Ayo Belajar di Fukuoka!
Fukuoka adalah salah satu tujuan utama pelajar asing

！
Di prefektur Fukuoka ada sekitar 9,000 orang pelajar asing dari 89 negara dan wilayah.

JAPAN

Ini merupakan jumlah terbanyak ke-3 di Jepang, dan kedepannya akan terus bertambah.
FUKUOKA

Hubungan Fukuoka-Indonesia


Kedutaan dan Konsuler asing di Fukuoka
Konsuler Kehormatan Republik Indonesia



Organisasi Fukuoka-Indonesia
Perkumpulan Persahabatan Kyushu-Indonesia
Biro wisata dan budaya Indonesia



Masjid
Fukuoka Masjid Al Nour Islamic Culture Center
(dibuka per April 2009)
http://fukuokamasjid.org/index.html

Berikut pendapat Resti mengenai tinggal dan belajar di Fukuoka！
1. Hal positif apa yang didapatkan dengan studi di Fukuoka?
Di Fukuoka saya dapat menggunakan kemampuan bahasa saya
dengan lebih efektif.

2. Kesulitan apa yang paling dirasakan?
Di fakultas tempat saya belajar, persentase mahasiswa asing lebih
banyak dari mahasiswa Jepang sehingga kesempatan untuk bergaul
dengan mahasiswa Jepang lebih sedikit dari yang saya harapkan.

3. Apa perbedaan mendasar antara Indonesia dan Jepang?
Kebudayaan disiplin. Masyarakat Jepang sangat disiplin terutama saat
mengantri!

4. Kenapa memilih Fukuoka?
Yuli Restiani
Bandarlampung, Indonesia
Ph.D. Candidate, Graduate
School of Social and Cultural
Studies, Kyushu University

Sebelumnya saya pernah tinggal di Tokyo, jadi saya ingin merasakan
suasana yang berbeda. Selain itu salah satu universitas terbaik di
Jepang juga berlokasi di Fukuoka.

5. Apa hal yang paling disukai dari Fukuoka?
Kotanya tidak terlalu besar sehingga mudah untuk dijelajahi, tetapi
cukup besar dengan fasilitas yang nyaman seperti pelabuhan udara
internasional yang hanya 30 menit dari pusat kota. Fukuoka bahkan
terdaftar sebagai kota ternyaman ke-16 di majalah Monocle!
http://asiabiz.city.fukuoka.jp/topic/detail.php?id=58&lang=en

http://www.fissc.net/

Nyamannya Tinggal dan Belajar di Fukuoka!

Bandara Internasional Fukuoka

Pusat kota Tenjin

Pusat Perbelanjaan Canal City

Jejeran Universitas terdepan
Fukuoka memiliki 40 universitas (termasuk 12 universitas ilmu sains dan
teknologi), 20 Sekolah Diploma Kejuruan (D3), dan 3 Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dengan 130,000 pelajar yang terdaftar.
Fukuoka Tower

Biaya hidup yang murah
Biaya hidup per bulan (termasuk biaya sekolah) di Fukuoka lebih
murah dari biaya hidup rata-rata di Jepang.
Sewa rumah 50% dan biaya hidup 25% lebih murah dari di Tokyo.

Dukungan saat mencari pekerjaan paruh-waktu
Mahasiswa asing yang memenuhi syarat, dapat memperoleh surat izin

Hakata Dontaku

kerja paruh-waktu dari pemerintah Jepang melalui Biro Imigrasi Fukuoka,
dengan ketentuan waktu kerja paruh-waktu tidak lebih dari 28 jam/minggu
selama tahun akademik, dan 8 jam/hari saat musim libur akademik.
Untuk

membantu

mahasiswa

asing

meringankan

perekonomian

sehari-hari dalam melanjutkan studi Fukuoka International Student Support
Center (FiSSC) memperkenalkan pekerjaan paruh-waktu, mulai dari
pekerjaan yang menggunakan kemampuan bahasa seperti: penerjemahan
(tulis dan lisan) dan mentor pembelajaran bahasa privat dengan gaji sekitar
1000 yen/jam

Kantor FiSSC di dalam
gedung ACROS Fukuoka

Dukungan mencari pekerjaan seusai pendidikan
Dukungan berupa kegiatan berupa kursus atau keterampilan dalam
mencari pekerjaan, latihan wawancara dan mengadakan pertemuan, dan
perkenalan terhadap pengusaha atau perusahaan secara individu bagi
pelajar asing yang ingin bekerja di Jepang seusai pendidikan.
Banyak pelajar asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang
dengan bantuan yang diberikan oleh Fukuoka International Student Support

Pengenalan pekerjaan paruh
waktu di FISSC

Center.
Foto: ©Fukuoka City Hall

http://www.fissc.net/

Daftar Universitas Terdepan di Fukuoka
Kyushu University

Kyushu Institute of
Technology

Dukungan pendidikan
bahasa Jepang bahkan
setelah kelulusan
http://www.kyushu-u.ac.jp/engli
sh/index.php

Bertujuan untuk
mengembangkan
insinyur yang
berkapasitas
internasional

Info Kontak E-mail/URL
intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

http://www.kyutech.ac.jp/engl
ish/index.html

Info Kontak E-mail/URL
kok-ryugaku@jimu.kyutech.ac.jp

Fukuoka Women’s
University

The University of
Kitakyushu

Pendidikan pembinaan
karir bagi wanita yang
siap akan masa depan
dalam lingkungan
http://www.fwu.ac.jp/english/
kampus yang hangat
Info Kontak E-mail/URL
dan kekeluargaan.

