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BENTUKLAH

DUNIA ANDA!
Kebebasan, Perdamaian dan Kemanusiaan.
Pengertian antar bangsa.
Inilah wujud wilayah Asia Pasifik di masa mendatang.
Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) pertama kali dibuka pada tahun 2000
dengan gagasan gagasan tersebut diatas. Dari sini terbentuk sebuah
lingkungan pembelajaran dengan keragaman budaya, yang bertujuan untuk
mencetak pemimpin-pemimpin global disemua bidang industri. Dalam tujuh
belas tahun terakhir, tujuan ini bukan hanya telah dicapai, namun juga telah
dilewati, dengan ribuan pelajar yang berasal lebih dari seratus tiga puluh
negara, datang dan berkumpul untuk belajar hidup berdampingan antar
budaya, menjadi pemimpin bisnis yang bertanggung jawab, dengan
perkembangan yang berkelanjutan. Dengan pendidikan dan pengetahuan
global, mahasiswa APU secara aktif mempunyai bagian dalam menemukan
solusi terhadap berbagai masalah dunia yang dihadapi.

Jalan untuk membentuk dunia dan sekitar Anda, dimulai di APU
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5.848
50,3%
140+

Total jumlah
mahasiswa

Mahasiswa
Internasional

Organisasi yang dipimpin
dan dijalani oleh mahasiswa
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APU BERDASARKAN ANGKA

90

Negara dan Wilayah
asal mahasiswa

25
138

Negara dan Wilayah
asal tenaga pengajar

Negara dan Wilayah
yang diwakili oleh alumni

138

Institusi yang bekerja sama
untuk program pertukaran
pelajar di

88
4.116

46 Negara

Duta Besar anggota
komite penasihat APU

91,6%

Persentase lulusan
yang berhasil
mendapatkan pekerjaan

Terpilih sebagai

“Top Global UniverSIties”
oleh pemerintah Jepang pada tahun 2014

Penerima beasiswa
APU dan eksternal

Universitas ketiga di Jepang yang
terakreditasi

AACSB
APU BERDASARKAN ANGKA
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YANG

PENDIDIKAN

MENGINSPIRASI ANDA
Penuh dengan gairah, keingintahuan, petualangan, kreativitas, motivasi, terdorong untuk melakukan sesuatu yang besar….
Ini merupakan beberapa ungkapan yang mendeskripsikan mahasiswa APU. Mereka sangat tertarik untuk terlibat dalam
beberapa kegiatan; mempelajari bahasa baru, memahami budaya baru, menjelajahi bisnis global dan menyelesaikan
bermacam-macam masalah di komunitas yang tersebar di seluruh dunia. Dengan menggabungkan pola pikir ini dengan
sebuah sistem pembelajaran yang berstandar dunia seperti yang ditawarkan di APU dan Anda akan memiliki sebuah
generasi pemimpin global yang dinamis. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan lingkungan unik ini, yang
memfasilitasi Anda dengan sarana dan pengalaman yang dibutuhkan untuk berhasil di tingkat dunia.

SESUAIKAN PEMBELAJARAN ANDA
Sementara Jepang adalah pusat kehidupan di APU, kami menawarkan pendidikan yang berfokus Internasional. Sebagian besar
kelas di APU dapat diambil dalam bahasa Inggris atau Jepang. Anda dapat memilih salah satu dari dua fakultas untuk program
Sarjana yaitu Asia Pacific Studies (APS) dan International Management (APM) dalam bahasa pilihan Anda. Anda dapat
menyesuaikan pembelajaran Anda dengan mengambil kelas-kelas dari jurusan pada masing-masing fakultas untuk merancang
jalur akademis yang berhubungan dengan masa depan Anda.

BELAJAR DALAM BAHASA INGGRIS, FASIH BERBAHASA JEPANG
Menguasai lebih dari satu bahasa bukanlah suatu tujuan bagi mahasiswa APU – melainkan sebuah keharusan. Mahasiswa yang
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar diwajibkan untuk mendalami bahasa Jepang, dan demikian pula
sebaliknya. Ingin menambah bahasa yang Anda kuasai? APU membuat hal ini mungkin

TENAGA PENGAJAR KELAS DUNIA
Dengan tenaga pengajar yang berkualitas tinggi berasal dari dua puluh lima negara, serta berpengalaman langsung di dunia
internasional, memberikan sebuah dimensi baru dalam pembelajaran yang praktikal di dalam kelas. Mahasiswa juga dapat
mempelajari persoalan-persoalan yang berpengaruh pada lingkup global, langsung dari para ahli yang telah mengasah
kemampuan mereka di dunia Internasional dalam pengembangan inovasi-inovasi baru selama puluhan tahun

FOKUSKAN KEPADA DIRI ANDA
Sistem pembelajaran yang interaktif di APU menciptakan kesempatan bagi Anda untuk berdiskusi secara aktif dengan mahasiswa
lainnya dari berbagai negara dalam setting ruang kelas yang penuh ragam. Anda pun dapat menjadi pelajar mandiri dan proaktif,
yang mampu berpikir secara kritikal dan kreatif tentang persoalan-persoalan dunia

BERKEMBANG DI LUAR RUANG KELAS
Pembelajaran di APU tidak hanya dilakukan dengan membaca buku dan hadir di kelas. Tapi kami menginginkan Anda untuk
mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan berdampak tidak hanya di luar kelas tapi juga di dunia. Kesempatan terlibat dalam
berbagai kegiatan, seperti studi banding, pertukaran pelajar, konferensi, kompetisi akademik, hingga kegiatan bakti sosial dan
magang menanti anda di APU.

Fakultas
Fakultas International Management (APM)
Sarjana Bisnis Administrasi
Bachelor of Business Administration (BBA)

Fakultas Asia Pacific Studies (APS)
Sarjana Ilmu Sosial
Bachelor of Social Science (BSocSc)

Jurusan
. Inovasi dan Ekonomi
. Marketing
. Manajemen Strategi dan Organisasi
. Akuntansi dan Keuangan
. Lingkungan dan Pembangunan
. Pelayanan dan Pariwisata
. Hubungan Internasional dan Studi Perdamaian
. Budaya, Masyarakat, dan Media

Anda memerlukan 124 kredit untuk lulus. Ditempuh dalam waktu empat tahun. Selain itu, ada juga pilihan untuk lulus dalam waktu tiga atau
tiga setengah tahun.
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AKADEMIK
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GAMBARAN SEMINAR : TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

MANAJEMEN
INTERNASIONAL

[APM]

FAKULTAS

Sarjana Bisnis Administrasi/
Bachelor of Business Administration (BBA)
Kembangkan perspektif global, etika bisnis serta kemampuan
anda dalam pemecahan masalah di fakultas ini untuk terjun
sebagai pemimpin bisnis internasional di masa yang akan datang.
Fakultas Manajemen Internasional terakreditasi oleh
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB
Internasional), yang secara luas dianggap sebagai tingkat
akreditasi tertinggi untuk sekolah bisnis di seluruh dunia.
Artinya, Anda dapat menikmati pendidikan kelas dunia dan
mendapatkan akses ke berbagai kesempatan pertukaran
dengan mitra sekolah bisnis terbaik di seluruh dunia.
Mahasiswa fakultas APM memulai studi mereka dari
konsep-konsep inti tentang manajemen, kemudian
menjuruskan studi mereka ke bidang-bidang yang sesuai
dengan minat masing-masing. Sebuah mata pelajaran puncak
pada tahun terakhir akan melibatkan Anda pada diskusi bisnis
real-time dengan eksekutif perusahaan dan menantang Anda
menggunakan kemampuan bisnis yang utama. Anda juga akan
didorong untuk mengikuti kompetisi kasus bisnis yang
diadakan di kampus dan tingkat internasional.

Jurusan - Jurusan
Inovasi dan Ekonomi

Manajemen Strategi dan Organisasi

Di jurusan ini, mahasiswa belajar tentang hal-hal yang menghasilkan

Jurusan ini berfokus pada penetapan tujuan, prinsip, dan juga

inovasi, cara-cara mengelola produksi dan prinsip ekonomi yang

pengembangan metode bagi sebuah perusahaan untuk menghadapi

mendasari konsep-konsep tersebut. Jurusan ini ditujukan bagi

tantangan perubahan kebutuhan sosial. Apabila Anda bercita-cita

mahasiswa yang ingin berkontribusi pada pembangunan global

untuk berwirausaha atau melanjutkan bisnis keluarga, jurusan ini tepat

melalui bisnis atau pemerintahan.

untuk Anda.

