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IMPIAN KE JEPANG AKHIRNYA TERWUJUD 

Saya adalah siswa di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya 

terletak di Kota Pinrang (SMK Negeri 1 Pinrang). Pada tanggal 15 

Desember 2014 lalu, saya merasa sangat bahagia, sampai-sampai saya 

merasa sedang bermimpi karena impian saya untuk ke Jepang akhirnya 

bisa terkabul melalui program JENESYS 2.0. Terima kasih JENESYS 2.0. 

Walaupun hanya beberapa hari, saya sangat senang dan memperoleh 

banyak pengalaman hidup.   

Jepang adalah negara yang sangat bersih dan 

nyaman, orang-orang Jepang juga sangat ramah dan baik hati 

walaupun mereka tahu bahwa kami bukan orang yang berasal dari sana. Hal yang membuktikan hal 

tersebut adalah saat ada salah seorang teman saya yang sakit dan tidak dibiarkan untuk pulang ke 

Indonesia sebelum sembuh. Menurut saya, ini adalah salah satu tanda 

kepedulian orang Jepang. 

Jepang memang terkenal sebagai negara yang aman, nyaman, dan indah 

untuk dikunjungi. Dan Alhamdulillah kami dibawa ke beberapa tempat yang 

indah dan bagus untuk dijadikan pelajaran. Contohnya Gunung yang paling 

dihormati oleh orang Jepang yaitu Gunung Fuji (Fujiyama/Fuji-San). Saya 

sempat mengambil gambar Gunung Fuji dan menjadikannya gambar 

kebanggaan karena dipotret dengan tangan saya sendiri. Selain 

Gunung Fuji, kami juga dibawa ke salah satu sekolah di Yamanashi 

(Kofu-Higashi). Sekolah yang menakjubkan. Selain fasilitas yang lengkap, pelayanan mereka kepada 

kami sangat baik. Dan karena kunjungan ke sekolah tersebut, 

saya mendapat banyak pengamalan dan ada beberapa yang 

saya terapkan di sekolah saya. 

Yang saya kunjungi selanjutnya adalah rumah orang Jepang 

melalui kegiatan 

home stay. Inilah 

kegiatan yang sangat saya sukai karena saya bisa diterima menjadi bagian dari keluarga dan bisa merasakan 

kehidupan bersama dengan orang Jepang secara nyata. Meskipun hanya beberapa hari bersama, saya merasa 

Saat mengunjungi Gunung Fuji 
(Fujiyama) yang merupakan salah 

satu ikon Negara Jepang 

Berfoto dengan salah satu siswa di Kofu-
Higashi School 

Bersama keluarga saya di Jepang dalam kegiatan 
Home Stay 
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kehilangan saat pulang ke Indonesia. Sampai saat ini kami masih tetap berhubungan baik. Saya berharap, 

semoga kami bisa bertemu kembali. Amin…. 


