
(PMI/BMI = Pekerja Migran Indonesia/ Buruh Migran Indonesia)

技能実習⽣⼿帳
(ぎのうじっしゅうせいてちょう)

1 Buku Pedoman untuk Pemagang Kerja Teknis（インドネシア語版）（2018年10⽉ 第2版）

2 Buku Pedoman untuk Pemagang Kerja Teknis（インドネシア語版）（2018年2⽉ 第１版）

3 Untuk Para Pekerja Asing 〜Peraturan Hukum di Jepang Berkaitan dengan Ketenagakerjaan〜
労災保険請求のためのガイドブック【厚⽣労働省】

4 インドネシア語版（Program Pensionan Nasional Jepang）

5 Buku Panduan Klaim Asuransi Kerja (1)

6 Buku Panduan Klaim Asuransi Kerja (2)

......................

Situs Rekomendasi:
Sekolah Bahasa Jepang PANDAN COLLEGE
Instagram Jepang Terkini
Daftar Lengkap Pemberi Beasiswa Jepang Daftar Di sini (Gratis)
Belajar dan Kehidupan di Jepang
Beasiswa bagi Pelajar Sekolah Dasar

Tanya Jawab (FAQ)

1. Bagaimana cara bisa kerja ke Jepang?

2. Bagaimana Strategi kerja ke Jepang?

3. Ada agen yang mirip2 namanya?

4. Siapa saingan Indonesia di Jepang?

5. Harus belajar bahasa Jepang ya? JLPT?

6. Apa hal mendasar (Kriteria) untuk bekerja di Jepang?

7. Modal dasar kerja ke Jepang?

8. Bagaimana memilih LPK yang baik dan lowongan kerjanya?

9. Bisakah langsung kerja ke Jepang, proses oleh diri sendiri?

10.  Susah  belajar  bahasa  Jepang  tak  ada  sekolah/kursus  di
tempat saya?

11. Daftar JENIS VISA ke Jepang ada tidak?

12. Apa saja yang dicari di tahun 2019 ini di bawah peraturan
baru 特定技能1号 dan 特定技能1号?

13. Ada kemungkinan dapat COE asli tiba di Jepang tidak dapat
kerjaan?

81.  Bagaimana  menghadapi  wawancara  di  (dengan)
Perusahaan Jepang?

82.  Proses  sederhana  lewat  agen  tenaga  kerja  sampai  ke
Jepang

83. Jishusei (pemagang) yang ambil job di Jepang setelah masa
kontraknya habis bisa kembali lagi ke Jepang?

84.  Saya  dapat  surat  dalam  bahasa  Jepang  katanya
penunjukkan  (merekrut)  saya  sebagai  pegawai  perusahaan
Jepang  tsb.  Tapi  harus  bayar  dulu  30  juta  rupiah.  Ada
tandatangan juga pada surat tapi tak ada cap perusahaan. Ini
betulan?

85. Penguasaan bahasa Jepang dan Keahlian, mana yang lebih
penting ya?

86.  Sudah punya sertifikat  JLPT N-1  tapi  10 tahun lalu,  apa
berguna?

87. Kalo lewat jalur swasta apakah gaji yg diterima akan sama
dengan yg jalur IM Japan?

88. GRATIS kerja ke Jepang? Lewat mana tuh?

89. ILEGAL gajinya besar ya?
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14.  Apakah  bisa  tahu  upah  minuman  regional  (UMR)  di  tiap
daerah di Jepang?

15. Ada berapa jenis kerja di Jepang?

16.Berapa syarat minimal kemampuan bahasa?

17. Berapa lama persiapan bekerja di Jepang dari mulai belajar
bahasa sampai bisa ke Jepang?

18.  Adakah  website  yang  bisa  di  akses  di  Indonesia  untuk
mencari info seputar dunia kerja di Jepang?

19. Apa syarat untuk pengajuan Visa Engineer?

20. Apakah ada Perusahaan Jepang di Jepang yang buruk?

21.  Bagaimana  bisa  mengecek  keaslian  COE  Certificate  of
Eligibility dari Jepang?

22. Di Jepang banyak pekerjaan?

23. Di mana pekerjaan di Jepang bisa dicari?

24. Saya WANITA, ada pekerjaan di Jepang?

25. Bagaimana kehidupan kerja di Jepang?

26. BERAPA GAJI pemagang PMI/BMI di Jepang?

27. Bagaimana bisa mengetahui agen yang memberangkatkan ke
Jepang? Bagaimana bisa tahu agen itu terdaftar atau tidak?

28.  Bagaimana  proses  bagi  ilegal  (OS=OverStay)  pulang  ke
Indonesia?

29. Apakah bisa bawa isteri anak bekerja (PMI/BMI) ke Jepang?

30.  Saya tidak  punya uang mau pinjam uang ah  supaya  bisa
bayar agen sehingga bisa kerja ke Jepang bagaimana ya?

31.  Apakah  ada  Organisasi  yang  bisa  mendanai  (memberikan
dana pinjaman) kepada saya sampai bekerja ke Jepang?

32.  Bagaimana  mengetahui  suasana  kerja  di  Jepang  (dengan
segera)? Biaya Baito berapa?

33. Asuransi bagi para pemagang apa ya?

34. Bagi yang sudah berada di Jepang ke mana bisa konsultasi?

35. Kosa kata mudah dari bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang

36. Apa itu Visa Waiver?

37. Apakah ada istilah "surat ijin tinggal" di Jepang? Apa COE?

37a. Kalau sudah terima COE lalu tidak digunakan karena satu
dan lain hal, apakah saya di Black List di masa depan tidak bisa
masuk Jepang?

38.  Kalau pulang ke Indonesia selesai program magang, kartu
Zairyu (ZC) harus kembalikan ke Imigrasi?

39. Apakah beda "Kerja" dan "Magang"?

40. Para ilegal (OS = Overstay) masuk ke Jepang kebanyakan
masuk dari mana ya?

OS bisa masuk lagi ke Jepang?

41. Selesai Sekolah Bisa Melamar Kerja ke Perusahaan Jepang?

90.  REKOMENDASI  yang  baik  LPK  atau  OS  untuk  kerja  ke
Jepang, apakah ada?

91. Perbedaan Proses Ilegal Itu Ciri2 Gimana ya?

92. Ayah saya orang Jepang ibu orang Indonesia, saya ada di
Indoensia mau ke Jepang, gampang gak buat visanya?

93.  Pemagang/pekerja  dalam program Tokutei  Ginou mulai  1
April 2019 boleh bawa keluarga tidak?

94. Jenis kerja di Jepang dan lembaga/organisasi Penerima.

95.  Kalau lewat IM Japan atau Swasta mana yg lebih  bagus
dapat tunjangan uang nantinya setelah bekerja di Jepang?

96. Bagaimana belajar Otodidak bahasa Jepang?

97. Apa sih Tokutei Ginou?

98. Prosedur dan Syarat untuk program TOKUTEI GINOU?

99. Apa TERPENTING kalau kerja ke Jepang lewat organisasi
Swasta?

100. Ex Jepang bisa ke Jepang lagi? Tapi dokumen paspor hilang
meskipun sertifikat kerja di Jepang dulu sih masih ada.

101. Dapat kerjaan di Fukushima, apa gak bahaya Nuklir?

102. Akte kelahiran saya hilang karena sering pindah2 tempat
tinggal, apakah bisa urus COE tanpa ada akte kelahiran?

103. Pekerjaan yang ringan, mudah, gampang di Jepang apa ya?

104. Membuat Surat Pernyataan pakai kertas folio atau kertas
apa ya?

105. Hati-hati dan Lindungilah Diri Anda !

106.  Bagaimana  kenalan  dengan  Kumiai  atau  asosiai  tenaga
kerja di Jepang?

107. Semakin sulit masuk Jepang tahun 2019 ya?

108. Pekerjaan Rumah (PR) saya gak benar, absensi saya gak
benar saat sekolah di Jepang, tes-tes di sekolah juga gak benar,
saya pulang ke Indonesia, kini  mau apply lagi masuk Jepang,
apa bisa diterima tetap dapat visa?

109. ALASAN - alasan imigrasi Jepang menolak visa kita?

110. Tanya jawab lengkap tempat tinggal dan Zairyu Card.

111. CONTOH pengisian aplikasi COE di imigrasi Jepang?

112. Apa himbauan polisi Jepang untuk yg berada di Jepang?

113. USIA MAKSIMUM untuk bisa bekerja di Jepang?

114.  Jadwal  (schedule)  tokutei  ginou  yang  mulai  berjalan  di
Jepang (per 1 April 2019), penerimaanm tenaga kerja asing dari
8 negara termasuk Indonesia?

