
 

 

こんにちは、インドネシア＼ (^O^)／Perkenalkan, saya 

Rahma Anugrah, mahasiswi tingkat akhir jurusan sastra Jepang di 

Universitas Hasanuddin, Makassar. Kali ini saya ingin berbagi kisah 

dengan teman-teman di Indonesia, terkhususnya di Makassar 

tentang kunjungan tak terlupakan saya ke negeri sakura, Jepang 

dalam rangka mengikuti program Jenesys 2.0 J-Pop Culture 2013 

kategori Fashion. 

Program ini dilaksanakan selama 10 hari pada bulan Oktober 

2013 lalu di beberapa titik di Jepang. Program J-Pop Culture ini 

bertujuan untuk memperkenalkan secara lebih mendalam mengenai soft power Jepang berupa 

budaya-budaya populer mereka yang faktanya telah dikenal oleh dunia, seperti anime, manga, 

Japanese fashion serta kebudayaan lainnya. Program ini 

pun difokuskan ke dalam 3 kategori J-Pop Culture, yakni, 

entertainment, anime, dan fashion. Melalui program ini 

diharapkan para kandidat yang berasal dari negara-negara 

ASEAN, Australia, New Zealand, India, dan Timor Leste 

bisa merasakan secara langsung proses produksi 

budaya-budaya populer yang dimaksud dan bagaimana 

orang-orang Jepang hidup menyatu dengannya.  

Untuk kategori fashion yang saya ikuti, kami dijadwalkan untuk mengunjungi pusat-pusat 

fashion Jepang, beberapa universitas fashion dan industri tekstil, serta melakukan homestay 

bersama penduduk Jepang. Untuk pusat-pusat fashion, kami mengunjungi beberapa fashion street 

yang tentunya sangat terkenal di antaranya Shibuya, Harajuku, dan Osu. Adapun universitas yang 

kami kunjungi antara lain: Bunka Fashion Graduate University (BFGU) di Tokyo, serta 

Ichinomiya Fashion Design Center (FDC) dan Nagoya University di Nagoya. Sedangkan industri 

tekstil yang kami kunjungi adalah Hashima Textile Material Center (berlokasi di Pref.Gifu) yang 

memiliki ribuan jenis tekstil sebagai koleksinya. Untuk keterangan lebih lengkap mengenai 

kunjungan ini, teman-teman bisa mengunduh lapotan kegiatan yang telah saya buat selama berada 

di Jepang melalui link di bawah ini: 

https://www.dropbox.com/s/02ny25e6fjr10kh/RAHMA%20ANUGRAH-JENESYS%20JPOP%
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Walaupun singkat, program Jenesys ini telah memberikan banyak pengetahuan baru dan 

pengalaman yang sangat berharga untuk kami, terkhususnya bagi saya pribadi. Saya bahkan 

mendapatkan teman-teman baru dari berbagai kebangsaan yang berbeda. Komunikasi saya pun 

dengan mereka masih terus berlanjut, terutama dengan host-family dan koordinator grup kami. 

Merupakan link yang berharga untuk saya. 
Penulis: Rahmah Anugrah, Mahasiswa Program Studi Sastra Jepang Universitas Hasanuddin – 
Makassar,  Indonesian Participant of JENESYS 2.0 J-Pop Culture 2013 Fashion Category 
(anugrah.rahma@yahoo.com) 
 
 

 


