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SANGGAR KERJA APPBIPA Jepang 2021 

SANGGAR KERJA APPBIPA Cabang Jepang tahun 2021 ini memang lain dari Sanggar Kerja tahun lalu 

yang diadakan di KJRI Osaka. Namun dukungan dari KBRI dan KJRI Osaka tetap diterima sehingga kami 
bisa menyelesaikan Sanggar Kerja secara daring pada hari Sabtu, 23 Januari 2021. Setelah diawali dengan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars APPBIPA, acara dilanjutkan dengan perkenalan dari Bapak 
Yusli Wardianto yang bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo yang menggantikan 
Ibu Alinda. 

 Ini merupakan Sanggar Kerja ke-3 yang bertemakan “EVALUASI KELAS BIPA DARING”. Pemateri 
pertama yaitu Ibu Susi Yamano, Wakil Ketua APPBIPA cabang Jepang. Ibu Susi memaparkan pengalaman 
tentang “Penilaian di Kursus Bahasa”. Pemateri kedua yaitu Ibu Kartika Handayani Ambari sebagai 
Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan. Ibu Kartika menjelaskan tentang “Penilaian di 
Universitas”. Kemudian pemateri ketiga yaitu Bapak Petrus Ari Santoso sebagai Koordinator Bidang 
Pendidikan Profesi menjelaskan tentang “Penilaian Daring”.  

Lihat hal. 2 
 

Dalam edisi ini 

  

W A S K I T A 
Wadah dan Suara Kiprah Duta Bahasa 

Buletin APPBIPA Cabang Jepang 
 

Kata Pakar Kata guru Kata mereka 

“Berusahalah mempertahankan 

semangat untuk mengajarkan 
bahasa Indonesia kepada lebih 
banyak orang Jepang sehingga 
bisa menjadikan bahasa 
Indonesia menjadi bahasa 
internasional.  .... hal6 

Mahasiswa diajari cara 
pemakaian kata, membuat 
kalimat dengan dengan kata-
kata yang telah diajarkan dan 
melakukan percakapan dengan 
menggunakan kalimat yang 
telah dibuat tersebut. .....hal 8 

pantainya sangat indah, 
cuacanya sempurna….  Ah, 
saya sangat suka Indonesia! 
Setelah pulang ke Jepang, 
saya memikirkan tentang 
Indonesia setiap hari ....   hal 
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Waskita Juni 2021 

Sanggar kerja APPBIPA JEPANG 2021 
Sambungan hal 1 

 
Peserta sejumlah 30 orang mendapat 

masukan baru tentang bagaimana 
mengadakan evaluasi melalui daring dalam 
Sanggar Kerja 2021 ini.  

Selanjutnya kami akan melaporkan 
kegiatan kami sampai dengan bulan Mei sbb: 

Februari 

Selanjutnya pada hari Sabtu, 27 
Februari 2021 APPBIPA cabang Jepang 
menyelenggarakan kembali acara “Salam 
Sapa dan Berbagi 3”. Salam Sapa dan Berbagi 
ini merupakan wadah saling berbagi dan 
ngobrol tematik pengajar dan pegiat BIPA di 
Jepang. Kali ini bertemakan “Pengajaran Tata Bahasa”.  

Ada 3 pembicara, di sesi pertama Ibu Kyoko Funada 
dari Kanda University of International Studies 
memberikan materi “Cara Mengajar Tata Bahasa 
Indonesia kepada Pelajar Orang Jepang”. Sesi kedua Ibu 
Sri Budi Lestari dari Center for Language Education, 
Ritsumeikan Asia Pacific University menjelaskan tentang 
“Pengajaran Tata Bahasa untuk Pemula”. Sedangkan pada 
sesi ketiga, Bapak Heryadi Ridwan dari Ritsumeikan Asia 

Pacific University memberikan pengalamannya tentang 
“Pembagian Grup Dalam Tata Bahasa Imbuhan me-”.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemudian setelah SSB3 selesai pada jam 12 siang, 
berikutnya KBRI Tokyo mengadakan acara “Indonesia 
Club” pada jam 15.00 – 16.30 JST secara daring melalui 
Zoom. APPBIPA cabang Jepang dari awal turut 
menggawangi lahirnya Indonesia Club yang merupakan 
sarana bagi pemelajar Jepang untuk berbincang-bincang, 
berbicara dalam bahasa Indonesia.  
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Acara ini dibantu oleh “Kawan BIPA” yaitu para mahasiswa-
mahasiswi atau orang umum di Indonesia yang tidak bisa 
berbahasa Jepang, sehingga memaksa para pemelajar 
Jepang ini sebisa mungkin harus menggunakan bahasa 
Indonesia. 

