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Sejarah Universitas Ochanomizu
Un ive r s i t a s  Ocha nom i z u be rd i r i 

p a d a  t a h u n  1875  s e b a g a i  S e ko l a h 
Tinggi Keguruan Perempuan Tokyo, di 
kawasan Ochanomizu (sekarang kawasan 
Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo). Sejak 
berdiri, Universitas Ochanomizu telah 
membesarkan banyak tokoh penel it i 
d an pend id i k t e rkemu ka ,  t e r masu k 
d i  ant a ranya Tet su Yasu i ,  p residen 
Universitas Kristen Perempuan Tokyo, 
Kono Yasui, perempuan Jepang pertama 
yang memperoleh gelar doktor dalam bidang sains, serta Toshiko 
Yuasa, fisikawan ternama dunia. 

Universitas Ochanomizu kemudian menjadi universitas perempuan 
pada tahun 1949 sebagai bagian dari reformasi kampus pascaperang. 
Tahun berikutnya, pihak universitas meluncurkan program baru yang 
meliputi Fakultas Sastra dan Pendidikan, Fakultas Sains, dan Fakultas 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (sekarang Fakultas Ilmu Hayati 
Manusia dan Lingkungan). Selanjutnya, program pascasarjana dibuka 
pada tahun 1963, diikuti dengan program doktor (S3) pada tahun 1976. 
Selain itu, pihak universitas juga membentuk yayasan pendidikan dan 
riset seraya terus berekspansi dan berkembang.

Pada tahun 2015 Universitas Ochanomizu akan merayakan 
hari lahirnya yang ke-140 sejak awal berdirinya. Dari awal hingga 
sekarang, Universitas Ochanomizu terus berperan sebagai pelopor 
dalam mendidik kaum hawa yang ahli di bidangnya di setiap zaman.



Pesan dari Rektor

Universitas Ochanomizu berdiri pada tahun 1875 sebagai lembaga 
pendidikan tinggi untuk wanita pertama di Jepang dan pada tahun ini akan 
merayakan hari jadinya ke-140. Selama kurun waktu tersebut kami telah 
merintis jalan sebagai pelopor pendidikan wanita bagi kaum wanita yang 
memiliki kemauan belajar dan ingin bersumbangsih bagi masyarakat. Hingga 
saat ini kami telah menciptakan ajang bagi kaum wanita untuk berkiprah dan 
sejumlah besar lulusan kami telah menunjukkan prestasinya yang sangat baik 
dalam berbagai bidang, antara lain penelitian akademik, pendidikan, industri, 
pemerintahan, dan jurnalistik. 

Saat ini, untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, kami telah 
berkecimpung dalam pengembangan sumber daya wanita yang akan 
mengemban masa depan Jepang dan juga dunia dengan memiliki pandangan 
yang luas dan kepekaan yang tinggi.

Setelah adanya perubahan badan hukum menjadi universitas negeri pada 
tahun 2004, Universitas Ochanomizu menetapkan slogan, yaitu “Ada Sebagai 
Tempat Aktualisasi Impian yang Tulus Bagi Semua Wanita yang Memiliki 
Kemauan Belajar”. Kami telah mengubah haluan ke pendidikan wanita 
global yang bertujuan mendukung aktualisasi impian semua kaum wanita di 
seluruh dunia dengan tekad menjadi kampus yang saling memiliki pengertian 
mendalam antar budaya yang beragam serta antar orang-orang yang memiliki 
pandangan nilai-nilai serta pola pikir yang berbeda-beda, tercipta saling asah 
asih asuh, dan dapat mendorong para mahasiswa untuk mengembangkan 
dirinya. Saat ini kami tiba pada tahap memulai kegiatan untuk mendukung 
pertumbuhan serta pengembangan kemampuan dan kualitas kaum wanita 
tanpa melihat kebangsaan maupun usianya, termasuk kaum wanita dari 
negara-negara berkembang yang tidak mampu menempuh studi meskipun 
ingin.

