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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Ehime terletak di daerah Matsuyama, Jepang. Ehime merupakan 

universitas terbesar di Shikoku. Universitas ini memiliki tujuh fakultas untuk program sarjana, 

seperti hukum, keguruan, ilmu alam, kedokteran, teknik, dan agrikultur, serta tujuh fakultas 

untuk program magister. Departemen sipil dan lingkungan di Universitas Ehime termasuk 

dalam fakultas teknik. Departemen sipil dan lingkungan ini mendapatkan beberapa sertifikasi 

akademik, staf-staf pengajar yang profesional, dan jurnal serta publikasi akademik berskala 

internasional. Program pertukaran mahasiswa antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 

Ehime University,Matsuyama,Ehime Perfecture, Jepang merupakan bentuk kerjasama antara 

kedua universitas tersebut. Ehime University mengundang lima orang perwakilan dari ITB 

untuk berdiskusi dan belajar bersama mengenai teknologi terkait lingkungan. Acara ini 

dikemas dalam program Exchange in Ehime University 2018, yang bertujuan untuk 

membangun dan mempererat hubungan antar generasi muda Indonesia dan Jepang sera antar 

universitas dan institusi terkait yang memiliki fokus pada pengembangan sains, teknologi dan 

engineering. 

Kegiatan pertukaran pelajar Universitas Ehime-ITB merupakan gerbang awal untuk 

membuka kesempatan insan akademis dapat menyelesaikan berbagai tantangan di masa depan, 

terutama dalam bidang konstruksi dan lingkungan. ITB sebagai salah satu pilar perkembangan 

ilmu dan teknologi di dunia, senantiasa menjalani Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam segala 

aspek pendidikannya. Pengiriman mahasiswa ITB untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar 

ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. 

 

1.2 Waktu dan Tempat Kegiatan 

Program Exchange in Ehime University 2018 dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober – 19 

November 2018 di prefektur Ehime, kota Matsuyama, Jepang. Ehime sendiri merupakan 

prefektur di barat laut di pulau Shikoku yang merupakan pulau terbesar di Jepang. Ehime 

menghadap laut Pedalaman Seto di utara berbatasan dengan Kagawa dan Tokushima di timur 

dan Kochi di selatan dengan 11 kota di dalamnya dan Matsuyama sebagai ibukotanya. 

 

1.3 Deskripsi Kegiatan 

Program pertukaran pelajar ini diawali dengan beberapa tahapan sampai akhirnya diputuskan 

lima peserta dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan yang akan mengikuti program ini dan 



pergi ke Matsuyama, Jepang. Berkas yang di-submit diseleksi terlebih dahulu oleh masing-

masing jurusan calon peserta sebelum nama calon peserta diberikan kepada fakultas untuk 

diseleksi lebih lanjut oleh pihak fakultas. Lima orang terpilih akan dihubungi oleh pihak 

fakultas untuk melaukan briefing program dan keberangkatan. Adapun lima orang peserta 

tersebut yaitu dua orang mahasiswa S1 jurusan TL, satu orang mahasiswa S1 TPSDA dan dua 

orang mahasiswa S2 Teknik Sipil. 

Tabel 1. Daftar mahasiswa delegasi ITB untuk Ehime University 

No Nama NIM Jurusan 

1 Irham Dhafin 15316102 Teknik Lingkungan (S1) 

2 Rommy Indra Sakti 15316087 Teknik Lingkungan (S1) 

3 Leon Vin 15815024 
Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Air 

(TPSDA S1) 

4 
Risky Christofel 

Wuwungan 
25016016 Teknik Sipil (S2) 

5 Amalia Rizka Sugiarto 25017030 Teknik Sipil (S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 

 

Program pertukaran pelajar ini dilaksanakan sebulan penuh dengan agenda kegiatan yang 

sudah disiapkan oleh pihak Ehime University. Peserta diminta sudah tiba di Matsuyama pada 

tanggal 22 Oktober 2018. Peserta berangkat dari pukul 07.05 tanggal 21 Oktober menggunakan 

pesawat dengan rute Jakarta (CGK)-Bali-Osaka (KIX)-Matsuyama dan sampai di Matsuyama 

pada pukul 17.00 waktu setempat pada tanggal 22 Oktober 2018. Sesampainya di bandara 

Matsuyama peserta disambut dan dijemput pihak Ehime University yaitu Aya Yoshinaga dan 

Satomi Yatohge beserta 20 peserta lain dari Universitas Gajah Mada (UGM). 