Indonesia Club ini pertama kali diadakan pada tanggal 22 
Februari 2020 di lobi KBRI. Para pemelajar saling 
berbincang santai sambil menikmati  makanan Indonesia 
yang telah disediakan. Setelah itu pandemi 
berkepanjangan sampai sekarang, sehingga sempat vakum 
selama 1 tahun. Akhirnya Februari tahun ini diadakan 
kembali dengan konsep daring dan akan diadakan rutin 
sebulan sekali. Semoga pandemi segera berakhir dan 
ngobrol langsung sambil menikmati kudapan lagi.  
 

Maret 

 
KBRI Tokyo bekerja sama dengan APPBIPA cabang Jepang 
kembali menyelenggarakan “Indonesia Club 2” secara 

daring pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 15.00 
– 16.30 JST. Berlainan dengan Indonesia Club pertama, 
Indonesian Club 2 ini bertemakan “Pekerjaan”.  Ternyata 
tema pekerjaan ini dirasakan sulit oleh peserta Jepang, 
sehingga kali ini hanya 21 orang yang bergabung dalam 
Indonesia Club 2. 
  

 
 
 Dua minggu kemudian tepatnya pada Sabtu 
tanggal 27 Maret 2021, APPBIPA kembali menggelar acara 
“Salam Sapa dan Berbagi 4” pada pagi hari pukul  09.30 – 
11.30 JST. Pada kesempatan ini hanya ada pembicara 
tunggal yaitu Sekretaris APPBIPA cabang Jepang, Ibu 
Imelda Coutrier Miyashita.  

 
 Temanya masih sama dengan SSB3 yang lalu 
tentang “Pengajaran Tata Bahasa”.  Ibu Imelda 
menyiapkan materi “Imbuhan me- kan, me- i” yang 
dikemas dengan baik dan menarik.  
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Ada perbedaan dengan SSB sebelumnya, kali ini SSB4 
dibawakan dengan format yang lebih interaktif dimana 
para peserta dibagi ke dalam breakout room untuk 
berdiskusi bagaimana cara mengajar tata bahasa. 
 

April 

 

 
 “Indonesia Club 3” diadakan secara daring pada 
hari Sabtu, 17 April 2021, pukul 15.00 – 16.30 JST. 
Bertemakan “Hobiku” diikuti oleh cukup banyak pemelajar 
Jepang. Katanya, acara yang berlangsung selama satu 
setengah jam ini dirasa terlalu cepat. Cepat sekali selesai. 
Tampaknya mereka ingin lebih lama ngobrol-ngobrol 
santai. Senang sekali mendengar kesan ini.  
 

 
 

Mei  

 

Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, KBRI Tokyo 
bekerja sama dengan APPBIPA cabang Jepang 
menyelenggarakan Lomba Pidato yang kedua. Ini 
merupakan salah satu upaya KBRI Tokyo dalam 
mempromosikan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa 
dan umum. Lomba  ini diadakan bagi pemelajar BIPA di 
Jepang, bertemakan “Pendidikan dan Pandemi”. Lomba 
diadakan secara daring, diikuti oleh 12 orang peserta yang 
telah lolos seleksi sebelumnya. Peserta dibagi dalam 2 
kelompok yaitu Mahasiswa dan Umum. 
 Acara dimulai dengan diperdengarkan Lagu 
Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dibuka oleh Ketua 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tokyo, Ibu Nuning 
Akhmad.  
 

 
 Terdiri dari 3 orang dewan juri yaitu DWP Tokyo, 
Ibu Nuning Akhmadi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
KBRI Tokyo, Bapak Yusli Wardiatno dan Ketua APPBIPA 
Cabang Jepang, Bapak Suyoto.  
 