Marketing

Akuntansi dan Keuangan

Teori dan metode yang diperlukan untuk dapat berhasil menyediakan

Kesehatan sebuah perusahaan dinilai dari aliran keuangan perusahaan,

produk dan jasa ke pasar global merupakan fokus dari jurusan

yang dikenal dengan ilmu akuntansi, sedangakan ilmu keuangan focus

Marketing. Anda akan belajar untuk mengidentifikasi metode yang

pada penggalangan dan pengelolaan dana yang dibutuhkan untuk

paling efektif untuk menghubungkan produksi ke konsumen akhir

aktifitas perusahaan. Mata kuliah dijurusan ini akan membantu Anda

serta cara menentukan jumlah dan harga produksi.

membangun sebuah dasar yang kokoh mengenai area-area tersebut,

Melakukan bisnis di masa kini lebih dari sekedar memaksimalkan
keuntungan. Keberlanjutan juga harus dipertimbangkan, karena tidak hanya
penting terhadap masyarakat global dan lingkungan, namun juga terhadap
kesuksesan sebuah bisnis. Peningkatan kesadaran terhadap isu yang
berkembang oleh para pemegang saham akhir-akhir ini, tidak hanya
memberikan gambaran dan perhatian positif terhadap bisnis tapi juga yang
memberikan kembali pada lingkungan masyarakat luas, namun juga
menjadi faktor bagi para pencari kerja. Karyawan kini lebih memilih
organisasi-organisasi yang dikelola dengan kejujuran dan transparansi serta
memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Dalam kelas ini, Anda akan belajar berpikir secara kritis dan menganalisi
lanskap bisnis saat ini dari sudut tanggung jawab sosial dan pengelolaan
berkelanjutan. Kami akan meninjau dan membahas kebijakan, inisiatif, dan
praktek berbagai bisnis, dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi
berbagai fungsi sebuah perusahaan, seperti operasional, penjualan dan
pemasaran, sumber daya manusia, dll. Seminar tahun ketiga ini juga
dirancang untuk mengasah kemampuan penelitian Anda jika Anda
bertujuan menulis thesis di tahun keempat. Sebagai bagian dari proses ini,
saya akan memandu Anda dalam mencari pertanyaan penelitian Anda.
Saya juga akan mendorong Anda untuk melihat isu-isu terhadap berbagai
dinamika internasional dan menentukan bagaimana Anda dapat
berkontribusi pada masyarakat global secara bertanggung jawab dan
berkelanjutan.
Sebagai nasihat pribadi, saya meminta Anda mulai mengembangkan
kemampuan kompetitif dan nilai profesional selagi Anda masih menjadi
mahasiswa. Setelah lulus dari universitas, Anda akan memasuki dunia nyata
dimana para organisasi mencari mereka yang memiliki talenta unik dan
kemampuan luar biasa. Pikirkan tentang apa yang bisa Anda tawarkan yang
berbeda dari yang lain dan membuat para organisasi bersedia membayar
Anda. Jangan berhenti mengevaluasi, meningkatkan, dan memanfaatkan
keunggulan kompetitif. Dengan pola pikir seperti ini, saya yakin Anda dapat
berhasil menjadi CEO terhormat, pengusaha, konsultan, pemimpin
perusahaan multinasional, atau peranan lain yang ingin Anda capai.

Profesor Rebecca Chunghee Kim (Korea)
Gelar: Ph.D. (Penelitian Manajemen), University of Strathclyde

Dalam mata kuliah ini, kami didorong untuk mengambil pendekatan
360-derajat terhadap pengambilan keputusan, yang membawa kami untuk
memeriksa secara teliti bagaimana kemungkinan konsekuensi dari tindakan
kita mempengaruhi setiap pemegang saham dalam sebuah bisnis. Melalui
pendekatan ini, kami mempelajari cara membuat situasi yang saling
menguntungkan agar bisnis tersebut tidak hanya memenuhi tugas ekonomi
dan hukumnya, namun juga membuat kontribusi sosial. Memperoleh baik
pengetahuan teoritis dan kesadaran terhadap praktek bisnis terbaik dalam
mata kuliah ini mempersiapkan saya untuk mimpi saya menjadi seorang
eksekutif tingkat atas dan memulai sebuah perusahaan konsultan saya sendiri
yang membantu para bisnis mempraktikkan tanggung jawab sosial mereka.
Kehidupan saya di APU sangat memuaskan karena saya telah memiliki
kesempatan untuk tidak hanya mendorong akademik saya dalam mata kuliah
multidisiplin seperti ini, namun juga untuk membuat teman-teman dari banyak
negara hingga perbedaan apapun menjadi “terasa normal”. Sambil
meningkatkan pengetahuan, saya juga bekerja dengan banyak orang-orang
hebat dalam beberapa organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Saya
menjadi lebih mandiri dalam mengurus diri sendiri, percaya diri dalam
menemukan jalur karir, dan bersemangat dalam memanfaatkan semua
peluang yang tersedia untuk saya. Tetapi di atas itu semua, saya belajar
bahwa menjalain pertemanan dan saling mendukung untuk pencapaian baru
sangatlah penting karena sebuah pencapaian tidak bisa dinikmati sepenuhnya
jika tidak ada yang bisa menikmatinya bersama-sama dengan Anda.

Jareef Bin Martuza (Bangladesh)
APM, Mahasiswa Tahun Ketiga

dan juga menerapkan pengetahuan Anda dalam konteks internasional.
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GAMBARAN SEMINAR: BUDAYA,
MASYARAKAT DAN MEDIA

FAKULTAS

Kebanyakan mahasiswa yang mengambil seminar saya dalam Budaya,
Masyarakat dan Media melakukannya karena mereka tertarik untuk belajar
lebih banyak setelah menyelesaikan salah satu mata kuliah saya. Mata kuliah
ini menyediakan dasar untuk studi lebih lanjut karena berfokus terhadap
topik-topik dalam edukasi, sejarah dan agama, dan menawarkan pendekatan
multidisiplinari dalam pemahaman topik-topik tersebut dengan
menggabungkan studi budaya, sosiologi, dan studi media.

STUDI ASIA
PASIFIK
[APS]

Dengan bergabung dalam seminar ini, Anda akan menjelajahi minat Anda
dalam Budaya, Masyarakat Media, dengan menawarkan semangat
penyelidikan bersama, Anda akan merancang sebuah proyek penelitian yang
menyeluruh di bawah bimbingan saya. Tujuan saya adalah membuat Anda
bertransisi dari seorang mahasiswa—dimana seseorang memberitahu Anda
apa yang Anda pelajari, kapan Anda belajar, mengapa Anda belajar, dan
bagaimana caranya belajar—menjadi pelajar independen, dimana Anda
membuat keputusan-keputusan tersebut sendiri. Di akhir seminar ini, Anda
akan menghasilkan dan mempresentasikan sebuah artikel yang mendalam
tentang topik pilihan dengan melakukan hal ini, anda memperoleh baik
keterampilan berbicara di depan umum maupun keterampilan menulis
akademik yang menguntungkan untuk berbagai macam karir.

Sarjana Ilmu Sosial/
Bachelor of Social Science (BSocSc)
Pada fakultas APS, APU menantang Anda untuk dapat
mengatasi berbagai isu global dan membangun cara pikir
baru, berpikir untuk menghadapi hambatan secara langsung.
Anda akan menggabungkan pelajaran dari berbagai area studi
untuk mendapatkan pemahaman yang luas dari sistem politik,
ekonomi, masyarakat dan budaya di Asia Pasifik sambil
meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan, dan
teknologi informasi. Di antara semester kedua dan keenam,
Anda akan dapat memilih sebuah area studi untuk mengambil
spesialisasi dan memulai penelitian dan studi yang lebih
mendalam. APS mempersiapkan Anda untuk berbagai karir di
pemerintahan, organisasi internasional, media, industri wisata
dan perusahaan multinasional

Jurusan – Jurusan
Lingkungan dan Pembangunan

Hubungan Internasional dan Studi Perdamaian

Pembangunan yang berorientasi keuntungan telah membawa banyak
masalah terkait lingkungan dan lainnya. Pembangunan yang
berkelanjutan merupakan permasalahan yang mendesak di zaman ini.
Jurusan ini mengatasi pertanyaan mengenai pembangunan
berkelanjutan dalam kaitannya dengan upaya untuk menyeimbangkan
pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Anda juga akan
membahas kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam sistem dan
undang-undang yang jelas di setiap negara dan wilayah.

Jurusan ini memungkinkan Anda untuk menggali lebih dalam isu isu
tentang penyelesaian konflik dan pembentukan perdamaian serta
menumbuhkan kemampuan untuk menangani isu-isu global yang
semakin kompleks untuk menjadi seorang ahli di masa depan.
Pembelajaran anda didasarkan kepada tiga disiplin ilmu yaitu hukum
internasional, ilmu politik dan ekonomi serta membantu Anda
mendapatkan keterampilan berpikir secara kritis yang diperlukan dan
pendekatan berorientasi pada kebijakan sehingga dapat membantu
anda untuk berhasil dalam bidang hubungan internasional,
penyelesaian sengketa dan perdamaian

Pelayanan dan Pariwisata
Pertukaran budaya dan promosi industri daerah melalui pariwisata
sangat penting untuk pengembangan kawasan Asia Pasifik, Jurusan
ini mengeksplorasi beberapa aspek pariwisata melalui lensa budaya,
masyarakat dan komunitas. Anda akan fokus pada teori dan praktek
manajemen perhotelan yang berkaitan dengan industri pariwisata,
kesehatan, layanan dan kesejahteraan
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FAKULTAS STUDI ASIA PASIFIK

Budaya, Masyarakat, dan Media
Jurusan ini mengajarkan Anda menganalisa masyarakat, budaya, dan
nilai-nilai Asia Pasifik untuk memperdalam pemahaman mengenai
masalah-masalah yang dihadapai oleh dunia ini. Tugas-tugas
mahasiswa akan mencakup pembelajaran tentang teknologi informasi,
budaya, dan media baru. Diharapkan, mahasiswa akan mendapatkan
sudut pandang global, keterampilan dasar tentang media dan
kemampuan untuk melihat Asia Pasifik dari berbagai sudut pandang

