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Penulis: Stella Budiman | Foto: Reinardus Darren

APA ITU APUINA?
Di era globalisasi saat ini, banyak anak muda Indonesia yang
sedang menimba ilmu di luar
negeri, tak terkecuali di negara
Jepang. Sebagaimana kita
ketahui, tidaklah mudah bagi
para pelajar untuk beradaptasi
di lingkungan yang jauh dari
tanah air. APUINA berperan
sebagai wadah untuk para
mahasiswa Indonesia di Ritsumeikan Asia Pacific University
untuk saling membantu dan
mengobati rindu akan tanah
air. Pada periode Kabinet
2019-2020, APUINA dipimpin
oleh Sinta Shamira Apsari
sebagai ketua dan Muhammad
Syailendra Khalifa sebagai
wakil ketua, disertai dengan
57 anggota yang bertanggung
jawab di divisi masing-masing.
Di kabinet yang baru ini, Shamira dan Andra berharap APUINA
dapat menjadi wadah bagi
mahasiswa Indonesia di APU
untuk mengembangkan diri dan
menjadi sarana penuh akan
informasi bagi para pelajar

Indonesia, baik mengenai hal
akademik maupun non-akademik.
APA SAJA DIVISI APUINA?
APUINA memiliki beberapa divisi yang dapat membantu menemukan serta memperdalam
kemampuan para siswa dalam
berbagai macam bidang.
APUINA menaungi divisi Eksternal yang berperan sebagai
‘jembatan’ dengan pihak luar
APUINA, seperti Kantor Mahasiswa APU, Kantor Penerimaan, Asosiasi Persahabatan
Oita-Indonesia, Asosiasi Mahasiswa Indonesia di Jepang
(PPIJ), dan juga Kedutaan
Besar Indonesia di Tokyo.
APUINA juga memiliki divisi
Internal yang bertugas untuk
mengadakan acara-acara
yang membantu siswa-siswi
baru untuk saling berkenalan
dengan anggota APUINA lainnya. Selain itu, divisi Internal
juga mengadakan

banyak acara yang membantu
anggota APUINA sendiri untuk
lebih mengenal satu sama
lain dan memperluas koneksi
dengan kakak kelas serta adik
kelas yang ada di APUINA.
Divisi Internal juga membantu
para pelajar baru agar terbiasa dengan kehidupan di Beppu
dengan mengadakan aktivitas
seperti tur panduan berbelanja
dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Selain divisi Eksternal dan
Internal, APUINA juga memiliki
divisi Inventaris yang merupakan inventori Indonesia terbesar kedua di seluruh Jepang,
setelah kedutaan Indonesia.
Divisi ini bertanggung jawab
atas berbagai macam aset
APUINA, seperti kostum tradisional, tata rias, alat musik,
dan masih banyak lagi.
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APUINATV dan divisi Media dan Pers merupakan divisi-divisi di sektor media yang
merupakan sarana informasi bagi para
pelajar Indonesia di APU. Melalui YouTube,
APUINATV bertugas untuk mendokumentasikan acara-acara yang diselenggarakan
APUINA, serta menyiarkan program-program unik dan informatif untuk konsumsi
mahasiswa APU. Sementara itu, divisi
Media dan Pers bertugas untuk mengelola akun media sosial, seperti Facebook,
Instagram, website, serta hal-hal yang
berkaitan dengan jurnalisme resmi APUINA,
seperti majalah KICAU.
Divisi Pendidikan yang dinaungi oleh APUINA memiliki peran untuk melayani para
pelajar dalam hal-hal akademik. Divisi ini
sering mengadakan acara-acara yang
bersifat informatif, seperti memberikan na
sehat bagi mahasiswa baru agar mereka
dapat menjalankan perkuliahan di APU
dengan baik, menjadi sumber informasi
tentang magang, beasiswa, dan masih
banyak lagi.
Selain divisi Pendidikan, APUINA memiliki
divisi Seni dan Budaya. Divisi ini adalah
sarana yang tepat bagi siswa-siswi yang
tertarik pada hal-hal yang berkaitan
dengan seni. Divisi ini memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk mengasah
kemampuan mereka dalam tarian, bermain
musik, serta berbagai macam seni Indonesia lainnya. Terakhir, APUINA juga menaungi divisi Olahraga. Divisi yang bergerak
di bidang olahraga ini bertujuan supaya
para siswa dapat menjaga kesehatan
dan tetap bersemangat di tengah-tengah kesibukan perkuliahan mereka. Divisi
Olahraga mengadakan kegiatan-kegiatan
seperti turnamen futsal dan juga kelas
Zumba yang dapat diikuti semua pelajar,
baik laki-laki maupun perempuan.

Acara serah terima jabatan kabinet 2019/2020

Dengan kehadiran APUINA, kita berharap
agar para siswa-siswi Indonesia di APU
tidak akan pernah merasa kesepian
karena APUINA akan dengan siap sedia
mendampingi kalian, dimanapun dan
kapanpun!

Acara AA GYM (APUINA Asik di GYM)
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Menciptakan Bisnis yang
Berani demi Lingkungan
melalui Hult Prize APU
Penulis: Dara Ayu
Foto: Apriliaya and Meilia’s personal collection

APU menyediakan beragam kesempatan untuk para
pelajarnya terjun ke dunia bisnis, salah satu diantaranya adalah kompetisi Hult Prize! Bukan hanya
merupakan kompetisi berdampak sosial terbesar di
dunia, acara ini juga memiliki kemitraan dengan PBB.
Yuk simak pengalaman dari Apriliyanti Fatkhul dan
Meilia Khasanah, pemenang Hult Prize APU 2019!
Adakah alasan tertentu dibalik mengikuti kompetisi Hult Prize APU?
Apriliya: “Aku ingin banget menambah pengalaman,
dan awal mula nya kelompok kami ini sebenarnya
lucu! Saat itu kami semua berada di satu bus pulang
yang sama dan awal nya aku hanya sekedar mendengar diskusi Meilia dan May soal kompetisi nya, tetapi
saat mereka ngomongin soal kekurangan member,
aku langsung menawarkan diri!”
Meilia: “Awalnya aku terinspirasi dari sebuah startup
di Bali yang bernama Avani. Mereka membuat plastik
yang terbuat dari ketela karena di Bali disposable
plastic bag sudah dilarang. Di Bali, kesadaran tentang limbah plastik sudah cukup tinggi, tetapi masih
belum ada yang membuat biodegradable female
hygiene product. Masalah nya adalah produk perempuan ini termasuk kategori B3 waste, yang berarti
sampah ini memerlukan penangan khusus. Nah dari
sini aku mulai berpikir untuk menggunakan kompetisi
nya sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.”
Boleh-kah menceritakan tentang kesan pesan
dan pengalaman selama mengikuti kompetisi?
Apriliya: “Senang banget dan tentunya tidak terlupakan! Aku jadi bisa belajar banyak tentang cara
beradu argumen, memilih topik, dan masih banyak
lagi. Sungguh memotivasi aku untuk terus belajar.”
Meilia: “Kelompok kami sangat sibuk dan awalnya
sulit untuk menyamakan jadwal meeting. Memang
pada akhirnya kelompok kami menang dan diundang
ke Tokyo untuk final seleksi regional, tetapi karena
bertepatan dengan puncaknya pandemi korona, kami
harus merubah strategi karena terdapat pergantian
sistem seleksi.”