 
 Untuk kelompok Mahasiswa, lomba dimenangkan 
oleh saudari Natsuko Doi dan kelompok Umum 
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dimenangkan oleh saudari Hitomi Kobayakawa. Kategori 
lain yaitu Pemenang Favorit direbut oleh saudari Moka 
Haruki. 

 
 Selamat kepada para pemenang! Terharu dan 
bangga menyaksikan bahasa nasional kita dipelajari dan 
digunakan oleh bangsa lain. Hal ini menandakan bahwa 
Bahasa Indonesia diminati oleh warga negara asing. 
Semoga kita sebagai generasi penerus, bisa dan bangga 
berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tetap 
menjunjung tinggi bahasa persatuan,  bahasa Indonesia. 

 
   Setelah mengadakan Lomba Pidato, acara 
selanjutnya dalam bulan Mei adalah Indonesia Club pada 
tanggal 22 Mei dengan tema : Cita-cita. Sebanyak 50 orang 
Jepang dan Indonesia berkumpul dan saling menceritakan 
cita-citanya, baik waktu kecil maupun sekarang. Ada 
peserta yang cita-citanya berganti setiap tahun, ada yang 
dulu bercita-cita menjadi sailormoon dan lain-lain. Suasana 
sangat akrab sehingga waktu satu setengah jam terasa 
begitu cepat. Untuk Indonesia Club bulan Juni 
direncanakan untuk membahas tema “Belanja Daring atau 
Online Shopping”. Semoga akan banyak juga yang turut 
serta.  

 
 

Kegiatan APPBIPA terakhir pada bulan Mei adalah 

Salam Sapa dan Berbagi 5, dengan judul “Pengajaran BIPA 

bagi siswa SMA di Jepang”. Pemateri adalah Ibu Arum 

Oktaviani, yang mengajar BIPA di SMA Sakado, dan Ibu Tini 
Kodrat,  yang mengajar BIPA di SMA Kanto Internasional.   

 
 Yang unik dari SSB 5 kali ini yakni dibukanya 
peserta bagi anggota APPBIPA cabang lain baik dari 
Indonesia maupun dari Timor Leste. Selain pemaparan 
kedua pembicara, peserta juga dibagi menjadi kelompok 
kecil dalam ruang-ruang terpisah pada media Zoom.  

 
 

 
Penasehat APPBIPA Jepang, Ibu Sasaki Nobuko, 
menyampaikan bahwa dengan mengikuti kegiatan 
APPBIPA selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan 
teman baru. Memang itulah tujuan dari Salam Sapa dan 
Berbagi, kegiatan APPBIPA yang dimulai sejak 20 Juni 2020, 
dan akan sudah direncanakan hampir setiap bulan dalam 
kalender kegiatan APPBIPA tahun 2021. Jangan sampai 
terlewat.  
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Rencana bulan JUNI  

Untuk SSB 6 pada bulan Juni akan diadakan tanggal 
26 Juni dengan tema penerjemahan. Bagi yang berminat 
untuk ikut silakan mendaftar pada tautan yang terdapat 
dalam poster. Pada tanggal yang sama mulai pukul 15.00-
16.30 JST akan diadakan Indonesia Club 5 yang bertema 
Belanja Online. Silakan mengajak pemelajar, murid-murid 
Anda untuk mengikuti Indonesia Club, satu-satunya 
kegiatan  untuk bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia 
saja, secara daring dan gratis! 

 
Pendaftaran : https://bit.ly/PendaftaranSSB6 

 

KATA PAKAR  Yusli Wardiatno 
 
 Bapak Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc adalah 
seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor yang saat ini 
menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
(Atdikbud), KBRI Tokyo.  