Pandangan multidisiplinari dan keterampilan yang Anda peroleh dari seminar
penelitian saya akan memungkinkan Anda untuk memenuhi syarat untuk
sekolah pascasarjana dalam berbagai bidang melebihi dari studi sinema
hingga sosiologi. Beberapa dari mantan siswa saya memperoleh posisi di
sektor swasta, bergabung dengan perusahaan internasional besar dan bisnis
kecil baik di Jepang maupun di luar negeri. Beberapa memasuki sektor
publik, bekerja untuk NGO, NPO, dan lembaga pendidikan. Beberapa siswa
juga telah memiliki karir yang sukses dalam performa musik dan produksi
media, sementara salah satu lulusan baru memasuki sekolah kedokteran.
Langit adalah batasnya untuk pencapaian para lulusan Budaya, Masyarakat
dan Media, dan saya menghubungkan jajaran hasil yang hebat ini kepada
kombinasi pengetahuan ilmu sosial dan kemanusiaan mereka dan
keterampilan penelitian yang kuat yang dikembangkan dalam lingkungan
yang suportif. Sepanjang waktu Anda bersama saya di APU, saya akan
mendorong Anda untuk berjuang menuju tiga tujuan menyeluruh:
mengembangkan keterampilan yang berguna, belajar merawat diri sendiri,
dan menemukan kebahagiaan Anda. Saya juga akan mengingatkan Anda
bahwa sebelum Anda dapat membentuk dunia Anda, Anda perlu memahami
dunia Anda secara penuh.

Profesor Joseph Progler (Amerika Serikat)
Gelar: Ph.D. (Studi Amerika),
University at Buffalo, The State University of New York

Dua keterampilan paling berharga yang saya dapatkan dari kelas seminar
ini adalah untuk berpikir secara kritis dan untuk berpikir secara logis. Saya
juga mempelajari bahwa memahami cara membangun dan melaksanakan
penelitian independen dapat menuntun seseorang mencapai tujuan yang
lebih besar dalam hidup. Dengan demikian, saya telah menentukan bahwa
saya ingin mengejar sebuah karir akademik sebagai seorang profesor.
Minat ini didorong oleh tidak hanya kesenangan saya dalam menulis
sebuah thesis, namun juga melalui kerja paruh waktu saya di APU sebagai
tutor menulis, penasihat rekan bahasa, dan asisten dosen. Saya percaya
bahwa sebagai seorang akademik, saya dapat bekerja sesuai dengan
minat saya sambil berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan
pemahaman kepada generasi yang akan datang
Dibawah pengawasan berpengetahuan, teliti, dan peduli Profesor Progler,
saya tidak hanya memperoleh pengetahuan dalam studi sosial, antropologi, dan media, tetapi juga mengembangkan sebuah pola pikir untuk
melihat hal-hal secara menyeluruh sementara mengamati detailnya. Lebih
dari sekedar akademisi, Profesor Progler sering menggabungkan
keterampilan hidup yang penting di dalam kelasnya, seperti bagaimana
caranya mengurus diri sendiri tanpa gagal untuk menjaga orang lain. Saya
sangat bahagia bahwa saya telah menjadi orang yang lebih bertanggung
jawab dibawah bimbingannya.
Menyelesaikan studi sarjana Anda adalah sebuah masa transisi dimana
Anda harus membuat keputusan-keputusan penting untuk masa depan
Anda. Apa pun pilihan yang akhirnya Anda pilih, biarkanlah menjadi pilihan
yang berguna dan menyenangkan.

Hong Ngoc Doan (Viet Nam)
APS, Mahasiswa Tahun Keempat
FAKULTAS STUDI ASIA PASIFIK
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OLEH

TERHUBUNG

MENGUASAI BAHASA JEPANG
Sebagai mahasiswa yang menggunakan bahasa Inggris sebagai

BAHASA

bahasa pengantar, Anda juga akan diwajibkan untuk mengambil kelas

Komunikasi adalah langkah pertama menuju
pemahaman internasional, dan bahasa adalah alat
utama untuk mencapai pemahaman tersebut.
Mempelajari bahasa baru juga akan memberi Anda
pemikiran yang baru yang akan memperkaya sudut
pandang Anda. Kuasailah bahasa melalui kelas
bahasa di APU dan Anda akan mendapatkan
keuntungan lebih untuk karier Anda, baik itu di
Jepang atau tempat lainnya.

harus mengambil kelas bahasa Inggris).

Selama ini saya memiliki keinginan untuk mempelajari bahasa dan
menjadi poliglot. Jadi, saat ada sebuah kesempatan untuk belajar
di APU dan belajar bahasa Jepang, saya tanpa ragu memilih
untuk kuliah di tempat ini. Untuk saya, bahasa Jepang adalah
sebuah bahasa berbeda, tidak susah adalah kata kuncinya. Tanpa
pengalaman sama sekali, saya memulai belajar bahasa Jepang di
sesi yang dibuat untuk mempelajari Hiragana dan Katakana di AP
House saat masa orientasi mahasiswa baru. Saat kelas mulai,
saya mengambil bahasa Jepang Dasar I, II dan III dan
melanjutkan pembelajaran saya ke yang menengah. Waktu itu
merupakan waktu yang sangat menegangkan namun saya
melihat kemajuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan
bahasa Jepang saya miliki pada awal masuk APU. Memiliki
pekerjaan paru waktu di Beppu membantu saya seperti sebuah
program bahasa yang menyeluruh karena saya harus

bahasa Jepang sebagai bagian penting dari gelar sarjana Anda. APU
menawarkan semua tingkatan, dari pemula sampai lanjutan untuk

Daftar SUBJEK

Berikut adalah daftar subjek untuk tahun akademik 2017, berlaku mulai 1 April 2017, berlaku untuk mahasiswa yang masuk April 2017 dan seterusnya.
Sedangkan untuk mahasiswa yang masuk sebelum April 2017 akan melanjutkan kurikulum sebelumnya.

mahasiswa, baik yang memiliki pengalaman belajar bahasa Jepang
atau tidak, yang sesuai dengan kemampuan Anda. (Sebaliknya,
mahasiswa yang menggunakan bahasa Jepang sebagai pengantar

KEMAMPUAN MULTIBAHASA
Jika Anda berniat mempelajari lebih dari satu bahasa ketika di APU,
kami juga menawarkan mata kuliah bahasa-bahasa Asia Pasifik
seperti bahasa Cina, Korea, Malay/Indonesia, Spanyol, Thailand, dan
Vietnam. Anda juga dapat menambah keterampilan berbahasa Anda
dengan berpartisipasi di program bahasa khusus APU (APU’s
Language Immersion Program) yang tersedia di berbagai negara di
dunia.

berkomunikasi dengan orang Jepang asli yang otomatis
membuat saya mengulang apa yang saya telah pelajari di kelas.
Dari semua bahasa Jepang yang saya pelajari, saya mengerti
atau ‘wakarimashita’ merupakan kata favorit saya. Kata ini
membawa saya ke masa-masa awal ketika saya sama sekali
tidak mengerti bahasa Jepang. Sekarang, bisa menggunakan
kata ini memberikan perasaan yang menakjubkan karena ini
menunjukkan bahwa saya mengerti apa yang orang lain ucapkan
kepada saya. Saya mendorong Anda untuk tidak pernah takut
akan kesalahan ketika mempelajari bahasa Jepang karena,
dengan kesalahan Anda akan meningkatkan kemampuan Anda.

Karlton W. Kaunga (Kenya)
APS, Mahasiswa Tahun ke-dua

LIBERAL ARTS SUBJECTS
APM Bridge Program
APS Bridge Program
Bioethics
Career Design ・
I II・III・IV
Computer Literacy
Constitution of Japan
Culture and Society of the Asia Pacific
Data Mining
Database Systems
Economy of the Asia Pacific
Environmental Science
Geography of the Asia Pacific
Health Science
History of the Asia Pacific
Intercultural Fieldwork ・
I II
Internet Technology Integration
Internship
Introduction to Culture and Society
Introduction to Development Studies

Introduction to Economics
Introduction to Environmental Studies
Introduction to GIS
Introduction to Intercultural Communication
Introduction to International Relations
Introduction to Media Studies
Introduction to Peer Leader Training
Introduction to Political Science
Introduction to the Internet
Introduction to Tourism and Hospitality
Japanese Art of Flower Arrangement
Japanese Art of Tea Ceremony
Japanese Culture and Society
Japanese Economy
Japanese Geography
Japanese History
Languages of the Asia Pacific
Legal Studies
Logical Thinking and Framework

Media Production Lab
Multicultural Collaborative Workshop
Negotiation Skills
Overseas Learning Design
Peace, Humanity and Democracy
Peer Leader Training ・
I IIA・IIB
Programming
Psychology
Religions of the Asia Pacific
Special Lecture (ICT)
Special Lecture (Japanese Studies)
Special Lecture (Liberal Arts Subject)
Statistics
Studies of Multicultural Comparison
Study Skills and Academic Writing
Traditional Japanese Arts
Volunteer Activities