Setelah mengikuti kompetisi, selain penghargaan dan
hadiah yang didapatkan, apakah ada hal lain yang
didapatkan?
Apriliya: “Judges nya banyak memberikan nasihat tentang
ide. Beliau mengatakan kalau ide itu tidak harus selalu
yang grand, tetapi juga bisa berasal dari hal-hal kecil yang
kamu bisa lakukan. Dari situ, akan terlahir ide-ide lain yang
lebih besar.”
Meilia: “Aku belajar kalau banyak sekali hal penting yang
gak akan bisa didapat dari belajar di kelas ataupun membaca buku. Hal-hal ini hanya bisa dipelajari setelah terjun
langsung ke real process.”
Bagi para murid lain yang sekiranya tertarik untuk
mendaftarkan diri juga, adakah hal yang harus dipertimbangkan?
Apriliya: “Jangan ragu, entah itu mengenai ide atau hal
lainnya! Untuk ide kompetisi, sangat dianjurkan untuk
mengingat feasibility-nya karena berdasarkan pengalaman, judges nya lebih prefer sama ide-ide yang gampang
diaplikasikan.”
Meilia: “Tema dari Hult Prize setiap tahun berbeda, jadi
pastikan untuk selalu be up to date dengan masalah sosial
yang ada di sekitar kalian. Dari inilah yang nantinya akan
diubah menjadi sebuah ide bisnis!”
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Cerita Alumni:
Kehidupan Pasca Wisuda
Penulis: Athaya Hardono
Foto: Ella and Hafiz’s Personal Collection
Kira-kira seperti apa sih kehidupan para alumni setelah lulus dari APU? Beberapa waktu
lalu, kami sempat berbincang dengan dua alumni yang sekarang sudah bekerja di Jepang dan di
Indonesia. Wah keren banget kan? Yuk kita simak obrolannya!
Setelah sekarang sudah bekerja, menurut Ka Ella apasih yang
membedakan lulusan APU dengan
lulusan kampus lainnya?
“Menurut ku kemampuan adaptasinya!
Selama di APU, aku sudah terbiasa
ketemu orang Jepang maupun temanteman dari berbagai belahan dunia
lainnya, di kantorku pun juga begitu,
ada yang setengah (keturunan) Jepang
dsb. Bahkan beberapa manager di
kantorku ada yang lulusan APU juga.”
Kalau mencari pekerjaan di Jepang
sendiri, susah gak sih Ka?
“Jujur mencari pekerjaan mau itu
di Jepang atau di Indonesia semua
sulit. Yang penting kita harus selalu
berusaha! Aku pribadi juga selalu coba
mendaftar pekerjaan melalui jalur
off-campus (langsung mendaftar ke
perusahaan).”

PROFILE SINGKAT:
Nama: Elizabeth Stella Sedjati (Ella)
Jurusan : Accounting and Finance, APM
Class of 2019

Halo Ka Ella! Boleh diceritain sedikit gak kesibukan saat ini apa aja?
“Saat ini aku sedang sibuk bekerja sebagai Accounting & Finance consultant di RGF Professional Recruitment di Tokyo. Saat ini aku lagi sibuk
banget kerja dan masih dalam masa penyesuaian, kerja di Jepang itu
overtime-nya gila!”
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Setelah sekarang sudah lulus dari
APU, what do you think of the
school now? Apasih yang paling
dikangenin dari APU?
“Setelah lulus, aku bangga pernah
sekolah di APU! Walaupun secara
akademis ranking-nya gak tinggi-tinggi
banget, yang penting adalah I learned
something more than just knowledge. Disini aku belajar dari pengalaman-pengalaman baru dengan
teman-teman baru. I miss my friends
dan makanan cafetaria yang enak dan
murah.”
Tips untuk adik-adik kelas di APU?
“Tetap semangat dan cari banyak
kegiatan, jangan males! Selain bagus
untuk CV, kamu bisa nambah-nambah
teman dan koneksi. Semangat juga
yang lagi job hunting dan belajar, yang
paling penting kalian enjoy dan have
fun!”

PROFILE SINGKAT:
Nama: Hafiz Kentaro Adhitama (Aiz)
Jurusan: Strategic Management and Organization, APM class of 2018

Halo Ka Aiz! Boleh diceritain sedikit gak kesibukan saat ini apa aja?
“Halo! Saat ini aku sedang ada di Jakarta dan bekerja
di PT. Ebara Turbomachinery Services Indonesia, perusahaan Jepang yang bergerak di sektor after service
mechanical equipment untuk perusahaan BUMN yang
bergerak di sektor Oil & Gas, Power Plant, dsb. Saat
ini aku juga sedang menjabat sebagai Wakil Ketua
dari komunitas APUIna Alumni.“
Setelah sudah berkecimpung di dunia profesional, pengalaman apa sih selama kuliah yang membantu Ka Aiz dalam melakukan pekerjaannya?
“Nah, karena kebetulan di kantorku top management-nya adalah Jepang, working culture seperti
communication dan reporting yang selama ini aku
pelajari dari APU sangat membantu dalam pekerjaanku sekarang, apalagi dulu selama kuliah sempat
menjalani beberapa part-time job baik on-campus
maupun off-campus.”
Kalau mencari pekerjaan di Indonesia sendiri,
susah gak sih Kak?
“Susah itu relatif ya, karena sekarang (dunia kerja)
semakin kompetitif dan lulusan dari universitas lokal
juga semakin bersaing. Kalau proses pelamaran kerja
sendiri kurang lebih sama kayak di Jepang — melalui