115.  Di  tokutei  ginou nigo  (No.2),  berapa  persen  akan  tetap
dipekerjakan sebagai tokutei ginou No.2 nantinya?

116.  Berapa jumlah tenaga kerja  asing di  Jepang yang resmi
saat ini?

117. Dapat Visa dan Dapat Kerja, BEDA
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Visanya bagaimana?

42. Bisa kerja ke Jepang bayar 30 juta?

43. Bagaimana menulis riwayat hidup standar Jepang?

44. Daftar Dokumen yang dibutuhkan untuk aplikasi ke Jepang?

45. COE = Certificate of Eligibility apa sih? Jenis2 Visa?

46. Prosedur Pemeriksaan Mendarat di Jepang?

47.  Kerja  di  Jepang  ada  SHOLAT  JUM'AT  tidak  yah..?  Waktu
sholat disediakan apa tidak..?

48. Mahasiswa kok bisa bawa keluarganya ke Jepang?

49. Kerja di Jepang apa boleh menggunakan hijab?

50. Berapa UMR di Jepang?

51. Sejak Nov 2017 Caregiver (penopang lansia) swasta bisa ke
Jepang tidak lewat BNP2TKI, bedanya? Perawat?

52. Buku pelajaran bagi pekerja orang asing di Jepang?

53. Apakah pelajar boleh bekerja di Jepang? Program khusus?

54.  Saat  wawancara  ditanyakan,  Apa  Kelebihan  dan  Apa
Kekurangan Anda, apa jawabannya?

55. Apa saja sih daftar keahlian khusus yang dibutuhkan Jepang
mulai tahun 2019 ini?

56.  Dari  Indonesia  cari  Kerja  di  Jepang  sendiri,  INILAH
LOWONGAN KERJA DI JEPANG?

57.  Telinga  bekas  tindik,  Tinggi  badan,  berat  badan,  bertato,
berkacamata, dll, bisa kerja di Jepang?

58. Enak kerja di Jepang, apa di Korea atau di negara mana ya?

59. Ada contoh CV (Riwayat Hidup) Bahasa Jepang?

60. Apa sih ilegal overtime?

61. Apa pemagang yg dulu dipulangkan, visa NAMIN (REFUGEE
= SUAKA), deportasi ilegal, kasus di Jepang, bisa diterima kerja
lagi per 1 April 2019?

62. Berapa banyak (kartu) ZAIRYU CARD (ZC) palsu di Jepang?

63.  Apa  saja  pelanggaran  Kerja  dilakukan  pihak  Perusahaan
Jepang?

64. Alasan Penipu agen kerja ke Jepang?

65. Berapa biaya pengurusan COE sebenarnya?

66. LOWONGAN KERJA di Japang silakan lihat di sini

67. Pendaftaran Magang dan Persyaratan Bagi Pemagang

68. Kalau bekerja di Jepang apa yang mesti diperhatikan?

69. LPK Yang di Akreditasi ada?

70. Apakah ada shelter bagi pemagang kl kabur dari rumahnya
karena ada kekerasan dari pihak perusahaannya?

71. Apa sih My Number?

72. Hati2 BEASISWA ke Jepang?

118. Gak usah bayar 10 juta terlebih dulu ke agen, Mengapa?

119. Apakah ada daftar Sending Organization (SO) dari JITCO?

120.  Apa  syarat  ikut  ujian  perawat  (kangoshi)  atau  Kaigoshi
(penopang lansia) di Jepang?

121. Ilegal dan tertangkap karena kasus Narkoba, bisa kembali
ke Jepang?

122. Saya pernah kerja di Malaysia, Singapura dan sebagainya,
apakah bisa masuk kerja di Jepang?

123.  PENJELASAN  Tokutei  Ginou  No.1  dan  Jadwal  Tes
Ketrampilan

124.  Kebijakan  pengoperasian  sistem yang  berkaitan  dengan
status  tempat  tinggal  (kebijakan  operasional  berdasarkan
bidnag kerja)

125. Di Jepang ada Teror gak?

126. Kalau eks laut mendaftar untuk di darat apakah bisa?

127.  Bagaimana  persyaratan  (proses)  pendaftaran  kerja  ke
Jepang di pemerintah Indonesia?

128.  Kalau  ada  LPK  swasta  yang  masih  dalam  proses
pendidikan dan belum dapat job, mewajibkan partnernya yang
mau magang di jepang untuk menggunduli kepala dan sistem
LPK semi-militer dengan fisik ultra diforsir, dan dalam proses
dari diterima job sampai berangkat hampir setengah tahun (jadi
di  total  seluruh  pendidikan  hampir  1  tahun  lebih).  Apakah
wajar?

129. Bagaimana proses menjadi SO (Sending Organization)?

130. Apa perbedaan Ginou jusshuusei (GJ) dan tokutei Ginou
(TG)

130a. Adakah Info lengkap TG dari Pemerintah Jepang?

131.  Bagaimana  kenyataan  mengenai  Ilegal  Indonesia  di
Jepang?

132. Taktik apa saja menipu pemagang Indonesia ke Jepang?

133. Tokutei Ginou (TG) sesuai Imigrasi Jepang Apa ya?

134.  Adakah  Petunjuk  Pengisian  Formulir  Referensi  untuk
Pemberitahuan dari Imigrasi Jepang?

135. Kita aplikasi dari dua lembaga, apakah mungkin COE ke
luar dua buah?

136. Apakah boleh kirim ke banyak LPK lebih dari satu untuk
aplikasi yang mau pergi kerja ke Jepang?

137.  Bagaimana  contoh  tanda  terima  perpanjangan  visa  dari
Imigrasi Jepang?

138. MENGENAL ZAIRYU CARD

139. Visa Namin saya habis, masih pingin ada di Jepang bisa
tidak ya?

140. Visa Turis saya habis bagaimana nih?

141. Bila visa kita ditolak imigrasi Jepang ada penjelasan?
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73.  Apakah  ada  buku  petunjuk  (manual/handbook)  mengenai
pemagang Indonesia yang mau kerja di Jepang?

74. Bagaimana mengetahui Perusahaan Jepang itu Besar atau
Kecil?

75. Apa sih hak dan kewajiban pekerja di Jepang?

76.  SIM  Jepang  saya  sudah  habis  8  tahun  lalu,  lupa
diperpanjang, bisa diperpanjang lagi?

77. Bgm Belajar Bahasa Jepang?

78.  Permasalahan  timbul  ketika  senpai  atau  kohai  yg  tidak
keberatan  dengan  perlakuan  seperti  itu  (ilegal  perusahaan
mempekerjakan  kita  sampai  jam  berlebihan),  jadi  yg  merasa
keberatan malah dianggap tidak layak atau tidak mampu untuk
bekerja  di  jepang  dan  akan  selalu  disalahkan.  kalau  sudah
seperti itu bagaimana menyikapinya?

79. Saya bekerja di jaringan hotel dunia XXX yg punya Hotel juga
di  Tokyo.,  dan  utk  pengembangan  karier  XXX  mengadakan
"sistem  transfer  karyawan"  ke  seluruh  jaringan  XXX  dunia.
Desember 2018 lalu baru dibuka hotel XXX di Jepang. Saya bisa
apply  itu?  Apakah  ini  termasuk  Visa  baru  yang  mulai  1  April
2019?

80. Maksimal Jam Lembur berapa lama?

142. Berapa Usia maksimum kerja ke Jepang?

143. Apakah kemampuan bahasa Jepang N-4 keharusan pada
aplikasi  Tokutei  Ginou  (TG)  harus  JLPT  (Japan  Language
Proficiency Test) N-4?

144. Selain kebutuhan bahasa Jepang JLPT N-4 apalagi  buat
TG?

145.  Bagaimana  dengan  Slip  Gaji  dan  Nenkin  yang  dibayar
setiap jisshusei / pemagang/ tenaga kerja Indonesia di Jepang?

1. Masuk sekolah SMA di Jepang dari Indonesia harus N-3 ya?

2. Berapa Biaya Sekolah ke Jepang?

3. Daftar Pemberi BEASISWA ke Jepang?

4. Sekolah Jepang mana yang direkomendasikan?

5. Sekolah ke Jepang paling baik sejak kelas satu SMA?

6. Visa pelajar untuk kerja baito perlu ijin imigrasi?

7. Kalau waktu baito melebihi, bagaimana dampaknya?

8. Berapa Persen Acceptance (yang diterima) Berhasil Masuk
Jepang Untuk Aplikasi Pelajar Indonesia ke Jepang per Oktober
2018?

9. Apa saja persyaratan bagi pelajar yang mau ke Jepang?

10. Approval Visa pelajar Indonesia kini (per Oktober 2018) jadi
15%

1. Bagaimana cara bisa kerja ke Jepang?

Jawab: BAGI PENCARI KERJA
1. Minta bukti perusahaan Jepang memang benar mencari tenaga kerja Indonesia (TKI).
2. Tidak ada alasan bagi Agen (pencari  TKI) untuk tidak perlihatkan bukti tersebut. Perusahaan Jepang yang telah kontrak
dengan Agen biasanya membuat surat kontrak setidaknya email yang menyebutkan benar dia mencari TKI untuk penempatan ini
itu sebanyak sekian orang dengan KRITERIA ini itu, semua tersebut jelas.
3. Perusahaan Jepang tidak akan menghianati kontrak yang telah dibuatnya. Jadi Agen pun tak perlu takut akan hal tersebut.
4. Perusahaan Jepang kalau sudah kontrak dengan Agen tidak akan menanggapi surat lamaran dari perorangan, apalagi yang
tidak dikenalnya.
5. Setelah pencari  kerja tahu dengan lengkap nama perusahaan Jepang tersebut, silakan cek kebenarannya ke perusahaan
Jepang dengan surat/email bahasa Jepang (jangan bahasa lain). Kalau terbukti benar, ya silakan ikuti semua permintaan Agen
tersebut.
6. Jangan percaya dengan mulut manis siapa pun terutama orang Jepang yang mengaku mencari TKI, apalagi kalau dia pintar
bahasa Indonesia. Apalagi kalau sudah minta uang, jangan pernah berikan uang tunai ke warga Jepang atau agen kerja siapa
pun.

