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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan terlihat sejak periode Restorasi Meiji yang 

tertuang dalam Sumpah Lima Pasal atau dikenal sebagai Gokajou no Goseimon (五箇

条の御誓文) yang merangkum tujuan utama dan arah tindakan yang harus diikuti 

selama pemerintahan Kaisar Meiji. Dalam isi Sumpah Lima Pasal, pasal kelima yang 

berbunyi, “Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi 

kekuasan kekaisaran” menjadikan Jepang sadar pentingnya peran pendidikan.  

Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, pemerintah pendudukan sekutu 

menetapkan reformasi pendidikan sebagai salah satu tujuan utama untuk memberantas 

ajaran militer dan mengubah Jepang menjadi negara demokrasi yang membawa 

kedamaian (demokrasi pasifis). Dengan menerapkan pendidikan wajib belajar selama 

sembilan tahun yaitu, enam tahun di pendidikan dasar dan tiga tahun di sekolah 

menengah pertama sebagai ambisi untuk menyamai sistem pendidikan Amerika. Hal 

ini dilakukan agar memodernisasikan pendidikan tinggi Jepang sehingga mampu 

meringankan beban ujian masuk, mempromosikan internasionalisasi dan teknologi 

informasi, penganekaragaman pendidikan dan mendukung pembelajaran seumur hidup. 

Dengan begitu istilah internasionalisasi pendidikan Jepang bukanlah hal yang baru. 

Pada tahun 1983, didukung dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca Perang 

Dunia II dan meluasnya pendidikan tinggi modern di Jepang pada masa itu, pemerintah 
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Jepang lewat Perdana Menteri Nakase Yasuhiro mengumumkan rencana penerimaan 

100.000 mahasiswa internasional di Jepang. Lewat rencana 1983, Jepang dianggap 

memberikan kontribusi besar bagi negaranya maupun bagi negara lain seperti, 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para intelektual dari negara 

lain, meningkatkan standar penelitian dan kompetensinya di dunia, memiliki sistem 

pendidikan internasional dengan mendatangkan pengajar internasional. Namun, pada 

tahun 2001 total siswa yang datang ke Jepang berjumlah dengan 78.812 orang. Angka 

ini masih di bawah harapan pemerintah Jepang yang menargetkan 100.000 siswa asing, 

rencana tersebut berhasil dicapai pada tahun 2003 dengan total 109.508 siswa asing 

yang datang ke Jepang.  

Dengan demikian Jepang menjadi salah satu negara dengan mahasiswa asing 

terbanyak di Asia hingga tahun 2005. Perdana Menteri Nakase Yasuhiro di tahun 2008 

mengumumkan rancangan baru, berupa penerimaan 300.000 mahasiswa asing di tahun 

2020, dimana rencana ini disebut dengan Global 30 (G 30) atau Ryuugakusei 30-

mannin keikaku. Demi menjalankan rencana G30 atau Ryuugakusei 30-mannin keikaku, 

sebanyak 13 universitas negeri maupun swasta telah dipilih untuk mendukung 

pelaksanaan program tersebut dan menyediakan perkuliahan dalam bahasa Inggris, 

sehingga beberapa universitas dapat menawarkan beberapa kelas berbahasa Inggris dan 

melatih staff universitas agar menjadikan universitas sebagai tempat yang nyaman 

untuk mahasiswa asing belajar. 
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Sejauh ini telah ada penelitian yang membahas mengenai internasionalisasi 

pendidikan di Jepang, diantaranya Ota (2003) yang berjudul The International Student 

100.000 Plan: Policy Studies dari Hitotsubashi University. penelitian ini lebih 

menekankan pada awal mula pemerintah Jepang melaksanakan program 100.000 

mahasiswa internasional dari tahun 1983 sampai tahun 2001. 

