
【学習者用】(インドネシア語/2021.10) 

 

Kobe International Community Center (KICC) 

Program Bahasa/Budaya Jepang   (untuk Peserta) 
 

１． Tentang program 

KICC memberikan dukungan kepada warga asing untuk memudahkan mereka tinggal  

di Kobe. Ini juga berfungsi sebagai tempat di mana warga negara Jepang dan asing  

dapat berinteraksi dan belajar tentang budaya satu sama lain. Tujuan utama dari  

program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk asing untuk  

belajar dan memahami bahasa dan budaya Jepang tingkat dasar dengan bantuan  

volunter Jepang (Pendukung KICC). 

 

２． Kurusus 

    Anda dapat memilih satu dari beberapa kursus berikut:  

    kelas bahasa Jepang, kelas kaligrafi dan kelas seni merangkai bunga 

 

３． Biaya 

⚫ Belajar bahasa Jepang - Gratis 

⚫ Belajar budaya Jepang - Anda membayar biaya kertas untuk kaligrafi dan bunga   

                              untuk seni merangkaian bunga. 

 

４． Persyaratan pendaftan 

⚫ Warga asing Kobe berusia lebih dari 15 tahun (tidak termasuk siswa SMP) 

    atau returnee student dan warga negara Jepang hasil naturalisasi yang  

    membutuhkan kursus Bahasa Jepang 

※Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, silakan mendaftar dengan persetujuan  

wali Anda (keluarga, keluarga angkat, dll.).Pastikan untuk menulis nomor telepon  

dan nama wali di informasi kontak darurat pada formulir aplikasi. 

⚫ Anda dapat melanjutkan aktivitas ini seminggu sekali selama 6 bulan. 

⚫ Anda dapat mengikuti aturan KICC, memiliki motivasi untuk belajar, dan bekerja  

    atas inisiatif Anda sendiri. 

※Bahkan jika Anda melamar, Anda mungkin tidak dapat menemukan pendukung. 
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５． Aplikasi 

⚫ Kartu penduduk Jepang (Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila KTP 

aplikan telah diterbitkan) 

⚫ Silakan datang ke KICC (kantor Shin-nagata lantai 4) pada hari kerja di antara 

pukul 10-12 atau pukul 

⚫ Setelah mengisi formulir pendaftaran, staf KICC akan mewawancarai Anda secara 

singkat. 

   Pelajaran 

⚫ Pelajaran adalah satu-satu dengan Anda dan pendukung Anda. 

⚫ Pelajaran diadakan di KICC seminggu sekali selama 2 jam dan berlangsung selama 

6 bulan. 

⚫ Pelajaran dimulai ４ kali setahun 

April（berakhir pada September）/ Juli（berakhir pada Desember /  

Oktober（berakhir pada Maret / Januari（berakhir pada Juni） 

⚫ Silakan pilih tempat, hari dalam seminggu, dan waktu untuk belajar dari bawah. 

    Anda melakukannya setiap minggu di tempat, hari, dan waktu yang sama. 

〔Shin-nagata〕 

Senin：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Selasa：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Jumat：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

〔Sannomiya〕 

Selasa：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Kamis：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Sabtu：10：00/12:00/14:00/16:00 

⚫ Isi pelajaran akan diputuskan dengan berkonsultasi dengan Anda dan ｐendukung. 

⚫ Setelah 6 bulan, Anda dapat mendaftar untuk belajar lagi. Namun, Anda tidak 

dapat bekerja dengan pendukung yang sama di KICC. 

⚫ Anda tidak dapat belajar secara profesional. 

 

６． Pendukung KICC 

⚫ Pendukung KICC adalah volunter yang mendukung pembelajaran Anda.KICC 

⚫ Anda tidak dapat memilih pendukung. 
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７． Tentang informasi pribadi 

⚫ Informasi pribadi yang terdaftar tidak akan digunakan untuk tujuan lain apa pun. 

⚫ KICC dapat mengirimkan pemberitahuan ke alamat email yang Anda tulis pada 

formulir pendaftaran.  

⚫ Saat mencari pendukung, kami akan memposting informasi Anda di situs web yang 

hanya dapat dilihat oleh pendukung. Informasi pribadi seperti nama, alamat, 

nomor telepon dan alamat email tidak akan diposting. 

 

 

Kobe International Community Center (KICC) 

5-1-14, Hamabe do-ri, Chuo-ku, Kobe    TEL: 078-291-8441 

New location! 10/4～  

Kantor Shin-nagata 

〒653-0036 5-3-1, Udezuka-machi, Nagata-ku, Kobe 

“Asta Kunizuka”   Bangunan 1、 Gedung Selatan lantai 4 

URL: https://www.kicc.jp 

Jam dibuka： Hari kerja  9：00-12：00、13：00-17：00  

                      （Kecuali Sabtu・Minggu・Tanggal merah・29/Desember～3/Januari） 