BAGI AGEN TKI
1. Jangan pernah mengeluarkan uang apa pun bagi Perusahaan Jepang atau warga Jepang yang mengaku mencari TKI. Sudah
mulai muncul penipuan dari warga Jepang pura-pura mencari TKI. Tidak ada uang apa pun bagi pencari kerja atau bagi agen
dengan alasan apa pun, untuk diberikan ke warga Jepang atau ke perusahaan Jepang. Ngawur sekali itu kalau ada hal tsb.
2. Jangan pernah memberikan dokumen para pencari kerja Indonesia ke warga Jepang atau ke perusahaan Jepang kalau tidak
ada kontrak jelas kita dengan orang Jepang tsb.
3. TERPENTING, kalau serius warga Jepang itu mau minta Agen mencarikan TKI silakan buatkan kontrak dulu kerjasama kedua
belah pihak tertulis.
4. Hati2 sekali orang Jepang yang menggunakan nomor telepon Indonesia, dengan mudah di delkon (dibuang nomor telpon
tersebut). Kalau diberikan no telpon Jepang, coba telpon dia ke nomor tersebut benar tidak? No telpon Jepang mudah diusut
orang ybs, tak bisa kabur.
5.  Justru jangan percaya kepada orang Jepang yang pintar bahasa Indonesia.  Moral hazard nya semakin tinggi yang sudah
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mengenal Indonesia dan bisa bahasa Indonesia. Banyak yang membodohi orang Indonesia semakin dia mengenal Indonesia. Jadi
sangat hati2lah berurusan dengan orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia, atau telah 3 tahun atau lebih tinggal di Indonesia.
Bahaya.
Hati-hati selalu dengan semua hal, baik data pribadi kita apalagi soal uang.
6. Biasanya orang Jepang atau perusahaan Jepang YANG tak mau (TIDAK) bertanggungjawab, seringkali lewat teman kita, lalu
teman kita  minta  ke  Agen kerja  Indonesia  mencarikan.  Jadi  kalau  ada apa-apa yang disalahkan teman kita.  Itulah  warga
Jepang/perusahaan  Jepang  yang  tak  bertanggungjawab.  Teman-adalah-Teman.  Tapi  bisnis,  apalagi  pencarian  TKI  harus
langsung ke Perusahaan Jepang ybs. Jangan sampai dia lolos dari tanggungjawabnya.
Bukan  soal  perusahaan  Jepang  besar  atau  kecil  yang  mencari  TKI,  tetapi  APA  BENAR  perusahaan  Jepang  itu  segera
menempatkan kita bekerja di perusahaan Jepang? Jangan2 Cuma cari data kita saja mereka.
INGAT BAIK2! DATAMU BISA DIPERJUALBELIKAN DI JEPANG !

BACK TO TOP

2. Bagaimana Strategi kerja ke Jepang?

1. Penguasaan bahasa Jepang setinggi mungkin kalau bisa sampai N-1.
2. Keahlian khusus tertentu misalnya ahli programmer computer, jago buat Game, dan sebagainya.
3.  Usia  menjadi  nomor  tiga.  Kalau  ahli  spesialis  tertentu,  seringkali  usia  tidak  dilihat.  Tapi  umumnya  tenaga  kerja  biasa
maksimum 30 tahun. Lewat dari 30 tahun agak susah mencari kerja di Jepang, apalagi kalau tak punya spesialisasi.

Mulai 1 April 2019 semua perusahaan Jepang bisa merekrut langsung ke luar Jepang termasuk ke Indonesia, tak perlu lagi lewat
agen/asosiasi/kumiai di Jepang atau agen di negara ybs). Itu hukum Jepang. Pasar bebas mulai terjadi tahun 2019 ini.

JANGAN  PERNAH  PAKSAKAN KEMAUANMU,  TELITI  PERIKSA  DIRI  SAMPAI  SEJAUH  MANA  DIRIMU MAMPU  DAN BISA
BERBAHASA JEPANG DAN BISA BEKERJA KE JEPANG KARENA TANTANGANNYA SANGAT BERAT DI  NEGARA 4  MUSIM
TERUTAMA SAAT MUSIM DINGIN. LIHAT JUGA KELUARGAMU, BILA KELUARGA MENENTANG JANGAN PERGI.

Terbaik, banyak konsultasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja d kotamu atau ke BNP2TKI. (http://www.bnp2tki.go.id/gtog̲jepang
/indeks/info).
Bawa IC Recorder di kantongmu, jaga2 siapa tahu ketemu oknum. Bisa jadi bukti laporkan ke Kepala Kantor Dinas dengan copy
rekaman tersebut. Jaman sekarang sudah berubah, tak ada lagi KORUPSI atau sogok2, segera digusur oknum yang korupsi.
TOLONG BANTU bebaskan negara Indonesia dari KORUPSI.

BACK TO TOP

3. Ada agen yang mirip2 namanya?

HATI-HATI PULA YANG PAKAI NAMA MIRIP2 LPK ATAU AGEN YANG TERKENAL.  CEK DULU AGEN TSB SAMPAI DETIL.
JANGAN SAMPAI TERJEBAK ATAU TERTIPU OLEH NAMA2 YANG MIRIP.

BACK TO TOP

4. Siapa saingan Indonesia di Jepang?

Ingat pula saingan Indonesia banyak yaitu tenaga kerja dari dari China, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan
Mongolia. Belum lagi negara lain yang juga sudah ada yaitu Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran, dll. Jadi sekali pun bahasa Jepang
kita N-1, saingan kita dari negara lain apalagi China, adalah saingan terberat karena negara ini adalah pengguna karakter Kanji.
Bahasa Jepang terdiri dari tiga karakter, Hiragana, Katakana dan Kanji.

BACK TO TOP

5. Harus belajar bahasa Jepang ya? JLPT?

JAWAB: Ya harus. Kalau bisa memperoleh sertifikat JLPT (Japan Language Proficiency Test) setinggi mungkin. Targetkan dapat
N-1 terbaik. Syarat ke Jepang cukup N-4 tapi semua ini bagi dirimu sendiri supaya sukses di Jepang targetkan setinggi mungkin.
Info JLPT lihat di: http://jepang.com/jlpt.html

Apabila tak ada tempat kursus bahasa Jepang, Belajar sendiri, beli buku ke Gramedia baca sampai habis. Jangan tanya orang
lain buku apa. Belilah yg cocok selera mu buku pelajaran bahasa Jepang tsb. Beli lalu pelajari sampai habis. Berikan catatan
yang tidak dimengerti. Selesai baca semua, catatan yg tak dimengerti tanya ke teman yang pintar bahasa Jepang. Ikuti Ujian
JLPT. Info JLPT lihat di: http://jepang.com/jlpt.html. Ambil hanya JLPT milik pemerintah (Japan Foundation) jangan ikut test
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bahasa Jepang yang lain. Ingat itu baik2.
Belajar bahasa Jepang terbaik di Pandan College.

Pendaftaran Online JLPT di Indonesia melalui: https://jlptonline.or.id 

Rekomendasi mengambil sertifikat penguasaan bahasa Jepang HANYA sertifikat JLPT karena dilakukan Japan Foundation milik
Pemerintah Jepang. TIDAK direkomendasikan mengikuti test penguasaan bahasa Jepang yang lain.

BACK TO TOP

6. Apa hal mendasar (Kriteria) untuk bekerja di Jepang?

Inilah hal mendasar kalau mau ke Jepang (di antara banyak hal lainnya):
1. Pendidikan minimal SMA atau yang sederajat. lebih tinggi lebih baik misalnya lulusan Universitas. Jadi TIDAK benar kalau
sertifikat  Lulusan  SMP.  Harus  ditingkatkan  dulu  dengan  paket  kejar  sehingga  mendapat  sertifikat  lulusan  setingkat  SMA.
Sertifikat SMU atau sertifikat SMK (setingkat SMA) tidak masalah.
2. Usia maksimal 30 tahun. Bukan berarti tidak ada lowongan kerja bagi yang telah di atas 30 tahun.
3. Memiliki ketrampilan khusus misalnya Programmer Computer buktikan dengan sertifikat lulus sekolah programmer computer
tsb.
4. Memiliki kondisi kesehatan PRIMA terbaik karena 4 musim berat sekali hidup di Jepang terutama musim dingin bisa masuk ke
tulang miris ngilunya kalau tidak tahan. Mudah sakit banyak penyakit di musim dingin.
5. Penguasaan bahasa Jepang minimal N-4, tambah tinggi misalnya N-3, N-2, N1 terbaik. Belajarlah di sekolah bahasa Jepang,
atau beli buku pelajaran bahasa Jepang di Gramedia, belajar sendiri sampai habis, berikan tanda yg tak dimengerti. Setelah
selesai baca buku tanyakan hal2 tak dimengerti ke guru atau yg pintar bahasa Jepang.
6.  INI TERPENTING: Sopan Santun. Kelihatan sekali  dari  postingan di sini,  banyak yang lupa dengan sopan santun, bicara
seenaknya sendiri.  Jepang adalah negara yang penuh sopan santun,  etika dijunjung tinggi.  Inilah yang sering kali  menjadi
pertimbangan seseorang diperpanjang atau tak mau diperpanjang kontraknya oleh sang Owner.
Tentu jangan lupa, PEMBOHONG dilarang keras masuk ke Jepang !
Ingatlah TUJUH hal penting di atas. Semoga membantu.