job fair, Headhunter ataupun bisa apply langsung ke
perusahaan yang sedang membuka recruitment. Dari
APUINA Alumni sendiri kita juga berusaha untuk membantu. Di tahun 2019, kita pernah kolaborasi dengan
Pasona (perusahaan HR) untuk buka Career Consulting Booth di acara Job Fair yang mereka adakan.”
Setelah 2+ tahun lulus dari APU, what do you
think of the school now? Apa sih yang paling
dikangenin dari APU?
“Wah kalau dari social media dan juga Official Page
APU sepertinya sekarang sudah semakin bagus ya
kampusnya! Komunitas APUINA juga semakin seru,
variatif dan lebih berkembang. Di kampus juga banyak
banget kegiatannya mulai dari meeting kelas, kerjaan
TSS (Technical Support Staff), INAweek, APU INA,
macem-macem deh! Kesibukan kayak gitu sih yang
paling aku kangenin dari APU.”
Tips untuk adik-adik kelas di APU?
“Wah saran aku selama masih studi di APU jangan
sia-siain waktu di rumah dan di kamar aja sih. Kerjain
hal-hal yang hanya bisa dijalanin saat kuliah, seperti
ikut circle atau part-time job. Hal itu juga bakal
ngebantu mengasah soft skill kalian untuk dunia profesional setelah lulus. Tapi, jangan lupa untuk imbangi
dengan belajar ya!”
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Ragam Beasiswa
Penulis: Amalia Ghaisani
Foto: Fathia and Savira’s personal collection
Setelah menjadi mahasiswa APU, ada banyak kesempatan untuk mendapatkan
beasiswa lainnya yang disediakan oleh pihak kampus, pemerintah Jepang, sampai perusahaan Jepang maupun perusahaan internasional. Untuk mengetahui informasi lebih
lanjut, yuk kita simak artikel berikut!

Fathia Fairuza (2nd
year student, APS,
International Relations
and Peace Studies)
penerima beasiswa
Ando Momofuku 2019

ANDO MOMOFUKU AWARDS
Ando Momofuku Awards merupakan beasiswa yang diberikan langsung oleh Dr. Ando Momofuku. Dalam seleksinya para kandidat akan melewati tahap tes tertulis, presentasi serta interview dalam Bahasa Jepang dan Bahasa
Inggris. Salah satu mahasiswa Indonesia yang berhasil mendapatkannya adalah Fathia Fairuza. Dengan total
beasiswa yang diterima sebesar 500.000JPY, Fathia dapat membuktikan bahwa selain transkrip akademik yang
baik, kita juga harus memiliki visi hidup yang jelas serta bersangkutan dengan jurusan kita sehingga akan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. “Hal yang penting untuk mencapai itu semua adalah dengan mengenali
passion diri sendiri, dan tahu bagaimana untuk mencapai itu kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya”,
ujar Fathia. Fathia dengan prestasinya di berbagai lomba MUN serta kontribusinya di organisasi APUINA, mampu
menginspirasi kita semua untuk mengenali passion kita lebih dalam dan pastinya turut aktif berkegiatan di bidang
akademik maupun non-akademik selama masa perkuliahan di APU.
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RESIDENT ASSISTANCE SCHOLARSHIP

Resident Assistant Scholarship adalah beasiswa yang
diberikan kepada mahasiswa yang terpilih bergabung
dalam organisasi Resident Assistant (RA) untuk tinggal
di AP House. Penerima beasiswa Resident Assistant ini
dibebaskan dari biaya sewa AP House dan bertugas
untuk membimbing mahasiswa APU selama satu tahun
agar siap tinggal di Kota Beppu. Tidak ada syarat dan
ketentuan khusus untuk mendapatkan beasiswa ini,
namun tekad yang kuat sangatlah diperlukan untuk
membantu para resident. Jiwa leadership yang tinggi
juga menjadi faktor penting, mengingat akan banyak
posisi yang mengharuskan penerima beasiswa untuk
memimpin dan mengorganisir suatu kelompok. Sebelum
menerima jabatan sebagai resident assistant, para
calon RA akan mendapatkan bimbingan mengenai
leadership, mental, dan basic skills dari lembaga profesional dengan skala internasional sebelum pergantian
semester dimulai. Savina Wahyudiana akrab dipanggil
Vina merupakan salah seorang penerima beasiswa
Resident Assistant, yang sekarang tengah disibukan
dengan berbagai kegiatan akademik di kampus dan
juga sebagai RA di AP House. “Untuk mendapatkan
beasiswa ini ketahui dahulu jenis beasiswa yang
ditawarkan bentuknya seperti apa dan tanyalah itu
pada diri sendiri apakah beasiswa tersebut akan sesuai
terhadap kepribadian kita,” ujar Savina.

Savina Wahyudiana
(2nd year student,
APS, Environment and
Development)
penerima beasiswa
Resident Assistant

Selain beasiswa yang terlampir di atas, tentunya masih banyak lagi beasiswa yang ditawarkan dari dalam kampus maupun pihak luar kampus seperti Oita Prefecture scholarship, Honours Scholarship for Privately Financed
International Students (JASSO), Nitori Scholarship, dan lainnya. Oleh karena itu, Sobat KICAU tidak perlu khawatir, karena setelah menjadi mahasiswa di APU akan ada banyak sekali kesempatan untuk menerima beasiswa!
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Tahun
Pertama
di APU
Penulis: Ameera Anarha
Foto: Kinar Nisa
Ilustrasi: Safira Marini
Beradaptasi pada perubahan yang cukup signifikan dari bangku SMA ke kuliah
mungkin akan terasa cukup sulit. Namun,
jika diselaraskan dengan persiapan yang
cukup, pasti akan terasa lebih mudah.
Salah satunya dengan mencari tahu
sedikit gambaran tentang bagaimana
rasanya menjadi mahasiswa tahun pertama di APU. Yuk simak artikel berikut ini!

Orientasi dan Entrance
Ceremony
Memulai lembaran baru di jenjang
kuliah tidak pernah jauh dari kegiatan
orientasi. Di APU sendiri, kegiatan
orientasi akan dilaksanakan selama
seminggu. Kegiatannya cukup beragam mulai dari pengenalan lingkungan
kampus, pengenalan aturan di negara
Jepang, kegiatan akademis & non akademis di kampus, dan masih banyak
lagi. Ajang ini juga bisa dimanfaatkan
untuk berkenalan dengan temanteman baru dari beragam negara.
Kegiatan orientasi ini akan ditutup
dengan “Entrance Ceremony”, yaitu
acara selebrasi penerimaan siswa
baru. Di acara ini seluruh siswa baru
dapat mengenakan pakaian tradisional sesuai dengan negara asalnya
masing-masing. Acara ini juga akan
menampilkan berbagai penampilan
dari circles dan clubs di kampus agar
memudahkan siswa baru untuk memilih circles dan clubs sesuai dengan
keinginan dan passion mereka.

