

Jumlah mahasiswa muslim di Todai mulai meningkat 

sehingga terdapat lumayan banyak pilihan makanan di 

sekitar kampus Todai Hongo. Salah satunya adalah tepat di 

seberang gerbang Akamon terdapat restoran India yang 

menjual set menu halal. 

 

Nah, informasi tentang makanan halal, tempat ibadah, dan hal-

hal lainnya terkait Islam di Jepang, teman-teman bisa lihat salah 

satunya melalui akun Instagram contohnys seperti: 

1. Halal Gourmet Japan 

2. Halal Navi  

 

Referensi : 

[1] Ni Luh Made Pertiwi F, 2019, Tips Mencari dan Belanja Produk Halal di Jepang, Kompas.com 

https://ohayojepang.kompas.com/read/1295/tips-mencari-dan-belanja-produk-halal-di-jepang 

[2] Tiara, 2019, Inilah 22 makanan halal di Tokyo yang harus kamu coba, have halal will travel  

https://www.havehalalwilltravel.com/inilah-22-makanan-halal-di-tokyo-yang-harus-kamu-coba 

[3] Dyah, 2018, Rindu Masakan Indonesia saat di Tokyo? Coba Kunjungi 6 Resto ini, IDNtimes 

https://www.idntimes.com/food/dining-guide/dyah/resto-masakan-indonesia-di-tokyo-c1c2/6 
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Jepang merupakan negara subtropis yang memiliki 4 musim. Nah, tahun ajaran baru akan disambut oleh musim 

gugur yang selanjutnya diikuti dengan musim dingin. Berikut beberapa rekomendasi destinasi wisata di Tokyo 

yang bisa dikunjungi bersama teman kuliah, keluarga, atau pasangan untuk berpelesir atau sekadar melepas 

kejenuhan belajar. 

 

Destinasi Wisata Musim Gugur 

1. Inokashira Park : Taman yang terletak di Gotenyama 1-18-31, Musashino-shi, Tokyo dan telah berusia 

lebih dari 100 tahun ini terkenal akan pemandangan pohon musim gugur yang berwarna kuning kemerah-merahan 

yang sangat indah. Taman ini juga dilengkapi berbagai fasilitas rekreasional, kuil, dan sebuah kolam cantik yang 

terletak tengah taman dan disertai penyewaan perahu kayuh/perahu motor. Nah, untuk para penggemar anime-

anime produksi Studio Ghibli karya Hayao Miyazaki, di taman ini juga terdapat Museum Ghibli yang wajib untuk 

dikunjungi. Mengingat ketiadaan penjualan tiket langsung di museum, sebaiknya teman-teman melakukan 

pemesanan terlebih dahulu baik secara daring melalui situs resmi Lawson HMV Entertainment dalam bahasa 

Inggris yaitu l-tike.com (https://l-tike.com/st1/ghibli-en/sitetop)  dengan kisaran harga ±1000 ¥/orang dewasa, 

maupun secara langsung di gerai-gerai Watson pada 1 bulan sebelumnya.1,2 

2. Rikugien Park : Taman yang berlokasi di 6-16-3 Hon-komagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 ini 

sangatlah unik karena merupakan replika taman di zaman Edo yang dikelilingi bukit-bukit dan hutan buatan serta 

kolam besar di tengah taman. Large Central Rikugien sendiri secara harfiah berarti taman 6 puisi, dengan 88 

lanskap suasana puisi terkenal di Jepang dan telah berusia lebih dari 300 tahun. Pada musim gugur, beberapa titik 

yang paling indah diantaranya pemandangan di sekitar Teahouse Tsutsuji no Chaya tea house, sekitar Jembatan 

Togetsukyo, dan Fujishirotoge. Harga tiket masuk berkisar antara 300¥ untuk dewasa, sedang untuk lansia (>65 

tahun) sekitar 150¥.4,5 Sangat terjangkau bagi mahasiswa dan layak untuk dikunjungi! 
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Teahouse Tsutsuji no Chaya tea house, sekitar Jembatan 
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berkisar antara 300¥ untuk dewasa, sedang untuk lansia 

(>65 tahun) sekitar 150¥.4,5 Sangat terjangkau bagi  

mahasiswa dan layak untuk dikunjungi! 

 

Destinasi Wisata Musim Dingin 

 

Winter Illumination 

Salah satu acara yang paling popular dan dinanti-nantikan 

selama musim dingin di Jepang adalah Winter 

Illumination. Winter Illumination biasanya menghadirkan 

suatu pemandangan yang sangat cantik dari ratusan ribu 

lampu LED dengan tema tertentu, dan setiap tahun 

temanya selalu berbeda. Event ini bisa ditemukan di 

berbagai penjuru Jepang, terutama Tokyo. 

