
Alternatif Terbaik Jurusan Kuliah di Jepang  

 

Memilih jurusan kuliah butuh pertimbangan. Ini beberapa di antaranya: Pertama, bidang apa yang 

disukai. Kedua, apa manfaatnya bagi masa depan dan lingkungan sekitar. Ketiga, universitas mana 

yang patut dipilih untuk mendalami bidang studi itu.  

Bila menyukai kehidupan sosial dan isu-isu global, studi kebijakan publik atau hubungan 

internasional dapat dipilih. Alasannya, kedua jurusan tersebut punya manfaat baik bagi kehidupan 

sosial di masa kini dan yang akan datang. Dari kedua jurusan itu, mahasiswa dapat membawa pulang 

kemampuan akademis untuk mengetahui penyebab-penyebab kompleksnya masalah sosial sekaligus 

mencari solusinya.  

Urusan tempat mana yang mampu menawarkan sistem pendidikan yang baik untuk kedua jurusan 

tersebut, Jepang patut masuk ke daftar pilihan. Jepang punya Ritsumeikan University yang 

menawarkan dua fakultas unggulan, yakni Fakultas Policy Science, Community and Regional Policy 

Studies Major, serta Fakultas International Relations, Global Studies Major.  

Jangan khawatir soal bahasa. Dua fakultas tersebut menawarkan program S1 kelas internasional, 

sehingga kegiatan kuliahnya menggunakan bahasa Inggris. Namun, mahasiswa tetap bisa 

mempelajari bahasa Jepang, karena pelajaran bahasa setempat tersebut masuk dalam kurikulum.  

Di Fakultas Policy Science, Community and Regional Policy Studies Major (CRPS), mahasiswa akan 

memperoleh  ilmu untuk menemukan solusi atas kompleksitas masalah sosial. Bidang studi ini 

membekali mahasiswa dengan kemampuan akademik untuk mengklarifikasi penyebab isu-isu sosial 

dan menemukan langkah penyelesaian untuk itu.  



Para profesor yang mengajar di fakultas ini memiliki latar belakang akademik yang luas. Hasilnya, 

mahasiswa meraih ilmu dari beragam bidang, misalnya perencanaan kota, kebijakan lingkungan, 

pengembangan wilayah regional, sampai kebijakan publik internasional dan hukum konstitusi.  

Semua disiplin ilmu terhubung dalam visi fakultas untuk memberi mahasiswa pengetahuan dan 

kemampuan untuk mengurai persoalan-persoalan dunia. Lulus dari sini, mahasiswa punya bekal 

untuk memecahkan masalah kemiskinan, perubahan lingkungan sosial, sampai perkembangan 

ekonomi.  

Selama belajar di sini, mahasiswa punya kesempatan bekerja praktik lapangan di berbagai negara. 

Pada kesempatan itu, tentu saja mahasiswa dapat mempergunakan kemampuan akademik dan 

analitisnya untuk mengamati masalah sosial di negara yang ia tempati.  

Tidak jauh berbeda dengan Fakultas Policy Science, Fakultas International Relations, Global Studies 

Major (GS) pun melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memahami dan mampu menganalisa isu 

global, melalui perspektif interdisiplinernya. Belajar hubungan internasional di sini, mahasiswa bisa 

mengetahui interaksi di tingkat global, nasional, organisasi, dan individu. Alhasil, mahasiswa sanggup 

menggunakan berbagai pendekatan untuk menghadapi ragam masalah internasional. 

Metode Belajar yang Ideal 

Kegiatan belajar tidak melulu dilakukan di ruang kelas. Metode belajar yang inovatif, bagi banyak 

mahasiswa dinilai asyik dan lebih mudah diikuti.  

Kedua fakultas di Ritsumeikan University pun menerapkan metode belajar menarik. Selama empat 

tahun, mahasiswa dapat beberapa kali merasakan belajar melalui workshop dan seminar. Pada ajang 

ini, mahasiswa berbagi pengetahuan bersama para ahli di bidang yang terkait dengan program 

studinya.  

Tidak hanya itu, di Fakultas International Relation, mahasiswa bisa belajar melalui metode unik, 

yakni Global Simulation Gaming. Di sini, mahasiswa melakukan simulasi debat mengenai ragam topik 

internasional.  

Mahasiswa yang terlibat akan berperan sebagai Sekretaris Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Kepala 

Pemerintahan Negara, atau media. Melalui metode belajar yang satu ini, mahasiswa mengetahui 

bagaimana bekerja di bidang politik internasional dan perekonomian dunia. Di samping itu, mereka 

juga diajak melatih kemampuan negosiasi dan presentasi.  

Fakultas Policy Science membuka kelas yang kecil, yakni 20 mahasiswa. Kegiatan kuliah pun terasa 

lebih ideal bagi pengembangan kemampuan berkomunikasi dan kerja kelompok. Dengan demikian, 

mahasiswa dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi.  

Untuk menempuh pendidikan di sini, mahasiswa Indonesia juga bisa memperoleh biaya yang ideal 

dengan mengikuti program beasiswa. Setiap mahasiswa asing di Ritsumeikan University berhak 

menerima minimal 20 persen pengurangan biaya kuliah. Mahasiswa paling berprestasi bahkan 

berhak mendapat potongan uang kuliah sebesar  50 sampai 100 persen. 

Tertarik mendapat gelar sarjana dari Ritsumeikan University, Jepang? Pendaftaran online bisa 

dilakukan di http://www.ritsumei.ac.jp/eng/ps/admissions/ untuk Fakultas Policy Science, dan 

http://www.ritsumei.ac.jp/eng/ps/admissions/


http://www.ritsumei.ac.jp/eng/ir/admissions/ untuk Fakultas International Relations. Informasi  

lebih lengkap bisa diperoleh dengan menghubungi email hello@st.ritsumei.ac.jp atau staf 

Ritsumeikan University di 021-252 3716. 
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mailto:hello@st.ritsumei.ac.jp