Beragam Kegiatan APUINA
Menjadi mahasiswa tahun pertama
tidak berarti harus dipenuhi dengan
kegiatan akademis saja. Beragam
kegiatan menarik dan edukatif juga
ditawarkan oleh komunitas pelajar
Indonesia sendiri atau yang lebih kita

kenal dengan APUINA. Mulai dari
shopping guidance, yaitu pengenalan tempat-tempat belanja di Beppu
oleh kakak-kakak APUINA, berkenalan dengan seluruh mahasiswa
Indonesia di APU melalui acara
perkenalan angkatan, kegiatan
olahraga setiap hari sabtu di gym,
KAMUNA (kelas musik APUINA) dan
KARINA (kelas tari APUINA), dan
masih banyak lagi kegiatan seru
lainnya.

Kelas Bahasa Jepang
Kemampuan berbahasa Jepang tentunya sangat penting untuk berkehidupan di Jepang. Namun, jangan
khawatir bila kemampuan Bahasa
Jepang-mu minim, karena APU akan
mengadakan tes kemampuan Bahasa Jepang di awal tahun ajaran,
yang akan mengarahkanmu ke kelas
Bahasa Jepang yang sesuai dengan
kemampuanmu. Biasanya, mahasiswa tahun pertama akan mengikuti
kelas Bahasa Jepang Foundation
I, II, dan III sebelum akhirnya akan
naik dan mengikuti ke kelas Bahasa
Jepang Intermediate.
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Workshop hari Rabu

Salah satu keunikan yang dimiliki APU adalah
workshop wajib untuk mahasiswa tahun pertama, yaitu “Multicultural Cooperative Workshop”
dan “Study Skills and Academic Writing”. “Multicultural Cooperative Workshop” atau dikenal
lebih dekat dengan istilah MCW adalah workshop yang melibatkan mahasiswa internasional
dan mahasiswa Jepang untuk bekerja sama
dalam satu kelompok dan membuat suatu
project yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki
mahasiswa APU. Sementara, “Study Skills and
Academic Writing” atau SSAW adalah workshop literasi untuk mahasiswa baru agar dapat
mengerjakan academic paper selama 4 tahun
berkuliah di APU.

Multicultural Weeks

APU sangat terkenal dengan keberagaman
latar belakang, negara, dan budaya dari mahasiswanya. Dengan banyaknya keberagaman
yang ada, terciptalah Multicultural Weeks ini,
sebagai wadah untuk mengenal berbagai
kebudayaan dari berbagai negara. Lewat
acara ini, mahasiswa, dosen, staf, dan seluruh
warga APU bisa menyaksikan pertunjukan
dan pameran sekaligus belajar lebih dalam
mengenai negara yang sedang menyelenggarakan acara multicultural week tersebut.
Biasanya, terdapat makanan tradisional juga
yang dijual di cafetaria agar mahasiswa dari
berbagai negara juga bisa mencicipi cita rasa
dari berbagai negara.

AP House Sebagai
Rumah Pertama

Penulis: Stella Budiman, Stephanie Allen
Foto: Carin Audrey
Tempat yang adalah ‘rumah’ pertama bagi para
freshman saat pertama kali sampai di Beppu membawa banyak kesempatan bagi para siswa-siswi baru
untuk menambah koneksi, baik dengan sesama orang
Indonesia, maupun dengan anak-anak internasional
lainnya. Biasanya, floormates di AP House datang
dari berbagai macam negara, seperti Jepang, China,
Thailand, Vietnam, Indonesia, dan masih banyak lagi.
Dengan lingkungan yang sangat beragam, para mahasiswa baru dapat menjadikan ini kesempatan yang
baik untuk memperkenalkan budaya masing-masing
ke satu sama lain.

Single room

Selain sebagai tempat beristirahat, AP House juga
menyediakan berbagai macam aktivitas yang sangat
membantu para freshman untuk beradaptasi dan
mengakrabkan diri dengan lingkungan baru mereka
di Beppu. Kitchen duty merupakan istilah dari piket
dapur yang digilir bagi setiap murid. Aktivitas ini
bertujuan untuk melatih tanggung jawab serta kebersihan para siswa-siswi APU. Acara per lantai, atau
yang biasa disebut Floor Party juga sering diadakan,
dengan tujuan agar para murid dapat berbaur dengan floormates lainnya.

Share room

Salah satu tipe kamar yang ada di AP House adalah
single room. Kalau kamu mendapatkan single room,
kamu tidak akan mendapatkan roommate, namun
kelebihannya adalah kamu memiliki private toilet
di dalam kamar. Shower room dan laundry room
tersedia di lantai kamar single dan termasuk sebagai
fasilitasi yang dipakai bersama. Lantai kamar single
biasanya lebih kecil dari lantai kamar share, namun
hal tersebut tidak mengurangi kesempatan kamu
untuk berteman dengan floormates yang akan tinggal
di lantai kamu.

Tipe kamar lainnya adalah share room. Di tipe share
ini, kamu akan berbagi kamar dengan mahasiswa
berbasis bahasa Jepang. Kamar share sendiri cukup
luas dan tiap kamar memiliki kulkas masing-masing.
Toilet, shower room, laundry room, dan kitchen juga
menjadi common space untuk satu lantai tersebut. Di
setiap lantai share room, terdapat dua dapur yang
dapat digunakan untuk memfasilitasi jumlah penghuninya yang lebih banyak perlantainya dibanding
kamar single.
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Mencari Rumah Idaman
Penulis: Stella Budiman
Foto: Kinar Nisa

Sebagai tempat tinggal pertama bagi para mahasiswa baru, banyak kenangan dari AP House
ini yang akan selalu teringat sampai hari tua. Tetap saja, ada saatnya dimana para murid harus
pindah untuk tinggal di downtown. Artikel ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang
tempat tinggal yang tersedia di kota Beppu setelah para murid keluar dari AP House!
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Meninggalkan AP House akan terasat berat, namun
pindah ke downtown akan membuka lembaran baru
di kehidupan para siswa-siswi APU. Proses move-out
dari AP House bukanlah hal yang mudah. Mulai dari
menentukan di mana akan tinggal, mengepak barang-barang, sampai hari move-out tiba, para murid
diharapkan dapat mengatur semua kebutuhan hidup
mereka sendiri.