BACK TO TOP

7. Modal dasar kerja ke Jepang?

Jawab: MODAL PALING DASAR BAGI YANG MAU KERJA KE JEPANG.
Selain pendidikan ketrampilan dan teknis lain, MODAL PALING DASAR kerja di Jepang adalah KEJUJURAN dan KERJA KERAS.
Kerja keras mungkin bisa dilakukan kalau ada kemauan.(niat yg tinggi).
TAPI  yang  paling  suilit  adalah  KEJUJURAN karena  di  Indonesia  sering  kali  berbohong  walaupun  sedikit  di  Jepang  TETAP
dianggap berbohong dan langsung hilang kepercayaan orang Jepang kepada kita (walau tak kelihatan di mata kita). Di mata
orang Jepang CUKUP SEKALI tak perlu dua kali orang Jepang "merasa" dibohongi, LANGSUNG HILANG kepercayaannya kepada
kita.

1. Itu sebabnya yang mau balik ke Jepang, kelihatan CEO baik kok ke kita, ternyata kita gak bisa ke Jepang lagi, CEO sungkan
malas menjamin kita kenapa? karena pernah berbohong anda walaupun sedikit apa pun...

Ingat itu baik-baik. Di muka kita dia ter senyum, "Ah gak apa", tapi di otak mereka "Wah anak ini bahaya, pembohong."

Apabila karakter SUKA berbohong ini tak segera diperbaiki sejak dari Indonesia, ini sangat berbahaya di Jepang karena Jepang
adalah negara Kejujuran.

Yang BERBOHONG pasti lambat atau cepat ketahuan bos mu bahwa ternyata kamu Pembohong, dan orang Jepang CUKUP
sekali mengetahui, tak perlu dua kali. TAK ADA MAAF di mata orang Jepang. Ingat itu baik2.

2. Pemegang paspor E-Paspor atau paspor biasa, sudah punya Visa ke Jepang, ternyata belakangan ini DITOLAK masuk di
bandara Jepang.

Kenapa? Karena anda dicurigai bakal Ilegal.

Tertangkap mata kamera atau mata petugas Imigrasi, dipanggillah anda ke kamar interogasi, kamar wawancara.

Di dalam kamar itu ada alat tersembunyi mendeteksi kebohongan anda.

Bicara bohong PASTI terekam alat tersebut dan akibatnya anda DIPULANGKAN hari yang sama ke Indonesia, ditolak masuk
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Jepang.

Sekali ditolak masuk Jepang, HUKUM Jepang menolak anda masuk 5 tahun, setelah itu tak masalah secara hukum. Kenyataan
anda akan sulit sekali masuk ke Jepang walaupun telah lewat 5 tahun, tetapi BUKAN di Black List. Ingat tak ada black list di
Jepang.

Itu sebabnya SEGERA dari sekarang jadi orang yang jujur. Mulai dari dirimu. Mulai dari Nama FB mu. Jangan asal buat nama FB,
misalnya namanya FB "Si Gondrong" "Kumat Kamit", apa ada nama orang demikian?

Hal kecil memang tapi akan mempengaruhi pemikiran anda, menjauhi anda dari upaya membersihkan diri menjadi orang JUJUR.

Buatlah FB atas namamu sendiri, jujur is beautiful, terbaik bagi dirimu sendiri. Semoga berguna.

BACK TO TOP

8. Bagaimana memilih LPK yang baik dan lowongan kerjanya?

Postingan harus di paling atas pada FB Kerja di Jepang. Kalau postingan selip-selip di dalam postingan yang ada, janganlah
percaya.

Bayangkan, mau posting lowongan kerja saja, promosikan LPK nya saja umpet-umpetan. Apa bisa dipercaya?

Jadi carilah lowongan kerja di FB Kerja di Jepang yang postingan utama di atas bukan postingan selip-selip di dalam postingan
orang lain.

Carilah info langsung ke kantor DISNAKER di kotamu atau ke BNP2TKI ini.

Kalau ragu terhadap sesuatu dokumen yang palsu atau tidak, konsultasi kepada kami ke Ms. Andari Nara. Klik Pesan/message
di FB tersebut.

BACK TO TOP

9. Bisakah langsung kerja ke Jepang, proses oleh diri sendiri?

Mulai 1 April 2019 bebas bisa langsung kerja ke Jepang tak perlu lewat LPK atau perantara mana pun. Tentu ada syaratnya. CEO
Perusahaan  Jepang  di  Jepang  mau  membuatkan  Kontrak  Lengkap  detil  terntang  dirimu  (kontrak  kerja  resmi)  dari
Perusahaannya. Lalu Perusahaan Jepang itu menguruskan Visa Kerjanya di Jepang. Keluarlah COE dan kirimkan ke dirimu di
Indonesia, lalu kamu berangkat tinggal beli tiket ke Jepang, CEO pun menjemput di bandara Jepang.
Wawancara bagaimana? Bisa lewat Skype gratis tak ada masalah tak perlu ke Jepang.
Melamar bagaimana? Langsung saja lewat email ke Perusahaan Jepang tsb pakai bahasa Jepang. Itulah sebabnya penguasaan
bahasa Jepang mu harus terbaik kalau perlu N-1. Ini akan membuat bahagia CEO Perusahaan Jepang.

Jadi TIDAK PERLU lewat mana-mana bisa langsung melamar ke Jepang dan kalau diterima langsung ke Jepang. Tak perlu keluar
uang apa pun. Pihak perusahaan Jepang biaanya akan menguruskan rumahmu, asuransimu, pajakmu dll.

BACK TO TOP

10. Susah belajar bahasa Jepang tak ada sekolah/kursus di tempat saya?

Ke toko buku (Gramedia) Beli buku Pelajaran Bahasa Jepang, cari sendiri jangan tanya siapa pun. Beli buku tersebut pelajari
dari awal sampai akhir. Berikan catatan yang tidak mengerti. Setelah baca pelajari smapai halaman terakhir, tanyakan coretan
tanda yang tak dimengerti ke teman kita yang pintar bahasa Jepang.

Ikut daftar ujian JLPT Februari Daftar ujian awal Juli dan Agustus daftar Ujian awal Desember 2018. Ujian JLPT dilakukan Japan
Foundation. Info JLPT lihat di: http://jepang.com/jlpt.html

TERBAIK tentu belajar bahasa Jepang di Pandan College karena memiliki 75 rekanan sekolah Jepang di Jepang Pengalaman 12
tahun beroperasi, dikenal baik pihak imigrasi Jepang, kantor pusat di Tokyo yang punya prestasi dan reputasi tinggi dikenal
berbagai perusahaan Jepang.

BACK TO TOP

11. Daftar Visa ke Jepang ada tidak?

Ini coba baca daftar tersebut (23 jenis visa Jepang) dan pelajari baik2 semua kriteria tiap visa juga ada di situs Imigrasi Jepang
ini.
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BACK TO TOP

12. Apa saja yang dicari di tahun 2019 ini di bawah peraturan baru 特定技能1号 dan 特定技能1号?

Tokutei Ginou, tenaga kerja khusus (special skill) yang dicari ini dia silakan baca baik2 ya. Dari1 April 2019 untuk lima tahun
pertama. 特定技能1号 Dari negara ini: Indonesia, China, Vietnam, Filipina, Thai, Myanmar, Kamboja, Nepal dan Mongol. KLIK DI
SINI, ini yang dicari.

BACK TO TOP

13. Ada kemungkinan dapat COE asli tiba di Jepang tidak dapat kerjaan?

Kalau tidak ada kontrak jelas dan terinci menuliskan pula namamu dan nama perusahaan Jepang di Jepang, mungkin saja
sampai di Jepang terlunta-lunta tidak jelas (ditelantarkan agen). Tapi kalau sejak awal sudah ada kontrak jelas kedua pihak,
nama lengkap, alamat lengkap, gaji asuransi rumah transportasi dll tertulis jelas di kontrak, sampai Jepang ya langsung saja ke
perusahaan tsb.

BACK TO TOP

14. Apakah bisa tahu upah minuman regional (UMR) di tiap daerah di Jepang?

Tiap daerah di Jepang memiliki UMR berbeda beda antara 761 yen (Kagoshima) sampai dengan 985 yen (Tokyo). Dari UMR
berbeda berarti gaji atau Upah juga berbeda, biaya hidup sehari-hari juga berbeda. Silakan baca ini: UMR di Jepang!

BACK TO TOP

15. Ada berapa jenis kerja di Jepang?

Di Jepang ada 3 jenis pekerjaan:
1. Kerja baito (paruh waktu = freetime jam-jaman)
2. Kerja Haken atau Keiyaku, yaitu kerja kontrak dan biasanya disalurkan oleh Agen tenaga Kerja di Jepang.
3. Kerja khusus (misalnya jadi Penasehat khusus, Auditor khusus , dll).
4. Magang. (biasanya kontrak sekian lama untuk yang pendidikan setingkat SMA rata-rata). Magang tidak disebut terima gaji.
Tetapi disebut terima Tunjangan. Kerja biasa (seishain, haken, kerja khusus) disebut terima gaji.  Kerja paruh waktu (baito)
terima Honor.
Kerja Seishain (kerja tetap) sebagai karyawan tetap penuh di sebuah perusahaan.
Banyak perbedaan tetapi  yang jelas sebagai  karyawan tetap (seishain)  biasanya ada Bonus Perusahaan dua kali  setahun,
musim panas dan musim dingin (akhir tahun). Kalau Baito atau haken biasanya tidak ada Bonus.