LANGUAGE EDUCATION SUBJECTS
Japanese Language Classes
Business Communication in Japanese A・B
Career Japanese
Japanese Course
(Foundation/Intermediate/Pre-Advanced/Advanced)
Japanese for Lectures
Japanese Project A・B・C・D・E・F
Language and Culture in Japan
Language and Social Topics in Japan
English Language Classes
English Course
(Elementary/Pre-Intermediate/Intermediate/
Upper-Intermediate/Advanced)
English for Business Presentations

English for Business Writing
English for Discussion and Debate
English for Journalism
English Project 1・2
Extensive Reading in English of the Media
Asia Pacific Language Classes
Chinese I – IV
Korean I – IV
Malay/Indonesian I – IV
Spanish I – IV
Thai I – IV
Vietnamese I – IV

Specific Language Classes
English Proficiency Preparation Course ・
I II・III
Intensive Language Learning Overseas
Introduction to Asia Pacific Languages
Introduction to Official Languages of the United
Nations I – French
Introduction to Official Languages of the United
Nations II – Russian
Introduction to Official Languages of the United
Nations III – Arabic
Japanese Language Teaching
Japanese Linguistics for Japanese Language
Education
Special Lecture (Language Education Subject)
TESOL

APM SUBJECTS
Required Subjects
Accounting I
Advanced Mathematics
Business Ethics
Finance
Fundamental Mathematics
Global Management (Capstone)
Introduction to Management
Introduction to Marketing
Legal Strategy in Business
Management of Human Resources and
Organizational Behavior
Production Management
Strategic Management & Organization (SMO)
Advanced Human Resource Management
Advanced Organizational Behavior
Brand Management
Entrepreneurship
Family Business Management
International Logistics
International Transactions
Service Management
Special Lecture in Strategic Management &
Organization
Strategic Management
Supply Chain Management

Accounting & Finance (AF)
Accounting II
Advanced Accounting
Auditing
Corporate Finance
Cost Accounting
Financial Accounting ・
I II
Financial Market and Institutions
International Accounting
International Finance
Investment and Securities Analysis
Investment Strategy
Management Accounting
Special Lecture in Accounting
Special Lecture in Finance
Innovation & Economics (IE)
Asian Economy
Development Economics
Entrepreneurship
International Economics
International Political Economy
Macroeconomics
Microeconomics
Operations Research
Product Development
Special Lecture in Economics
Special Lecture in Innovation

Technology Management
Marketing (M)
Brand Management
Consumer Behavior
E-Commerce
International Logistics
International Marketing
Marketing Research
Product Development
Promotion and Sales Management
Service Management
Special Lecture in Marketing
Supply Chain Management
APM Common Subjects
APM Field Study
Business Case Analysis & Communication
Business Data Analysis
Business Internship
Field Research Project
Management Information Systems
Social Entrepreneurship
Special Lecture (Management)
Seminar Subjects
Major Seminar ・
I II
Research Seminar
Undergraduate Thesis

APS SUBJECTS
Core Subjects
Introduction to APS
Introduction to Area Studies
Environment & Development (ED)
Biodiversity
Community Based Tourism
Community Development
Conflict and Development
Development Economics
Development Policy
Development Sociology and Anthropology
Ecotourism
Environment and Society
Environmental Communication
Environmental Economics
Environmental Modeling and Analysis
Environmental Policy
Field Study for Environment and Development
GIS and Remote Sensing
Global Environmental Issues
Industrial Ecology
International Cooperation
International Economics
International Organizations
NPO/NGO Studies
Preliminary Seminar for Environment and Development
Politics of Development
Project Management in Development
Resource Management
Special Lecture in Environment and Development
Urban Environment and Development
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Culture, Society & Media (CSM)
Cultural Anthropology
Cultural Studies
Education and Society
Ethnicity and the Nation State
Field Study for Culture, Society and Media
Gender Studies
Global History
Global Media and Conflict
Globalization and Law
Globalization and Regionalism
History of Japanese Foreign Relations
Identity and Politics
Language and Society
PENDIDIKAN BAHASA

Media and Culture
Media and History
Media and Law
Media and Politics
Multiculturalism and Society
New Media and Society
NPO/NGO Studies
Preliminary Seminar for Culture, Society and Media
Religion and Belief
Social Psychology
Social Stratification
Social Theory
Sociology of Organizations
Special Lecture in Culture, Society and Media
The Humanities and Modernity
Transnational Sociology
Hospitality & Tourism (HT)
Advanced Human Resource Management
Advanced Organizational Behavior
Agri-heritage and Tourism
Community Based Tourism
Cultural Anthropology
Culture and History of Tourism
Destination Marketing and Management
Ecotourism
Event and Festival Management
Field Study for Tourism and Hospitality
Health and Wellness Tourism
Heritage Tourism
Hospitality Management
Hospitality Marketing
MICE Tourism Industry
Operations Research
Preliminary Seminar for Tourism and Hospitality
Project Management in Development
Resort Development
Sociology of Tourism
Special Lecture in Tourism and Hospitality
Tourism and Hospitality Law
Tourism and Social Media
Tourism Development and Planning
Tourism Economics
Travel Industry
International Relations & Peace Studies (IRP)
Comparative Political Economy of the Asia Pacific

Conflict and Development
Development Policy
Ethnicity and the Nation State
Field Study for International Relations and Peace
Studies
Foreign Policy of Japan
Geo-Politics and Post Cold War Conflicts
Global Issues and Policies
Global Media and Conflict
Globalization and Law
Globalization and Regionalism
History of International Politics
History of Japanese Foreign Relations
Human Rights
Identity and Politics
International Conflict Resolution
International Cooperation
International Law
International Organizations
International Political Economy
International Relations in the Asia Pacific
International Relations Theory
Media and Politics
Peace Studies
Political Theory
Politics of Development
Preliminary Seminar for International Relations and
Peace Studies
Regional Systems in the Asia Pacific
Special Lecture in International Relations and Peace
Studies
Strategic Decision Making
Violence and Terrorism
APS Common Subjects A・B
APS Field Study
Area Studies
Field Research Project
Special Lecture (Asia Pacific Studies)
Seminar Subjects
Field Research Project
Graduation Research ・
I II
Introduction to Research Methods
Major Seminar ・
I II
DAFTAR PELAJARAN
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MEMPERLUAS

DAFTAR UNIVERSITAS MITRA (urutan alphabet)

CAKRAWALA
DUNIA DI UJUNG JARI ANDA

DUA KALI LIPAT TANTANGANNYA, DUA KALI LIPAT MANFAATNYA

Bangunlah portfolio internasional Anda dengan mengikuti program
pertukaran pelajar selama satu semester atau satu tahun, di salah
satu universitas partner kami, baik universitas di luar atau dalam
Jepang. Apabila Anda berhasil mendapatkan beasiswa APU Tuition
Reduction, beasiswa tersebut akan tetap berlaku selama masa
pertukaran pelajar Anda.

Hal yang lebih baik daripada mendapatkan satu gelar dari universitas
internasional adalah mendapatkan dua gelar dari dua universitas
internasional pada saat yang bersamaan. Pilihan ini tersedia untuk
Anda dengan cara mendaftarkan diri untuk program dual degree di
APU dengan St. Edward’s University di Amerika Serikat dan Salzburg
University of Applied Sciences di Austria.

Program pertukaran telah menjadi pengalaman yang sangat
berharga, dan saya sangat bersyukur telah membuat keputusan
untuk melakukannya selama setahun penuh dari pada hanya satu
semester seperti yang banyak dilakukan mahasiswa lainnya. Saya
sekarang tengah belajar di University of Hertfordshire di Inggris
sebagai mahasiswa pertukaran. Saya mengambil sebagian besar
mata kuliah media dan Bahasa Perancis, dan saya juga sangat
terlibat dalam komunitas musik di kampus. Sebagian besar kelas
media saya adalah kombinasi dari praktek dan teori, yang
melengkapi studi saya di APU dengan sangat baik. Sangat
menarik untuk melihat bagaimana fokus disini lebih Barat
sedangkan fokus di APU lebih ke Asia Pasifik.

hari. Secara pribadi, saya masih belajar, dan meskipun telah
menyadari bahwa saya bisa berfungsi dengan baik secara mandiri,
saya akan lebih baik ketika mempunyai teman di sekeliling saya.
Melalui studi di APU dan di Inggris, saya telah mengembangkan
perspektif yang lebih luas terhadap hidup, dan sekarang saya
mengetahui apa yang benar-benar penting untuk saya.

Walaupun saya adalah seseorang yang telah mengalami
pelayanan militer dan dunia bekerja, saya berani mengatakan
bahwa kedewasaan tidak selalu secara alami datang dengan usia.
Anda akan terus perlu belajar dan memperbaiki diri sendiri setiap
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APU adalah tempat yang dituju jika Anda menginginkan
pengalaman internasional yang sejati. Dengan begitu, jika Anda
ingin memanfaatkan waktu Anda di sini secara penuh, akan lebih
baik jika Anda keluar dari zona kenyamanan Anda dan mengambil
peluang sebanyak mungkin untuk memperkaya pengalaman hidup
Anda. Untuk mencapai ini, saya sangat mendorong Anda untuk
mencoba program pertukaran.