 

1. Caretta Shiodome + Odaiba 6 

Caretta Shiodome merupakan sebuah pusat perbelanjaan 

yang rutin menyelenggarakan winter illumination, dan 

acara iluminasi di tempat ini adalah salah satu yang paling 

ditunggu di Jepang. Acara ini biasanya berlangsung dari 

November sampai Februari, mulai dari pukul 17.00 

sampai 23.00. Dari Sky Restaurant di lantai 46 Caretta 

Shiodome, kita juga bisa menikmati keindahan Odaiba, 

Ginza, dan Tokyo Sky Tree. Tapi, jangan lupa membeli 

cemilan atau minuman dulu ya untuk bisa menikmati 

pemandangan dari sini. Akses ke mall Caretta ini juga 

cukup mudah kok. Kalau dari Shinjuku Station, naik 

kereta Oedo Line dan turun di Shiodome Station, lalu 

cukup berjalan kaki sekitar 6 menit. Kalau kita dari Tokyo 

Station, naik kereta JR Yamanote Line, lalu turun di 

Shinbashi Station. Dari sini, kita perlu berjalan kaki 

sekitar 13 menit.  

Berhubung Winter Illumination di Caretta Shiodome 

dimulai agak malam, pagi sampai sorenya teman-teman 

bisa mengunjungi Odaiba terlebih dahulu. Odaiba 

merupakan pusat perbelanjaan dan hiburan yang sangat 

populer di Tokyo. Di Odaiba, ada banyak tempat yang 

bisa dikunjungi, seperti mall, museum, pemandian air 

panas (onsen), tempat makan, dan spot-spot untuk 

menikmati pemandangan yang cantik. Untuk menuju ke 

Caretta Shiodome dari Odaiba, teman-teman bisa naik 

kereta Yurikamome Line dan turun di Stasiun Shinbashi, 

lalu berjalan kaki sekitar 13 menit. 

1. Roppongi Hills7 

Tempat yang bernama Roponggi Hills ini juga sangat 

popular di kalangan wisatawan. Setiap winter, sepanjang 
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Jalan Kezakizaya didekorasi dengan 700.000 lampu LED yang menunjukkan warna-warna bernuansa salju dan 

biru. Dari area ini, kita juga bisa melihat Tokyo Tower lho.  

Untuk menuju Roppongi, kita cukup naik Tokyo Metro, lalu turun di Stasiun Roppongi, keluar pintu C1. 

Berhubung iluminasinya dimulai pukul 17.00, siang harinya kita bisa mengunjungi Christmas Market terlebih 

dahulu yang buka dari pukul 11.00. Christmas Market ini merupakan yang terbesar di Tokyo di mana kita bisa 

menemukan pohon natal yang megah. 

 

Bermain Ski8 

Selain menyaksikan Winter Illumination, teman-teman juga bisa mencoba main ski selama winter di Jepang. 

Tidak perlu jauh-jauh ke Hokkaido atau Sapporo kok! Di sekitar Tokyo pun ada beberapa tempat bermain ski 

yang bagus dan populer lho. Contohnya dua ski resort ini. 

1. Gala Yuzawa 

Gala Yuzawa merupakan salah satu tempat ski yang sangat populer di kalangan para turis. Tempat ini sangat 

praktis untuk dituju karena langsung terhubung dengan Stasiun Shinkansen. Dengan kereta Max Tanigawa dari 

Stasiun Tokyo, kita akan tiba di sana hanya dalam waktu 75 menit. Biaya masuknya 5.000¥, tetapi belum 

termasuk biaya sewa peralatan ski. Di sini kita tidak hanya bisa bermain ski, tetapi juga bisa naik snowmobile 

(dengan biaya 500¥) untuk melihat seluruh wilayah Gala Yuzawa dari atas dan juga bisa berendam air panas. 

2. Snow Town Yeti 

Bagi yang ingin bermain ski dengan latar belakang Gunung Fuji, tempat ini bisa menjadi pilihan. Tempat ini bisa 

dijangkau dalam 2 jam 40 menit dengan bus dari Stasiun Shinjuku. Selain Shinjuku, bus juga berangkat dari 18 

stasiun lain, kita bisa pilih yang paling dekat dari lokasi kita. Biaya tiket masuknya 3.500¥ (belum termasuk biaya 

sewa peralatan ski). Di sini, kita juga bisa bermain ski di malam hari lho! 