BACK TO TOP

16.Berapa syarat minimal kemampuan bahasa?

Minimal menguasai bajasa Jepang level N-4. Info JLPT lihat di: http://jepang.com/jlpt.html. SANGAT direkomendasikan jangan
ambil sertifikat lain, HANYA sertifikat JLPT saja yang diambil difokuskan karena ini milik pemerintah Jepang lewat The Japan
Foundation.

BACK TO TOP

17. Berapa lama persiapan bekerja di Jepang dari mulai belajar bahasa sampai bisa ke Jepang

Semua tergantung kita sendiri. Seorang murid Pandan College dapat lulus belajar bahasa Jepang tingkat N-1 (tak pernah ikut
ujian N-5,4,3,2, langsung ujian N-1) hanya dalam kurun waktu 9 bulan saja. Mungkin langka tetapi sudah ada bukti manusia bisa
melakukannya. Jadi semua tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau mau fokus belajar dan bekerja pasti bisa sukses. Kalau
sudah siap bahasa Jepang, apalagi sudah N-1, punya ketrampilan (misalnya programmer game, langsung bisa bekerja di Jepang
atau menjadi PMI/BMI bahkan bukan tidak mungkin jadi pekerja tetap di Jepang. Cukup tunggu proses COE tiga bulan (sejak
dokumen lengkap masuk ke imigrasi Jepang), keluar COE, maksimum 12 bulan sudah tiba dan bekerja di Jepang, dengan lamar
sendiri, tak usah lewat siapa pun, tak ke luar uang berarti. Mudah bukan? Kl sudah punya Zairyu Card dan masih berlaku,
melamar sendiri, wawancara lewat Skype, diterima paling satu bulan sudah bisa berangkat lagi dan bekerja ke Jepang.

BACK TO TOP

18. Adakah website yang bisa di akses di Indonesia untuk mencari info seputar dunia kerja di jepang

Silakan bergabung gratis dan diskusi dengan FB Kerja di Jepang, semua mengenai info bekerja di Jepang sangat bermanfaat
bagi para pekerja yang mau bekerja di Jepang.
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BACK TO TOP

19. Apa syarat untuk pengajuan Visa Engineer?

Syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan visa engineer.

Dokumen diperlukan dari Perusahaan:
1、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表  (Bukti  Bayar  Pajak  Perusahaan  Resmi  yang  sesuai  slip  pembayaran  gaji
Perusahaan)
2、決算報告書 (Laporan Pajak Tahunan Perusahaan)
3、履歴事項全部証明書(Sertifikat Sejarah Perusahaan)
4、会社案内書（パンフレット）(Pamflet Perusahaan)
5、雇⽤理由書(Surat Alasan Mempekerjakan)
６、契約書 (Kontrak Kerja)

Untuk 本⼈ (kita yang mengurus visa)
1.卒業証書 (Sertifikat lulus sekolah) minimal d3 untuk yang di luar jepang dan yang tinggal di jepang minimal d2 (短期⼤学)
setara senmon gakko. (原本/asli diperlukan saat pengajuan).
2. mengisi form tipe N
3. pas foto 4x3
4. pasport
5. zairyukado bagi yg dijepang.ktp indonesia bagi yg masih diluar jepang.
6. kitte 82 yen
7. kitte 4.000 yen (pada saat COE/visa dinyatakan keluar).
8. sertifikat kemampuan bahasa jepang (JLPT) jika ada. (Tergantung kebijakan perusahaan masing2. Tidak semua perusahaan
meminta sertifikat ini)

Catatan: Semua hrs di translate ke bahasa jepang. **pengecualian untuk visa skill labour ijazah setara SMU pun tdk masalah.
Asalkan mempunyai pengalaman kerja 10 tahun di perusahaan yang sama dan yang terpenting pengalaman pekerjaan haruslah
saling berkaitan, tidak terkecuali untuk yang visa engineer.

BACK TO TOP

20. Apakah ada Perusahaan Jepang di Jepang yang buruk?

Saat ini mulai banyak. Misal nya Lembur tidak dibayar, bos seenaknya saja menentukan jam kerja kita, dan sebagainya. Untuk
itu bisa konsultasi ke Andari Nara, Admin FB Kerja di Jepang atau konsultasi ke NPO Posse bahasa Inggris, NPO ini bergerak
khusus hukum tenaga kerja di Jepang dan tunjangan hidup sehari-hari, Email: soudan@nposse.jp

BACK TO TOP

21. Bagaimana bisa mengecek keaslian COE Certificate of Eligibility dari Jepang sebelum kita mendapat visa kerja di
Konjen atau Kedubes Jepang di Jakarta?

Bawa foto COE asli (berwarna) tersebut ke Konjen Jepang yang ada di Indonesia (Bali, Surabaya, Jakarta, Medan) atau ke
kedubes Jepang di Jl Thamrin Jakarta. Tanya di sana keasliannya dengan mudah ketahuan asli atau tidak.

Ukuran COE Jepang adalah 19,5cm X 13cm. Berwarna, bukan hitam putih.

BACK TO TOP

22. Di Jepang banyak pekerjaan?

Banyak pekerjaan asal bisa bahasa Jepang minimal level N-3 kalau perlu mencapai N-1. Mencapai pekerja tetap atau pekerja
kontrak sangat sulit, kecuali penguasaan bahasa Jepang kita sudah tinggi N-2 atau N-1. Atau lulus Universitas di Jepang yang
pakai  bahasa Jepang.  Universitas di  Jepang yang sehari-hari  pakai  bahasa Inggris kurang diperhatikan perusahaan Jepang,
kecuali  memang ditargetkan nantinya untuk ditempatkan di luar  Jepang oleh Perusahaan tersebut.  Misalnya merekrut WNI
untuk ditempatkan di Indonesia memang rencananya.

BACK TO TOP

23. Di mana pekerjaan di Jepang bisa dicari?

a.  Di  semua stasiun kereta  api  banyak majalah  Lowongan Kerja  gratis  silakan ambil  semua bahasa Jepang.  Baca sendiri
usahakan ya kalau tak bisa tak mengerti tanya teman Jepang.
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b. Di koran Nikkei Minggu banyak iklan lowongan pekerjaan bahasa Jepang.
c. Di berbagai situs lowongan kerja online Jepang banyak lowongan kerja, semua memerlukan penguasaan bahasa Jepang N-1
atau N-2.
d. Di tiap daerah besar ada Kantor Halo Work milik pemda setempat. Silakan ke sana mendaftarkan diri dan melihat semua
pengumuman  lowongan  kerja  yang  ada.  Bisa  tanya  ke  kantor  milik  kementerian  tenaga  kerja  Jepang  yaitu  Halo  Work.
https://www.hellowork.go.jp/ Kantor2 Halo Work di TOKYO Klik di Sini!

Dasar bekerja di Jepang adalah Sarjana (tambah tinggi tambah baik misalnya S2) dan penguasaan bahasa Jepang N-1 atau N-2,
serta Pengalaman. pasti dapat pekerjaan dnegan mudah di Jepang setidaknya pekerja Kontrak (keiyakushain) seperti pekerja
tetap.

BACK TO TOP

24. Saya WANITA, ada pekerjaan di Jepang?

Sangat direkomendasikan Sebagai Perawat (Kangoshi) atau Penopang Lansia (Kaigoshi) untuk rumah jompo di Jepang dan
silakan daftar lewat BNP2TKI ini satu2nya jalur dari Indonesia. BOHONG kalau bisa lewat swasta karena nantinya ketahuan di
jenis VISA, akan tertulis visa perawat di paspormu. Tapi kalau ada swasta bilang bisa langsung ke Jepang juga sebagai perawat
kelihatan di Paspor Jenis Visa PASTI bukan visa perawat APABILA tanpa lewat BNP2TKI. Penerima juga satu lembaga yaitu
JICWELS di Tokyo Jepang, tidak ada penerima (organisasi/perusahaan) lain per 19 Januari 2019. Itulah Visa Perawat. Apabila
bukan visa perawat, Rumah Sakit PASTI tidak akan mau menerima karena melanggar hukum Jepang menerima pekerja BUKAN
visa perawat.

Penopang lansia (Kaigoshi) selain lewat BNP2TKI, kini bisa lewat swasta, itu visa Ginou Jushusei, bukan perawat (kangoshi)
tetapi kaigoshi (penopang lansia). Lewat BNP2TKI gratis, lewat swasta bayar. Jenis visa juga berbeda yg lewat BNP2TKI dan
yang lewat Swasta. Silakan lihat Nomor Visa tsb di paspormu (pasti berbeda).

Kerja lain selain itu untuk wanita? Ada, tetapi sangat hati2 sekali mencari agen, karena tidak sedikit yang akhirnya, ujung2nya di
Jepang malahan menjadi PSK (prostitusi). Jadi kami tak merekomendasikan wanita cari kerja ke Jepang.