 

Grafik I: Perkembangan Jumlah Pelajar Asing di Jepang 

 

    Sumber: JASSO,2019 

Grafik diatas menunjukkan bahwa, sejak tahun 2011, jumlah pelajar asing di 

Jepang terus meningkat dan semakin meluas. Jumlah siswa internasional per 1 Mei 
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2019 adalah 312.214 orang, meningkat sebesar 13.234 orang (4.4%) dibandingkan 

dengan hasil tahun lalu. Untuk Institusi Pendidikan Tinggi berjumlah 228.403 orang 

(meningkat 19.502 orang (9.3%)), sedangkan untuk Institut Bahasa Jepang berjumlah 

83.811 orang (berkurang 6.268 orang (4.4%)).  

Dewasa ini, banyak sekali orang luar negeri yang tertarik berkunjung ke Jepang 

untuk sekedar menghabiskan waktu jalan-jalan bersama dengan keluarga mereka, 

melanjutkan studi yang diinginkan, mencari pekerjaan di Jepang, dan keinginan untuk 

tinggal di sana. Tidak sedikit juga warga negara lain yang ingin bekerja di Jepang dan 

tinggal disana karena tertarik dengan kebudayaan, pemandangan, serta kuliner yang 

memikat para pengunjung. Disisi lain banyak sekali berbagai macam pekerjaan yang 

diimpikan oleh warga negara lain, yang diantaranya: Seiyuu (pengisi suara untuk 

karakter dan narasi dalam berbagai jenis media termasuk Anime), Animator, 

Progammer, Informan Teknologi, dan masih banyak lagi. 

 Pemerintah Jepang mempunyai berbagai macam beasiswa yang telah disiapkan 

kepada warga negara-negara lain yang ingin meneruskan pendidikannya di negeri 

sakura tersebut, kebanyakan beasiswa yang diberikan adalah beasiswa sponsor dari 

perusahaan/lembaga kerja sama dan pemerintah daerah. Beasiswa di Jepang dibagi 

menjadi 2 jalur yaitu, secara G to G (Goverment to Goverment) dimana seleksinya 

melalui Kedutaan Besar Jepang dan secara U to U (University to University) dengan 

menggunakan rekomendasi dari calon supervisor di kampus dan adanya kerjasama 

dengan Universitas yang bersangkutan. Ada beberapa jalur beasiswa yang disediakan 
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melalui G to G (Goverment to Goverment), seperti beasiswa MEXT/ Monbukagakusho 

(文部科学省奨学金), beasiswa Jasso (Japan Student Service Organization), beasiswa 

Ashinaga, dan lain-lain. Beasiswa MEXT (Monbukagakusho) adalah sebuah beasiswa 

yang diselenggarakan pada setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Olahraga, Sains dan Teknologi. Beasiswa ini meliputi biaya studi dan biaya hidup 

tanpa ada ikatan dinas. Ada tujuh program beasiswa yang ditawarkan oleh MEXT 

seperti: 

1. Program Research Student, program ini ditujukan kepada mahasiswa dibawah 

bimbingan professor di Jepang yang melakukan penelitian di bidang keahlian 

masing-masing. 

2. Program Research Students jalur U to U, program ini ditujukan bagi lulusan 

perguruan tinggi yang ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 dan S3 

melalui jalur rekomendasi universitas. 

3. Program Undergraduate (GAKUBU), program ini menawarkan beasiswa bagi 

lulusan sekolah formal tingkat SMA dan sederajat untuk melanjutkan Pendidikan 

S-1 di universitas Jepang. 

4. Program College of Technology (KOUSEN), sekolah yang berfokus pada studi 

teknik yang sebagian besar terdiri dari eksperimen dan latihan-latihan praktik yang 

dirancang selama 5 tahun bagi lulusan SMP di Jepang, namun untuk penerima 

beasiswa Monbukagakusho akan masuk ke College of Technology (KOUSEN) 

sebagai siswa tahun ketiga. 
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5. Program Specialized Training College (Senshu), program ini menawarkan 

beasiswa bagi lulusan SMA/SMK dan sederajat untuk diberikan keahlian khusus 

dalam bidang tertentu. Dan setelah lulus diharapkan dapat mendukung beragam 

industri yang memiliki potensi berkembang tinggi di pasar dunia. 

