
Berita dari Konjen Edisi Juni 2017 

 

 
★ Tampil Di Festival Rujak Uleg 

Karena ada undangan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surabaya ke Japan Club 

Jawa Timur, maka pada tanggal 14 Mei, Ibu Matsushiro tampil sebagai wakil team Jepang di 

Festival Rujak Uleg dalam acara peringatan HUT Kota Surabaya Ke-724 mewakili Konsul 

Jenderal sekaligus duta bagian pertukaran. Bersama team walikota,masing-masing team 

wakil dari berbagai negara menguleg bumbu rujak yang merupakan duta masakan khas 

Jawa. Dalam acara itu ada juga peserta yang tampil dengan costum yang unik sehingga 

acara makin semarak. Terima kasih kepada para peserta atas jerih payahnya di bawah 

panah terik yang menyengat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Suasana Festival Rujak Uleg  

 

 

★ Pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Jepang Wilayah Jawa Timur Ke-38 

Pada Tanggal 21 Mei 2017 di Universitas Dr. Soetomo telah diselenggarakan Lomba Pidato 

Bahasa Jepang Wilayah Jawa Timur Ke-38 oleh Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya dan 

The Japan Foundation serta didukung oleh East Java Japan Club (EJJC) dan Perhimpunan 

Alumni Dari Jepang (Persada). Pada Lomba Pidato Bahasa Jepang Wilayah Jawa Timur 

Ke-38 kali ini ada 13 peserta yang terdiri dari mahasiswa yang telah diseleksi dari 

universitas masing-masing maupun   masyarakat umum yang bekerja di Perusahaan 

Jepang. Para peserta berpidato dengan semangat menceritakan pentingnya keluarga, 

hikmah yang diperoleh berdasarkan pengalaman pribadi, resep hidup secara positif dan lain-

lain.   



 

Sang juara, Andreyas Crystivian Dani dari Universitas 17 Agustus (Untag)  dalam pidatonya  

dengan tema“Waktu Bersama Keluarga, Kehidupan Dapat Berubah” mengisahkan  orang 

yang keras dalam ikatan keluarganya telah berubah berkat upayanya merubah pikiran yang 

negatif menjadi positif.   Juara ke-2, Albert yang karena maniak game jadi tertarik pada 

bahasa Jepang, lalu kuliah di jurusan bahasa Jepang dan bekerja di perusahaan Jepang, 

PT. Hisamitsu Pharma Indonesia ini menjelaskan betapa pentingnya usaha keras yang 

terus-menerus. Juara ke-3, Delima Puteri Mujiani  dari Universitas Brawijaya yang 

memaparkan bagaimana   pentingnya manusia mempunyai target  dan keputusan untuk 

terus belajar.   

Di antara para penonton, hadir juga  pihak terkait Univesitas setempat, anggota EJJC, 

mahasiswa Jepang serta  juara I dan II lomba pidato bahasa Jepang tahun lalu.  Juara I dan 

II masing-masing  menerima hadiah dana.  Kepada Bapak Otani, Ketua EJJC yang menjadi 

anggota dewan juri, Bapak Murashita, Kepala Sekolah Jepang Surabaya serta hadirin 

sekalian kami sampaikan banyak terimakasih. Juara I dan II akan tampil pada lomba pidato 

tingkat Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juli di Jakarta. Sebagai wakil 

dari Jawa Timur diharapkan terus semangat dan berusaha.    

 

 

 

 

            Penyerahan hadiah oleh 

           Ketua EJJC, Bapak Otani                Foto bersama 