 
 Pak Yusli anak keempat dari lima bersaudara, lahir 
di Cirebon tahun 1966. Sejak lahir hingga sebelum masuk 
TK, beliau tinggal di Cirebon. Namun ingatan tentang 
Cirebon hanyalah kebun mangga di rumahnya. Kemudian 
dari TK sampai SMA dilewatkan di Jakarta. Ingatan waktu 
SD bersekolah di salah satu SD Katolik. Ketika menginjak 
kelas lima, beliau menjadi ketua kelas. Meskipun tidak 
menganut ajaran Katolik, beliau harus memimpin doa Bapa 
Kami dan Salam Maria. Setelah lulus SMA, beliau masuk 
IPB dan pindah ke Bogor sampai sebelum berangkat ke 
Jepang. Jadi boleh dikatakan bahwa lebih dari setengah 
kehidupan Pak Yusli dilewatkan di kota Bogor. 
 Mengenai hobi, beliau sebetulnya hampir tidak 
punya hobi. Namun setelah menikah, beliau hampir tiap 
malam ke bioskop untuk menonton film. Jenis film yang 
ditontonnya apa saja kecuali film horor. Berkaitan dengan 
minat, Pak Yusli selalu berminat di bidang traveling. 
Sehingga begitu sampai di Jepang pun, sudah cukup 
banyak tempat yang dikunjunginya. Terakhir berkunjung 
ke Doitsumura (German Village) di Chiba. Kebetulan 
setelah lulus doktor, beliau pernah diundang ke kota 
Bremen di Jerman. Ketika ditanya tentang kota tujuan 
wisata selanjutnya, ternyata Pak Yusli ingin mengajak 
keluarganya ke Kyoto, Nagasaki dan Okinawa. 
 Pak Yusli sering membaca buku tentang Biologi 
Kelautan serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh 
peneliti lainnya sebagai referensi untuk riset selanjutnya. 
Selain itu buku panduan wisata kerap dibaca sebagai 
hiburan. 
 Kegiatan beliau sehari-hari yaitu menjalankan 
tugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di kantor 
KBRI Tokyo. Tidak hanya kerja di kantor, di rumah pun 
terkadang beliau harus kerja dengan Zoom untuk 
membimbing empat mahasiswa S-3 dan 2 mahasiswa S-2 
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di IPB secara online. Karena pada hari kerja sangat sibuk, 
setiap hari Sabtu dan Minggu beliau menyempatkan waktu 
untuk berjalan-jalan. 
 Di saat senggang beliau sering berjalan kaki ke 
Musashi Koyama, Togoshi Ginza, berdua dengan istri atau 
mengajak anak pertama yang juga suka jalan-jalan. Jika 
sedang mood, beliau berkebun atau menonton TV. 
 Profesi Pak Yusli sekarang atase sekaligus dosen 
IPB. Keinginan menjadi dosen muncul waktu kuliah S-1. 
Beliau ingin bersekolah di luar negeri, karena jika menjadi 
dosen, jalan untuk bisa bersekolah ke luar negeri menjadi 
terbuka.  

Waktu kecil, beliau sempat berkeinginan menjadi 
insinyur teknik, sehingga waktu mengisi Penelusuran 
Minat dan Kemampuan (PMDK), pilihan pertamanya 
adalah Teknik Informatika di ITB, dan pilihan keduanya 
adalah IPB. Sebetulnya pilihan kedua ini adalah permintaan 
ibunda Pak Yusli yang sedang sakit waktu itu. Katanya,” 
Pilihan pertama apa saja boleh, tapi pilihan kedua IPB, ya!” 
Sepertinya doa ibunda dikabulkan, dan akhirnya diterima 
di perguruan tinggi pilihan kedua. Mungkin juga keinginan 
ibunda yang terwujud karena sejak dirinya masih bayi, 
ibunda sering berkata bahwa bayi Yusli akan menjadi 
profesor. Jalan hidup Pak Yusli diyakini berkat doa ibunda, 
sehingga Pak Yusli selalu mengingat ibunda. Waktu ke 
Mekkah, sambil berdoa, beliau pasti ingat ibunda.  
 Menurut Pak Yusli, hal yang menarik dalam 
menjalani profesi sebagai dosen yaitu saat harus 
melakukan riset ke lapangan, dan ini sekaligus dapat 
menyalurkan hobi jalan-jalannya. Selain itu, profesi dosen 
itu bersifat dinamis karena setiap tahun bertemu dengan 
mahasiswa yang berbeda. Dengan menjadi guru akan 
menuai amal nantinya yang tidak putus.  
 Selama menjadi dosen, peristiwa paling berkesan 
bagi Pak Yusli adalah berhasil mendapatkan beasiswa. 
Waktu bersekolah itulah, anak pertama lahir setelah 
penantian selama 5,5 tahun. Pak Yusli juga menikmati 
asyiknya mengatur waktu sehari-hari, bagaimana 
mengantar anak ke PAUD pada pagi hari dan 
menjemputnya lagi pukul 4, karena sang istri mesti 
mengajar bahasa Inggris. 
 Bagi Pak Yusli, pencapaian prestasi terbesar adalah 
menjadi guru besar yang merupakan jabatan fungsional 
tertinggi meskipun waktu pensiun gelar itu harus dilepas.  
Sebagai Atdikbud juga merupakan tantangan baru karena 
pekerjaan dan lingkungannya berbeda.  

