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きずな インドネシア語 



１． Tujuan 

 

 

 

 
 

 

 

２． Persyaratan 

Bertempat tinggal di kotaTsu, dan merupakan anak-anak yang 

mempunyai hubungan dengan negara asing serta memenuhi 

persyaratan salah satu atau kedua persyaratan yang tercantum 

dalam nomor ① & ② dibawah ini. 

① Tidak bisa berbicara Bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. 

② Tidak bisa membaca maupun menulis huruf Hiragana, Katakana 

maupun Kanji sederhana tingkat Sekolah Dasar. 

※ Kami juga menerima konsultasi mengenai anak yang sudah 

melebihi umur untuk bersekolah. 

 

３． Program Studi 

○ Latihan Bahasa Jepang tingkat dasar 

・Percakapan sehari-hari Bahasa Jepang 

・Membaca dan menulis huruf Hiragana, Katakana dan Kanji 

yang sederhana tingkat Sekolah Dasar. 

○ Persiapan tahap awal untuk bersekolah 

・ Belajar untuk membiasakan diri dengan kehidupan di 

sekolah dan adat istiadat di Jepang. 

Untuk memberi bantuan tahap awal dalam pendidikan 

Bahasa Jepang dan persiapan yang dibutuhkan untuk 

bersekolah di Jepang kepada siswa dari anak-anak orang 

asing dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu kami juga 

menerima konsultasi bagi para orangtua/wali mengenai 

pendidikan. 



４． Jadwal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． Alamat 「Kelas KIZUNA」 

「Kelas KIZUNA」Kursus Bahasa Jepang Tingkat Dasar 

Tsu Siritu Keiwa Youtien 

Kota Tsu, Nakagawara, nomor 445 

Tel：０５９－２２９－３２４９（Bagian Pendidikan Kemanusiaan） 

     ０８０－１５７７－４６２５（Kelas KIZUNA） 

    ８：３０～１２：００ 

Pertemuan pagi ９：００～ ９：１０ 

Jam ke-1 ９：１０～ ９：５５ Latihan BahasaJepang 

※ Dititikberatkan kepada latihan 「percakapan」 dan

「pendengaran」 

Jam ke-2 １０：００～１０：４５ Latihan Bahasa Jepang 

※  Dititikberatkan kepada latihan 「menulis」  dan 

「membaca」 

Jam ke-３ １０：４５～１１：０５ Waktu「KIZUNA」 

※  Waktu 「 KIZUNA 」  adalah waktu untuk 

mempelajari tentang kehidupan di Jepang. 

Pertemuan akhir １１：０５～１１：１５ 

Kembali ke sekolah  Makan siang dan mengikuti pelajaran 

berikutnya. 



６． Hal-hal yang harus diperhatikan selama mengikuti 

kursus 

○ Selama mengikuti kursus di kelas「KIZUNA」akan diberlakukan absensi 

yang sama dengan sekolah. 

○ Jangka waktu kursus selama 3 s/d 4 bulan, tetapi masa berakhirnya 

pembelajaran akan diputuskan melalui rapat penyelesaian 

pembelajaran (dilakukan oleh pihak sekolah, penanggung jawab 

bagian pendidikan kemanusiaan dan lainnya).  

○ Wisuda akan diikuti oleh para orangtua/wali dan pihak sekolah. 

○ Biaya kursus gratis 

○ Selama mengikuti kursus ini, siswa berada dibawah tanggung jawab 

orangtua/wali. Apabila selama mengikuti kursus dibutuhkan biaya 

transportasi maka orangtua/wali yang berhak untuk menanggungnya.  

○ Kapan saja orangtua/wali bisa ikut serta melihat proses pembelajaran.  

○ Apabila kapasitas peserta kursus telah terpenuhi, maka peserta 

berikutnya akan diminta untuk menunggu masuk kelas selanjutnya. 

 

７． Didalam 「Kelas KIZUNA」 terdapat・・・ 

○ Staf yang bisa berbahasa Portugal, Spanyol, Tagalog (Inggris) dan 

Cina yang masing-masing akan bergantian berada di tempat kursus. 

○ Kami juga akan melayani konsultasi para orangtua (termasuk 

orangtua/wali yang anaknya tidak mengikuti kursus) mengenai 

sekolah maupun   pendidikan.  

○ Kami juga akan membantu menerjemahkan surat-surat keterangan 

dari pihak sekolah yang ditujukan kepada orangtua/wali.  

○ Kami akan memberikan buku-buku latihan Bahasa Jepang dan 

informasi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak 

orang asing.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manusia hidup dalam berbagai macam hubungan. Anak-anak yang 

datang dari negara yang jauh ke kota Tsu ini, diharapkan untuk lebih 

bisa mementingkan hubungan antar sesama manusia. Yaitu 

hubungan dengan teman-teman di sekolah Jepang, guru-guru, 

orang-orang sekitar serta hubungan dengan keluarga. Untuk 

mempererat hubungan itulah, di kelas ini belajar Bahasa Jepang dan 

diharapkan untuk bisa merasakan kesenangan berhubungan 

dengan orang lain. Oleh karena itu kami menamakan kelas ini 

「KIZUNA = Ikatan/hubungan erat」. 

Didalam kelas ini, kami semua membentuk sebuah kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan belajar Bahasa Jepang anak-anak yang 

mempunyai hubungan dengan negara asing. 

Kami juga akan terus berkonsultasi dengan guru sekolah mengenai 

perkembangan peserta kursus di kelas. Kami bersama-sama para 

orangtua yang melindungi anak-anaknya, akan berusaha mendidik 

anak-anak sambil menjaga 「KIZUNA」 ini.  

 

 

 

 

KIZUNA 



Peta sekitar 「Kelas KIZUNA」 
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