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Pangjajap

Dr. H. Dingding Haerudin, M.Pd.
Wakil Dekan II Fakultas Pendidikan Bahasa dan

Sastra UPI

AYA merasa senang ketika Bapak Ahmad Dahidi bermaksud
menghimpun tulisannya yang pernah dimuat dalam berita
UPI. Apalagi penulisan buku dan penerbitannya dibantu

sahabat saya Dr. Wakhudin, M.Pd. yang sempat menjadi gawang
utama Berita UPI tersebut. Dosen senior dari Prodi Bahasa Jepang ini
termasuk salah seorang penulis produktif. Dalam tulisannya banyak
mengutara-kan pengalaman pribadinya, baik dalam jenis artikel
maupun berita.

Bahasa yang digunakan dalam mengisahkan pengalamannya
itu cukup lugas. Kisahnya menggiring pembaca mengenal berbagai
peris-tiwa yang terjadi, mengetahui berbagai tempat yang
dikunjunginya, mengenang berbagai tokoh yang diceritakannya, dan
menimba penga-laman dari berbagai kegiatan yang dilakukannya.
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Beberapa tulisannya mengungkapkan kedekatan dirinya de-
ngan beberapa pimpinan yang pernah menakhodai lembaga, mulai
lingkungan rektorat, dekanat hingga prodi, sejak jaman IKIP Bandung
hingga UPI BHMN. Tidak hanya di Jepang, dosen yang pengabdi sejak
1983 ini banyak memiliki kenalan dan kolega di berbagai lembaga di
manca nagara. Kedekatannya itu bukan sekadarnya, tetapi karena
me-miliki peran penting, di antaranya memiliki kompetensi yang
mendu-kung kelancaran perjalanan lembaga.

Dosen yang pernah mengajar Bahasa Indonesia di Kyoto
Sangyo University ini sangat “perténtang” mengisahkan Negara
Matahari Ter-bit. Dalam tulisannya ia menggambarkan berbagai
daerah dan budaya Jepang. Sangat menarik dan informatif. Oleh
sebab itu ia dipercaya memandu berbagai kegiatan perjalanan ke
Jepang, di antaranya mendam-pingi pimpinan melakukan perjalanan
dinas hingga mengantar muhi-bah tim kesenian Katumbiri
mahasiswa FPBS.

Magister lulusan Osaka University of Foreign Studies ini bukan
saja fasih berbahasa Jepang, tetapi memiliki wawasan di bidang lain-
nya, di samping sejarah negeri Sakura, ia juga banyak mengetahui
ten-tang tumbuhan. Banyak kisah yang menarik dan penting yang
tersaji dalam tulisannya. Bagaimana kesahajaan, loyalitas, dan
idealisme sarjana lulusan Pendidikan Bahasa Jepang IKIP Bandung
ini terhadap lembaga tempatnya mengabdi, selanjutnya silakan
simak dalam buku ini.
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Prolog

UKU ini sebagian besar ditulis oleh Drs. Ahmad Dahidi, M.A.,
dosen Pendidikan Bahasa Jepang pada Fakulitas Pendidikan
Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Bahkan buku ini bisa disebut sebagai buku Biografi Ahmad Dahidi.
Oleh karena itu, setiap ada kata, “penulis”, “saya” atau “aku” selalu m-
erujuk kepada putra kelahiran Sumedang 28 Februari 1958 ini.

Adapun penulis kedua Dr. Wakhudin, M.Pd. terlibat dalam
teknis penerbitan karya Ahmad Dahidi ini, terutama dalam proses
editing naskah, dan kemudian mengunggahnya dalam situs,
www.berita.upi.edu. Kebetulan dosen Universitas Muhammadiyah
Purwokerto (UMP) ini sempat menjadi admin situs UPI sejak 2010
s.d. 2017. Pada saat itulah, kerja sama antara Ahmad Dahidi dan
Wakhudin berlangsung baik, sehingga berbagai karya Ahmad Dahidi
satu demi satu diterbitkan di situ Kampus Bumi Siliwangi tersebut.
Dahidi dan Wakhudin kemudian bersama-sama terlibat dalam pene-
litian tentang kultur bangsa Jepang bersama Prof. Dr. Idrus Affandi,
S.H. Hasil penelitian dibukukan dengan judul, “Memperkokoh Jati Diri
Bangsa -- Belajar dari Kinerja dan Kultur Bangsa Jepang”.