Selanjutnya, kami juga menyediakan tempat belajar bagi generasi muda 
wanita untuk mengasah dirinya dan belajar dalam rangka mengetahui apa 
yang harus dilakukan untuk menjadi manusia yang dapat berkiprah secara 
internasional dengan membangun sistem pendidikan berciri khas, yaitu 
Pendidikan Seni Liberal, Pendidikan Global, dan Pendidikan Kepemimpinan.

Melalui pendidikan tersebut, kami berharap agar para mahasiswa yang 
belajar di universitas kami dapat : 1) menyadari permasalahan sosial yang 
kompleks dan beragam dan memikirkan cara menemukannya dengan 
sudut pandang profesional masing-masing serta cara pemecahannya, 2) 
mengembangkan dirinya dengan saling memiliki pengertian dengan orang-
orang yang mempunyai pandangan nilai-nilai serta pola pikir yang berbeda 
dengan dirinya, dan juga 3) mewujudkan kerja sama dengan orang-orang 
dari berbagai penjuru dunia dengan memiliki “pengetahuan dan kemampuan 
intelektual” yang terintegrasi dan praktis dengan tetap mempertimbangkan 
orang lain, menjadi pemimpin dalam masyarakat, serta mampu menciptakan 
zaman.

Kami sangat berharap, Universitas Ochanomizu dapat terus berperan 
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang aktif membangkitkan harapan dan 
keberanian menatap masa depan bagi orang-orang di sekeliling dan juga 
masyarakat agar mereka dapat mewujudkan impiannya di masa datang dan 
membangun masa depan yang sejahtera.

Kimiko Murofushi
Rektor Universitas Negeri Wanita Ochanomizu
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Universitas Ochanomizu telah mengembangkan program sarjana baru 
yang mempersiapkan kaum hawa dengan keterampilan dasar khusus 
dengan mengajarkan mereka kreativitas dan keterampilan praktis. 
Program “Seni Liberal pada Abad Ke-21” yang mengajarkan pemahaman 
mendalam dan komprehensif pada bidang humaniora, alam, serta ilmu 
sosial diperkenalkan di bawah program pendidikan seni liberal, sedangkan 
sistem “Mata Kuliah Pilihan Multi Program” yang memberikan kebebasan 
lebih kepada mahasiswa diadopsi untuk pendidikan khusus. Program ini 
dimaksudkan untuk memberikan mahasiswa pendidikan dan keterampilan 
yang diperlukan pada masyarakat abad ke-21 serta untuk mengembangkan 
pemimpin perempuan dengan semangat kebebasan. Kemudian, pada tahun 
2012 Universitas Ochanomizu juga dipilih oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang untuk 
menerima pendanaan Tipe A (inisiatif yang berlaku di seluruh kampus) 
sebagai bagian dari Proyek Kementerian untuk Promosi Pengembangan 
SDM Global, dan memfokuskan pada pengembangan SDM yang 
dipersiapkan untuk memberikan pengaruh besar di kancah dunia.

Program Sarjana Khas Universitas Ochanomizu 
untuk Mencetak Kaum Hawa yang 
Berpengetahuan, Berwawasan, dan Bertoleransi

Fakultas Sastra dan 
Pendidikan

Jurusan Seni Liberal dan 
Humaniora

Kelas Filsafat, Etika, dan Sejarah Seni
Kelas Sejarah Komparatif/Kelas Geografi

Jurusan Bahasa dan 
Kebudayaan

Kelas Bahasa dan Sastra Jepang/Kelas Bahasa dan Sastra 
Tiongkok
Kelas Bahasa dan Sastra Inggris/Kelas Bahasa dan Sastra 
Perancis

Jurusan Humaniora dan 
Ilmu Sosial

Kelas Sosiologi/Kelas Ilmu Pendidikan/Kelas Psikologi

Jurusan Seni Pertunjukan Kelas Tari dan Pendidikan tari/Kelas Ekspresi Musik

Jurusan Studi Global 
untuk Kerja Sama 
Antarbudaya

Fakultas Sains
Jurusan Matematika
Jurusan Fisika
Jurusan Kimia
Jurusan Biologi
Jurusan Ilmu Informasi
Fakultas Ilmu Hayati 
Manusia dan Lingkungan