APARTEMEN

Akan sangat mudah bagi siswa-siswi untuk bepergian kemana-mana karena semuanya ada di
downtown. Ditambah lagi dengan adanya one-year
bus pass, yang merupakan kartu bis untuk satu
tahun dan dapat digunakan sepuasnya. Walaupun pindahan ke downtown terdengar sulit dan
memakan banyak waktu, namun hidup di downtown
tidak kalah menyenangkan dibanding kehidupan di
AP House.
Ada berbagai macam wilayah di Beppu yang
menjadi lokasi tempat tinggal favorit siswa-siswi
Indonesia. Mochigahama dan Minamisuga Iriguchi
merupakan wilayah-wilayah yang termasuk sebagai
‘pusat kota’ Beppu. Ada banyak apartemen yang
tersedia di daerah Mochigahama dan Minamisuga - mulai dari apartemen dengan 1 kamar sampai
3 kamar. Salah satu alasan dibalik banyaknya
mahasiswa Indonesia yang tinggal di kedua daerah
ini adalah karena Mochigahama dan Minamisuga
dekat dengan berbagai macam tempat seperti
supermarket, restoran, kantor pos, Bank, dan tempat
lainnya. Di tambah lagi dengan banyaknya tempat
part-time atau arubaito di daerah Mochigahama
dan Minamisuga membuat wilayah-wilayah ini
menjadi tempat tinggal favorit para siswa Indonesia
di APU.

AP HOUSE 3

AP House 3 adalah pilihan terbaik bagi mereka yang
masih menginginkan suasana tinggal di asrama
bersama siswa-siswi dari berbagai macam negara.
AP House 3 bisa menjadi tempat tinggal bagi
siswa-siswi yang sudah menjadi murid APU selama
minimal 1 tahun. Siswa-siswi yang ingin tinggal di
AP House 3 hanya perlu membayar kurang lebih
28,000JPY untuk harga sewa kamar, internet, dan
air per bulannya. Berbeda dengan AP House 1 dan
2 dimana listrik sudah ditanggung oleh pihak APU,
siswa-siswi yang tinggal di AP House 3 wajib membayar biaya listrik tergantung dengan pemakaian.
Apabila dibandingkan dengan tempat tinggal lain di
Beppu, AP House 3 terbilang murah karena dengan
harga 28,000 JPY para siswa mempunyai kamar
mandi dan toilet di kamar masing-masing. Jadi
mereka tidak perlu menunggu giliran mandi seperti
di asrama yang dulu.

Merantau Lebih
Jauh ke Benua
Eropa

Bagi kalian yang belum tau, APU juga
menyediakan kesempatan bagi para
mahasiswanya untuk menimba ilmu di
universitas lain, lho. Nah edisi KICAU kali
ini, kita akan mendengar dari Felicia
Marcella tentang pengalaman nya dalam mengikuti program pertukaran pelajar di Kozminski University di Polandia!

Penulis: Dara Ayu
Foto: Felicia’s personal collection

PROFILE SINGKAT:
Nama: Felicia Marcella Susanto
Jurusan: Accounting and Finance,
APM class of 2021

Kenapa tertarik mengikuti program
pertukaran pelajar?
Menurut aku, program APU ini salah
satu oportunitas yang bagus dan sebaiknya jangan di sia-siakan! Karena
kamu hanya harus membayar tuition
dari APU, jadi kalau kamu mendapatkan tuition reduction, program ini
sangat worth to try! Apalagi kalau
kamu berkesempatan ke salah satu
perkuliahan top-notch selain APU!
Apakah ada perubahan yang
signifikan dibandingkan pembelajaran di APU?
Jelas! Karena posisi aku di luar negeri,
jadi otomatis ga bisa sambil kerja
sampingan dan gak perlu repot juga
dengan Inaweek! Dari situ kerasa
banget seketika punya banyak waktu
luang dan gak hanya bisa lebih fokus
dengan tugas, tetapi akhirnya bisa
sempat pergi ke sembilan negara lain
dalam jangka waktu lima bulan.
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Boleh ceritakan sekilas kesan dan
pesan setelah menjalani program
nya?
Meskipun sebagian besar nya sangat
seru, ada beberapa momen yang
tidak disangka dan tentunya kurang menyenangkan, seperti disaat
dompetku dicopet dan sayangnya
aku merasakan langsung dampak dari
rasisme karena program nya berlangsung pada waktu yang ber dekatan
dengan pademi COVID-19. Akan tetapi,
pengalaman yang bisa didapatkan dari
program student exchange APU pastinya tidak akan tergantikan.
Apakah ada saran untuk warga APU
INA yang mungkin tertarik untuk
daftar juga?
Secara aku sendiri adalah anak APM,
menurutku kalian harus cari universitas
dengan akreditasi yang bagus — apalagi yang triple crown, eperti AACSB,
AMBA, dan EQUIS. Oh iya, tentunya

jangan menunda-nunda dalam
pengurusan visa, dan kalau sempat
coba pelajari bahasa dari negara
yang kamu daftar. Selain itu, jangan
lupa untuk menikmati waktumu selama
disana karena kalo based on my
experience, semua orang yang selesai
program ini pasti bilang bahwa mereka ingin ikut lagi!

Wuah, kedengaran nya asyik sekali ya
program nya! Bagi kalian yang tertarik
untuk daftar, ingat-ingat ya saran dari
Felicia! Siapa tau suatu saat nanti
kalian bisa juga belajar di salah satu
universitas ternama sembari mengeksplor kota nya!