 

Gambar 2 Keberangkatan ke Matsuyama, Jepang 

Sesampainya di Matsuyama, peserta langsung dibawa ke tempat tinggal di Miyuki Dormitory 

untuk mendapakan kamar, kartu asrama dan peminjaman sepeda yang nantinya digunakan 

peserta sebagai  salah satu transportasi selama program berjalan. Miyuki Dormitory beralamat 

di Miyuki 2-3-15, Matsuyama, Ehime, 790-0824, Japan dan memiliki 4 gedung, yaitu gedung 

A, B,C dan D. Gedung A khusus untuk international students, gedung B untuk mahasiswa lokal 

laki-laki, dan C dan D untuk mahasiswa local perempuan. 1 orang mahasiswa disediakan 1 

kamar dengan luas yaitu 13.44 m2, yang dilengkapi dengan fasilitas dapur (kompor listrik, 

tempat cuci piring, dan perlengkapan masak dan makan), kamar mandi (kloset duduk, shower, 

bath tub, dan wastafel), air panas, air conditioner (AC), kulkas, meja belajar, lemari pakaian 

dan buku, tempat tidur, dan balkon sebagai tempat jemuran. Akses ke masing-masing gedung  

memakai tap kartu kamar asrama.  



 

 

Gambar 3 Kondisi asrama Miyuki dan sepeda 

2.1 Kegiatan di Kampus 

 2.1.1 Pembukaan 

Agenda pertama mahasiswa peserta program pertukaran pelajar yang terdiri atas lima orang 

mahasiswa ITB dan 20 orang mahasiswa UGM yaitu pembukaan program yang dilaksanakan 

di lantai 3 Main Building Faculty of Engineering (FOE). Pembukaan tersebut juga dihadiri 

beberapa petinggi dari kampus Ehime dan dihadiri pula oleh sensei masing-masing lab yang 

akan peserta dari ITB dan UGM tempati. Salah satu program utama yang ada yaitu penempatan 

setiap peserta di laboratorium yang peserta pilih sesuai minat maupun jurusan yang diambil di 

kampus asal. Acara pembukaan terdiri atas pengenala kampus Ehime, kota Matsuyama dan 

Jepang secara umum dan pemberian kartu tanda mahasiswa serta beberapa kartu lain yang 

dapat digunakan peserta untuk mengakses beberapa fasilitas yang ada di kampus. 

 

Gambar 4 Kegiatan orientasi program pertukaran pelajar Ehime University-ITB 



 2.1.2 Groundwater Hidrology 

Selama program berlangsung, saya memilih lab Groundwater Hidrology dengan sensei Inouchi 

(Associate Professor) sebagai pembimbing saya di lab. Lab tersebut berisikan empat orang 

mahasiswa S1 dan satu orang mahasiswa S2 yang kebetulan saat itu sedang tidak di lab. 

Sebagai anak lab, peserta memiliki kewajiban untuk mengerjakan dan mengikuti beberapa 

kegiatan yang sudah lab tentukan dan peserta juga berhak untuk menggunakan fasilitas lab 

yang ada. Kebiasaan lab setiap kampus yang ada di Jepang yaitu melakukan Welcoming Party 

bagi anggota lab baru, dan kebetulan saya ditraktir makan sushi dan bermain bowling 

menggunakan uang yang diberikan oleh sensei.  

 

Gambar 5 Welcoming Party dan kondisi lab 

 2.1.3 Ehime University Festival 

Merupakan acara tahunan Ehime University yang berlokasi di Johoku (kampus utama). 