6. Teacher Training (Program non-gelar), program ini menawarkan beasiswa yang 

dirancang secara khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran 

sesuai dengan bidangnya. 

7. Program Japanese Studies (Program non-gelar), program ini menawarkan 

beasiswa bagi mahasiswa S1 jurusan sastra atau Pendidikan bahasa Jepang untuk 

belajar selama satu tahun di universitas di Jepang. 

Beasiswa Jasso (Japan Student Services Organitation) adalah sebuah beasiswa yang 

berasal dari lembaga Independent Administrative yang menyediakan pelayanan untuk 

para mahasiswa Jepang maupun Internasional. 

Sedangkan untuk beasiswa Ashinaga adalah sebuah beasiswa yang ditujukan kepada 

siswa lulusan sekolah menengah/mahasiswa yang telah kehilangan salah satu atau kedua 

orang tua mereka. 

Dari artikel yang penulis temukan dengan judul 睡眠 3 時間で週休 1 日"朝日奨

学生"の過酷 (Suimin 3-jikan de shūkyū 1-nichi" Asahi shōgakusei" no kakoku) dengan 

arti “Parahnya beasiswa Asahi Shimbun, tidur 3 jam libur 1 hari dalam seminggu”. 

Dalam artikel ini menjelaskan bahwa salah satu penyalahgunaan yang telah dilakukan 

oleh beasiswa Asahi Shimbun adalah melebihi batas waktu kerja yang telah ditentukan 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI HARMONISASI BELAJAR…. MARISSA GITA N 

 

7 

 

bagi siswa asing yaitu 28 jam per minggu. Berdasarkan artikel diatas penulis merasa 

tertarik karena, meskipun sudah ada artikel yang menulis tentang pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak Asahi Shimbun, namun masih banyak mahasiswa Indonesia yang 

tertarik untuk mengikuti program beasiswa Asahi Shimbun. 

Selain itu, hal yang menarik dalam penelitian ini bagi penulis adalah, mereka 

(mahasiswa dari Indonesia) menggunakan cara apapun agar bisa pergi ke Jepang. 

Meskipun mereka tahu konsekuensi mengikuti program beasiswa Asahi Shimbun 

sebagai loper koran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mahasiswa/mahasiswi Indonesia penerima beasiswa Asahi Shimbun 

dapat mengharmonisasikan kuliah (belajar) dan pekerjaan paruh waktu selama program 

beasiswa Asahi Shimbun berlangsung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah karena penulis ingin mengetahui apakah ada 

harmonisasi selama belajar dan bekerja paruh waktu di Jepang dalam program 

beasiswa Asahi Shimbun bagi mahasiswa/mahasiswi dari Indonesia? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi penjelasan 

tentang program beasiswa Asahi Shimbun, yang diminati oleh para pelajar 

mahasiswa/mahasiswi dari Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum, tentang 

dampak dan pengalaman apa saja yang didapat oleh mahasiswa/mahasiswi dari 

Indonesia yang telah mengikuti program beasiswa Asahi Shimbun dalam satu 

dasawarsa ini. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian terdahulu yang 

membahas tentang Aspirasi Migrasi milik Gunvor Jónsson yang berjudul Migration 

Aspiration and Immobility in a Malian Soninke Village pada tahun 2008 dari University 

of Oxford. Dalam jurnal ini membahas mengenai makna migrasi lokal dan pengalaman 

mobilitas yang terjadi di desa Soninke, Kouda, di wilayah Kayes di Mali. 

Jurnal ini berfokus pada analisis para pria muda yang bercita-cita untuk 

bermigrasi tetapi karena ada alasan politik atau yang lain tidak dapat melakukan dan 

menghasilkan kondisi Imobilisasi yang tidak disengaja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bagaimana para pemuda ini membangun identitas sosial mereka dalam 

konteks imobilitas. Disaat banyak pemuda yang pergi ke luar negeri untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik, beberapa pemuda Soninke membentuk suatu komunitas 
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yang dinamakan “Grins”. Di komunitas ini mereka berusaha untuk mendorong para 

pemuda yang tidak bisa migrasi keluar Soninke dengan membuat kegiatan yang 

membuat mereka bisa terhubung dengan dunia luar. 