Jurusan Nutrisi dan Ilmu 
Makanan

Jurusan Ilmu Manusia dan 
Lingkungan

Jurusan Ilmu Hayati 
Manusia

Departemen Psikologi Perkembangan Klinis/Departemen 
Ilmu Sosial dan Keluarga
Departemen Budaya Kehidupan

Daftar Fakultas



Seni Liberal di Abad Ke-21

Pola Pemilihan Program

Program Khusus
Sastra: total 10 dalam 3 
jurusan
Sains: total 5 dalam 5 jurusan
Ilmu Hayati Manusia : total 4 
dalam 2 jurusan
Total ada 19 program.

Program Interdisipliner
Sastra: Studi Global untuk Kerja Sama 
Antarbudaya
Sains: Matematika Terapan
Sains: Fisika dan Kimia
Sains: Biologi Kimiawi
Sains: Bioinformatika
Ilmu Hayati Manusia: Perilaku Konsumen 
Total ada 6 program.

Subprogram
Sastra: total 12 subprogram dalam 4 
jurusan dan Pendidikan Bahasa Jepang
Sains:  total 5 subprogram dalam 5 
jurusan
Ilmu Hayati Manusia: Total 5 subprogram, 
yaitu Ilmu Manusia dan Lingkungan, 
Psikologi Perkembangan Klinis, Kebijakan 
Publik, Studi Gender, serta Ilmu Sosial 
dan Keluarga
Total ada 23 program. 

Program Lainnya :
• Pendidikan Global 

(Program ACT, Program 
Musim Panas, dsb)

• Program Rancangan 
Karier

• Program persiapan 
ujian sertifikasi, seperti 
program sertifikasi guru, 
dsb

●Proyek Promosi Pengembangan SDM Global “Meningkatkan 
Kemampuan Kaum Hawa Agar Lebih Mendunia”

Universitas Ochanomizu memperkuat kur ikulum bahasa 
asing dengan tujuan meningkatkan keterampilan global para 
mahasiswanya. Salah satu caranya melalui pendidikan bahasa asing 
yang disertai penekanan pada komunikasi. Program Advanced 
Communication Training (ACT) tidak hanya mengembangkan 
keterampilan percakapan, tetapi juga meningkatkan keterampilan 
presentasi. Universitas Ochanomizu juga menawarkan program 
musim panas dalam bahasa Inggris serta menyediakan tes TOEFL 
dan tes kemahiran bahasa asing lainnya. Pihak universitas juga 
mendorong studi ke luar negeri dan kini tengah dikembangkan 
sebuah sistem untuk memfasilitasi ini. Selain itu, Universitas 
Ochanomizu juga mengembangkan studi lapangan dan magang 
di luar negeri, serta mengadakan beragam acara untuk mengasah 
keterampilan global sebagai bagian dar i upayanya dalam 
mengembangkan pemimpin perempuan yang mampu tampil di 
masyarakat internasional yang sebenarnya. 

Spesialisasi 
yang relevan

Program Inti
●	Fakultas Sastra dan 

Pendidikan
●	Fakultas Sains
●	Fakultas Ilmu Hayati 

Manusia dan Lingkungan
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Sekolah Pascasarjana Humaniora dan Sains Universitas Ochanomizu  
memelopori bidang riset baru yang melebihi cabang humaniora dan sains 
dengan tujuan menumbuhkan kemampuan kreatif yang dibutuhkan untuk 
melakukan riset interdisiplin tercanggih dan terbaru. Sekolah pascasarjana 
ini juga fokus pada pengembangan peneliti perempuan sejak awal 
berdirinya, dan telah melahirkan banyak peneliti perempuan yang berbakat.

Kami juga tengah mempertimbangkan pengadopsian sistem pendidikan 
yang mengintegrasikan program master (S2) dan doktor (S3) dengan tujuan 
memberikan mahasiswa berbakat dengan perspektif yang lebih luas dan 
menstimulasi kreativitas mereka, serta mengembangkan pemimpin yang 
mampu tampil di kancah dunia. Oleh karena itu, kami terus memperkukuh 
pendidikan pascasarjana yang menggabungkan berbagai proyek pendidikan 
dan riset.

