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★Pelaksanaan Kanji Cup ke-16 

Pada tanggal 25 Februari 2018 telah dilaksanakan Lomba Kanji Cup ke-16 bertempat di Universitas Negeri Surabaya. 

Pada acara in kanji yang dianggap sulit bagi kebanyakan pembelajar bahasa Jepang dilombakan dalam bentuk kuis. Lomba 

ini telah diselenggarakan sejak tahun 2002 untuk menghilangkan kesan sulit pada pelajaran kanji serta meningkatkan 

motivasi pembelajar bahasa Jepang. Peserta lomba tahun ini tidak hanya berasal dari Jawa Timur, namun juga dari 

Yogyakarta, Bali, Semarang, Jakarta, Bandung dan sebagainya dengan total 126 peserta level dasar dan 32 peserta level 

menengah (1 tim terdiri dari 2 orang). Pada sambutannya, Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Bapak Masaki Tani 

menyampaikan harapannya agar acara ini dapat meningkatkan motivasi bagi para pembelajar bahasa Jepang di setiap 

daerah. Memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia tahun ini, beliau juga berharap para peserta sebagai 

generasi untuk 10, 20 tahun kedepannya akan mengemban tanggung jawab mempererat hubungan kedua negara. Setelah 

melalui persaingan yang ketat, juara 1 level dasar dimenangkan oleh Muhammad Afifudin dari UNITOMO, sementara juara 2 

dimenangkan oleh Karina Tejosaputro dari JASMIN. Pada level menengah juara 1 diraih oleh STIBA Saraswati dari 

Denpasar, Bali dan juara 2 diraih oleh tim JASMIN. Tahun ini merupakan kali pertama level menengah dimenangkan oleh 

peserta dari luar Jawa Timur. Setelah perlombaan level dasar dan menengah, pemenang dari level menengah bertanding 

dalam perlombaan exhibition bersama siswa Sekolah Jepang Surabaya (SJS) kelas 6 SD (Runa Hosokawa, Emi Kuniyoshi), 

kelas 1 SMP (Riki Morimoto, Takumi Kuniyoshi) dan tim dari Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA). Perlombaan 

Exhibition dimenangkan oleh tim dari SJS kelas 6 SD. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti 

perlombaan, serta pihak-pihak terkait yang telah membantu terlaksananya acara ini. 

★Pameran Foto Japan Foundation “Tohoku Through The Eyes of Japanese Photographers” 

Tahun ini Japan Foundation akan menyelenggarakan Pameran Foto “Tohoku Through The Eyes of Japanese 

Photographers” bertempat di Orasis Art Gallery. Iizawa Kotaro seorang kritikus foto yang menjadi kurator pameran ini, 

melalui foto ingin menampilkan keindahan alam, masyarakat, serta kehidupan di Tohoku daripada melaporkan keadaan atau 

perbaikan setelah bencana pada tahun 2011. Pameran ini terdiri dari karya 10 fotografer yang berasal dari berbagai 

generasi dan kecenderungan gaya, namun semuanya ada kaitan dengan Tohoku. Foto-foto yang diambil dari tahun 1940-an 

ditampilkan bersama dengan gambaran saat ini. Dengan menampilkan sudut pandang fotografer yang sangat individualistis 

dan mewakili masa lalu, masa kini dan masa depan, pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai aspek menarik 

dari Tohoku kepada masyarakat dunia. Pamera ini gratis dan terbuka untuk umum, silahkan datang berkunjung. 

Tanggal: 20-29 Maret 2018 

Pukul: 11:00-19:00 

Tempat: Orasis Art Gallery 

  Jl. HR. Muhammad St No. 94, Surabaya, 60226 
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