Dengan sistem
menyeluruh bertujuan
menjadi "Universitas
ramah akan pelajar
asing” No. 1 di Jepang

Info Kontak E-mail/URL
kkouryu@kitakyu-u.ac.jp

koto@fwu.ac.jp

Seinan Gakuin
University
Memupuk perspektif
global dan
pemahaman lintas
budaya. Kampus
yang kaya akan
warna internasional.

Fukuoka University

http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/

Dengan fasilitas riset
dan seluruh mahasiswa
yang terintegrasi,
mendorong mahasiswa
penuh karya.
http://www.fukuoka-u.ac.jp/eng
lish/

Info Kontak E-mail/URL
intleduc@seinan-gu.ac.jp

Info Kontak E-mail/URL
kokusai@adm.fukuoka-u.ac.jp

Kyushu Sangyo
University

Fukuoka Institute of
Technology

Kumpulan beragam
pelajar asing
dengan kampus
penuh kreatifitas.

For all the students:
~ Untuk seluruh
mahasiswa ~
http://www.fit.ac.jp/EN/index
.html

http://www.ip.kyusan-u.ac.jp/E/
index.html

Info Kontak E-mail/URL
kokusai@fit.ac.jp

Info Kontak E-mail/URL
kokusai@ip.kyusan-u.ac.jp

Kurume University
Dukungan penuh
pendidikan bahasa
Jepang pra-studi
untuk mencapai
kehidupan studi yang
lebih lancar.

http://www.kitakyu-u.ac.jp/anot
her_language_site.html

Kinki University,
Faculty of
Humanity-Oriented
Science and
Engineering
(Fukuoka Campus)
http://www.kurume-u.ac.jp/engli
sh/index.html

Info Kontak E-mail/URL
kokusai@kurume-u.ac.jp

kokusai@kurume-u.ac.jp

Dukungan dan
pendidikan mendetail
& inter-personal.

http://www.fissc.net/

http://www.fuk.kindai.ac.jp/
http://ccpc01.cc.kindai.ac.jp/en
glish/e_net/index.htm

Info Kontak E-mail/URL
kym@fuk.kindai.ac.jp

Organisasi Pendukung Pelajar Indonesia
Persatuan Pelajar Indonesia–Fukuoka (PPIF)
Pada awalnya Fukuoka mungkin tidak dilirik sebagai objek wisata maupun sebagai tujuan pendidikan di
Jepang. Mayoritas wisatawan dan pelajar Indonesia lebih tertarik memilih daerah Tokyo, Osaka, dan Nagoya dari
daerah Fukuoka. Namun belakangan ini ketertarikan pelajar asing untuk memilih studi di Fukuoka menjadi
semakin tinggi, terutama pelajar dari Indonesia yang menduduki peringkat 4 dalam jumlah mahasiswa asing
terbanyak.
Daya tarik utama Fukuoka dibandingkan dengan kota lain adalah biaya hidup yang relatif rendah dan
kemudahan dalam beradaptasi. Fukuoka dikenal sebagai kota besar berlokasi dekat pesisir pantai barat Jepang,
tertata rapi dengan bangunan modern, dan dilengkapi dengan kemudahan transportasi.
Faktor-faktor inilah yang membuat pelajar merasa tertolong dalam menjalankan aktivitas. Selain itu, adanya
masjid Al-Nour yang didirikan pada bulan April 2009 dan toko makanan halal memenuhi kebutuhan tempat ibadah
dan makanan halal bagi umat Islam. Fukuoka juga terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, iklim udara yang
sejuk dan tidak terlalu dingin membuat orang Indonesia merasa nyaman
tinggal di Fukuoka. Kami berharap semakin banyak pelajar Indonesia akan
datang menimba ilmu di Fukuoka.
Ketua Persatuan Pelajar Indonesia-Fukuoka (PPIF) 2011-2012 Irwan Ridwan

Fukuoka Overseas Students Association (FOSA)
FOSA didirikan pada tahun 1987 dengan tujuan mendukung pelajar
asing di Fukuoka. Kegiatan FOSA berdasarkan pada persahabatan
dan perdamaian internasional, bertujuan untuk meningkatkan
hubungan antara pelajar asing dan masyarakat prefektur Fukuoka,
dan melakukan berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh
mahasiswa asing seperti: wisata bersama, olahraga, pertunjukan
budaya, dsb untuk memperdalam pemahaman dan pengertian.

E-mail:fosainquiry2011@gmail.com

Fukuoka International Student Support Center
Fukuoka International Student Support Center (FiSSC) adalah
organisasi yang lahir pada bulan Juli 2008, bertujuan membantu pelajar
asing di prefektur Fukuoka secara menyeluruh. FiSSC dioperasikan
terpusat oleh pemerintah prefektur Fukuoka bekerja sama dengan pihak
universitas dan pihak komunitas swasta.
FiSSC juga memberikan dukungan menyeluruh mulai dari
kedatangan hingga seusai masa studi antara lain dengan cara
memberikan informasi kepada pelajar yang ingin melanjutkan studi
domestik maupun ke luar negeri, memberikan pengenalan kerja
paruh-waktu dan dukungan dalam kehidupan sehari-hari selama masa
studi, dan memberikan bantuan setelah kelulusan bagi pelajar asing
yang ingin bekerja di perusahaan Jepang.
Fukuoka International Student Support Center menyambut dengan
hangat kedatangan pelajar asing dari berbagai negara di seluruh dunia
ke Fukuoka.

URL: http://www.fissc.net/
E-mail:fissc09@gmail.com
Tel:＋81－92－725－9201
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http://www.fissc.net/