Pendidikan Pascasarjana untuk Menumbuhkan 
Spesialisasi Tingkat Tinggi dan Perspektif yang 
Lebih Luas

Program 
Master (S2) 

Studi Komparatif  
Masyarakat dan 
Kebudayaan

Bahasa dan Sastra Jepang
Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan Asia
Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan Inggris 
dan Perancis
Pendidikan Bahasa Jepang/Studi Filsafat 
dan Budaya
Studi Sejarah dan Kebudayaan/Studi 
Kehidupan dan Budaya
Studi Tari dan Pertunjukan
Studi Pertunjukan Musik

Ilmu Perkembangan 
Manusia

Ilmu pendidikan/Psikologi
Psikologi Perkembangan Klinis
Sosiologi Terapan
Studi Anak

Gender dan Ilmu 
Sosial

Studi Kebijakan Sosial dan Keluarga/Studi 
Geografi dan Lingkungan
Studi Gender dan Perkembangan

Ilmu Hayati Ilmu Biologi/Ilmu Lingkungan Manusia
Ilmu Pangan dan Nutrisi
Konseling Genetika

Sains Lanjutan Matematika/Fisika
Kimia dan Biokimia/Ilmu Komputer

Program 
Doktor (S3)

Studi Komparatif 
Masyarakat dan 
Kebudayaan

Studi Sosial Komparatif/Studi Seni dan 
Representasi

Ilmu Perkembangan 
Manusia

Ilmu Pendidikan/Psikologi
Psikologi Perkembangan Klinis
Sosiologi/Kebijakan Sosial
Studi Anak

Studi Gender 
Interdisiplin

Teori Gender

Ilmu Hayati Ilmu Biologi/Ilmu Lingkungan Manusia
Ilmu Pangan dan Nutrisi
Konseling Genetika
Ilmu Pencegahan Penyakit

Sains Lanjutan Matematika/Fisika
Kimia dan Biokimia/Ilmu Komputer

Fakultas Humaniora dan Sains



Terpilih Sebagai Program Sekolah Pascasarjana Terkemuka 
Tahun 2013

Program “Membina Kreativitas dan Inovasi Jangka Panjang 
dengan Disiplin Sains dan Teknologi Berdasarkan Semangat 
Ochanomizu ‘Migakazuba’ pada Generasi Ber ikutnya dar i 
Pemimpin Dunia” bertujuan untuk membina inovator perempuan 
dalam bidang IPTEK yang dikenal memiliki tingkat perwakilan 
perempuan yang sangat rendah. Inovator sebaiknya memiliki 
f leksibilitas tinggi guna mengakomodir kebutuhan sosial yang 
berubah dengan cepat dan untuk memelihara kreativitas yang 
dituntut oleh masyarakat berdasarkan basis akademik seperti fisika, 
matematika, dan ilmu komputer.

Selain mata kuliah utama, mahasiswa dalam program ini juga 
dapat mengambil mata kuliah pendukung yakni IPTEK untuk 
pemimpin global yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan 
dasar, mendorong inovasi di dunia nyata dan kepemimpinan dalam 
lingkungan lintas fungsional dengan menerapkan “Project Based 
Te a m  S t u d y  ( PB T S )”  y a n g 
penting dalam program ini.



Universitas Ochanomizu menawarkan program pertukaran pelajar, 
pelatihan bahasa asing ke luar negeri, dan banyak program kunjungan 
ke luar negeri serta mendukung pengiriman mahasiswa untuk belajar di 
universitas yang menjalin kerja sama pertukaran.

Universitas Ochanomizu menerima mahasiswa dari negara-negara seluruh 
dunia, terutama untuk mahasiswa pascasarjana, termasuk mahasiswa 
pertukaran dari universitas-universitas yang menjalin kerja sama.

