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Pelaksanaan Acara Pelepasan dan Orientasi Keberangkatan Penerima Beasiswa 

Pemerintah Jepang Tahun Anggaran 2015 

 

Pada tanggal 10 September 2015 dilaksanakan acara pelepasan dan orientasi keberangkatan bagi 

para penerima beasiswa Pemerintah Jepang program Pelatihan Guru dan Pembelajar 

Budaya-Bahasa Jepang tahun anggaran 2015 di Kediaman Konsul Jenderal Jepang di Surabaya. 

Acara ini diikuti oleh 15 mahasiswa dan 1 guru yang berasal dari wilayah-wilayah Jawa Timur 

seperti Malang dan Surabaya. 

Pada awal acara, Bapak Kato selaku Konsul Jenderal Jepang di Surabaya membeirkan kata 

sambutan. Dalam sambutannya beliau mengatakan, “Saya senang karena banyak penerima 

beasiswa berasal dari Jawa Timur, ditambah lagi di antara para mahasiswa asing yang ada di 

Jepang, persentase pembelajar dari Indonesia yang menggunakan beasiswa Pemerintah Jepang ini 

tinggi. Saya rasa ada kekhawatira dari para penerima beasiswa mengenai kehidupan di Jepang. 

Oleh karena itu, para peserta diharapkan untuk memanfaatkan acara pelepasa dan orientasi ini 

agar mendengarkan saran dan pengalaman dari para senior yang pernah belajar di Jepang. Selain 

itu, setelah kembali ke Indonesia, para peserta dapat bekerja di bidang masing-masing dan dapat 

menjadi jembatan penghubung antara Indonesia-Jepang. Saya juga berharap di masa mendatang,  

akan ada peserta yang menjadi presiden atau mentri.” 

 Pada acara ini juga diadakan tanya jawab dengan anggota Persada (Perhimpunan Alumni dari 

Jepang) Jawa Timur yaitu Ibu Irma dan Ibu Andra (dokter gigi dan alumni Universitas Hiroshima). 

Mereka memberikan informasi kepada para peserta mengenai kehidupan di Jepang, perkuliahan di 

Jepang, cara berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia, kebutuhan-kebutuhan dasar selama di 

sana, pemahaman Islam di Jepang, cara berinteraksi dengan orang Jepang dan cara memanfaatkan 

waktu kosong. Melalui orientasi ini, para peserta tidak hanya menemukan solusi dari kekhawatiran 

mereka tetapi juga dapat berkenalan dengan sesama peserta yang akan berangkat bersama. Para 

peserta terlihat puas setelah mengikuti acara ini karena mereka tidak lagi khawatir untuk 

berangkat ke Jepang. 
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