Terpenting Agennya. Kl dapat agen brengsek larinya ke PSK. Kl dapat agen baik ya Alhamdullillah. Bgm mengetahui agen baik?
Sulit dari Indonesia. Tapi kalau sudah berada di Jepang, kita bisa melihat sendiri Perusahaan yg mencari tenaga pertanian,
laundry dll. Itulah masalahnya. Agen dari Indonesia yg penting gw dapat duit, itu yang ada di otaknya, gak mau tahu jadi apa di
sana.  Wanita  sangat  tidak direkomendasikan kecuali  program pemerintah Perawat  dan Penopang Lansia.  Jangan langsung
percaya  kata  teman  yg  sdh  ada  di  Jepang.  Kadang  teman  wanita  kita  yg  ada  di  Jepang  juga  otaknya  uang,  akhirnya
menjerumuskan kita ke dunia hitam. Jadi hati2 sekali.

Lain halnya kalau suami sudah di Jepang duluan, isteri menyusul, bisa pilih kerjaan di Jepang sendiri.

Catatan dari ibu Eliza:
Untuk pekerjaan kaigo ini,  ada 3 jenis visa yg bisa dilalui (ke depan jadi 4, dgn masuknya tokutei ginou). Terlepas dr visa
keluarga atau pasangan bagi orang asing yg sdh ada di Jepang. Dan tdk semuanya lewat bnp2tki.
1. Tokutei katsudo
Ini visa yg prosedurnya lewat bnp2tki dan jicwels atau biasa disebut program EPA/IJEPA. Jadi jenis visa dr bnp2tki ini bukan visa
perawat ataupun visa kaigo, melainkan tokutei katsudo.
2. Ginou jishuu
Ini adalah visa magang. Tdk perlu saya komen, krn semua sdh tau. Ada yg lewat bnp2tki jg dan ada yg lewat SO jg.
3. Visa kaigo
Visa kaigo ini hanya untuk ryugakusei yg lulus senmon gakko kaigo, dan lulus ujian negara. Jadi tdk lewat bnp2tki.
4. Visa Tokutei Ginou.

BACK TO TOP

25. Bagaimana kehidupan kerja di Jepang?

Sangat keras sangat berdisiplin tinggi tepat waktu pegang janji. Juga terpenting memegang hukum yang ada. Jangan coba-coba
melawan hukum yang ada, misalnya daerah terlarang merokok kita merokok, ketahuan petugas denda 50.000 yen. Telat masuk
kantor akan membuat cacat  prestasi  kerjamu.  Tak ada bohong semua pasti  ketahuan di  Jepang.  Sama sekali  lain  dengan
suasana kerja  di  Indonesia.  Tidak ada sogok menyogok.  Hukum Jepang :  Penyogok dan yang disogok kena hukum pidana
penjara. Beli Zairyu Card Palsu, pembeli dan Penjual kena hukuman 3 tahun penjara pidana. Semua orang kena hukum mulai
orang terbawah sampai PM Jepang pun ada yang pernah dipenjara. Hukum segalanya di Jepang dan juga Bayar Pajak dengan
baik. Bukan polisi yang ditakuti di Jepang, tetapi petugas pajak yang ditakuti. Orang sebesar apa pun jatuh karena pajak. Baca
Berita big bos Nissan Motots Jepang Carlos Ghosn yang disangka Dewa karena hebat sekali, bos di Nissan, bos di Mitsubishi
dan bos di Renault, akhirnya 19 November 2018 masuk penjara karena menyelundupkan pajak 5 miliar yen. Bukan hanya orang
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Jepang kaget, dunia kaget melihat Ghosn bisa masuk penjara di Jepang. Itulah hebatnya petugas pajak Jepang.

BACK TO TOP

26. Berapa gaji pemagang PMI/BMI di Jepang?

Bersih sekitar 80 ribu yen rata-rata. Bila 50.000 yen dikirimkan ke orangtua di Indonesia berarti hidup hanya 30.000 yen untuk
jalan-jalan sendiri, beli oleh-oleh, makan sendiri dll, habislah uang tsb. Ini CONTOH slip gaji Pemagang di Jepang.

*) Pekerja Migran Indonesia (PMI), Buruh Migran Indonesia (BMI)

Kalau mau jadi karyawan tetap? Ya harus sarjana, terutama sarjana dari Universitas di Jepang, dan terpenting penguasaan
bahasa Jepang N-2 atau N-1, ditambah pengalaman di bidang ybs.

BACK TO TOP

27. Bagaimana bisa mengetahui agen yang memberangkatkan ke Jepang?

Tanya ke kantor Dinas Tenaga Kerja kota masing-masing. Atau ke BNP2TKI. Tanya yang punya ijin memberangkatkan ke Jepang
bukan ke negara lain. Pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri beda-beda antara satu negara dengan negara lain. Di Kantor
Disnaker  tanya  pejabat  ybs  baik2,  bawa  IC  Recorder,  rekam semua pembicaraan.  Kalau  ada  OKNUM langsung  ketahuan
laporkan ke Kepala Disnaker beserta COPY rekaman, langsung dipindahkan oknum tersebut. Ayo bantu BERSIHKAN KORUPSI
dari negara tercinta Indonesia. Bukan jamannya korupsi saat ini.

Apabila bisa bahasa Jepang dengan baik, Level N-2 atau bahkan N-1 silakan lamar sendiri ke Jepang lihat lowongan yang ada di
situs2 lowongan kerja di Jepang, tak perlu lewat agen2 lagi per 1 April 2019. Baca info2 di atas dengan baik. Diskusikan di FB
Kerja di Jepang

BACK TO TOP

28. Bagaimana proses bagi ilegal (OS=OverStay) pulang ke Indonesia?

Melapor  dulu  ke  kantor  imigrasi  Jepang  di  berbagai  kota.  Misalnya  tinggal  di  Tokyo,  lapor  langsung ke  kantor  imigrasi  di
Shinagawa  Tokyo.  Membawa  dokumen  paspor.  Kemudian  akan  dijadwal  untuk  interview.  Setelah  ada  keputusan  untuk
dideportasi, yang bersangkutan datang dengan membawa tiket dan paspornya. Kalau WNI tsb paspor habis masa lakunya atau
hilang, akan diterbitkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dari Imigrasi Indonesia (KBRI), setelah membawa surat dari
imigrasi Tokyo bahwa ybs akan dipulangkan.

Setelah kembali ke Indonesia biasanya 10 tahun tak bisa masuk Jepang sebagai hukuman. Tidak ada black list (sama sekali tak
bisa masuk Jepang). Hukum Jepang juga memungkinkan pihak Imigrasi melakukan denda 3 juta yen atau masuk penjara 3 tahun
bagi Ilegal. (UU Imigrasi No.74 Pasal 8). UU Imigrasi No.74 Pasal 4: Pagi yang komersial (calo2 yang menjerumuskan ilegal) bisa
kena denda max 10 juta yen dan penjara max 10 tahun. Sekitar 300.000 orang asing Ilegal berada di Jepang saat ini (1 Januari
2019). Ilegal Indonesia sekitar 10.000 orang ada di Jepang saat ini. Terbanyak ilegal dari Korea, China, Filipina, dan Thailand).

BACK TO TOP

29. Apakah bisa bawa isteri anak bekerja (PMI/BMI) ke Jepang?

Tidak Bisa. mengapa? Karena bekerja di Jepang sangat berat sekali, harus fokus kerja, disiplin tinggi, jauh berbeda dengan di
Indonesia yang bisa santai selama kerja. Setelah menguasai budaya Jepang, bahasa Jepang semakin baik, penghasilan baik
setiap tahun, selama 5 tahun, kontrak diperpanjang 5 tahun lagi (disebut tokutei ginou No.2 特定技能2号), barulah MENGURUS
Permanent Resident (PR) (tempat tinggal tetap) ke Imigrasi Jepang. Setelah dapat PR, barulah bisa ajak isteri dan anak ke
Jepang, hidup sudah stabil, penghasilan stabil, barulah isteri anak masuk Jepang. Jangan lupa simpan semua bukti bayar pajak
sejak pertama masuk ke Jepang.

BACK TO TOP

30. Saya tidak punya uang mau pinjam uang ah supaya bisa bayar agen sehingga bisa kerja ke Jepang bagaimana ya?

Sangat  TIDAK direkomendasikan.  Baca  No.2  di  atas  (JANGAN PERNAH  PAKSAKAN KEMAUANMU,  TELITI  PERIKSA DIRI
SAMPAI  SEJAUH  MANA  DIRIMU  MAMPU  DAN  BISA  BERBAHASA  JEPANG  DAN  BISA  BEKERJA  KE  JEPANG  KARENA
TANTANGANNYA SANGAT BERAT DI NEGARA 4 MUSIM TERUTAMA SAAT MUSIM DINGIN. LIHAT JUGA KELUARGAMU, BILA
KELUARGA MENENTANG JANGAN PERGI.)

Bekerja  dan  cari  uang  di  Jepang  tidak  mudah,  berat  sekali.  Beda  negara  beda  budaya  beda  pola  pikir  dll.  Sayang  kalau
keringatmu habis untuk bayar pinjaman, belum lagi Bunga Pinjaman, HANYA buat enak sang Agen saja. Tapi kalau dari uang
sendiri,  anda  sendiri  akan  merasakan  nikmatnya.  Berakit  ke  hulu  berenang  ke  tepian,  bersakit  bersusah  dulu  bersenang
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kemudian.