Memperdalam hubungan dengan universitas 
di seluruh dunia dengan menjalin kerja sama 
pertukaran mahasiswa

Menerima Mahasiswa Internasional dari Seluruh 
Dunia

Universitas yang menjalin perjanjian pertukaran: 
64 universitas di 23 negara dan daerah 
(data Maret 2015)

Wilayah Negara dan Daerah Jumlah Universitas 
yang Bekerja Sama

Asia 6 25

Timur Tengah 1 1

Afrika 1 2

Amerika Utara 1 6

Oceania 2 3

Eropa 12 27

Total 23 64

Wilayah Program 
Sarjana

Program 
Pascasarjana

Mahasiswa 
Peneliti 

(Program 
Sarjana)

Mahasiswa 
Peneliti 

(Program 
Pascasarjana)

Mahasiswa 
Peneliti Bahasa 

dan Kebudayaan 
Jepang

Mahasiswa 
Pertukaran Total (Orang)

Asia 17 118 62 10 3 12 222

Timur 
Tengah 0 2 0 2 1 1 6

Afrika 0 1 0 0 0 0 1

Amerika 
Selatan 0 0 0 0 0 0 0

Oceania 0 0 0 0 0 0 0

Eropa 0 6 0 4 5 14 29

Total 17 127 62 16 9 27 258

Pertukaran mahasiswa ke University of Otago 
(Selandia Baru)

Pelatihan Bahasa Asing ke Luar Negeri
• Monash University (Australia) 
• University of Otago (Selandia Baru)
• The University of Manchester (Inggris)

• University of Hull (Inggris)
• University of California, Riverside (Amerika)
• Ewha Womans University (Korea)

Program Bantuan Ekonomi Bagi Mahasiswa yang Dikirim ke Luar Negeri
• Beasiswa studi ke luar negeri dari The Japan Foundation (beasiswa bagi mahasiswa pertukaran 

dalam bentuk tunjangan)
• Beasiswa khusus studi ke luar negeri
• Beasiswa dari yayasan swasta, pemerintah otonomi daerah, lembaga publik, pemerintah luar 

negeri, dan sebagainya

Program Bantuan Ekonomi Bagi Mahasiswa Internasional
• Pembebasan dan penundaan pembayaran uang kuliah
• Beasiswa dari yayasan swasta, pemerintah otonomi daerah, lembaga publik, pemerintah luar 

negeri, dan sebagainya

Program Dukungan dan Acara Bagi Mahasiswa 
Internasional
• Tutor privat
• Mentor di asrama
• Wisata studi penelitian dan pertukaran 

internasional
• Kelas apresiasi Kabuki
• Tutor di ruang konsultasi
• Malam Festival Internasional 
• Tempat tinggal bagi mahasiswa internasional

Jumlah mahasiswa internasional berdasarkan negara dan daerah asal: dari 26 negara dan daerah
(data per tanggal 1 Oktober 2014)

Malam Festival Internasional 
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Karier

Program Rancangan Karier Membekali Para 
Mahasiswa dengan Kemampuan Praktis dan 
Kemampuan Kerja yang Dapat Digunakan di 
Dunia Nyata

Jumlah Lulusan
Jumlah Lulusan 

yang Melanjutkan 
Studi (persentase)

Jumlah Lulusan 
yang Mencari 

Pekerjaan 
(persentase)

Jumlah 
Lulusan yang 
Mendapatkan 

Pekerjaan 
(persentase)

Lainnya 
(persentase)

Fak. Sastra dan 
Pendidikan 228 51 (22%) 146 (64%) 139 (95%) 28 (12%)

Fak. Sains 137 102 (74%) 33 (24%) 32 (97%) 2 (2%)

Fak. Ilmu Hayati 
Manusia dan 
Lingkungan

152 41 (27%) 99 (65%) 96 (97%) 11 (7%)

Total 517 194 (37%) 278 (54%) 267 (96%) 41 (8%)

*Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan adalah jumlah lulusan yang telah bekerja di antara jumlah lulusan yang 
mencari pekerjaan.