Pernah gagal waktu mencalonkan diri menjadi 
dekan. Namun, beliau menganggap ini sebagai jalan hidup. 
Seperti sekarang menjadi Atdikbud juga sama sekali tidak 
terpikir. “Ketika gagal jangan disesali, karena mungkin 
kelak ada kehendak Tuhan yang bisa jadi itu akan lebih baik. 
Selalu ada hal indah bagi keputusan yang dibuat Tuhan”, 
ujar Pak Yusli.  

 Pak Yusli sangat bersyukur mempunyai panutan 
orang tua dan mertua yang pandangan hidupnya cukup 
baik. Disamping itu, beliau juga menghargai semangat sang 
istri. Misalnya Pak Yusli sendiri tidak bercita-cita pergi ke 
Denmark tetapi sang istri, Ibu Poppi pernah bercita-cita 
belajar bulutangkis ke Denmark. Tak disangka ternyata 
mendapat kesempatan pergi berdua ke Denmark. Mereka 
jadi bisa saling melengkapi. 
 Pak Yusli juga sangat mengidolakan dan 
menghormati kedua dosen pembimbingnya, yaitu 
pembimbing S-2 yang sudah wafat dan pembimbing S-3 
yang sudah pensiun. Pengaruh beliau berdua sangat besar 
bagi pembentukan Pak Yusli hingga sekarang ini. 
 Harapan ke depan Pak Yusli adalah semoga dirinya 
tetap sehat dan bisa memberikan manfaat bagi banyak 
orang.  

Tips beliau untuk sesama pengajar atau pegiat 
BIPA yaitu, cintai profesi kita apapun jenis profesinya.  
 Pesan untuk APPBIPA cabang Jepang, adalah 
“Berusahalah mempertahankan semangat untuk 
mengajarkan bahasa Indonesia kepada lebih banyak orang 
Jepang sehingga bisa menjadikan bahasa Indonesia 
menjadi bahasa internasional. Sekarang bahasa Indonesia 
menduduki urutan ke-9 yang digunakan penduduk dunia. 
Jadi harus tetap semangat”. Misalnya di Papua Nugini dan 
Timor Leste yang juga ada Atdikbud, beliau berharap 
bahasa Indonesia dapat dipertahankan di sana meskipun 
tidak ada mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. 
Menurut Pak Yusli hal ini menunjukkan betapa pemerintah 
mengutamakan pengembangan bahasa Indonesia, 
terutama di negara tetangga.  
 Terima kasih banyak Pak Yusli yang telah bersedia 
menceritakan pengalamannya di antara padatnya aktivitas 
dan pekerjaan sehari-hari. Kami mendoakan semoga 
Bapak sehat-sehat sehingga dapat mengemban amanah 
baru ini yang tentunya lebih berat dan menantang. Semoga 
Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam 
pekerjaan Pak Yusli sampai tiba masa purnabakti nanti. 
Kami ucapkan selamat bekerja. 
 

***** 
Catatan tambahan dari sekretaris:  
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Pada bulan Desember yang lalu, Pak Yusli 
diwawancara oleh TV CNN Indonesia untuk memaparkan 
tentang diplomasi Indonesia-Jepang lewat bahasa. Anda 
bisa melihat rekaman Youtubenya di 
http://bit.ly/ATDIKBUD 
 Penjelasan dimulai dengan sejarah masuknya 
bahasa Indonesia di Jepang, sekolah-sekolah yang pertama 
mengajarkan bahasa Indonesia, jumlah sekolah yang 
mengampu bahasa Indonesia sekarang, kerja sama KBRI 
dengan APPBIPA dan lain-lain. Bapak Yusli juga 
menyatakan bahwa akan (saat itu) menandatangani MOU 
antara KBRI dan APPBIPA untuk memudahkan koordinasi 
kegiatan-kegiatan kebahasaan. Salah satu tugas yang 
diharapkan bisa dijalankan oleh APPBIPA adalah 
mengadakan survei jumlah pemelajar BIPA di Jepang.  