Sejak 2017, Wakhudin menjadi dosen di Universitas
Muhamma-diyah Purwokerto. Hubungan secara pribadi terjaga baik,
meskipun tidak lagi berkaitan dengan publikasi tulisan di media.
Berdua sempat menggagas membangun Program Studi Bahasa
Jepang di kampus Cilacap, saat ada sponsor yang siap mendanai.
Namun karena perte-muan yang jarang, sehingga hubungan
keduanya semakin tidak inten-sif. Komunikasi kembali kencang saat
Ahmad Dahidi bermaksud mem-bukukan semua catatannya di masa
lalu, terutama berkaitan dengan Jepang.

Nah, buku yang di tangan pembaca ini merupakan kumpulan
tulisan, baik yang diterbitkan situs Berita.UPI maupun yang belum
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dipublikasikan. Karena merupakan kumpulan tulisan, antara satu
tulisan dengan tulisan yang lain kadang saling berkait, tapi kadang
tidak nyambung sama sekali. Meski demikian, setiap tulisan mem-
punyai makna yang besar dalam pendidikan bagi bangsa Indonesia,
khususnya bagi mereka yang berminat di bidang bahasa Jepang mau-
pun kultur Jepang. Selain bermanfaat, tulisan diupayakan disajikan
dalam format kata kerja aktif, sehingga tulisan mengalir agar lebih
enak dibaca.

Secara umum, buku ini menggambarkan hubungan mikro
antara Indonesia dengan Jepang. Disebut mikro karena lebih fokus
menggambarkan dinamika hubungan warga UPI dengan masyarakat
Jepang. Meskipun bersifat mikro, namun suasana menunjukkan gam-
baran secara utuh hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa
Jepang.

Dapat dikatakan, hubungan antara Indonesia-Jepang adalah
hubungan “benci tapi rindu.” Disebut benci, karena setiap 17 Agustus,
bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan RI. Merdeka dari penjaja-
han, dan penjajah terakhir adalah Jepang. Tapi disebut “rindu” bukan
berarti Indonesia rindu dijajah kembali, melain-kan semakin tumbuh
kesadaran bahwa banyak kebaikan bangsa Jepang di samping juga
keburukan. Banyak sisi baik Jepang yang pantas diteladani bangsa
Indonesia agar bangsa ini menjadi maju. Salah satunya adalah cara
Jepang membangun karakter.

Kemajuan Jepang sehingga sejajar dengan negara maju lainnya
merupakan impack dari pendidikan karakter di Negeri Sakura itu.
Membangun bangsa yang makmur dan sejahtera tak cukup dengan
mengembang-kan ekonomi secara parsial, melainkan harus
dilakukan secara komprehensif dan sinergis seluruh aspek
kehidupan. Kasus suksesnya Jepang menjadi negara maju diawali
dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mereka
memprioritaskan pembangun-an mental sehingga siap maju dengan
berbagai tantangannya dan tangguh menghadapi berbagai hambatan.

Jepang memang bukan Islam, karena mereka secara resmi ber-
agama Shinto. Tapi Jepang memiliki banyak nilai universal yang bisa
dilakukan siapa pun. Soal kebersihan, misalnya, masyarakat Jepang
sangat menjunjung tinggi kebersihan, sehingga mereka mendidik ke-
bersihan kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Islam juga meng-
ajarkan kebersihan, sehingga kebersihan dianggap sebagai bagian
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dari iman, Ath-thaharatu minal iman. Bahkan berbagai kitab fiqh
biasanya memasukkan Athaharah dalam Babul Awal.