Data Aktual Pencarian Kerja Tahun 2012

Dukungan Pencarian Kerja

Universitas Ochanomizu memberikan dukungan menyeluruh kepada 
mahasiswa selama masa studi mereka dan dalam pencarian kerja dengan 
tujuan untuk membantu mereka agar berhasil dalam lingkungan kerja yang 
berdaya saing tinggi.

Mahasiswa juga berpeluang untuk membahas jalur karier mereka dan 
menerima panduan pencarian kerja serta saran praktis sepanjang tahun. 
Mereka hanya perlu singgah di Kafe Karier yang terletak di lantai pertama 
perpustakaan. Di tempat ini, pihak universitas menyediakan bimbingan 
terkait jalur karier dan pencarian kerja dengan bantuan mahasiswa dan 
alumni yang sudah bekerja.



Prestasi Universitas Ochanomizu selama 140 
tahun dalam pendidikan tinggi untuk perempuan 
t u r ut  mendorong upaya keberlanjut an u nt u k 
menumbuhkan pemimpin perempuan. Pada tahun 
2008, pihak Universitas membentuk “Migakazuba 
Bible” berdasarkan mars lagu kampus Migakazuba, 
untuk mengatur prinsip-prinsip di balik pendidikan 
ke p e m i mpi n a n .  I n i  me r up a k a n  ba g ia n  d a r i 
pengembangan model pendidikan kepemimpinan Universitas Ochanomizu 
yang khas. Model ini digunakan di lembaga setempat seperti misalnya 
bekerja sama dengan program pengembangan untuk pemimpin perempuan 
di Prefektur Fukui.

Sejak tahun 2010, Universitas Ochanomizu mulai memberikan bantuan 
kepada peneliti universitas dan pasangannya selama cuti hamil/mengasuh 
anak, serta kepada peneliti yang mengasuh atau merawat anggota keluarga 
mereka sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai gaya 
bekerja. Pihak Universitas terus melanjutkan dukungan mereka terutama 
kepada peneliti perempuan, dan pada tahun 2012, kami memperkenalkan 
sistem riset khusus yang unik untuk universitas yang membantu peneliti 
perempuan berbakat (peneliti Migakazuba) agar meneruskan proyek 
riset yang tertunda. Sejauh ini, sebanyak lima perempuan telah ditunjuk 
untuk menjabat posisi penuh di lembaga pendidikan dan riset tanpa batas 
waktu. Lebih lanjut, pada tahun 2013, pihak universitas juga memberikan 
Penghargaan Utama Universitas Ochanomizu (Toshiko Yuasa Prize) 
sebagai bentuk pengakuan terhadap perempuan yang mencetak prestasi 
luar biasa dalam riset di bidang ilmu pengetahuan alam.

Universitas Ochanomizu memberikan sumbangan pemikiran agar 
senantiasa tercipta tempat kerja yang menghormati keanekaragaman dan 
juga mengenai keseimbangan antara kerja dan kehidupan sehari-hari model 
abad ke-21 untuk di masa datang.

Mengembangkan pemimpin perempuan 
berdasarkan prinsip kebijakan, intelek, dan 
fleksibilitas, serta mempromosikan keberagaman

Universitas Keseluruhan Staf Pengajar*

Keseluruhan Wanita Persentase Keseluruhan Wanita Persentase

Tahun 2009 479 239 49.9% 246 117 47.6%

Tahun 2010 462 223 48.3% 231 104 45.0%

Tahun 2011 469 241 51.4% 231 111 48.1%

Tahun 2012 460 238 51.7% 228 108 47.4%

Tahun 2013 466 249 53.4% 233 115 49.4%

*Jumlah guru besar, guru besar madya, dosen, guru besar luar biasa, guru besar madya luar biasa, dosen luar biasa, 
asisten dosen luar biasa, guru besar divisi penelitian yang disponsori, guru besar madya divisi penelitian yang 
disponsori, dosen divisi penelitian yang disponsori, dan asisten dosen divisi penelitian yang disponsori.