 

Nah, sudah kebayang kan musim gugur dan musim dingin nanti mau kemana? :) 

 

Referensi: 

1. https://www.japan-guide.com/e/e3041.html 

2. https://en.japantravel.com/tokyo/ghibli-museum-mitaka/58379  

3. https://uncledoctorvacation.com/2018/11/12/inokashira-park  

4. https://www.japan-guide.com/e/e3026.html 

5. https://www.infojepang.net/item/rikugien-garden/ 

6. https://tripjepang.co.id/7-tempat-wisata-terbaik-tour-di-jepang-saat-musim-dingin-winter.html 

7. https://www.his-travel.co.id/blog/article/detail/4-destinasi-winter-wajib-di-tokyo 

8. https://matcha-jp.com/id/3347 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto by @junaediahmad 
Salju di Kiyotsukyo, Niigata 

https://www.japan-guide.com/e/e3041.html
https://www.japan-guide.com/e/e3026.html
https://www.infojepang.net/item/rikugien-garden/
https://tripjepang.co.id/7-tempat-wisata-terbaik-tour-di-jepang-saat-musim-dingin-winter.html
https://www.his-travel.co.id/blog/article/detail/4-destinasi-winter-wajib-di-tokyo
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BELAJAR  BAHASA
JEPANG

1
ESSENTIAL

PACKING  LIST

2

Persiapan Sebelum Keberangkatan ke Jepang

9     |     B O O K I S H  M A G A Z I N

”“

Selain belajar bahasa Jepang, hal yang paling
penting lainnya adalah barang-barang dan
dokumen apa saja yang perlu dibawa. Packing
dan persiapan barang bawaan sebaiknya
dilakukan jauh-jauh hari agar tidak ada barang
yang tertinggal. Tidak perlu membawa barang
berlebih, cukup yang barang yang penting dan
esensial saja yang dibawa. Berikut adalah tips
dan list barang bawaan yang bisa dijadikan
panduan untuk disiapkan untuk
keberangkatan ke Jepang, khususnya Tokyo.
Tidak semua barang yang ada di daftar berikut
harus dibawa, daftar ini hanyalah berupa
panduan saja yang tentunya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing.

Sebelum bepergian ke luar negeri,
terutama untuk keperluan belajar
tentunya banyak hal-hal yang perlu
disiapkan. Berangkat ke Jepang berarti
kita akan memulai hidup baru,
dihadapkan dengan lingkungan yang
baru, bahasa asing, cuaca dan iklim
yang berbeda dan tentunya budaya
dan kondisi kehidupan sehari-hari
yang jauh berbeda dengan di
Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa
hanya sedikit orang Jepang yang bisa
berbahasa Inggris, bahkan di Tokyo
sekalipun. Oleh karena itu sangatlah
penting untuk belajar bahasa Jepang
sebelum berangkat. Apakah perlu
fasih bahasa Jepang sebelum tiba di
Tokyo? Tentu saja tidak, namun
apabila bisa sedikit bahasa Jepang
maka akan sangat membantu untuk
kelancaran administrasi saat pertama
kali tiba di Jepang. Selain itu, jika
sudah belajar bahasa Jepang sebelum
berangkat, akan menjadi nilai tambah
untuk mempercepat adaptasi dengan
lingkungan baru di Jepang.
Kemampuan berbahasa sangatlah
penting karena dalam kehidupan
sehari-hari, misalnya membeli
makanan di supermarket, harus
menggunakan bahasa Jepang.
Setidaknya sebelum tiba di Jepang
sudah mengetahui huruf-huruf
hiragana, katakana, sedikit kanji dan
percakapan sehari-hari.

oleh Yulia Rahmawati

Passport
Visa
Ijazah dan transkrip bahasa
inggris yang sudah dilegalisir
Pass foto terbaru berbagai
ukuran
Letter of Acceptance atau
dokumen setara dari
universitas (asli)
Dokumen yang menyatakan
penerima beasiswa (bila
menerima beasiswa)
Dokumen-dokumen lainnya
yang dibutuhkan untuk
administrasi di universitas
Kartus identitas KTP/SIM
Certificate of Eligibility (CoE)
bila diperlukan 
Sertifikat bahasa Inggris dan
atau bahasa Jepang bila
punya
Bagi yang hendak membawa
keluarga (istri/suami/anak)
harus membawa buku nikah
dan akta kelahiran anak yang
sudah diterjemahkan ke
dalam bahasa Jepang untuk
keperluan mengurus
Certificate of Eligibility (CoE)
Dokumen lainnya

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

DOKUMEN

Tips untuk kedatangan bulan April dan September
pakaian yang perlu dibawa sedikit berbeda. Pada
bulan April suhu di Tokyo berkisar antara 100C-190C,
hendaknya membawa pakaian hangat, seperti jaket
tebal, baju lengan panjang, kaus kaki hangat dan
sebagainya. Sedangkan di bulan September suhu di
Tokyo cukup hangat, yakni sekitar 24C-29C, tetapi
lebih baik tetap membawa jaket dan kaos lengan
panjang karena suhu akan semakin dingin
menjelang pertengahan musim gugur dan awal
musim dingin. Untuk baju musim dingin lebih baik
dibeli ketika sudah sampai di Jepang. 

