
   Berita Dari Konjen Edisi April 2019 
★ Penampilan AUN J Classic Orchestra : Pengenalan Kebudayaan Jepang Melalui Alat Musik 

Tradisional Jepang 

Senin tanggal 3 April yang lalu, AUN J Classic Orchestra mengadakan pertunjukan di Universitas 

17 Agustus 1945 (UNTAG) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam rangka memperkenalkan 

budaya Jepang melalui alat musik tradisional Jepang. Sekitar 250 pengunjung di UNTAG dan sekitar 

300 pengunjung di ITS yang terdiri dari para mahasiswa, warga universitas yang lain, masyarakat 

umum termasuk warga Jepang dengan antusias menikmati keindahan permainan alat musik tradisional 

Jepang yang ditampilkan oleh Ryouhei Inoue (Wadaiko, Samisen), Kouhei Inoue (Shinobue, Samisen) 

dan Seiyama Ishigaki (Shakuhachi) juga workshop yang diadakan. Mulyanto Nugroho,rektor UNTAG dan 

Joni Hermana,rektor ITS pun turut hadir diantara para pengunjung menikmati acara ini. Ucapan 

terima kasih kami berikan kepada semua pihak yang terkait dalam menyukseskan acara ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Malam Keakraban PERSADA Jawa Timur 

Rabu Malam, 25 Maret di kediaman Konjen telah digelar malam keakraban Persatuan Alumni dari 

Jepang (PERSADA) Jawa Timur. Sekitar 70 alumni hadir dalam acara tersebut. Pertemuan ini diadakan 

setiap tahun dalam rangka berbagi informasi maupun mempererat hubungan antar alumni. Pada acara 

kali ini berbagai kegiatan seperti Lucky Draw maupun Quiz diadakan untuk memperdalam interaksi 

antar alumni. Terima kasih sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada pada para alumni yang hadir. 

Konsulat Jendral Jepang di Surabaya telah bekerjasama dengan Persada dalam berbagai kegiatan. 

Jika anda adalah salah satu alumni dari Jepang, silahkan menghubungi alamat di bawah ini untuk  

mendaftar keanggotaan.  

No. HP（WA）：0822-2988-8070 

Website: 

https://persadajatim.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

Workshop Taiko di UNTAG Foto bersama usai konser di ITS 

Foto Bersama 

https://persadajatim.wordpress.com/


★Penandatanganan Kontrak Dana Hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia Tahun Anggaran 2018 

Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menyokong dua yayasan di Jawa Timur melalui Bantuan 

Hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia. Penandatanganan kontrak dilaksanakan tanggal 13 Maret 

(Rabu) di Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Bantuan ini bertujuan untuk membangun masyarakat 

daerah di negara-negara berkembang. Bantuan kali ini, diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf pendidikan maupun kesehatan ibu dan anak di daerah penerima hibah. Pada kata 

sambutannya, Konjen Tani menyampaikan bahwa setiap proyek yang terpilih telah melewati proses 

pemilihan yang ketat, sehingga diharapkan yayasan penerima hibah dapat melaksanakan proyek dengan 

penuh tanggungjawab dan memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar. Berikut rincian proyek 

hibah: 

 

１．Proyek pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lamongan Jawa Timur 

（１）Total Nilai Proyek：1,057,630,000 Rupiah 

（２）Yayasan Penerima Hibah：MI Al-Hikmah 

（３）Isi Proyek：Pembangunan gedung sekolah baru dan pengadaan perlengkapan kelas 

２．Proyek Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Pembangunan Polindes dan Pelatihan Kader 

di Desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur 

（１）Total Nilai Proyek：1,072,285,000 Rupiah 

（２）Yayasan Penerima Hibah：Lembaga Jalin Nusa  

（３）Isi Proyek：Pembangunan klinik dan pengadaan alat kesehatan, dan pelaksanaan proyek untuk 

meningkatkan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk kesadaran masyarakat akan kesehatan yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★Acara Pelepasan dan Orientasi Penerima Beasiswa Pemerintah Jepang tahun fiskal 2018 