Jumlah Staf Pengajar dan Persentase Staf Wanita 
(data per tanggal 1 Mei 2013)
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Pendidikan Mulai Dari Kanak-Kanak Sampai Pascasarjana di 
Satu Area Kampus 

Universitas Ochanomizu menaungi TK, SD, SMP, SMA, 
Universitas, dan Pascasarjana di satu kampus. Kami juga adalah 
universitas nasional pertama yang mempunyai sekolah pra-TK 
(Sekolah Pra-TK Izumi) dan perumahan karyawan dalam kompleks 
kampus.

Kampus kami adalah l ingkungan yang memungkin kan 
terwujudnya pengasuhan anak dan kegiatan studi, penelitian, 
pendidikan, serta bekerja 
m a u p u n  t e r w u j u d n y a 
keseimbangan antara kerja 
dan kehidupan sehari-hari 
dengan perspek t i f pola 
hidup kaum perempuan.

Sekolah Pra-TK Izumi
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Denah Universitas

❶	 Gedung utama

❷	 Auditorium Kiindo

❸	Museum Sejarah

❹	 Fakultas Ilmu Hayati Manusia dan 
Lingkungan

❺	 Gedung Penelitian Komprehensif

❻	 Pergola (punjung)

❼	 Pusat kesehatan

❽	 Perpustakaan Universitas

❾	 Fakultas Sastra & Pendidikan, 
Gedung 1

❿	 Gedung perkuliahan lintas fakultas, 
Gedung 1-3

⓫	 Kafetaria dan koperasi

⓬	 Fakultas Sains, Gedung 1-3

⓭	 Balai mahasiswa

⓮	 Fakultas Sastra & Pendidikan, 
Gedung 2

⓯	 Rumah upacara minum teh

⓰	 Pusat kebugaran universitas dan 
ruang dansa

⓱	 Lapangan tenis

⓲	 Pusat Eksperimen Radioisotop

⓳	 Pohon Ginkgo dan monumen

⓴	 Plaza Informasi Universitas 
Ochanomizu

Sekolah Pra-TK Izumi

SMPSD

TK

SMA

Sekolah Terafiliasi
Di dalam area kampus juga dilengkapi sekolah TK, SD, SMP, SMA, 

dan juga Pra-TK.
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Dua Ruang Bersama
“Ruang Bersama” aslinya merujuk pada 

lahan yang digunakan secara bersama-
sama, tetapi kini maknanya telah meluas 
melalui penerapannya di berbagai bidang 
antara lain “Ruang pembelajaran Bersama” 
dan “Ruang Kreatif Bersama.”

Ruang Pembelajaran Bersama ditemukan 
d i banyak per pustakaan un iversit as , 
tetapi Universitas Ochanomizu-lah yang 
menjad i pelopor sebagai un iversit as 
pertama di Jepang yang membuka Ruang 
Pembelajaran Bersama. Salah satu ruang 
bersama terbaru di universitas ini adalah 
Ochadai Student Community Commons 
(SCC), sebuah asrama mahasiswa baru 
yang selesai dibangun pada April 2011 dan 
kini menarik perhatian.

Perpustakaan Universitas - “Belajar Bersama, Tumbuh Bersama”
Perpustakaan mengoleksi sekitar 680 ribu volume dan 10 ribu judul 

majalah, serta menyediakan segudang materi audio-visual, e-book, 
dan e-jurnal. Ruang Pembelajaran Bersama di lantai pertama memiliki 
sekitar 70 komputer dan 2 printer warna yang bebas digunakan para 
mahasiswa. Selain terdapat Kafe Karier sebagai tempat berlangsungnya 
seminar pencarian kerja dan sesi diskusi alumni, tersedia juga Ruang 
Santai dan Belajar Hening yang sungguh menjadikan perpustakaan 
sebagai tempat untuk “Belajar Bersama, Tumbuh Bersama.”

