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1. Tujuan Program ini 

Kobe International Community Center (KICC) didirikan dengan maksud untuk mendukung Kota Kobe 

sebagai kota internasional dan menjadi tempat yang nyaman bagi warga asing untuk tinggal. Tujuan 

utama dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi warga asing untuk belajar Bahasa 

dan budaya Jepang di tingkat dasar, mempromosikan rasa saling pengertian antara warga asing and 

warga Jepang melalui berbagai program yang ada. Meskupun demikian, KICC bukanlah sekolah Bahasa 

Jepang. Tutor kami merupakan sukarelawan yang siap mendukung dan mendorong Anda untuk belajar 

bahasabahsa dan kebudayaan Jepang. 

 

2. Kursus 

Anda dapat memilih satu dari beberapa kursus berikut: kelas bahasa Jepang, kelas kaligrafi dan kelas 

seni merangkai bunga 

 

3. Persyaratan pendaftan 

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

  atau returnee student dan warga negara Jepang hasil naturalisasi berusia lebih dari 15 tahun yang  

membutuhkan kursus Bahasa Jepang serta memenuhi persyaratan dari KICC. 

  Pendaftar di bawah umur 18 tahun perlu datang ke KICC bersama wali (keluarga, keluarga angkat, 

 dan lain-lain). Jika wali Anda tidak dapat hadir, KICC akan memberikan formulir pendaftaran yang 

 dilengkapi dengan tanda tangan wali di kolom “tanda tangan wali”. Mohon isi juga nama dan nomor 

 telepon orang tua atau wali di kolom kontak darurat. Setelah itu silakan datang lagi ke KICC. 

・Berencana untuk tinggal di Kobe selama minimal 7 bulan dan wajib mengikuti program kami sekali 

  seminggu selama 6 bulan. 

・Khusus untuk peserta yang sebelumnya telah mengikuti program kami: Anda dapat mendaftar 

  kembali setelah jeda satu bulan dari program sebelumnya. 

  (Misal; program Anda berakhir di bulan April ➔ Anda dapat mendaftar kembali di bulan Juni). 

・Siswa sekolah bahasa Jepang atau mahasiswa asing jurusan bahasa Jepang hanya dapat mendaftar 

 pada tanggal 15 setiap bulan. 

 (Siswa sekolah bahasa Jepang dengan beban studi kurang dari 12 jam per minggu atau terdaftar 

 dalam program jangka pendek (kurang dari 3 bulan) dapat mendaftar sebelum tanggal 15.) 

・Bersedia mengikuti aturan berikut: 

・Dapat hadir di pertemuan pertama dengan tutor Anda di KICC di hari kerja (Senin-Jumat) pada 

 pukul 10-12 atau 13-17.   *Silakan berkonsultasi dengan staf apabila Anda tidak dapat hadir. 

 ・Ketika ingin membatalkan kelas, Anda wajib menginformasikan tutor dan staff KICC terlebih 

dahulu. 

 ・Bersedia mengisi kuesioner setelah program berakhir (6 bulan kemudian). 

 ・Bersikap ramah kepada tutor dan staf KICC 

*Catatan: Meskipun seluruh persyaratan di atas terpenuhi, pendaftaran masih mungkinkan untuk 

  ditolak apabila jumlah tutor yang tersedia tidak memadai atau disebabkan kondisi lainnya.   

Kobe International Community Center (KICC) 

Program Bahasa/Budaya Jepang   (untuk Peserta) 



 

4. Apa yang harus dibawa saat mendaftar 

 ・Kartu tanda penduduk Jepang (Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila KTP aplikan telah 

 diterbitkan) 

 ・Alat tulis (pen/pensil) 

 

5. Proses pendaftaran 

 ・Silakan datang ke KICC pada hari kerja di antara pukul 10-12 atau pukul 13-17. 

    *Silakan berkonsultasi dengan staf apabila Anda tidak dapat hadir secara langsung. 