Ada kasus,  Jual  Sawah Sendiri,  uang 35 juta rupiah akhirnya ludes,  hilang ditelah Agen yang gak jelas.  SANGAT hati-hati
terhadap agen tenaga kerja.  PASTIKAN keamanan uangmu tidak sia-sia,  cek dulu ke semua orang, posting di FB  Kerja  di
Jepang. InsyaAllah ada jawabannya. Atau kontak Andari Nara di inbox FB nya. Kalau keaslian COE langsung tanya ke Konjen
Jepang atau Kedubes Jepang pula.

BACK TO TOP

31. Apakah ada Organisasi yang bisa mendanai (memberikan dana pinjaman) kepada saya sampai bekerja ke Jepang?

Pada hakekatnya tidak ada. Tetapi ada organisasi (LPK) yang memberikan keringanan lalu dengan cara potong gaji. Hati2 sekali!
Potong gaji TIDAK berarti dengan bayar tambahan bunga ya! Ini melanggar hukum. Kalau ditambah bayar dengan bunga itu
seharusnya  lembaga  finansial  (punya  ijin  operasi  sebagai  lembaga  finansial  seperti  bank,  BPR  dll).  Organisasi  terkait
ketenagakerjaan BUKAN lembaga finansial. Jadi kalau bayar cicilan ditambah bunga, jelas melanggar hukum di mana pun baik
di Indonesia maupun di Jepang.

BACK TO TOP

32. Bagaimana mengetahui suasana kerja di Jepang (dengan segera)? Biaya Baito berapa?

Sebaiknya  manfaatkan  jualan  tiket  promosi  ke  Jepang.  Saya  pernah  klik  sendiri  (beli  langsung)  di  internet  (maaf  nama
penerbangan gak mau sy sebut) Airlines, langsung ke Jepang hanya 3,19 juta rupiah pergi pulang (all-in gak ada tambahan lain
bagasi 20 kg). Gila murah banget ya. Dulu paling murah sekitar 5 juta rupiah. Nah MENABUNG lah uang, proses e-paspor dulu
(kalau susah ya paspor biasa gak apa), lalu beli tiket murah tersebut. Hotel dan makan tidak mahal di Tokyo. Pergi dua hari 3
malam lakukan sendiri mungkin ke luar uang sekitar Rp.7-10 juta sudah termasuk tiket 3 juta itu makan dan hotel serta kereta
api.

Setelah sampai di Tokyo, coba tanya-tanya teman yang sudah bekerja di Tokyo, bagaimana suasana kerja, kalau boleh lihat2 ke
kantornya ya monggo lihat sendiri.

Lalu juga saat pesan makanan, misalnya di Matsuya/Yoshinoya dll, coba tanya-tanya dalam bahasa Jepang, "Enak gak kerja di
sini?" Cuek saja mereka juga tahu kita orang asing jadi bahasa Jepang terpatah-patah gak usah malu.

Berapa biaya kerja per jam di Tokyo? Lihat Gambar Ini. - Lihat pula ini! Kira2 satu jam 900 yen. Juga kalau di stasiun kereta lihat
majalah Lowongan Kerja Gratis semua bahasa Jepang. Ambil bawa pulang majalah2 lowongan kerja itu gratis kok. Kali aja
Admin FB Kerja di Jepang bisa dapat oleh2 juga ya ...hehehehe....

Bagi2 majalah Lowongan kerja di Jepang ke teman2 kita di Indonesia hikmahnya besar sekali lo. Jadi kita tahu semua, begini lo
Iklan Lowongan kerja di Jepang tersebar di majalah gratis yang ada di sekitar Stasiun Kereta api di Jepang. Siapa tahu ada yang
cocok bagi kita, lamar sendiri dalam bahasa Jepang eh diterima kerja. InsyaAllah. TERPENTING kuasai dulu bahasa Jepang
sehingga bisa melamar sendiri, gak perlu lewat orang lain lagi.

Akhirnya.... Jangan lupa kembali lagi ya... masih cinta tanah air kan? Jangan sampai jadi Ilegal di Jepang ya!!! Allah pun tidak
mengijinkan manusia untuk melanggar hukum negara mana pun. Tak akan ada rejeki bagi mu yang Ilegal, karena melanggar
hukum negara. Percayalah hal itu baik-baik dan kami percaya WNI adalah warga yang THE BEST di dunia, patuh akan hukum.
InsyaAllah.

Inilah cara terbaik mengetahui dengan segera suasana kerja di Jepang dengan mata kepala sendiri. Semoga bermanfaat.

BACK TO TOP

33. Asuransi bagi para pemagang apa ya?

PMI/BMI seperti pejabat Jepang, bergabung dengan asuransi berikut dan menanggung sendiri biaya asuransi.
1. Asuransi kesehatan
2. Asuransi keselamatan bencana
3. Asuransi tenaga kerja
4. Asuransi untuk peserta asing
* Setelah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke Indonesia, peserta pelatihan dapat menerima pembayaran tunjangan pensiun
dan tunjangan masa lalu.

BACK TO TOP

34. Bagi yang sudah berada di Jepang ke mana bisa konsultasi?

1. Yang di Tokyo: TOKYO EMPLOYMENT SERVICE CENTER FOR FOREIGNERS (Milik Kementerian tenaga Kerja Jepang)
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TEL: 03-5339-8625
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/english.html
2. Di Osaka
TEL. 06-7709-9465
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/e-toppage.html
Di Nagoya
TEL. 052-264-1901
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/english.html

Konsultasi hukum, kecelakaan kerja Perusahaan tidak mau bayar, tunjangan hidup, lembur tidak dibayar dan lainnya dapat
kontak ke NPO Posse, email bahasa Inggris ke: soudan@npoposse.jp.

Atau bisa ke inbox FB saya Ms. Andari Nara.

BACK TO TOP

35. Kosa kata mudah dari bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang (Sumber: http://kaz.my.coocan.jp/ind6-i.htm)

BACK TO TOP

36. Apa itu Visa Waiver?

VISA waiver adalah visa yang diperoleh bersamaan aplikasi visa dengan e-paspor. Biasanya berlaku selama 3 tahun atau selama
masa berlaku E-Paspor (mana lebih dulu). Sejak 1 Desember 2014 pemerintah Jepang memberlakukan keringanan atau bebas
VISA (VISA waiver) khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNI) pemegang E-Paspor yang akan berkunjung ke negeri matahari
terbit (Jepang) itu.

BACK TO TOP

37. Apakah ada istilah "surat ijin tinggal" di Jepang? Apa COE?

TIDAK ADA. Yang ada hanyalah COE (certificate of eligibility). Dokumen lengkap masuk ke imigrasi Jepang, plus maksimal 3
bulan, ke luar hasilnya. COE dikeluarkan (accepted) atau ditolak. COE bersama paspor dan persyaratan lain seperti pasfoto dan
KTP kita bawa ke Kedubes Jepang atau Konjen Jepang di Indonesia, seminggu sudah ke luar visa kerja kita. Atau mungkin yang
dimaksud ZC (Ziryu Card).  ZC diberikan saat  kita  masuk ke Jepang diberikan di  loket  imigrasi  saat  paspor  kita  diperiksa.
Besoknya setelah tahu alamat kita, pergilah ke kantor walikota, dituliskan dan dicap di bagian belakang ZC kita alamat tempat
tinggal tsb. Selesai. Hanya 30 menit saja prosesnya.

BACK TO TOP

37a. Kalau sudah terima COE lalu tidak digunakan karena satu dan lain hal, apakah saya di Black List di masa depan tidak
bisa masuk Jepang?

TIDAK ADA BLACK LIST di Jepang. Kalau pun ilegal,  hukum menuliskan tidak boleh masuk Jepang lagi selama 5-10 tahun
berturut-turut. Setelah itu silakan apply lagi dan InsyaAllah bisa masuk Jepang kembali. Kalau kita mendadak masuk rumah
sakit karena sakit berat sehingga tidak bisa memakai COE tsb, atau Agen nakal COE ditahan, Saat apply mau ke Jepang lagi,
jelaskan di  awal saat masukkan dokumen ke imigrasi  kasusnya begini  dan begitu  di  masa lalu.  Jangan menjawab setelah
ditanya. Tapi saat memasukkan dokumen ke imigrasi sudah membuat surat menjelaskan terinci kasus kita di masa lalu mengapa
dulu sempat tidak memakai COE yang ada. Dengan demikian tidak akan ada masalah.

BACK TO TOP

38. Kalau pulang ke Indonesia selesai program magang, Kartu Zairyu (ZC) harus kembalikan ke Imigrasi?

Ya. ZC dibolongin atau dipotong ujung sudutnya (dirusak sudut mana pun digunting tak masalah). Kalau ZC habis, dan ZC tidak
dikembalikan ke imigrasi, ada kemungkinan kita akan dicurigai penyalahgunaan ZC dan kemungkinan dicurigai Ilegal. Lalu saat
mengajukan diri kembali untuk ke Jepang lagi (visa Jepang) ada kemungkinan pengajuan visa kita kesulitan atau ditolak. Jadi
tolong hati2 sekali dengan ZC. Baik ZC pelajar, pekerja dan sebagainya, bagi yang tidak berniat domisili di Jepang lagi, kiranya
dapat dikembalikan ke imigrasi di bandara Jepang saat ke luar atau di gunting dibolongi sendiri.