 
Video wawancara ini paling tidak bisa memberikan 
gambaran kondisi bahasa Indonesia di Jepang saat ini, yang 
perlu diketahui oleh pengajar dan pegiat BIPA di Jepang. 
 

KATA GURU Ami Mizuno 
 
 Ibu Ami Mizuno adalah anak pertama dari tiga 
bersaudara. Menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMA di 
kota Jakarta. Lulusan ITB Angkatan 1982 ini menyelesaikan 
program magister dan doktor di Universitas Waseda.  
 Saat ini selain mengajar di Jepang juga mengajar di 
Indonesia. Pengalaman mengajarnya sudah cukup lama. 
Awalnya mengajar tahun 1990 di Indonesia. Kemudian 
sejak tahun 2007 mengajar di universitas di Jepang. Di 
Jepang mengajar di Doshisha University di Kyoto, Tenri 
University di Nara, St. Andrew Momoyama Gakuin di Osaka 
dan Osaka University di Osaka.  

Di universitas-universitas di Jepang ini, Ibu Ami 
mengajar bahasa Indonesia mulai tingkat pemula sampai 
tingkat lanjut. Selain bahasa Indonesia, Ibu Ami juga 
mengajar budaya, kearifan lokal dan mengenai kekhasan 
suku-suku di Indonesia serta pengetahuan tentang negara 
Indonesia sendiri. 

Ibu Ami tidak hanya mengajar bahasa Indonesia di 
universitas, tetapi juga di lembaga kursus Nara Shinbun 
pada tingkat lanjut untuk peserta dewasa. 