Berkeliling Indonesia di
Indonesian Week 2019

Penulis: Athaya Hardono
Foto: Reinardus Darren, Mario Elfandi

Indonesian Week merupakan acara seni dan
kebudayaan tahunan yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui
sederetan pameran dan pementasan seni yang
dilaksanakan dalam waktu seminggu penuh. Indonesian Week ini adalah salah satu dari belasan
rangkaian perayaan Multicultural Week di APU,
yang mana mahasiswa APU diberi kesempatan
untuk mengenalkan budaya negaranya masing-masing secara bergilir. Indonesian Week 2019
mengangkat judul “Unravel Indonesia: Journey
Beyond The Horizon”. “Sesuai dengan tagline
Journey Beyond The Horizon, konsep Indonesian
Week 2019 adalah sebuah perjalanan (journey),
dimana audiens diajak berpetualang menelusuri
Indonesia secara lebih dalam lagi. “Setiap harinya, kita mengada kan acara yang bertemakan
pulau-pulau di Indonesia untuk mengenalkan kearifan lokal dari masing-masing pulau tersebut”,

ujar Iqbal selaku Ketua Acara Indonesian Week
2019.
Pada hari Senin, Indonesian Week 2019 dibuka dengan parade meriah yang menampilkan
gabungan antara tarian tradisional Indonesia
(tari selendang) dan tarian kontemporer (Couple
Dance, Mass Dance dan Color Guard). Pada
hari yang sama, dibuka juga untuk publik sebuah
pameran seni berjudul ‘SumARTra’ yang memamerkan instalasi dan koleksi seni khas budaya Sumatera. Di pameran ini diadakan pula kompetisi
membaca puisi berbahasa Indonesia yang diikuti
oleh mahasiswa internasional dari mancanegara!
Di hari Selasa, Indonesian Week menyuguhkan
sepotong pesona Bali di kampus APU yang dibungkus dalam sebuah pementasan mini dengan
judul ‘TABI: Tales of Bali’. The Wave, sebuah amfi-
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teater di kampus APU, disulap menjadi teater mini khas
Uluwatu lengkap dengan alunan musik gamelan Bali dan
kain motif kotak hitam putih-nya. TABI menampilkan kisah
Ramayana yang dikemas dalam bentuk tari kecak, paduan
suara akapela dan ditutup dengan pertunjukan band.
Acara selanjutnya diadakan pada hari Kamis, dimana
audiens diajak bermain dan berpetualang dalam sebuah
escape room game bertemakan ‘Borneo Quest’ yang
menunjukan kearifan lokal Pulau Kalimantan.
Perayaan Indonesian Week 2019 berakhir pada hari
Jumat dan ditutup oleh pertunjukan teater megah, yang
seringkali disebut sebagai ‘Grandshow’. Grandshow kali
ini berjudul ‘Batavia: The Binoculars of Morality’, yang
menceritakan kehidupan seorang Jurnalis pada era sebelum kemerdekaan dalam memperjuangkan kebebasannya. Setiap tahunnya, Grandshow selalu menampilkan
pertunjukan spektakuler yang merupakan gabungan dari
pementasan drama, tarian dan nyanyian tradisional sampai dengan penampilan band dengan membawa unsur
kebudayaan Indonesia yang masih kental.
Partisipan dari seluruh rentetan acara Indonesian Week
pun tidak terbatas pada hanya mahasiswa Indonesia,
namun juga seluruh komunitas internasional di APU.
Lewat acara ini juga, komunitas Indonesia bisa menjalin
hubungan akrab dengan mahasiswa internasional lainnya,
hasilnya adalah interaksi multikultural yang sudah tidak
asing lagi di lingkungan APU.
“Harapan untuk kedepannya, semoga dengan adanya
Indonesian Week, seluruh komunitas Indonesia, khususnya
warga APUINA bisa terus melestarikan budaya Indonesia
dan dapat membawa semangat nilai-nilai kebudayaan
Indonesia ke lingkungan mancanegara”, tambah Iqbal.

Seputar
Circles dan
Clubs di
APU
Penulis: Amalia Ghaisani
Foto: Rizquna, Satrio, Amalia, and Vincent’s personal
collection

“Kak apa di APU ada semacam ekstrakurikuler untuk menghilangkan penat karena kuliah dan kerja paruh waktu? Kalau
ada, apa saja klub atau circle di APU dan bagaimana cara
untuk bergabung?”
Semacam itulah pertanyaan yang sering muncul ketika sudah
menjadi mahasiswa APU. Berikut ini adalah pembahasan klub
dan circle yang tentunya menarik untuk dicoba dan menambah keinginan kita agar aktif selama masa perkuliahan.

Culture and Arts Clubs:
Nagauta Shamisen Circle
Nagauta Shamisen Circle merupakan perkumpulan para pemain alat musik instrumen tradisional Jepang yaitu Shamisen
yang berbentuk seperti Banjo tetapi memiliki 3 senar dan
biasanya mengiringi penampilan kesenian geisha. Setiap
latihan akan didampingi oleh Sakurai Sensei yang merupakan pemain Shamisen senior terkenal di daerah Kyushu dan
asistennya Kandai Sensei. Rizquna adalah salah satu anggota
klub asal Indonesia selama 2 tahun. Sebagai anggota yang
cukup aktif mengikuti pementasan Shamisen, dalam 3 bulan
ia bisa tampil sekitar 1-2 kali seperti Pentas Mawari Buntai di
Horuto Hall, kota Oita. Dengan membayar kas 500 JPY setiap
bulan dan 1200 JPY untuk biaya sewa kimono pada kesempatan performance di luar kampus. “Kita akan menikmati
pengalaman dan belajar budaya Jepang melalui alat musik
instrumen Shamisen. Selain itu karena mayoritas anggota
merupakan exchange students dari berbagai negara, kita
dapat menambah teman internasional dan berlatih kemampuan berbahasa Jepang dengan teman Jepang juga sensei,”
ujar Rizquna.
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Social Service Club:
CONNEXT ASEAN

APU Student Staff:
Student Activity Station

CONNEXT ASEAN adalah organisasi non-profit yang
didirikan oleh mahasiswa APU yang bertujuan untuk
memperkenalkan budaya dan memberikan edukasi
mengenai kondisi yang sedang dialami di negara ASEAN
seperti masalah pendidikan yang tidak merata, dan
kesenjangan sosial. Pada liburan musim panas Agustus
2019, Satrio Komang menjadi salah satu panitia dalam
kegiatan Indonesia Camp 2019 yang mengunjungi Jakarta, Malang, dan Bali dengan partisipan dari mahasiswa
APU yang berasal dari Jepang, Finlandia, Korea Selatan
dan lainnya. “Dimulai dari mendatangi panti asuhan, sekolah, hingga spot turis selama 14 hari bersama anggota
CONNEXT ASEAN, partisipan akan mempelajari hal-hal
tentang Indonesia sambil menikmati wisata alam dan
budaya Indonesia lalu pastinya bisa menambah teman
baru”, ujar Satrio.