Ochadai Student Community Commons (SCC) – “Tinggal 
Bersama, Tumbuh Bersama”

Asrama mahasiswa ini memiliki konsep berbagi satu ruang 
bersama, berbentuk tempat tinggal bagi lima mahasiswa yang 
membentuk satu “rumah” dan tinggal bersama. Adanya kamar 
perseorangan memastikan tetap terjaganya privasi setiap penghuninya, 
tetapi mereka tetap berbagi area dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. 
Sebagai tempat belajar selain di universitas, program belajar di asrama 
pun dirancang agar penghuni asrama dapat bertukar wawasan selagi 
tinggal bersama. 

Universitas juga mempunyai asrama 
i n t e r n a s i o n a l  y a n g  d i p e r u n t u k k a n 
bagi  mahasiswa jurusan Bahasa Jepang 
t ahu n per t ama h ingga t ahu n keempat 
serta mahasiswa asing, dan juga Asrama 
Koishikawa untuk mahasiswa pascasarjana.

Ruang Pembelajaran Bersama

Ochadai SCC
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Perpustakaan Universitas



Pusat-pusat Penelitian untuk Mendukung 
Penelitian dan Kehidupan Mahasiswa

Terdapat banyak fasilitas untuk mendukung belajar mahasiswa dan 
membantu mengenai kehidupan sehari-hari serta pusat-pusat penelitian 
yang menjadi tempat penelitian terkini berlokasi di dalam kampus yang 
sama. 

Divisi Reformasi 
Sistem Pendidikan 
Kampus

• Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan

• Pusat Pendidikan Bahasa Asing
• Pusat Dukungan Belajar
• Pusat Promosi Program Pascasarjana 

Terkemuka

Divisi Pendukung 
Siswa 
(Divisi Pendukung 
Komunitas Universitas 
Ochanomizu)

• Pusat Dukungan Siswa dan Karier
 (Divisi bantuan untuk kehidupan sehari-hari, 

divisi dukungan karier, divisi pendidikan karier)
• Pusat Perawatan Kesehatan

Divisi Internasional
• Pusat Pendidikan Global
 (Penerimaan mahasiswa internasional dan 

pengiriman studi ke luar negeri)
• Pusat Kerja Sama Global

Divisi Promosi 
Pengembangan 
SDM Global

• Pusat Promosi Pengembangan SDM Global

Divisi Promosi 
Kesetaraan Gender

• Pusat Pendidikan dan Penelitian Kepemimpinan
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Lembaga 
Pendidikan dan 
Penelitian

Divisi Promosi Penelitian 
[Departemen Infrastruktur]
• Pusat Teknologi Informasi
• Pusat Analisis Instrumental
• Pusat Penelitian Radioisotop

Divisi Promosi Penelitian 
[Departemen Pendidikan dan Penelitian]
• Pusat Pendidikan dan Penelitian Lingkungan 

untuk Kehidupan Manusia
• Pusat Pendidikan dan Penelitian Glikosains
• Pusat Pendidikan dan Penelitian Soft Matter
• Pusat Pendidikan dan Penelitian Studi Ilmu 

Kejepangan Komparatif
• Pusat Pendidikan dan Penelitian Studi 

Bioinformatika
• Pusat Pendidikan dan Penelitian Ilmu Simulasi
• Pusat Khusus Pendidikan dan Penelitian

Divisi Kerja Sama Sosial
• Pusat Penelitian Kelautan dan Pesisir
• Pusat Sains dan Pendidikan
• Pusat Pengamatan Kehidupan Dunia

Divisi COE
• Pusat Pendidikan dan Penelitian untuk 

Pengembangan Manusia
• Pusat Studi Gender

Departemen Infrastruktur
• Fasilitas Eksperimen Hewan



Panduan Transportasi

■ 7 menit berjalan kaki dari Stasiun Myogadani di jalur kereta bawah tanah 
Tokyo Metro Marunouchi

■ 8 menit berjalan kaki dari Stasiun Gokokuji di jalur kereta bawah tanah 
Tokyo Metro Yurakucho

■ 1 menit berjalan kaki dari halte bus “Otsuka 2-chome” (bus Toei)

2-1-1 Otsuka Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 112-8610
TEL. +81-3-5978-5143   FAX. +81-3-5978-5951
E-mail: ryugai@cc.ocha.ac.jp

Universitas Ochanomizu