 ・Isi formulir pendaftaran. Staf KICC akan mewawancarai Anda secara singkat. 

 ・Staf KICC akan menghubungi anda setelah tutor yang cocok ditemukan. 

   KICC mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencari relawan bagi pendaftar yang memiliki 

   keterbatasan waktu luang. 

 

6. Pelajaran 

・Pelajaran pertama dilaksanakan di hari kerja antar pukul 10-12 dan 13-17.   

   * Silakan berkonsultasi dengan staf apabila Anda tidak bisa hadir di waktu tersebut.  

  Hari dan waktu untuk pertemuan mingguan selanjutnya akan diputuskan oleh tutor dan peserta. 

・Pelajaran merupakan kelas privat (satu-satu antara tutor dan peserta). 

・KICC tidak menyiapkan ujian atau kurikulum pelajaran tertentu. Anda dan tutor Anda memutuskan  

  bagaimana fokus pelajaran Anda. 

・Pelajaran harus dilaksanakan seminggu sekali dan selama 2 jam di KICC. 

・Periode program adalah 6 bulan sejak dimulainya pelajaran pertama. 

・Setelah program berakhir, peserta tidak diperbolehkan mendaftar kembali sampai dengan satu 

  bulan kemudian terhitung sejak pelajaran terakhir. Program selanjutnya tidak harus dengan tutor 

 yang sama. 

・Peserta diminta untuk menanggung semua biaya yang diperlukan untuk pelajaran, (misalnya buku  

  pelajaran, fotokopi, bunga, kertas Jepang dan sebagainya). 

・Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga asing yang mengkhususkan diri untuk 

 mempelajari budaya/ bahasa Jepang, dan tidak mencakup pembelajaran yang bersifat teknis. 

 

7. Tutor sukarelawan 

 ・Harap dicatat bahwa tutor kami bukanlah guru bahasa profesional, melainkan pengajar sukarela. 

Tutor Anda akan mendukung segala kegiatan pembelajaran dengan niat yang baik agar Anda dapat 

mengikuti pelajaran setiap minggunya dengan sungguh-sungguh. 

 ・Program ini tidak menyediakan pelajaran khusus, seperti Linguistik, tata bahasa atau persiapan tes 

 ・Anda tidak dapat memilih tutor anda. 

 

8. Informasi pribadi 

 ・Informasi mengenai kontak Anda tidak akan dipakai di luar kepentingan program ini. 

 ・KICC akan menghubungi Anda melalui alamat email terdaftar. 

 ・KICC akan menampilkan informasi peserta di website khusus kami untuk mencari tutor yang sesuai. 

   Perlu diperhatikan bahwa kami tidak akan merilis data pribadi peserta seperti nama, alamat,nomor 

telepon dan alamat email. Akses ke website KICC dibatasi untuk staf KICC dan tutor pendaftar. 
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Kobe International Community Center (KICC) 

Kobe Commerce, Industry, and Trade Center Building Lantai 2 

5-1-14 Hmabe -dori, Chuo-ku, Kobe  651-0083 

<Untuk pertanyaan lebih detail> 

  Telp: 078-291-8441 (Hari Senin-Jumat: 9:00-17:00) 

  Email: kic03@kicc.jp URL: https://www.kicc.jp/id 

  <Untuk pemesanan dan pembatalan pelajaran> 

  Telp: 078-291-8442 (Senin-Jumat: 9:00-20:00, Sat.:10:00-17:00) 

  <Jam kerja> 

Hari Senin – Jumat   10:00-20:00 

Hari Sabtu           10:00-17:00 

(tutup pada hari Minggu, Hari Libur Nasional Jepang dan tgl.29 Desember sampai tgl.3 Januari)  

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

☆ Pastikan untuk mengatur ponsel Anda ke mode diam ketika berada di KICC. Anda menggunakan 

 telepon di ruangan depan lift. 

☆ Dilarang membawa makanan di KICC. (Minuman diperbolehkan). 
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