Student Activity Station atau yang disingkat SAS merupakan organisasi mahasiswa yang dibawahi langsung oleh
Student Office dengan membuat exchange program dan
events sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa
APU dan komunitas lokal Beppu. SAS mendapatkan penghargaan Youth of The Year Who is Creating The Future dari
Perdana Menteri Jepang. Kegiatan yang dimiliki SAS antara lain Kannawa Tour, English Workshop, dan Yuai Festival Event. “Dengan bergabung di SAS kita bisa mempunyai
keluarga baru di APU, dan berlatih Bahasa Jepang hingga
level profesional karena para anggota akan terlibat dalam
proses pembuatan acara dengan komunitas lokal di Beppu dan Oita”, ujar Amalia. Setelah terpilih dalam seleksi
anggota SAS, anggota akan mendapatkan seragam serta
jaket berlogo SAS yang tidak dipungut biaya.

Sports Club:
Japanese Archery Club
Japanese Archery Club adalah klub panahan Jepang
yang berfokus melatih fisik, mental, dan pikiran anggotanya. Berbeda dengan klub panahan pada umumnya,
Japanese archery lebih menekanan seni seseorang
dalam membentuk form yang tepat sebelum menembak anak panah ke target. Selain itu, bentuk dari busur
panahnya lebih besar dair panjang busur panah biasa.
Di kegiatan rutinnya diajarkan juga mengenai Shahou-Hasetsu atau yang disebut 8 langkah menembak
anak panah, bertujuan untuk meperlihatkan seni panahan Jepang dengan menggunakan busur yang disebut
Yumi. Vincent merupakan anggota aktif berasal dari
Indonesia sejak tahun pertama menjadi mahasiswa di
APU. “Pengalaman yang dirasakan selama di Japanese
Archery Club adalah dengan biaya yang minim kita
dapat merasakan langsung kesenian olahraga panahan
ala Jepang dan juga bisa menambah teman jepang
maupun mancanegara yang memiliki hobi yang sama”.
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Penulis: Edsel Pragiwaka
Foto: Kinar Nisa
Ilustrasi: Safira Marini

Selain belajar dan mengikutin kegiatan dari cirlces atau clubs, part-time
job atau baito juga merupakan salah
satu kegiatan yang sering dilakukan
mahasiswa APU. Selain mengisi
waktu luang, dengan melakukan
part-time job para mahasiswa dapat
mengasah kemampuan bahasa
Jepang mereka, menghasilkan tambahan uang saku, serta merasakan
kultur kerja organisasi di Jepang.
Tempat kerja untuk melakukan baito
sangat bervariasi, mulai dari bekerja
di restoran, hotel, sampai mengajar
bahasa Inggris pun bisa dilakukan.

On-Campus Baito
Di kampus APU sendiri, banyak sekali
part-time job yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah bekerja
sebagai pegawai di APU Coop. APU
Coop adalah satu-satunya convinience store di APU yang menjual
berbagai macam barang mulai dari
makanan, alat mandi, hingga tiket
pesawat. Banyak sekali mahasiswa
APU yang melakukan part-time job di
Coop dikarenakan jadwal yang fleksibel serta letaknya yang strategis.
Karena berada di kampus, para mahasiswa dapat dengan mudah pergi
ke Coop dan memulai kerja mereka.

Bekerja Paruh Waktu
Setiba di Beppu
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Selain menjadi pekerja di Coop, menjadi Teaching Assistant juga merupakan salah satu parttime job yang bisa dilakukan di kampus. Banyak
sekali kelas di APU yang membutuhkan Teaching
Assistant atau yang lebih dikenal dengan sebutan
TA. TA bertugas untuk membantu dosen dalam
proses pembelajaran seperti memberikan kertas
absensi, membantu saat kegiatan tanya jawab,
dan masih banyak lagi. Selain mendapatkan uang
hasil bekerja, menjadi TA juga dapat memperluas koneksi dengan para professor juga murid
lainnya.

Off-Campus Baito
Untuk part-time job di luar kampus, banyak sekali
pekerjaan yang bisa dilakukan. Bekerja di hotel
adalah salah satu part-time job yang paling
diminati oleh mahasiswa APU. Di hotel, pekerjaan
yang tersedia juga bervariasi. Ada yang bekerja
sebagai juru masak atau menjadi pelayan di
restoran hotel, ada juga yang membantu membersihkan dan mengganti sprei pada kamar hotel,
selain itu menjadi lifeguard di kolam renang hotel
pun bisa dilakukan! Menarik sekali bukan?
Bekerja di restoran juga menjadi salah satu
pilihan yang diminati para mahasiswa APU. Di
restoran itu sendiri, para baitosei (part-time worker) bisa bekerja sebagai pelayan, tukang cuci
piring, ataupun juru masak di restoran tersebut.
Para mahasiswa yang bekerja di restoran sangat
menyukai pekerjaannya karena tak jarang ada
beberapa restoran yang memberikan makanan
gratis kepada para pekerjanya sebagai rasa
terima kasih.
Selain bekerja di hotel dan restoran, mengajar
bahasa Inggris juga menjadi salah satu opsi
yang bisa dilakukan untuk bekerja paruh waktu.
Bagi yang menyukai anak-anak dan fasih berbahasa Inggris, baito ini sangat cocok untuk kamu!
Pekerjaan ini juga dilakukan menggunakan bahasa Inggris, jadi kalau kamu merasa kurang fasih
dalam berbahasa Jepang namun ingin melakukan
kerja paruh waktu, jangan khawatir karena pekerjaan ini tidak mengharuskan untuk menggunakan
bahasa Jepang.
Nah bagaimana? Variasi dari pekerjaan paruh
waktu yang dapat dilakukan saat sampai ke
Beppu sangat beragam bukan? Selain dari
pekerjaan yang disebutkan tadi, masih banyak
lagi pekerjaan yang dapat dilakukan jika ingin
melakukan part-time job. Pastinya saat sudah
sampai di APU, harus selalu ingat bahwa belajar
adalah prioritas utama. Walaupun bekerja paruh
waktu pastinya menyenangkan karena bisa berlatih bahasa Jepang dan menghasilkan uang saku,
jangan sampai kegiatan akademik kalian menjadi
tertinggal ya!
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Beppu dan Sekitarnya
Penulis: Ameera Anarha
Foto: Kinar Nisa, Reinardus Darren

YOKOSO! Selamat datang di Beppu. Kota yang menjadi tuan rumah untuk kampus kita, APU. Kota Beppu, yang
terletak di prefektur Oita ini terkenal dengan hot spring resort atau ‘Onsen’ yang begitu bervariasi. Selain banyaknya Onsen yang ada di Beppu, ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan sembari berkuliah di APU.