Victor Tou (Singapur)
APS, Mahasiswa Tahun Ketiga

AFRICA

EUROPE

Botswana
University of Botswana
Kenya
United States International
University
Morocco
Universsite Internationale de Rabat

Austria
MCI Management Center Innsbruck
Salzburg University of Applied
Sciences
University of Applied Sciences
Upper Austria
University of Applied Sciences bfi
Vienna
Azerbaijan
ADA University
Belgium
University of Liege
Vesalius College
Croatia
Zagreb School of Economics and
Management
Denmark
Aarhus BSS, Department of
Business Development and
Technology, Campus Herning
Copenhagen Business School
The University of Copenhagen
Finland
Laurea University of Applied
Sciences
Tampere University of Applied
Sciences (TAMK)
University of Helsinki
France
Ecole Superieure des Sciences
Commerciales d’Angers – School
of Management
ESC AMIENS
Institut Superieur du Commerce
Paris
Neoma Business School
Rennes School of Business
Germany
European University Viadrina
Frankfurt (Oder)
Heinrich Heine University
Karlshochschule International
University
Otto-von-Guericke-Universitat
Magdeburg
SRH University Heidelberg
University of Hohenheim
Zeppelin University
Greece
The American College of Greece
Hungary
University of Pecs
Iceland
University of Iceland
Italy
Bocconi University
Ca’ Foscari University of Venice
Universita Cattolica del Sacro Cuore
Lithuania
Vilnius University
The Netherlands
Leiden University
The Hague University of Applied
Sciences
Tilburg University
Norway
BI Norwegian School of
Management
Norwegian University for Science
and Technology
University of Agder
University of Bergen
Poland
Warsaw School of Economics
Portugal
ISCTE Business School - Lisbon
University Institute

ASIA
Brunei
Universiti Brunei Darussalam
China
Beijing Normal University-Hong
Kong Baptist University United
International College
Institute for Tourism Studies, Macao
University of Macau
City University of Hong Kong
Hong Kong Shue Yan University
The Chinese University of
Hong Kong
The Hong Kong Polytechnic
University
The Hong Kong University of
Science and Technology
The University of Hong Kong
Indonesia
BINUS University
Gadjah Mada University
President University
Universitas Katolik Parahyangan
University of Indonesia
Japan
Akita International University
Oita University
Ritsumeikan University
Korea
Dongseo University
Ewha Womans University
Hanyang University
Kookmin University
Korea University
Kyung Hee University
Pusan National University
Sogang University
Sookmyung Women's University
University of Ulsan
Yonsei University
Kyrgyzstan
American University of Central Asia
Malaysia
Taylor’s University
Universiti Sains Malaysia
University of Malaya
The Philippines
Ateneo de Manila University
De La Salle University
University of the Philippines
Singapore
Singapore Management University
Taiwan
Feng Chia University
National Chengchi University
National Taiwan Normal University
Tamkang University
Tunghai University
Yuan Ze University
Thailand
Mahidol University
Thammasat University

Romania
Romanian American University
Spain
IE University
Universitat Rovira i Virgili
Alicante University
Sweden
Halmstad University
Linnaeus University
Lund University
Sodertorn Hogskola
Switzerland
Zurich University of Applied
Sciences, School of Management
Turkey
Istanbul Commerce University
UK
Cardiff University
Oxford Brookes University
University of Hertfordshire
University of Kent
University of Leicester

THE AMERICAS
Argentina
Universidad Argentina de la Empresa
Canada
Ecole des sciences de la gestion
Universite du Quebec a Montreal
HEC Montreal
Schulich School of Business, York
University
Simon Fraser University
Saint Mary’s University
The University of British Columbia
University of Lethbridge
University of Waterloo
Mexico
Instituto Tecnologico Y De Estudios
Superiores de Monterrey
Universidad de Monterrey
USA
American University
Carroll College
City University of New York, Staten
Island
Florida International University
Grand Valley State University
James Madison University
Minnesota State University
Moorhead
Old Dominion University
San Diego State University
St. Edward's University
The Georgia Institute of Technology
The University of New Mexico
University at Buffalo, The State
University of New York
University of Hawaii at Manoa
University of Oklahoma
University of Wyoming

OCEANIA
Australia
Charles Sturt University
James Cook University
La Trobe University
The University of Western Australia
Victoria University
Samoa
National University of Samoa

PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR
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KAMPUS

LAIN DARIPADA YANG LAIN
Saat menginjakkan kaki di kampus APU, Anda akan merasakan
sesuatu yang berbeda – keberagaman sejati. Mendatangkan
mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari hampir 90 negara dan
wilayah, menempatkan mereka di suatu lingkungan yang
mendorong untuk bereksperimen dan melakukan penemuan.
Hasilnya adalah komunitas mahasiswa yang unik dan beragam,
yang tidak hanya meliputi atmosfir multibudaya APU, tapi juga
berkembang di dalamnya melalui berbagai acara, kegiatan, klub,
dan perkumpulan. Apapun minat Anda, APU menyediakan
tempat untuk Anda.

MINGGU-MINGGU MULTIKULTURAL
Sepanjang tahun, APU mengadakan beberapa
“minggu multikultural”, di mana bahasa dan
budaya sebuah negara akan dipertunjukkan.
Ambillah bagian sebagai penyelenggara atau
bergabunglah dalam perayaan-perayaan
budaya ini sebagai penampil. Ini akan menjadi
pengalaman yang akan Anda ingat seumur
hidup.
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Minggu Multikultural Tahun 2016
(urutan abjad)
Bangladesh Week
Chinese Week
Empowerment Week
Fashion Week
Indonesian Week
Korean Week
Nepal Week
Oceania Week
Okinawa Week

The Philippines Week
Sri Lankan Week
Taiwan Cultural Week
Thai Week
Uzbekistan Week
Vietnamese Week

Beberapa organisasi siswa di kampus
Animation Research Club
APU Karate Club
APU Soccer Club
APU Tea Ceremony Club
Global Business Leaders
Habitat APU
International Relations Student Association
“K-Muse” K-pop Dance Troupe
“Musy Tone” International Singing Club

Ones’1 Fair Trade Club
“PRENGO” Overseas Volunteering Club
Rugby Club
“Symbio” Conservation Club
Wadaiko “Raku” Japanese Drumming Club
Women’s and Men’s Lacrosse Teams
“Yossha-koi” Japanese Dance Troupe

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
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RUMAH
YANG JAUH DARI RUMAH

Angka seputar AP House
Jaminan

100%
378
932
1.127
60,1%
52
44
39.000 yen
0 yen
0 yen

tempat tinggal bagi
mahasiswa internasional
tahun pertama

kamar share

DI ATAS AWAN
APU terletak di puncak bukit berketinggian 330
meter, dengan pemandangan kota Beppu dan
pantainya yang indah. Pemandangan menakjubkan
ini hanyalah sebagian kecil dari hal-hal yang Anda
akan temukan di kampus. Bangunan modern,
ruang belajar, fasilitas olahraga dan kesehatan,
tempat tinggal dalam kampus, dan berbagai area
di mana Anda dapat bertemu dan beraktifitas
bersama rekan-rekan Anda tersedia untuk
membuat suatu lingkungan pembelajaran yang
sempurna.

kamar single

penghuni

mahasiswa
internasional

negara dan wilayah asal

Fasilitas dan Kemudahan di Kampus

dapur bersama

· Student union dengan kafeteria, kafe, mini
market, ruang teh tradisional Jepang, area
meeting, dan studio musik dan tari
· Aula multifungsi
· Perpustakaan dan pusat media modern
· Gymnasium dan fasilitas olahraga
· Track atletik
· Lapangan multifungsi untuk sepakbola, rugbi,
lacrosse, baseball, dll.
· Lapangan basket
· Klinik dan ruang konseling
· Amfiteater ruang terbuka
· Kios mobil makanan local
· ATM
· Layanan pos

Uang sewa
per bulan:

Harga fasilitas
laundry:

Internet gratis

Fasilitas AP House
· Kamar mandi di luar kamar
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Dukungan Antara Sesama Pelajar

BUKAN ASRAMA BIASA

PILIHAN RUANGAN

Untuk hampir setiap aspek dari kehidupan pelajar,
Anda tidak hanya akan mendapatkan dukungan
dari staf universitas dan fakultas namun juga dari
organisasi mahasiswa seperti : Fellow Advisory
Group saat orientasi, Student Activity Station untuk
kegiatan aktivitas sosial, Academic and Learning
Core Staff dan Junior Advisers for Career. Anda
akan merasa mudah sejak hari pertama Anda dan
secara natural menjadi bagian dari komunitas
kampus.

Tinggal berdampingan dengan teman teman dari berbagai latar belakang
budaya, menghabiskan waktu di kampus dan asrama kampus ( AP House)
akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Lingkungan unik ini akan
membantu Anda beradaptasi dengan kehidupan baru di Jepang, belajar
budaya dunia melalui interaksi dengan pelajar-pelajar dari berbagai negara,
namun anda tetap memiliki ruang pribadi untuk berkonsentrasi dalam
pelajaran. Untuk membantu proses transisi ini, setiap lantai memiliki dua
pelajar berpengalaman yang dipilih sebagai Resident Assistant (RA), yang
akan membantu Anda dengan pertanyaan dan permasalahan, dan juga
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk para penghuni AP House.

