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On my experience in Indonesia 

Dari bulan September 2011 sampai bulan Junuari 2012, saya di Indonesia untuk belajar 

bahasa Indonesia dan membuat penelitian saya. 

Sebelumnya saya tidak pernah ke Negara Asia Tenggara dan sebenarnya kurang tahu tentang 

Indonesia. Karena saya berpengalaman yang hidup di Jepang sendiri, jadi tidak terlalu takut dan 

cemas. 

Tetapi awalnya, masih ada banyak hal diluar imaginasi saya. Misalnya Jakarta adalah 

kota yang sangat besar dan ada banyak gedung yang sangat tinggi dan terlalu macet di mana-mana. 

Walaupun agama Islam, orang-orang boleh memakai baju normal. Mengenai agama, kebanyakan 

orang-orang di China dan Jepang tidak ada agama yang pasti, tetapi di Indonesia setiap orang 

punya agama. Selain Islam, ada 4 agama yang besar yaitu kristen, katolik, budha, hindu. Banyak 

kebudayaan agama bercampur sementara itu orang-orang punya agama berbeda hidup di 

Indonesia harmonis. Itu mengesankan saya. 

Tidak hanya agama, karena Indonesia adalah negara yang besar dan kepulauan, jadi 

sangat berbeda dari daerah-daerah atau pulau-pulau. Dalam 4 bulan, saya tinggal di Jakarta 3 

bulan dan 1 bulan di Makasar, Sulawesi. Walaupun kedua itu adalah kota yang besar, masih ada 

banyak beda seperti kebudayaan, lingkungan dan tingkat ekonomi. Selain Makassar, saya juga ke 

Toraja, Bandung, Yogya dan Bali selama liburan atau waktu luang. Setiap tempat saya sudah pergi, 

selalu ada sesuatu yang unik dari tempat lain. Tentu saja, kebanyakan tempat-tempat di Indonesia 

saya belum kunjung, saya ingin ada kesempatan ke sana di lain waktu. Saya mau 

mengetahui/mengenal Indonesia lebih baik. Untuk itu, saya harus belajar bahasa Indonesia lebih 

raijn dan berbicara dengan penduduk asli. Orang Indonesia ramah dan selalu menbantu saya 

walaupun bahasa saya belum lancar. Mereka juga mengenalkan saya semuanya tentang Indonesia, 

sayangnya saya tidak bisa mengereti semuanya. Kalau bahasa saya menjadi lebih rancar, saya 

akan berteman dengan lebih banyak orang Indonesia.  

Kesimpulannya, menurut saya, Indonesia adalah negara sangat menarik, berkembang 

pesat dan berpotensi tinggi dalam bidang ekonomi, wisata dan lain-lain. Sebenarnya Indonesia 

punya banyak kesamaan dengan tanah air saya China. Seperti China, Indonesia masih ada banyak 

masalah, tetapi saya percaya Chnia dan Indonesia akan menjadi lebih baik dan kuat. Saya suka 

Indonesia.     

 