 Di Indonesia, 
Ibu Ami mengajar di 
Universitas Indonesia 
di kampus Salemba di 
Jakarta dan 
Universitas 
Proklamasi 45 di 
Yogyakarta.  
Di Indonesia Ibu Ami 
mengajar tentang 
lingkungan sesuai 
dengan bidangnya 
serta membimbing 
mahasiswa dan 
memberi presentasi 
dalam seminar, 
lokakarya dan pelatihan untuk para staf Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
 Di antara kesibukan itu, Ibu Ami juga berprofesi 
sebagai peneliti di Center for Southeast Asian Studies 
(CSEAS) Kyoto University, dan sebagai staf National 
Institute of Information and Communications Technology 
(NICT) di Kyoto dan peneliti tamu di Involuntary Loss of 
European Citizenship (ILEC) Kyoto. Ibu Ami juga mengurus 
“Penginapan Rumah Kyoto Yu” dan “Bumi Ai” di Kyoto. 
Dengan setumpuk tugas yang dijalaninya, Ibu Ami juga 
pemilik “Restoran Nasi Kucing Biwako” dan perusahaan 
Na-Star, LTD.  yang bergerak di bidang importir dan bakery. 
Hobinya mencoba bermacam-macam masakan dan 
berkebun. Oleh karena itu, Ibu Ami membuka restoran 
Indonesia untuk menyalurkan hobinya di waktu luang. 
Dengan demikian, Ibu Ami hanya membuka restoran pada 
hari Sabtu dan Minggu saja. 
 Ibu Ami memilih mengajar bahasa Indonesia di 
Jepang bermula saat dirinya menyadari betapa pentingnya 
bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar bangsa 
dan juga penting digunakan dalam penelitian serta 
besarnya keinginan Ibu Ami untuk lebih memperkenalkan 
Indonesia kepada masyarakat Jepang. 
 Ibu Ami menggunakan metode belajar aktif dalam 
melakukan pengajaran kepada mahasiswa di kelas. 
Mahasiswa diajari cara pemakaian kata, membuat kalimat 
dengan dengan kata-kata yang telah diajarkan dan 
akhirnya melakukan percakapan dengan menggunakan 
kalimat yang telah dibuat tersebut.  
 Prinsip yang dipegangnya dalam menunaikan 
peran sebagai dosen yaitu dengan memberi pengetahuan 
dengan jelas dan membantu mahasiswa agar dapat 
memahami dan mempraktekkan pengetahuan yang 
diperolehnya. 
 Kata Ibu Ami, “Ada suka dukanya dalam mengajar”. 
Sukanya, saat mahasiswa bisa aktif berkomunikasi dengan 
mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Dukanya, saat 
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mahasiswa tidak bersemangat dalam belajar”. Ada pula 
hambatan yang dirasakan oleh Ibu Ami, yaitu saat ada 
mahasiswa yang kurang bermotivasi dalam belajar. Untuk 
mengatasi hambatan tersebut, biasanya Ibu Ami 
memberikan perhatian khusus, mengajarkan dengan 
kesabaran dan memberikan pujian agar mahasiswa 
tersebut bersemangat kembali. “Saya juga pernah 
menghadapi mahasiswa yang malas atau cuek, tidak ada 
semangat dan tidak ada usaha sama sekali. Jadi bingung 
bagaimana meluluskannya. Padahal mahasiswa tersebut 
sudah berkali-kali mengambil mata kuliah saya” kenang Ibu 
Ami.  
 Kampus tempat Ibu Ami mengajar tersebar di 
beberapa kota di daerah Kansai, dan cukup jauh dari 
tempat tinggalnya di Otsu. Kampus yang paling dekat dari 
tempat tinggalnya adalah kampus Doshisha di Kyoto. 
Walaupun begitu, Ibu Ami menikmatinya karena hal ini 
sekaligus menjadi kesempatan agar bisa bepergian jauh 
dari rumah. 
 Ibu Ami bercerita bahwa kampus-kampus 
tempatnya mengajar tersebut mempunyai ciri khas dan 
keunikan masing-masing. Pemandangannya yang sering 
berganti setiap musim itu sangat bagus. Begitu pula 
dengan bangunannya. Bangunan di kampus Doshisha dan 
Tenri sangat khas. Sedangkan kampus Momoyama Gakuin 
University dan Osaka University di kampus Mino adalah 
kampus dengan bangunan modern. Ibu Ami 
menambahkan bahwa kampus UI yang berada di Salemba, 
tempatnya mengajar di Indonesia adalah kampus yang 
sudah ada sejak zaman Belanda.  
 Ibu Ami menulis beberapa buku secara antologi. 
Antologi adalah buku yang ditulis bersama-sama oleh 
beberapa orang penulis. Di antaranya yaitu : 
1. La Tahzan for Student (best seller di Indonesia, menjadi 
film La Tahzan) 
2. Kado untuk Pasutri 
3. Mommy Abroad  
4. Editor: Ayo Jalan-Jalan ke Nara! 
5. Jepang Ternyata 
6. Terjemahan: Manis si Orang Utan 
7. Berhaji dari Jepang (segera terbit) 
 Rencana ke depan, Ibu Ami akan terus menulis 
buku sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dia 
harus terus belajar bahasa Indonesia. Selain untuk 
keperluan menulis buku, Ibu Ami juga tetap memerlukan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai alat 
penunjang dalam mengajar dan membimbing penulisan 
tesis pada bidang studi lain seperti studi lingkungan, 
kepada mahasiswa di Indonesia.  
 Terima kasih banyak Ibu Ami atas kesediaanya 
meluangkan waktu disela-sela kegiatan sehari-hari yang 
sangat padat. Semoga Ibu Ami semakin sukses dan sehat 
selalu. 

Perkenalan anggota 
 

 
Rosnaeni Sakata yang biasa dipanggil Nino, datang 

ke Okinawa pada tahun 2000 sebagai mahasiswa. Dari 
Okinawa, Ibu Nino pindah ke Tokyo pada tahun 2005, dan 
sampai sekarang menetap di Tokyo. Ibu Nino berasal dari 
Kota Makassar yang lebih dikenal sebagai Kota Daeng dan 
Kota Anging Mammiri. Pengalaman mengajarnya tak 
kurang dari 24 tahun, yaitu dimulai 1997 waktu pertama 
kali mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Jepang 
yang bekerja sebagai seorang tenaga ahli JICA di Makassar. 
Ibu Nino juga pernah mengajar di Universitas Meio, INJ 
Cultural Center, dan Universitas Keio. Saat ini Ibu Nino 
bertugas sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas 
Kanda Gaigo. Sekarang Nino menjadi bendahara dalam 
kepengurusan APPBIPA Cabang Jepang. 
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Koleksi Kami  