Anda dapat memilih untuk tinggal di
kamar single atau share. Di kamar share,
Anda akan tinggal bersama mahasiswa
Jepang, dan akan membantu Anda
memperoleh pengalaman antar-budaya
yang lebih jauh lagi. Kamar tipe ini
dipisahkan oleh sebuah pintu geser
sebagai sekat pemisah, untuk menjaga
privasi. Semua kamar sudah dilengkapi
dengan perabotan.

KEHIDUPAN MAHASISWA

Single Room

Shared Room

· Tempat mandi umum ala Jepang
· Ruang computer
· Ruang belajar
· Minimarket
· Keamanan 24 jam
· Fasilitas rekreasi indoor, seperti biliar
· Lapangan basket outdoor
· Sistem A/C di setiap kamar
*Biaya dapat berubah

KEHIDUPAN MAHASISWA
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PENYESUAIAN DIRI
PENGALAMAN TINGGAL DI JEPANG
Jepang bukan hanya merupakan pusat ekonomi terbesar ketiga dunia,
tapi juga salah satu tujuan wisata yang paling terkenal, dikarenakan
budaya tradisional dan modernnya yang kaya dan pemandangan yang
indah. Jepang juga terdepan dalam bidang teknologi dan memiliki salah
satu dari catatan keamanan yang paling baik di dunia. Untuk lokasi yang
ideal mendapatkan gelar sarjana Anda, Jepang adalah pilihan tepat.

LOKASI ADALAH KUNCI
Kampus APU terletak di kota Beppu, di pinggir pantai Pulau Kyushu,
salah satu pulau yang paling selatan di Jepang. Dikelilingi pegunungan
yang indah dan Selat Beppu yang berkilau, sejarah dan banyaknya
pemandian air panas (onsen) menjadikan Beppu salah satu kota yang
paling banyak dikunjungi di Jepang, baik oleh turis lokal maupun
internasional. Beppu adalah kota yang sangat aman dengan biaya hidup
yang rendah dibandingkan tujuan kuliah lainnya di Jepang dan negara lain.
Ambil bagian dalam budaya lokal melalui berbagai festival, acara olahraga,
dan kegiatan lainnya bersama para warga kota yang ramah.

Sekilas Tentang Beppu

119.741
4.147
2.217
Nomor 1
2
Populasi:

Populasi internasional:

Jumlah pemandian
air panas:

di Jepang dan
di dunia untuk jumlah mata air panas

Gunung
tertinggi di Beppu:
Tsurumidake,

1.374
meter

KEHIDUPAN DI PUSAT KOTA
Mulai dari tahun kedua, Anda akan pindah dari AP House ke pusat kota
Beppu, dan Anda dapat memilih untuk tinggal di asrama independen,
apartemen pribadi, atau sharing apartemen. APU juga akan menyediakan
bantuan untuk masalah transisi akomodasi. Di kota, Anda dapat
menemukan banyak pilihan rekreasi seperti mall, kafe, karaoke, bowling,
dan restoran dengan masakan internasional.

KERJA PARUH WAKTU
Kerja paruh waktu merupakan kesempatan baik Anda untuk dapat
menambah pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya. Anda dapat
bekerja di dalam maupun di luar kampus dengan maksimal jam kerja
selama 28 jam setiap minggunya dan 40 jam per minggu selama liburan.
APU dapat membantu Anda mendapatkan surat izin kerja yang benar
sebelum Anda memulai bekerja. Selain itu, perlu diketahui bahwa lapangan
pekerjaan untuk kerja paruh waktu yang tersedia sangat beragam. Pada
umumnya, pekerjaan dalam kampus tidak memerlukan kemampuan
berbahasa Jepang, akan tetapi, pekerjaan luar kampus umumnya
memerlukan setidaknya kemampuan percakapan bahasa Jepang.

TETAP SEHAT
Dengan tersedianya air minum bersih, udara segar, taman-taman yang
indah, tempat rekreasi tepi sungai, jalan di tepi pantai, sejumlah fasilitas
olahraga pusat-pusat kesehatan, kota Beppu sangat mendukung Anda
untuk memiliki gaya hidup sehat. Keuntungan lainnya adalah kesehatan
Anda akan dijamin oleh Asuransi Kesehatan Nasional Jepang sebagai
mahasiswa APU.
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Suhu rata-rata
Januari

April

5 °C / 41 °F

14 °C / 57 °F

Juli

Oktober

28 °C / 82 °F

20 °C / 68 °F

Makanan terkenal di Beppu:
· Toriten (ayam goreng ala Beppu)
· jigoku mushi ryouri (masakan rebusan
mata air panas)
· jamur shiitake

KEHIDUPAN MAHASISWA
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HARI ESOK
YANG LEBIH CERAH
JAMINAN MASA DEPAN ANDA
Dengan pengetahuan, keahlian, kemampuan berbahasa dan pengalaman
berharga yang akan Anda dapatkan di APU, gelar sarjana Anda dapat
membawa Anda melangkah maju ke mana saja. Itulah alasan mengapa
tingkat penempatan kerja mahasiswa kami yang terakhir meledak hingga
91,6% dari total mahasiswa baik yang ingin bekerja di Jepang maupun di
luar Jepang. Anda dapat melengkapi diri dengan keterampilan yang
diperlukan oleh pekerjaan-pekerjaan tingkat tinggi di perusahaan
multinasional dengan bantuan Career Office di APU.

UJI DIRI ANDA
Dapatkan wawasan tentang dunia profesional dengan mengikuti program
magang APU dan hubungkan pembelajaran dengan tujuan karir Anda.
Tersedia pula beberapa program spesifik di mana Anda bisa
mendapatkan kredit.

BELAJAR DARI AHLINYA
Dari pemimpin bisnis sampai tokoh penggerak masyarakat, Anda akan
memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh terkemuka
di berbagai macam bidang melalui seminar sebagai tamu pembicara.
Selalu perbarui pengetahuan Anda akan tren terbaru, meminta nasihat
karier, dan tetapkan dimana anda akan berada didunia nyata

JELAJAHI PILIHAN ANDA
Potensi-potensi mahasiswa kami telah menarik perhatian perusahaan
besar dan organisasi Internasional di seluruh dunia. Bahkan, pada tahun
lalu, lebih dari 350 perusahaan dan organisasi mengunjungi APU untuk
secara khusus merekrut mahasiswa untuk berbagai posisi dalam
pekerjaan, baik di Jepang maupun luar negeri, ini berarti bahkan Anda
tidak perlu meninggalkan kampus untuk memijakkan kaki di pintu
gerbang masa depan Anda. Banyak juga mahasiswa yang meneruskan
ke program pascasarjana, baik di APU atau institusi lain. Semua program
pascasarjana APU diselenggarakan hanya dalam bahasa Inggris.

Daftar Perusahaan Pemberi Kerja (Tahun Ajaran 2015)
Accenture Japan Ltd.
Adecco Ltd.
All Nippon Airways Co., Ltd.
Apple Japan G.K.
Bandai Namco Games Inc.
Clarion Co., Ltd.
Dell, Japan Inc.
Ebara Corporation
Fujitsu Limited
Google Inc.
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Hitachi High-Tech Science Corporation
Hoshino Resort Co., Ltd.
Japan Airlines Co., Ltd.
Japan Aviation Electronics Industry, Limited
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
JTB Pte. Ltd.
Kobe Steel, Ltd.
Mitsui Chemicals, Inc.
Mizuho Financial Group, Inc. (MHFG)
NEC Corporation

Daftar Sekolah Pascasarjana
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Nissan Motor Co., Ltd.
Nittsu Shoji Co., Ltd.
NTT Docomo, Inc.
Resona Bank, Limited
Robert Walters Japan K.K
Septeni Holdings Co., Ltd.
Sumitomo Life Insurance Company
Toshiba Corporation
Toyota Tsusho Corporation

Australian National University, Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia
University of Melbourne, Australia
University of Sydney, Australia
Carleton University, Canada
Simon Fraser University, Canada
Copenhagen Business School, Denmark
Friedrich-Alexander Universitat ErlangenNurnberg, Germany
Trier University of Applied Sciences, Germany
The Chinese University of Hong Kong, Hong
Kong

City University of Hong Kong, Hong Kong
Keio University, Japan
Kyoto University, Japan
Meiji University, Japan
Nagoya University, Japan
Sophia University, Japan
University of Tokyo, Japan
Waseda University, Japan
Victoria University of Wellington,
New Zealand
Graduate Institute of International and
Development Studies, Switzerland

Assumption University, Thailand
Tilburg University, The Netherlands
University of Bath, UK
University of Birmingham, UK
Lancaster University, UK
London College of Fashion, UK
University of Glasgow, UK
Case Western Reserve University, USA
Johns Hopkins University, USA
University of Michigan, USA
Tulane University, USA

KARIR
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KISAH

Setelah lulus dari APU, saya mengejar gelar master saya dalam
akuntansi profesional di University of New South Wales in Sydney,
Australia. Setelah menyelesaikan program, saya pindah kembali ke
Tokyo, Jepang, dan bekerja untuk perusahaan periklanan web selama
satu tahun sebelum menemukan peluang kerja sukarela di Nikaragua.
Selama tiga bulan saya di Kota Granada, Nikaragua, saya
menemukan sebuah kafe dimana semua staf-nya tuna rungu, dan itu
menggerakkan hati saya.