Tinjauan kedua yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian terdahulu yang 

membahas tentang Aspirasi dan kemampuan Migrasi Internasional milik Jørgen 

Carling yang berjudul Aspiration and ability in international migration: Cape Verdean 

experiences of mobility and immobility pada tahun 2001 dari University of Oslo. Dalam 

jurnal ini membahas mengenai masalah latar belakang konflik kepentingan calon 

migran di negara Cape Verde dan pembuat kebijakan migrasi di negara industri, 

dimana pihak berwenang dari negara Cape Verde mengambil keputusan yang ambigu 

dalam menggabungkan keinginan untuk melindungi warga Cape Verde di luar negeri, 

kepentingan untuk mendorong migrasi sementara, dan tanggung jawab dalam 

kaitannya dengan pencegahan praktik ilegal seperti penyelundupan manusia. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan kajian etnografi serta pengembangan deskripsi yang lebih kompleks dan 

lengkap melalui teknik pengumpulan data melalui kuesioner terbuka. James Spradley 

(1997) dalam Participant Observation, Holt, Rinehart and Winston (1980;3) 

menyatakan bahwa “Ethnograpihc fieldwork is the hallmark of cultural anthropology” 

(kajian lapangan etnografi merupakan tonggak antropologi kultural). Etnografi berasal 

dari kata etno dimana kata ini seringkali diartikan sebagai etnis/suku bangsa. Etnografi 
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merupakan salah satu metode penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, 

dimana kajian ini mempelajari peristiwa kultural yang merupakan pandangan 

masyarakat.  

Etnografi secara harfiah berarti tulisan/laporan tentang suatu bangsa/budaya lain 

(other culture) yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan 

selama sekian bulan bahkan sekian tahun. Penelitian dengan menggunakan metode 

etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia masyarakat secara mendalam. 

Tidak hanya mempelajari, tetapi belajar dari masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan 

dengan tujuan utama, yaitu mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan 

budaya masyarakat. Mempelajari ilmu etnografi sama hal nya dengan mempelajari inti 

dari ilmu antropologi, yaitu antropologi sosial. Metode penelitian lapangan etnografi 

bersifat holistik-integratif, thick description, serta analisis kualitatif untuk memperoleh 

sudut pandang dari masyarakat observasi-partisipasi dan wawancara terbuka dan 

mendalam. 

Etnografi berhubungan dengan asal-usul antropologi, yaitu sebagai ilmu 

pengetahuan yang lahir abad ke-20 dengan menggunakan metode wawancara yang 

dilakukan berulang, dengan beberapa narasumber utama, yaitu masyarakat yang kaya 

dengan cerita kehidupan yang “sejahtera” pada masa lampau.  

A.R. Radcliffe-Brown dan B. Malinowski merupakan pencetus lahirnya metode 

etnografi modern yang muncul pada tahun 1915-1925. Perbedaan karakteristik 

Radcliffe dan Malinowski dengan etnografer terdahulu yaitu mereka tidak 
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mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul kebudayaan suatu kelompok 

masyarakat. Fokus utama mereka adalah pada kehidupan masyarakat saat ini. Satu 

pesan yang perlu diperhatikan dari perbedaan etnografi Spradley mengenai etnografi 

modern ala Radcliffe-Brown dan Malinowski adalah bahwa Spradley tidak lagi 

menganggap antropologi sebagai suatu ilmu “other culture”, melainkan masyarakat 

terpencil dan hidup dengan teknologi yang sederhana. Antropologi atau etnografi 

menurut Spradley kembali menjadi metode yang fundamental untuk memahami 

masyarakat multikultural di seluruh dunia.