Bedanya orang Jepang dengan bangsa Indonesia pada
umumnya dan umat Islam khususnya adalah dalam implementasi.
Masyarakat Jepang mengajarkan kebersihan secara total, tidak
berhenti dalam teori. Ada semacam SOP (standar operasional
prosedur) bagi keluarga Jepang dalam menjaga kebersihan, dari
mulai kemampuan memilah sampah organik dan non-organik, cara
membuang sampah, dan waktu membuang sampah ke tempat
pembuangan umum. Semua anak sejak di dalam rumah tangga
mutlak harus menjaga kebersihan sesuai SOP ini. Demikian pula saat
mereka berada di sekolah maupun di tempat kerja, kebersihan bukan
sekadar menjadi pekerjaan office boy, melain-kan kewajiban semua
orang dari pimpinan tertinggi hingga ke tingkat paling bawah.

Sedangkan bangsa Indonesia kerap mengabaikan implementasi
masalah kebersihan. Sebagian orang menganggap bahwa mengurus
kebersihan adalah urusan asisten rumah tangga, kebersihan di
sekolah adalah urusan penjaga sekolah, dan kebersihan di kantor
urusan office boy. Kesannya, urusan kebersihan merupakan masalah
orang lain, bukan urusan kita. Padahal, kebersihan merupakan
urusan bersama, sehingga harus menjadi komitmen semua orang.

Kebersihan tak sekadar urusan kebersihan itu sendiri, melain-
kan bagian dari tanggung jawab setiap orang. Kebersihan adalah
komitmen setiap orang untuk membuat orang lain nyaman. Keber-
sihan adalah bagian komitmen warga untuk melayani warga yang
lain, memudahkan orang lain, dan ekspresi rasa cinta satu warga
kepada warga yang lain. Bermula dari kebersamaan menjaga
kebersihan, pada gilirannya tercipta kebesamaan, kesatuan, dan
persatuan bangsa. Itulah sebabnya, sebagian pakar menyebut Jepang
itu lebih Islami dari negara-negara Muslim. Memang Jepang bukan
Islam, tapi perilakunya Islami, terutama dari kacama kebersihan dan
disiplin. Dari sisi inilah, bangsa Indonesia pantas belajar kepada
Jepang.

Ahmad Dahidi termasuk orang yang beruntung, meskipun ia
tamatan Sekolah Menengah Teknik (STM – kini Sekolah Menengah
Kejuruan – SMK) Jurusan Elektro tahun 1976, tapi ia kemudian
kuliah pada Jurusan Bahasa Jepang pada FKSS IKIP Bandung, bahkan
tahun 1992, ia mengambil kuliah Program S2 di Osaka University of
Foreign Studies, Jepan dalam bidang Nihongogaku (Linguistik Bahasa
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Jepang) dan selesai kuliah tahun 1994. Selama kuliah maupun
sebagai dosen Bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia, ia
menyerap begitu banyak nilai Jepang. Selain lancar berbahasa Jepang,
Dahidi juga sangat memahami kultur mereka. Itulah sebabnya, ia
bersahabat dengan sedemikian banyak tokoh penting Jepang.

Karena komitmennya terhadap nilai Jepang, maka wajar
selama mengabdi di UPI, Dahidi menjadi tulang punggung UPI dalam
mem-bangun kerja sama kampus itu dengan Jepang di berbagai
bidang, mulai dari kerja sama bidang kesenian, pertukaran
mahasiswa dan dosen, bahkan kerja sama dalam bidang
pemerintahan. Berbagai artikel dalam buku ini menggambarkan
dinamika kerja sama itu. Dari bacaan tersebut kita bisa mengambil
saripatinya bahwa bangsa Indonesia patut meneruskan kerja sama
dengan Jepang. Bahkan tidak mustahil para pengambil keputusan
dapat mengambil nilai Jepang sebagai kebijakan yang diterapkan di
Indonesia, baik di bidang Pendidikan maupun di berbagai bidang
yang lain. Ambillah sisi baik Jepang, dan ambillah nilai kita sendiri
yang lebih dari mereka. Dengan demikian, Indonesia bisa secara
evolusioner menjadi negara maju, Baldatun thayibatun waarabbun
ghafur.
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