RONA PESONA INDONESIA 
 

 
Rona Pesona Indonesia merupakan karya dari 

APPBIPA yang pertama, yang menandai kerja sama antara 
KBRI dan APPBIPA Cabang Jepang. Disusun oleh Imelda 
Coutrier, Petrus Ari Santoso dan Suyoto, buku ini berisi 22 
wacana yang dapat dipakai untuk memperkaya 
kemampuan membaca dan menulis pemelajar tingkat 
menengah (B1-B2) . Setiap wacana dilengkapi dengan arti 
dalam bahasa Jepang dan pertanyaan-pertanyaan pilihan 
ganda dan benar-salah.  

Buku yang diterbitkan akhir tahun 2020 ini dapat 
diunduh secara gratis dari laman APPBIPA Jepang yaitu : 
http://appbipa-jepang.org berikut jawaban dari 
pertanyaan bagian C (pilihan ganda) dan D (Benar-salah). 
Anggota APPBIPA yang sudah mendaftar ulang bisa 
mendapatkan versi cetak gratis. Bagi yang belum 
mendapatkannya silakan menghubungi sekretaris (Imelda).  

Diharapkan pada tahun 2021, APPBIPA juga dapat 
mengeluarkan satu buku lagi yang dapat dipakai untuk 
pegangan pengajar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA MEREKA : Yuki Maeda 
 

Banyak orang bertanya padaku, “Kenapa saya 
mulai belajar bahasa Indonesia?” Saya punya banyak 
alasan. Waktu saya pergi ke Indonesia pertama kali, saya 
terkejut! Orang Indonesia sangat ramah padaku, makanan 
Indonesia sangat enak, pantainya sangat indah, cuacanya 
sempurna….  Ah, saya sangat suka Indonesia! Setelah 
pulang ke Jepang, saya memikirkan tentang Indonesia 
setiap hari. 

Saya sangat rindu Indonesia, saya selalu kirim 
pesan ke temanku di Indonesia dan telepon dengan 
mereka. Ini alasan mengapa saya mulai belajar bahasa 
Indonesia. Waktu kami telepon, temanku selalu 
menggunakan bahasa Indonesia ke saya. Tentu saya tidak 
bisa mengerti! Tetapi saya mendengarkan dan bicara 
bahasa Indonesia setiap hari, saya ingat kata-kata dan 
tatabahasa sedikit demi sedikit! 

Suatu hari, saya melihat facebook, saya bisa 
mengerti arti kalimat! Saya senang sekali, itu membuatku 
belajar lebih giat. Itu berlalu 7 tahun setelah saya pergi ke 
Indonesia pertama kali, saya sudah pernah pergi ke sana 5 
kali. Sekali, saya punya pacar orang Indonesia, saat saya 
berkencan dengannya, bahasa saya menjadi sangat bagus.  

Waktu saya pergi ke Indonesia bertemunya, saya 
pergi ke sana sendiri dan saya tidak punya HP karena HP 
saya hilang di Thailand wkwkwkwk Saat saya di Indonesia, 
itu hari nyepi (kebetulan, saya tidak tahu sampai saya tiba 
di sana), saya tidak bisa bertemu mantan pacarku karena 
dia harus kerja pada hari itu. Saya merasa sangat sangat 
sangat kesepian, jadi saya mulai berteman dengan orang 
Indonesia di hotel. Mereka tidak bicara bahasa ingrris, jadi 
saya selalu menggunakan bahasa Indonesia, itu bagus 
untukku! 

Saya sudah putus denganya sekarang, tetapi saya 
belajar banyak darinya, itu saat yang bagus! Saya belajar 
bahasa Indonesia di kelas universitas dengan pengajar luar 
biasa sekarang dan saya mulai kerja dari Maret. Saya 
mungkin tidak punya waktu belajar bahasa Indonesia 
seperti sekarang, tetapi saya tetap suka Indonesia, punya 
banyak teman orang Indonesia, jadi saya mau terus belajar 
bahasa Indonesia dari sekarang juga. Terima kasih, 
Indonesia! Kamu mengubah hidup saya banyak! 
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