ALUMNI

Salah satu hal berharga yang akan Anda dapatkan di APU adalah
persahabatan seumur hidup. Saya ingat ketika saya tinggal di
asrama, saya sering berkelana keluar dengan teman-teman saya di
tengah malam untuk menatap langit dari kampus. Bintang-bintang
yang dapat kami lihat sangat indah, dan pemandangan malam
Teluk Beppu mempesona.
Hidup bersama dengan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia
menyediakan saya dengan kesadaran yang lebih besar terhadap
budaya-budaya yang berbeda dan nilai-nilai lokal mereka. Saya
menyadari bahwa konflik antara negara, dan hubungan secara
umum, adalah sebagian besar konstruksi yang sewenang-wenang
didasarkan persepsi dan interaksi. Sebagai hasilnya, ini menuntun
saya menemukan gairah saya dalam meneliti mekanisme dibalik
hubungan internasional. Setelah menyelesaikan studi sarjana saya
di APU, saya pindah ke Belgia untuk sebuah masa latihan di
Parliamen EU. Mengikuti ini, saya menjalankan gelar master saya
dalam pemerintahan global dan diplomasi di University of Oxford,
Inggris. Pada April 2017, saya memulai penelitian doktoral saya di
Ritsumeikan University di Kyoto, Jepang.

Selanjutnya saya ke Singapura untuk bekerja sebagai seorang analis
ekuitas untuk Credit Suisse Singapore. Dengan pengalaman di
Nikaragua tersebut, saya mulai bermimpi untuk membuka sebuah
bisnis yang akan memberikan penghasilan untuk orang-orang dengan
disabilitas, maka saya mulai menabung sedikit demi sedikit untuk
mewujudkan mimpi saya. Pada 2015, mimpi saya tercapai saat
Fingertalk Café terwujud. Kafe ini terletak di Tangerang, Indonesia,
dan tidak hanya mempekerjakan orang tuna rungu, namun juga
mendorong pengunjungnya untuk mempelajari bahasa isyarat. Saya
baru saja meninggalkan pekerjaan saya di Credit Suisse Singapore
untuk fokus secara penuh pada usaha saya ini, yang kini sudah
berkembang menjadi 2 kafe, sebuah lokakarya kerajinan, dan sebuah
layanan cuci mobil, dengan rencana untuk memperluas lebih jauh.
APU memberikan saya banyak sekali pengetahuan berguna yang
telah saya gunakan di berbagai peranan profesional saya.
Kemampuan untuk berbahasa Jepang dengan baik memberikan saya
keuntungan dalam bekerja dengan klien Jepang di Credit Suisse
sementara kelas-kelas APM saya telah sangat bermanfaat terutama
dalam peran saya sebagai pendiri Fingertalk. Saya merasa berterima
kasih kepada kelas-kelas yang saya ambil di APU khususnya untuk
mempelajari dasar-dasar dari keterampilan-keterampilan seperti
manajemen tim yang efektif, laporan keuangan, dan penggalangan
dana. Terlebih lagi, lingkungan multicultural APU mengajarkan saya
untuk menjadi adaptif dan fleksibel terhadap perbedaan budaya.
Dalam hal ini juga termasuk “budaya tuna rungu”—budaya lain yang
harus saya pahami agar mencapai kesuksesan.

APU

University of
New South
Wales

Periklanan web

Credit Suisse
Singapore

Mendirikan
Fingertalk Café

Dissa Syakina Ahdanisa (Indonesia)

APU mengajarkan saya banyak hal tentang saya sendiri, tentang
dunia yang kita tinggali, dan tentang fokus karir saya. Kebahagiaan
dan kehidupan yang disediakan adalah pengalaman sekali seumur
hidup, dan tahun berlalu dengan cepat. Terlepas dari apakah Anda
kesusahan dengan studi Anda, dengan mempelajari Bahasa
Jepang, atau menyesuaikan dengan lingkungan multicultural di
kampus, Anda akan selalu menemukan orang di APU yang
benar-benar senang membantu Anda. Mereka adalah orang-orang
yang akan menjadi sahabat Anda, dan mungkin rela melalui malam
yang dingin untuk mencari bintang jatuh.

Andrei Malai (Jerman)
APU

APM, lulus tahun 2010
Tempat tinggal: Indonesia

Masa pelatihan
di Parliamen EU

University of
Oxford

Ritsumeikan
University

APS, lulus tahun 2014
Tempat tinggal: Jepang

Setelah lulus dari APU, saya bergabung dengan perusahaan solusi IT di
Tokyo dan bekerja disana selama tiga tahun. Pada tahun 2011, saya
kembali ke Mongolia untuk mendirikan perusahaan saya sendiri, ABico
LLC, untuk memperkenalkan produk keseharian Jepang kepada pasar
Mongolia. Saya juga ikut mendirikan Meets Japan LLC pada 2016
untuk membuka toko satu dolar ala Jepang pertama di Mongolia dan
saat ini memiliki delapan toko di seluruh negara. Mempromosikan ide
dan gaya hidup baru di Mongolia melalui produk-produk Jepang
tersebut dan membuat dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari
orang-orang sangat bermanfaat.

Setelah lulus dari APU, saya sempat bekerja di perusahaan
pemasaran Jepang dan perusahaan outsourcing di Tokyo sebelum
mendapatkan pekerjaan di Bloomberg News. Sekarang, saya
adalah seorang editor data berita yang meliput berita indikator
ekonomi, energi, dan komoditi untuk pasar Jepang dan Asia. Saya
mempublikasikan tabel, bagan, dan berita pendek untuk audiens
global yang terdiri dari ahli keuangan, profesional bisnis, dan
pembuat kebijakan dalam bidang publik maupun swasta. Keinginan
saya adalah meluncurkan proyek-proyek saya sendiri dan
mengubahnya menjadi usaha bisnis yang menghasilkan
pendapatan. Saya telah mulai mengerjakan sebuah proyek media
yang disebut Tokyo Interlopers, sebuah koleksi cerita individual
warga asing di Jepang, bertujuan untuk mempromosikan
keberagaman dan partisipasi dalam masyarakat Jepang.

Mengelola dua perusahaan sebagai presiden tentu saja membutuhkan
tanggung jawab yang sangat besar. Namun, saya percaya bahwa
pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan selama empat
tahun di APU mempersiapkan saya untuk tantangan ini, seperti
multitasking, bekerja sama, menghargai orang lain, dan selalu
mempercayai diri sendiri. Yang paling penting, saya mempelajari bahwa
walau jumlah pertumbuhan yang dapat kita capai sendiri mungkin
terbatas, kita dapat tumbuh dengan hebat jika kita semua bekerja
sama. Saya telah mencerminkan filosofi ini dalam perusahaan saya
sendiri, dan itulah mengapa saya menamakannya ABico, yang berarti
“tumbuh bersama” dalam Bahasa Mongolia. Sambil terus
mengembangkan bisnis, saya ingin menyediakan peluang bagi banyak
orang untuk berkembang secara profesional maupun personal, yang
saya percaya akan menuju masyarakat yang lebih baik secara
keseluruhan.

Dalam pekerjaan saya saat ini, saya sering menerapkan
prinsip-prinsip akuntansi dan bisnis yang saya pelajari di APU. Saya
juga bisa mempraktikkan keterampilan komunikasi antar budaya
yang didapatkan melalui berinteraksi dengan mahasiswa
internasional lain. Pengetahuan bahasa dan budaya Jepang saya
dapat digunakan sehari-hari ketika berurusan dengan klien dan
rekan kerja. Keterampilan tersebut telah menjadi sangat penting
sejak awal karir saya, dan tanpanya akan sangat susah untuk
menavigasi lingkungan perusahaan Jepang.
Pesan saya adalah carilah hal yang Anda nikmati dan terus lakukan.
Jadilah orang yang berinisiatif. Jangan hanya menunggu perintah
karena perintah tidak akan membawa Anda jauh. Selalu ambil
inisiatif dan tentukanlah masa depan Anda sendiri.

Saya tidak akan berada disini sekarang tanpa semua pengalaman yang
saya miliki atau semua pertemanan dan jaringan yang saya buat di
APU. Manfaatkan setiap saat di APU; setiap hari adalah peluang yang
baru untuk belajar dan tumbuh, yang akan memandu Anda kepada
jalan masa depan Anda.

Isaac Aquino (Filipin)
APM, lulus tahun 2007
Tempat tinggal: Jepang

Tsend Uugantsetseg (Mongolia)
APS, lulus tahun 2008
Tempat tinggal: Mongolia

APU
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Pemasaran

Outsourcing

Bloomberg News

APU

Solusi IT

Mendirikan
ABico LLC
di Mongolia

Mendirikan
Meets Japan
LLC
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PENDAFTARAN

DAN

BIAYA

BEASISWA

https://admissions.apu.ac.jp

PERIODE PENDAFTARAN

BIAYA UNTUK TAHUN AWAL STUDI
TAHUN PERTAMA

TRANSFER
DITAHUN KEDUA

TRANSFER
DITAHUN KETIGA

Durasi Program

4 tahun

3 tahun

2 tahun

Tahun ajaran April 2018:
5 Juni 2017 ( Senin ) - 18 Oktober 2017 ( Rabu )
Tahun ajaran September 2018:
30 Oktober 2017 ( Senin ) - 18 April 2018 ( Rabu )

Biaya Penerimaan

130.000 JPY
(1.130 USD)

130.000 JPY
(1.130 USD)

130.000 JPY
(1.130 USD)

Jika Anda tinggal di Jepang, Cina, India, Indonesia, Korea, Thailand atau Vietnam, kunjungi
situs web penerimaan untuk informasi tambahan.

