
 

Berita Dari Konjen Edisi November 2017 
★Pengumuman Lowongan Kerjasama JAPAN WEEK（Festival Jepang Surabaya Ke-4） 

23-28 Januari 2018 (sedang dikoordinasikan), di beberapa tempat pertemuan di dalam kota Surabaya, 

rencananya akan diselenggarakan JAPAN WEEK (Festival Jepang Surabaya Ke-4).Saat ini sedang dibuka 

lowongan bagi siapa saja yang ingin mengisi acara ini dengan memperkenalkan budaya Jepang, baik dengan 

penampilan pentas seni Jepang (seni bela diri Jepang, kendama dan lain-lain, dari yang tradisional 

sampai yang modern)   maupun dengan workshop dan lain sebagainya. Bagi yang berminat baik perorangan 

maupun grup silahkan menghubungi : Bagian Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Konsulat Jenderal Jepang 

di Surabaya (031-503-0008).  

 

★Jatim Fair 

Pada tanggal 5-10 Oktober di convention center Grand City telah diselenggarakan Jatim Fair. 

Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya bekerjasama dengan Japan National Tourism Organization (JNTO) 

menampilkan booth pameran serta pada akhir pekan menggelar demonstrasi kaligrafi Jepang “shodo” 

dan upacara minum teh Jepang “Sado” yang dapat menyalurkan daya tarik Jepang kepada masyarakat Jawa 

Timur. Untuk Demontrasi “Shodo”bekerjasama dengan warga Jepang yang tinggal di Jawa Timur, Ibu Emiko 

Kaida sedang demonstrasi “Sado”bekerjasama dengan Dosen Jurusan Bahasa Jepang Universitas Dr. 

Soetomo, Ibu Cicilia Tantri. Terima kasih atas kerjasama dan kunjungannya di booth kami. 

   

Booth Jepang Demonstrasi “Shodo” Demonstrasi “Chado” 

 

★Pelaksanaan Upacara Penyerahan Beasiswa East Java Japan Club Ke-24 

Pada hari Sabtu, 21 Oktober di Aula Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya telah diselenggarakan 

Upacara Penyerahan Beasiswa East Java Japan Club (EJJC) Ke-24. Beasiswa ini dikelola oleh Bagian 

Beasiswa EJJC dan dimanfaatkan untuk menopang para pelajar setempat yang kurang memadai secara 

ekonomi namun giat belajar bahasa Jepang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mengaktifkan 

pertukaran budaya dan sumber daya manusia Jepang-Indonesia. Tahun ini dari hasil seleksi terpilih 

total 19 siswa sebagai siswa penerima beasiswa dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri 

Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Dr. Soetomo dan Universitas 17 Agustus dan hari 

ini para penerima beasiswa beserta keluarga juga dosen pendamping dari universitas masing-masing 

hadir dalam acara ini. Selain itu, kali ini, kepada Juara I Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat 

National,saudara Albert(bekerja di PT. Hisamitsu Pharma Indonesia), Juara II Lomba Pidato Bahasa 

Jepang Tingkat National, saudara Andreyas Christivian Dani (mahasiswa Universitas 17 Agustus) 

dan saudara Gilang Bagus Pangestu (bekerja di PT Secom Indonesia) yang telah lulus level 1 ujian 

kemampuan bahasa Jepang (JLPT/Nihongonoryokushiken)periode bulan Desember tahun lalu 



dianugerahkan “Penghargaan Nagayama Kazuko”. Pada awal acara, Ketua EJJC, Bapak Otani 

menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan dan beasiswa serta memaparkan salah satu 

tujuan sistem tersebut adalah untuk meningkatkan pertukaran budaya dan hubungan persahabatan 

kedua negara, kemudian Konsul jenderal Tani, sebagai wakil dari para undangan menyampaikan agar 

para penerima beasiswa dan penghargaan selanjutnya semakin tangguh berjuang dalam study dan hidup 

bermasyarakat serta bisa menjadi teladan yang baik bagi juniornya. Setelah Ketua EJJC, Bapak 

Otani menyerahkan sertifikat penghargaan kepada masing-masing penerima beasiswa dan benghargaan, 

berikutnya wakil para penerima beasiswa dan penghargaan dari masing masing universitas 

menyampaikan kesan dan pesan mereka dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia secara bergantian.    

 

★Festival Budaya Jepang Kaltim Ke-8 

Pada tanggal 27-30 November, Konsulat Jenderal Jepang bekerjasama dengan MGMP (Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran) Bahasa Jepang telah menyelenggarakan Festival Budaya Jepang Kaltim Ke-8”. 

Dalam Festival Budaya ini telah digelar berbagai lomba antara lain: lomba pidato bahasa Jepang, 

lomba quiz tentang Jepang, lomba karaoke dan lain sebagainya. Selain itu juga diadakan orientasi 

beasiswa pemerintah Jepang (Monbukagakusho/MEXT), pengenalan budaya Jepang dan pemutaran film 

Jepang. Gelanggang pertemuan pun dibanjiri siswa-siswi SMA yang menyatakan minatnya yang tinggi 

terhadap Jepang. Pada Upacara Penutupan tanggal 30 November, Konsul Jenderal Tani, menyampaikan 

kata sambutan yang memotivasi para pembelajar bahasa Jepang di Kalimantan Timur (sekitar 4.500 

orang se-Kaltim) sekaligus menyatakan harapannya agar selanjutnya melalui acara seperti ini   

pemahaman masyarakat Kalimantan Timur khususnya para kawula muda terhadap Jepang semakin mendalam. 

Kemudian menyerahkan sertifikat dan hadiah kepada para pemenang masing-masing lomba.Selama acara 

ini, tampil 300 siswa SMA dan yang dari jauh, yakni dari Tarakan, Kalimantan Utara pun nampak 

hadir. 

 

   

Foto bersama dengan para penerima 
beasiwa dan penghargaan  

Ketua EJJC, Bapak Akihiro Otani 
memberikan kata sambutan  

 Konjen Tani memberikan kata sambutan  

   

Peserta penggemar kaligrafi Jepang  Peserta penggemar cosplay Konjen Tani memberikan kata sambutan  



★Peresmian Ruang Perpustakaan dan Mebeler Kelas Sekolah Dasar Islam di Kabupaten Malinau 

Provinsi Kalimantan Utara 

Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara telah 

diselenggarakan upacara peresmian ruang perpustakaan dan mebeler kelas SDIT Hidayatullah yang 

didukung oleh program kerjasama bantuan hibah pemerintah Jepang untuk keamanan manusia tingkat 

akar rumput (Grassroot) tahun anggaran 2015 yang dihadiri oleh Konsul Jenderal Tani. Program 

ini memberikan bantuan kepada SDIT Hidayatullah berupa pembangunan ruang perpustakaan sekaligus 

pengadaan mebeler kelas (meja, kursi, rak buku, white board dan lain-lain) yang belum tersedia 

dengan tujuan untuk meningkatkan lingkungan pendidikan di kabupaten Malinau. Murid-murid SD ini 

dari awal sampai akhir memberikan sambutan kepada Konsul Jenderal dengan melambaikan bendera 

Jepang-Indonesia.     

 

   
Suasana pemotongan pita 

 

Foto bersama pihak terkait Sekolah
（tengah:Konjen Tani, ke-5 dari 

kanan:Kepala Sekolah, Bapak Akhmad 
Zaeni ） 

Sambutan para murid 