Festival tersebut terdiri atas booth yang disiapkan sendiri oleh mahasiswa untuk menjual 

makanan,minuman maupun merchandise khas kampus Ehime maupun beberapa 

penampilan/atraksi dan talkshow. Festival tersebut berlangsung dua hari pada tanggal 11-12 

November 2018. 

 2.1.4  Kelas Bahasa Jepang 

Peserta mendapatkan pelajaran bahasa Jepang tentang dasar-dasar percakapan umum 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelas diadakan dari hari Senin – Jumat pada pukul 

08.30-10.00 di gedung Aidai Muse. Peserta diberikan sebuah diktat berisikan teks percakapan 

dan beberapa kosakata yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 



 

Gambar 6 Kelas bahasa Jepang 

 

 2.1.5  Kegiatan Penutupan 

Kegiatan penutupan dilakukan di gedung FOE sama dengan tempat pembukaan/orientasi 

pertama kali dilakukan. Program pertukaran pelajar ini ditutup dengan sambutan kepala 

program yang dihadiri pula oleh sensei (pembimbing) masing-masing lab dan beberapa 

mahasiswa lab dan mahasiswa Ehime University yang sebelumnya pertukaran ke ITB dan 

UGM. Sebagai penutup, peserta juga disuguhi makanan dan minuman dan mengadakan makan 

bersama para sensei dan mahasiswa lain. 

 

Gambar 7 Kegiatan penutupan  

2.2 Kunjungan Lapangan 

 Merupakan salah satu agenda kegiatan yang disiapkan oleh pihak Ehime University 

bagi peserta exchange untuk dapat mengunjungi beberapa proyek maupun industry penting di 

prefektur Ehime khususnya. Peserta berkesempatan mengunjungi Kanogawa Dam dan Iseki 

Dream Gallery. Kanogawa Dam merupakan proyek bendungan baru yang dimanfaatkan 

sebagai pembangkit listrik dan pencegah banjir. Perjalanan dari kampus Ehime Johoku 

memakan waktu dua jam untuk sampai ke bendungan. Di hari berbeda peserta juga diajak 

untuk mengunjungi pabrik rakitan traktor yaitu Iseki Dream Gallery. Iseki merupakan merk 



traktor Jepang yang sudah sangat lama beroperasi dan menghasilkan traktor canggih untuk 

membantu proses pertanian. 

 

Gambar 7 Kunjungan lapangan 

 

2.3 Kegiatan di luar Kampus 

 Peserta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang sudah dijadawalkan oleh pihak 

kampus Ehime, namun selain waktu tersebut peserta dibolehkan untuk bepergian sesuai 

kehendak masing-masing dengan tetap menjaga norma yang ada dan mengonfirmasi kepergian 

yang terbilang jauh melalui email kepada miss Satomi selaku penanggung jawab kami selama 

di Jepang. Saya dan beberapa peserta lain maupun anggota PPI Aidai berkesempatan untuk 

mengunjungi beberapa destinasi di Matsuyama dan prefektur Ehime seperti  

 Dogo Onsen  

Pemandian air panas tertua di Jepang yang sangat digemari orang Jepang baik dari 

dalam kota maupun luar kota. Terdapat pula toko oleh-oleh dan merchandise khas 

Ehime di komplek Onsen tersebut. 

 Matsuyama Castle 

Salah satu kastil bersejarah di Matsuyama yang dibangun di atas bukit dan berhadapan 

dengan Sogo Koen di bukit seberangnya. Dari atas kastil ini kita dapat melihat indahnya 

kota Mastsuyama dari ketinggian. Di dalam kastil tersebut terdapat museum pakaian 

perang Jepang, maupun beberapa senjata perang seperti katana, baju zirah, tombak dan 

lain-lain. 

 Gunung Ishizuchi 

Merupakan salah satu dari tujuh gunung sakral di Jepang dan puncaknya merupakan 

puncak tertinggi di pulau Shikoku. Gunung ini dapat ditempuh sekitar 1.5 jam dari 

Matsuyama menggunakan mobil dan dapat didaki selama 3-5 jam untuk sampai ke 

puncak.  