Perlu membawa baju formal berupa kemeja putih,
bawahan rok atau celana kain hitam, jas hitam atau
blazer, dasi dan sepatu formal. Di Jepang sudah
menjadi budaya untuk mengenakan pakaian formal
guna menghadiri acara-acara seperti upacara
penerimaan mahasiswa baru, konferensi,
wawancara dan acara formal lainnya. Maka sangat
essential untuk memiliki set pakaian formal. 

Optional untuk membawa baju tradisional seperti
batik, kebaya atau baju adat lokal yang menjadi ciri
khas daerah atau yang bisa menggambarkan budaya
Indonesia. Biasanya, banyak acara cultural exchange
yang dimana mahasiswa dari berbagai negara
berkumpul dan mempertunjukkan budaya dari
negara masing-masing.

PAKAIAN

Sangat penting membawa makanan instan atau makanan
cadangan untuk keperluan di bulan-bulan awal kedatangan di
Jepang. Terutama bagi yang merasa kesulitan untuk
menyesuaikan dengan makanan Jepang. Makanan yang bisa
dibawa diantaranya: mie instantbumbu-bumbu masakan siap
pakai  makanan ringanperlu diperhatikan bahwa dilarang
membawa tanaman dan hewan serta produk olahan dari
tanaman dan hewanCek link berikut untuk keterangan lebih
lanjut barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa ke
Jepang: 
https://www.au.emb-
japan.go.jp/itpr_en/visa_quarantine_en.html
https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm

MAKANAN

Diluar uang untuk membayar
apartemen atau asrama, disarankan
untuk membawa uang saku minimal
¥100.000-¥150.000 yen untuk bulan
pertama di Jepang.

UANG

OBAT-OBATAN
Bawalah obat-obatan yang biasa dipakai:
Minyak Kayu Putih,
Antangin,
Obat tetes mata dsb

OBAT-OBATAN

Alat ibadah, peralatan mandi dan kosmetik, plug
converter, alat-alat elektronik

PERALATAN  LAINNYA

Foto by @junaediahmad
Haneda Airport
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“Tips Menghadapi Musim Gugur
dan Musim Dingin di Jepang”

Sebagai orang Indonesia yang lahir dan besar di
daerah beriklim tropis, yang dimana selalu
hangat sepanjang tahun, tentunya musim gugur
dan musim dingin di Jepang menjadi sebuah
tantangan. Musim gugur di Jepang secara umum
adalah dari September-November dan musim
dingin dimulai dari December dan puncaknya di
bulan Februari. Berikut adalah kisaran suhu dari
bulan September hingga Februari di Tokyo:

September : 29C/20C 
October : 22C/15C 
November : 17C/9C 
December : 12C/4C 
January : 10C/2C
February : 9C/2C

TIPS

P A K A I A N

HEATER ATAU
PENGHANGAT RUANGAN

HEATPACK

Jaket tebal atau jaket musim
dingin
Down Jacket
Sweaters
HeatTeach clothing dari Uniqlo
Kaus kaki hangat
Baju hangat
Beanies 
Sarung tangan musim dingin
Scarves
Sepatu boots musim dingin

Electric heater atau Kerosene. Lebih
baik menggunakan electric heater
karena lebih aman.

Biasanya bisa didapatkan di Daiso

F O T O  B Y  @ J U N A E D I A H M A D
MU S I M  GUGUR  K YO T O

MENGHADAPI
MUSIM DINGIN DI
TOKYO

oleh 
Yulia Rahmawati

KOTATSU

MENJAGA BADAN DAN
KULIT TETAP LEMBAB

Kotatsu merupakan meja dengan
heater atau penghangat electric.
Kotatsu ini sangat popular di musim
dingin.

Room humidifier
Ketika musim dingin udara sangat
kering dan bisa menyebabkan kulit
pecah-pecah, sehingga disarankan
untuk menggunakan humidifier agar
menjaga ruangan tetap lembab.

Menggunakan body lotion, hand
cream dan lip balm untuk menjaga
kulit agar tetap lembab.

SELIMUT ELEKTRIK
Terkadang menggunakan AC atau
penghangat ruangan saja tidak
cukup, biasanya tempat-tempat
seperti lantai dan permukaan tempat
tidur masih terasa dingin.

Di Tokyo sendiri sangat jarang hujan salju,
karena iklim lokal cukup hangat. Namun tetap
saja sangat dingin dan berangin. Berikut adalah
tips-tips untuk menghadapi musim dingin di
Tokyo.
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