Mencoba Pemandian Air Panas
Layaknya seluruh wisatawan yang datang ke Beppu,
mencoba Onsen adalah salah satu hal yang tidak boleh
dilewatkan bila berkunjung ke Beppu. Kota ini menyediakan berbagai macam hot spring resorts dengan harga
yang beragam. Dari kalangan muda hingga tua, bisa
mencoba pengalaman baru di pemandian air panas ini.
Harga untuk mencoba onsen ini pun bervariasi, tergantung pada tempat dan fasilitas yang disediakan.

Wisata Kuliner
Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan saat berada
di Beppu adalah mencicipi berbagai kulinernya yang
beragam dan menggugah selera. Mulai dari makanan
khas Jepang hingga berbagai makanan dari mancanegara pun ada dengan harga yang juga beragam. Jika kamu
adalah penikmat makanan Jepang, kamu bisa datang
dan mencoba berbagai restoran sushi yang ada di Beppu
seperti Kappa Sushi, Sushi Meijin, Kamesho, dan Suiten.
Salah satu yang menarik dari Beppu sendiri, di sini cukup
banyak makanan halal yang tersedia. Misalnya seperti
restoran “Itto Ryu” dimana restoran tersebut menyediakan
Ramen Halal dengan rasa yang tak kalah enak dengan
ramen Jepang pada umumnya. Di Beppu juga tersedia
beberapa kuliner dari berbagai negara seperti makanan
India, Thailand, dan Vietnam yang tak kalah enaknya.

alami niat ke langit dan dapat mengabadikan momen
yang pastinya tidak dapat kita lihat di kota metropolitan seperti Tokyo.

Menjelajah Yufuin, Tetangga Beppu

Berkunjung ke Global Tower
Global Tower terletak di dekat taman kota Beppu. Harga
tiket masuknya sendiri hanya 200 JPY untuk anak anak dan
300 JPY untuk dewasa. Di tower ini, pengunjung bisa melihat
pemandangan 360 derajat kota Beppu dari glass box besar
yang terletak di atas Global Tower. Global Tower memberikan pemandangan yang menakjubkan dari ruang observasi,
terutama dengan kota Beppu yang dikelilingi oleh pegunungan serta lautan yang memberikan pemandangan kota yang
indah. Sebagai kota yang penuh dengan tempat pemandian
air panas, pengunjung dapat melihat uap dari sumber panas

Salah satu kota yang tak kalah menarik dengan Beppu
adalah Yufuin. Kota ini menawarkan pemandangan
cantik, disertai berbagai objek wisata yang menarik.
Waktu terbaik berkunjung ke Yufuin adalah saat bulan
Oktober-November atau pada saat musim gugur
dimana daun-daun di pepohonan mulai berganti
menjadi warna oranye kemerahan. Kota Yufuin dapat
dijangkau dengan kereta, bus, maupun mobil dari kota
Beppu. Perjalanannya sendiri memakan waktu sekitar
1 jam menggunakan bus. Sesampainya di Yufuin, turis
disuguhkan dengan banyak sekali toko makanan kecil
yang lezat dengan harga yang berkisaran antara 4001000 JPY. Misalnya mencicipi cheesecake khas Yufuin.
Cheesecake ini memiliki tekstur dan rasa yang lezat,
dan hanya bisa ditemukan di Yufuin, loh! Selain itu,
kamu juga dapat berkunjung ke Yufuin Floral Village.
Disana, terletak beberapa toko merchandise “Ghibli”
dengan bentuk bangunan yang menyerupai desa dari
produksi film “Ghibli”. Setelah berjalan jauh menyusuri
kota “Yufuin” kamu akan menemukan Danau Kinrin dimana danau tersebut merupakan salah satu landmark
dari Kota Yufuin.
Keindahan dan keunikan kota Beppu menjadi hal
teristimewa sendiri bagi kita, sebagai penduduknya.
Berbagai hal seru sudah menunggumu di sini. Tunggu
apa lagi? Sampai bertemu di Beppu!

Panduan Belanja
di Beppu
Penulis: Reynaldo Assana
Foto: Kinar Nisa

Ke Jepang menjenguk kakek
Lama tak nampak, batang hidungnya
Shopping guidance bareng adek adek
Belanja mana ya kak enaknya?
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Elektronik / Perlengkapan Rumah

Yamada Denki – Tempat ini jawaranya barang
elektronik di Beppu. Dari nintendo switch, bola lampu,
sampai alat cukur semua tersedia disini. Staffnya pun
bisa berbahasa Inggris yang membuat tempat ini sangat convenient untuk pendatang baru di Beppu.
Hirose Home Center – Bagi kalian yang ingin mencari
peralatan masak seperti panci dan rice cooker, ini dia
tempatnya. Letaknya di Mochigahama, yaitu salah
satu daerah favorit untuk tinggal di downtown.

Belanja Bulanan

Gyomu – Supermarket ini tergolong baru dan notabene terlengkap di Beppu. Dari Indomie, bumbu masak
internasional, roti, ayam siap masak (sudah diberi
bumbu), dan aneka ragam frozen food tersedia di
tempat ini. Menariknya lagi di supermarket ini banyak
sekali pilihan makanan halal mulai dari bumbu masak
sampai daging sapi!
MaxValu – MaxValu adalah supermarket 24 jam yang
membuat tempat ini sering dikunjungi pelajar mulai
dari pagi hari hingga malam. Selain kebutuhan pokok,
tempat ini juga menjual obat-obatan. Di tempat ini
juga, kamu bisa membeli buah-buahan dan daging

diskon lho! Jangan lupa tapi datangnya setelah jam 5
sore ya!

Obat - Obatan

Seims – Selain menjadi toko obat yang tergolong
lengkap, Seims juga menjual berbagai macam keperluah sehari-hari seperti tisu toilet, sabun, dsb. Selain
itu variasi makanan instan dan snack juga bisa ditemui
di supermarket ini.

Online Shop (Facebook)

Mini Share – Platform ini disediakan oleh para pelajar
APU untuk mempermudah jual beli barang bekas maupun baru menggunakan Facebook. Bagi kalian yang
akan pindah ke downtown dan ingin membeli furniture
rumah, kalian bisa membeli barang bekas dari Mini
Share dengan kondisi bagus dan harga murah loh!
Tentunya jangan lupa di check dulu barangnya ya!
Pasar loak APU INA – Para pelajar dari komunitas
Indonesia juga membuka grup pasar loak dengan
tujuan jual beli barang antar komunitas Indonesia.
Barang-barang yang ditawarkan juga terkadang
lebih “Indonesia” dibanding toko sebelah, antara lain:
bumbu masak, cabe, indomie, dll.
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