Rabu siang, 27 Maret di kediaman Konjen telah diadakan acara Pelepasan dan Orientasi bagi para 

para penerima beasiswa pemerintah Jepang (Program D2, D3, S1, Research Student, S2 dan S3) serta  

penerima beasiswa program teacher training The Japan Foundation yang akan mulai masa belajar di 

Jepang sejak bulan April tahun ini. Sebanyak 7 orang dari 10 orang yang terpilih dari Jawa Timur 

berpartisipasi dalam acara ini. Setelah Konjen memberikan kata sambutan untuk memberi semangat 

kepada para hadirin, para penerima beasiswa memperkenalkan diri mereka masing-masing, kemudian   

Foto bersama dengan Yayasan penerima hibah 



dilanjutkan dengan presentasi mengenai kehidupan di Jepang dan persiapan sebagai pelajar asing 

oleh anggota PERSADA yakni Dosen Teknik Elektro ITS Rony Seto Wibowo D. Eng (Alumni program Doktor  

Universitas Hiroshima) dan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR Mega Moeharyono Puteri (Alumni 

program Doktor di Univeritas Hiroshima), dan sesi tanya jawab. Para hadirin merasa puas  

memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka sebelum berangkat, sekaligus dapat 

mempererat hubungan di antara mereka.  

 

★ Pagelaran Surabaya Nihon Matsuri 2019  

  Pada tanggal 9-10 Maret, di Atrium Pakuwon Mall Surabaya telah diselenggarakan Surabaya Nihon 

Matsuri 2019 atas kerjasama Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Furinkazan (komunitas penggemar 

budaya Jepang yang berbasis di Surabaya), IJBNet (organisasi persahabatan Indonesia-Jepang) dan 

Mahesa Production (Event Organiser) serta side event pemutaran film Jepang pada tanggal 14-15 

Maret di UNTAG (14) dan di C2O Library (15). Acara ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi seperti 

Soran Bushi oleh murid-murid SJS, yukata fashion show oleh warga Jepang, paduan suara Lagu-lagu 

Kai, Yamaha East Wind Orchestra, Lift Up Training oleh Ibu Konjen, workshop tata rambut oleh  

Aoyama Salon, demo kendo oleh komunitas kendo Kenyukai Surabaya, berbagai macam penampilan oleh 

warga Jepang, Yosakoi oleh tim juara umum Festival Yosakoi Surabaya ke-16 “Candhik Ayu”, Taiko 

oleh UNESA, upacara minum teh oleh UNITOMO, Aikido, Kaligrafi dan berbagai pertunjukan yang 

membuat para tamu terkesan. Selain itu dimeriahkan juga oleh bintang tamu Mas Genki, komedian 

yang sering tampil di Jakarta dan Ica Zahra juara lomba karaoke yang disponsori oleh salah satu 

stasiun televisi Jepang. Acara ini juga didukung oleh native speaker pengajar Bahasa Jepang 

UNITOMO, Persatuan Alumni dari Jepang (Persada) Jawa Timur, perusahaan Indonesia maupun Jepang 

baik sebagai sponsor maupun pengisi booth. Pengunjungnya pun beragam dari mahasiswa hingga 

keluarga dapat menikmati rangkaian acara ini. Jumlah keseluruhan pengunjung acara ini termasuk 

penonton pemutaran film Jepang mencapai sekitar 2.000 orang. Kami berterima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam acara ini serta kepada para pengunjung yang telah hadir.  

 



 

   

     Pemeriksaan gigi oleh PERSADA 

 

Penampilan Yamaha East Wind Orchestra Booth Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya 

Penampilan Kendo oleh Surabaya Kenyukai 

Soran Bushi oleh murid SJS 

 

Duet Bintang Tamu Ica-Genki Pemutaran film di UNTAG 

Tari Remo dari Pemkot Surabaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemkot Surabaya  

Yukata Fashion Show oleh warga Jepang 