 Sogo Koen 



Merupakan benteng symbol persahabatan antara Jerman dan Jepang. Benteng ini 

dibagun di atas bukit yang dapat ditempuh dengan sepeda dan sekitar 20 menit dari 

kampus Johoku. Sogo Koen juga menawarkan pemandangan kota Matsuyama dari 

ketinggian dan tidak ada biaya masuk untuk menikmati pemandangan dari atas benteng 

ini. 

 Saka No Ue No Museum 

Merupakan istana bergaya Perancis yang sekarang dijadikan museum barang-barang 

antic peninggalan istana dahulu. Di lingkungan istana dilengkapi dengan taman bunga 

dan beberapa kios makanan. 

 Kururin Wheel 

Merupakan roda kincir terbesar di Matsuyama yang menawarkan pemandangan kota 

Matsuyama dari ketinggian. Wahana ini dapat dinikmati gratis oleh pendatang asing 

dengan cara mengajak teman 3 orang dan menunjukkan paspor. 

 Stasiun Shimonada 

Merupakan stasiun iconic yang merupakan latar stasiun salah satu anime Gybli yang 

memenangkan piala Oscar. Stasiun tersebut terletak di laut teridah kedua di Jepang dan 

dapat ditempuh selama 45 menit menggunakan kereta dari Matsuyama.



 

 

 

Gambar 8 Kegiatan di luar kampus 

  

 



RINCIAN KEUANGAN 

 

Pada program pertukaran pelajar tahun ini, mahasiswa exchange ITB mendapat subsidi dari 

prodi. Subsidi tersebut membayar sebagian besar biaya transportasi yang digunakan oleh 

mahasiswa. Biaya transportasi yang dibayar adalah terhitung keberangkatan dari Jakarta. 

 

Tabel 1 Rincian biaya transportasi 

No Tiket Pesawat Biaya Keterangan 

1 CGK(Jakarta) – KIX (Osaka) IDR 3,942,300 Garuda Indonesia 

2 KIX(Osaka) – Matsuyama IDR 652,795 Peach Airlines 

3 Matsuyama – NRT(Tokyo) IDR 1,216,224 Jetstar 

4 NRT(Tokyo) – CGK(Jakarta) IDR 4,456,892 Scoot 

Total IDR 10,268,208  
 

Tabel 1 Sumber Pendanaan 

No Sumber Dana Biaya 

1 Pribadi IDR 4,268,208 

2 Beasiswa Prodi IDR 6,000,000 
Total IDR 10,268,208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

4.1 KESAN 

Program Exchange Student Ehime University 2018 yang sudah saya ikuti sangat banyak 

memberikan manfaat terutama bagi diri saya pribadi. Sebelumnya saya sempat menuliskan 

impian untuk dapat exchange ke Jepang dan Alhamdulillah melalui program tersebut saya 

diterbangkan ke Jepang. Saya banyak belajar perihal bagaimana disiplinnya orang Jepang, 

kerja keras, kemajuan teknologi yang tidak menggusur posisi kebudayaan tradisional, dan 

norma sopan santun yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang itu sendiri. 

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu program 

ini, yaitu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, khususnya prodi Teknik Lingkungan yang 

sudah membuka kesempatan bagi mahasiswa dapat belajar dan membuka wawasan di negeri 

lain dan mensponsori biaya transportasi.   

 

4.2 Pesan 

Saya berharap program ini tetap dilanjutkan oleh FTSL dan pihak Ehime University karena 

banyaknya ilmu dan manfaat yang akan diperoleh mahasiswa dengan saling bertukar budaya 

dan ilmu sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikannya pada universitas atau negara asal 

untuk memperbaiki yang sudah ada. Saya juga berharap semoga kuota peserta dari ITB dapat 

ditingkatkan mengingat besarnya manfaat yang dapat diterima mahasiswa untuk dapat berpikir 

lebih jauh demi perbaikan ITB khsususnya dan negara Indonesia umumnya. 

 

 

 

 