Biaya Kuliah

1.328.000 JPY*
(11.548 USD)

1.412.000 JPY
(12.278 USD)

1.412.000 JPY
(12.278 USD)

16.200 JPY
(141 USD)

12.380 JPY
(108 USD)

8.540 JPY
(74 USD)

Biaya Asuransi
Komprehensif
Biaya Masuk
AP House
Biaya AP House
per bulan

188.000 JPY (April) / 168.500 JPY (September)
(1.635 USD(April) / 1.465 USD (September))
39.000 JPY
(339 USD)

39.000 JPY
(339 USD)

39.000 JPY
(339 USD)

* Biaya kuliah dari tahun kedua sampai keempat adalah 1.412.000 JPY per tahun.
Dolar setara AS HANYA UNTUK REFERENSI berdasarkan nilai tukar 1: 115. Semua biaya harus dibayar dalam Yen
Jepang.
Biaya yang tercantum di atas dapat berubah.

BIAYA PENERIMAAN
Biaya penerimaan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari jumlah beasiswa yang
diterima dan biasanya dibayar sekitar 4 minggu setelah notifikasi penerimaan mahasiswa.
Biaya ini tidak bisa dikembalikan dalam ketentuan apapun.
BIAYA KULIAH
Pembayaran sebagian uang kuliah semester pertama diperlukan untuk melengkapi prosedur
penerimaan. Sisa biaya kuliah akan dibayar pada waktu lain. Untuk Penerima beasiswa APU
Tuition Reduction, jumlah ini akan menurun berdasarkan prosentase yang diberikan.
ASURANSI WAJIB
Biaya ini diperlukan semua siswa untuk perlindungan dalam kasus kewajiban, terlepas dari
jumlah beasiswa yang diterima.
BIAYA MASUK AP HOUSE
Biaya ini diperlukan untuk semua siswa, terlepas dari jumlah beasiswa. Biaya tersebut
sudah termasuk biaya masuk AP House (32.000 JPY), uang jaminan (78.000 JPY) dan
sewa (39.000 JPY per bulan) selama dua bulan untuk pendaftar April dan selama satu
setengah bulan untuk pendaftar September.

BIAYA HIDUP
Biaya hidup selama satu tahun (termasuk sewa yang tercantum di atas) jumlah sekitar
900.000 JPY (approx. 7.826 USD).

BEASISWA
Penghargaan berupa Tuition Reduction Scholarships diberikan untuk siswa internasional
yang berprestasi. Beasiswa tersebut mencakup pengurangan biaya kuliah sebesar 30%,
50%, 65%, 80% atau 100% dari biaya kuliah sampai lulus. Beasiswa ini hanya berlaku
untuk mahasiswa yang menggunakan visa belajar selama kuliah di APU. Beasiswa
tambahan tersedia dan dapat dicari setelah menjadi pelajar di APU. Beasiswa di APU
bergantung pada prestasi pelajar.
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PETUNJUK PENDAFTARAN

PERSYARATAN MINIMUM UNTUK PENDAFTARAN

Pendidikan:
Mahasiswa Tingkat Pertama: Menyelesaikan 12 tahun pendidikan ( dari Sekolah Dasar
sampai SMA ) atau setara
Mahasiswa Transfer: Menyelesaikan 13-14 tahun pendidikan atau setara
Score Inggris minimum untuk pelamar berbasis bahasa Inggris
TEST

MAHASISWA TINGKAT PERTAMA

TRANSFER

TOEFL® (iBT)

61

79

TOEFL® (PBT)

500

550

TOEIC® L&R Test *1

700

780

IELTS

5,5

6,0

EIKEN

Pre-1

1

PTE Academic

45

50

Score Inggris minimum untuk pelamar berbasis bahasa Jepang
TEST

MAHASISWA TINGKAT PERTAMA

TRANSFER

JLPT N1

90

100

JLPT N2

100

135

EJU (Bahasa Jepang)

220*2

250*2

*1 L&R adalah singkatan untuk LISTENING AND READING
*2 tidak termasuk bagian menulis

PROSES PENDAFTARAN
■

Mengisi formulir pendaftaran online di https://admissions.apu.ac.jp
Menyerahkan semua dokumen pendukung yang diperlukan (asli atau salinan resmi)
melalui pos
■ Membayar biaya pendaftaran dengan kartu kredit atau transfer bank
・Jika Anda berada di luar Jepang: 5.000 JPY (8.000 JPY jika dengan cek bank)
■ Menunggu penyeleksian dokumen oleh APU dan kemudian APU akan menghubungi
Anda untuk jadwal wawancara
■ Wawancara online, melalui telepon atau secara langsung (Jika Anda tinggal di luar
Jepang, tidak perlu bagi Anda untuk melakukan perjalanan ke Jepang untuk wawancara)
■ Menerima hasil seleksi dari APU melalui pos dan secara online
■

Hasil seleksi akan mencakup status penerimaan dan hasil penyaringan beasiswa. Jika
diterima di APU, Anda akan diharapkan untuk menyerahkan dokumen tambahan melalui
pos dan membayar biaya prosedur pendaftaran. APU akan mengajukan permohonan
Sertifikat Kelayakan (COE) atas nama Anda melalui Biro Imigrasi menggunakan dokumen
yang Anda berikan. Dengan sertifikat ini, Anda dapat mengajukan permohonan untuk visa
pelajar di Kedutaan Besar Jepang setempat atau konsulat.

PETUNJUK PENDAFTARAN
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Ada kantor APU di negara dan wilayah berikut. Anda
dianjurkan untuk membuat pertanyaan di kantor lokal
Anda. Jika Anda tinggal di negara tanpa kantor atau
perwakilan APU, silakan hubungi Kantor Penerimaan
APU langsung

APU

Kyoto
Tokyo

Ritsumeikan Asia Pacific University
1-1 Jumonjibaru, Beppu, Oita 874-8577 Japan
Tel: +81-977-78-1119
Fax: +81-977-78-1121
http://admissions.apu.ac.jp
Email: welcome@apu.ac.jp
Ritsumeikan.APU
APUAdmissionsOffice

Fukuoka

ritsumeikanapu

Osaka
Beppu

KANTOR PERWAKILAN APU DI LUAR NEGRI
INDONESIA

KOREA

VIET NAM

APU Indonesia Information Center
C/O MARQUEE, Mayapada Tower I,
11th Floor, Jl.Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62-21-5289 7328 / 7392
Email: apu-ina@apu.ac.jp
apuindonesiaoffice

APU Korea Office
#608, Halla Classic Officetel 6th Floor,
23 Gangnam Daero 84 Gil,
Gangnam-gu, Seoul 135-934 Korea
Tel: +82-2-564-3425/3426
Fax: +82-2-564-3427
http://www.ritsapu-kr.com
Email: hello@ritsapu-kr.com

APU Viet Nam Office
A31D11, Alley 66/1, Lane 84,
Tran Thai Tong Street, Cau Giay District,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84-24-32-000-619
http://vietnam.apu.ac.jp
Email: vietnam@apu.ac.jp
apuvietnam

CHINA

THAILAND

TAIWAN

Ritsumeikan Liaison Office
Shanghai Jiao Tong University
D, 18F Sun Tong Infoport Plaza, No. 55,
Huaihai West Rd
Shanghai City 200030, China
Tel: +86-21-6283-5104
Fax: +86-21-6283-5247
Email: apuchina@apu.ac.jp

APU Thailand Office
1015 Room, 10th Floor, Serm-mit Tower
159/16 Soi Asoke,
Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok
10110 Thailand
Tel/Fax: +66-2-665-7145
Email: thailand@apu.ac.jp

APU Taiwan Office
C/O MIBC, F10F., NO.209, Sec. 1,
Civic Blvd., Datong Dist., Taipei City 103
Tel: +886-2-2181-1666
Email: taipei@apu.ac.jp
APUTW

PERWAKILAN APU DI LUAR NEGRI
INDIA

SRI LANKA

Mr. Vishnu Vankayala
4th Floor, Vansh Building, AP-801, 1st Street,
G-Block,
10th Main Road, Anna Nagar, Chennai-040,
Tamil Nadu, India
Tel: +91-44-4352-2078
Email: s-india@apu.ac.jp

Mr. Harin Gunawardena
183/1, Nawala Road, Nugegoda, Sri Lanka
Tel: +94-714251314
Email: harin@apu.ac.jp

Foto-foto yang ditampilkan pada sampul dan halaman 17-18 (hanya foto besar)
diambil oleh mahasiswa APU, Watcharainthorn Khamkerd (APS, tahun keempat).
Foto besar yang ditampilkan pada halaman 19-20 diambil oleh lulusan APU,
Dong Uk Shin (APS, angkatan 2016).

Dicetak Juli 2017

Prospektus Sarjana 2018

HUBUNGI KAMI