BACK TO TOP

39. Apakah beda "Kerja" dan "Magang"?

Baca Kamus Umum Bahasa Indonesia di bawah ini.
Kerja beraneka ragam:
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1. Magang. (biasanya kontrak sekian lama untuk yang pendidikan setingkat SMA rata-rata).
2. Kerja Penuh (karyawan tetap/ seishain) Fulltime.
3. Kerja Paruh waktu (baito). Jam-jaman.
4.  Kerja  Kontrak  (kerja  penuh  seperti  karyawan  tetap,  namun  di  kontrak  sekian  waktu  lamanya,  misalnya  satu  tahun.
Haken/Keiyaku shain).
5. Kerja khusus (misalnya jadi Penasehat khusus, Auditor khusus , dll. Komon/Tokubetsu Komon).
Definisi KERJA dan MAGANG baca baik2 di bawah ini.
.........................................................................
Kerja  adalah  kegiatan  melakukan sesuatu;  yang  dilakukan  (diperbuat):  --  nya  makan  dan minum saja;  2  n  sesuatu  yang
dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian: selama lima tahun -- nya berdagang; 3 n perayaan yang berhubungan
dengan perkawinan, khitanan, dan sebagainya; pesta perjamuan: -- nikah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Syawal; 4 n cak
pekerjaan: menguli adalah -- yang memerlukan tenaga fisik; 5 v cak bekerja: hari ini ia tidak -- karena sakit;
-- antara jenis pekerjaan yang bersifat sementara sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih baik; batu loncatan;
-- bakti 1 kerja bergotong-royong tanpa upah (untuk kepentingan bersama); 2 cak kerja tanpa imbalan jasa: seluruh warga desa
ikut -- bakti memperbaiki jalan;
-- bendang bersawah;
-- borongan pekerjaan yang upahnya diperhitungkan untuk keseluruhan hasil pekerjaan tersebut;
-- kasar pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik;
-- ladang berladang; bersawah;
-- lapangan Man penelitian keadaan pasar melalui cara pengamatan atau penanyaan lewat wawancara, isian daftar kuesioner,
dan sebagainya;
-- lembur pekerjaan tambahan yang dilakukan di luar jam kerja;
-- medan kerja lapangan;
-- paksa pekerjaan yang harus dilakukan secara paksa (tanpa diberi upah);
-- raja kerja paksa;
-- rodi kerja paksa;
-- sama kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai
tujuan bersama: -- sama rakyat dan pemerintah mutlak diperlukan untuk kelancaran pembangunan ini;
-- sama rahasia Ek kerja sama antara para pedagang untuk tidak bersaing tentang harga dalam pemasaran hasil produksi;
-- samben kerja sambilan;
-- sambilan pekerjaan lain sebagai selingan atau tambahan selain pekerjaan pokok (biasanya pada malam hari);
-- sampingan kerja sambilan;
-- sawah kerja ladang;
-- tangan pekerjaan yang merupakan hasil keterampilan tangan;
-- tulis pekerjaan yang merupakan keterampilan melaksanakan administrasi perkantoran yang dilakukan oleh karyawan disertai
penguasaan menangani alat bantu tulis seperti mesin tik, mesin hitung, dan komputer;
bekerja/be·ker·ja/ v 1 melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu: ia ~ di perkebunan; 2 mengadakan perayaan
nikah dan sebagainya: ketika ~ mengawinkan anaknya, aku tidak diundangnya;~ bakti melakukan suatu pekerjaan, baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan suka rela untuk kepentingan umum: sebulan sekali warga desa diharuskan ~
bakti; ~ sama melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua
orang (pihak) atau lebih: orang tua dan guru harus ~ sama mencegah perkelahian antarpelajar;
mengerjakan/me·nger·ja·kan/ v 1 melakukan; melaksanakan; menjalankan; berbuat sesuatu: ia selalu ~ tugasnya dengan baik; 2
mengusahakan;  memperbuat  sesuatu:  untuk  ~  pemukiman  baru  diperlukan  biaya  yang  tidak  sedikit;  3  melaksanakan;
menjalankan;  menyelesaikan:  tim penelitian itu  akan ~ tugasnya dalam waktu dekat  ini;~ mayat mengurus mayat  (seperti
memandikan, mengafani);
mempekerjakan/mem·pe·ker·ja·kan/ v menyuruh bekerja pada: pemerintah akan ~ dokter muda pada puskesmas di luar Jawa;
tekerjakan/te·ker·ja·kan/ v sudah dikerjakan; dapat dilakukan (dilaksanakan): tugas yang diberikan kepadanya sudah ~ dengan
baik;
pekerja/pe·ker·ja/ n 1 orang yang bekerja; 2 orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan;~ ahli Adm pekerja
yang sudah dididik dan sudah memiliki keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan; ~ harian buruh atau karyawan yang
upahnya diperhitungkan setiap hari ia bekerja (jumlah hari kerjanya);  ~ kasar buruh yang melakukan pekerjaannya dengan
tenaga fisik (seperti  pemikul  barang, kuli  bangunan, pekerja perbaikan jalan);  kuli;  ~ mingguan buruh atau karyawan yang
upahnya dibayar seminggu sekali; ~ musiman pekerja yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu; ~ pabrik buruh atau
karyawan pabrik yang tugasnya lebih banyak bersifat pekerjaan tangan tanpa tanggung jawab penyeliaan;
pekerjaan/pe·ker·ja·an/ n 1 barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja;
perbuatan:  begitulah  ~  nya  sehari-hari,  memelihara  tanaman  dan  menata  taman;  2  pencaharian;  yang  dijadikan  pokok
penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah: ia sedang berusaha mencari ~; 3 hal bekerjanya sesuatu: berkat
~ mesin baru, hasilnya sangat memuaskan;~ berisiko pekerjaan yang mengandung risiko tinggi, misalnya penerbangan atau
buruh tambang; ~ sambilan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; ~ tangan hal membuat barang-barang dengan tangan;
kerajinan tangan; keterampilan tangan;
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pengerjaan/pe·nger·ja·an/ n proses, cara, perbuatan mengerjakan sesuatu; pengolahan;
sekerja/se·ker·ja/ n sama pekerjaannya; satu pekerjaan; sejawat: dia adalah teman ~ saya;
sepekerjaan/se·pe·ker·ja·an/ n sama jenis pekerjaannya; sama tempat pekerjaannya; sejawat: teman ~ nya akan menikah
....................
Magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih
dalam taraf belajar): 2 calon ahli: ia sudah cukup lama menjadi -- di kantor itu;
bermagang/ber·ma·gang/ v bekerja sebagai magang.

BACK TO TOP

40. Para ilegal (OS = Overstay) masuk ke Jepang kebanyakan masuk dari mana ya? OS Bisa Masuk kembali ke Jepang?

Mereka kebanyakan masuk dari Nagoya bandara yang lebih kecil daripada Tokyo dan Osaka karena pemeriksaan kurang ketat
ketimbang kota besar Tokyo dan Osaka dan ada pula kemungkinan "permainan" di sana antara berbagai pihak. Namun semua
akan hilang dalam waktu dekat karena pejabat pemerintah pusat telah mengetahui hal tersebut.
Artinya  apa?  Kalau  PMI/BMI  masuk  ke  Jepang  lewat  Nagoya  haruslah  curiga  sekali  karena  nantinya  kemungkinan  besar
diarahkan jadi  ilegal  di  Jepang.  Jangan pernah mau atau berpikiran jadi  Ilegal.  Hukum Allah pun melarang manusia untuk
melanggar hukum negara/hukum dunia, di ajaran agama mana pun tertulis hal itu. Jangan sampai melanggar hukum negara
apabila hidupmu tak mau menyesal nantinya. Onegaiitashimasu....

OS atau mantan Ilegal, secara hukum Jepang tidak bisa masuk kembali ke Jepang selama 5 tahun berturut-turut. Prakteknya
mungkin sampai 10 tahun. Hal ini berlaku bagi yang telah kena pemeriksaan sidik jari (sejak November 20, 2007) dan foto mata
dilakukan sekitar 12 tahun lalu. Sebelum itu atau yang kembali ke Indonesia mantan Ilegal pada sebelum tahun 2000, tetap
masih ada data di komputer imigrasi Jepang. Tapi karena saat ini 2019 atau sudah 19 tahun berlalu, secara hukum Jepang bisa
ke Jepang kembali. Meskipun demikian kemungkinan ditolak juga ada. Jadi dapat dikatakan 50:50. Ilegal di Jepang dikategorikan
tindak pidana, maksimal 3 juta yen denda dan atau maksimal 3 tahun penjara. Meskipun demikian kadang terdengar ada yang
lolos masuk Jepang. Mohon maaf kami tidak akan beritahukan di sini hal-hal demikian (bagaimana caranya kok bisa masuk?).
Baca lengkap di http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/taikyo/qa.html atau KLIK DI SINI
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41. Selesai Sekolah Bisa Melamar Kerja ke Perusahaan Jepang? Visanya bagaimana?

Bukan hanya selesai sekolah, saat sekolah pun bisa melamar kerja ke Perusahaan Jepang di jepang. Namun baru bisa mulai
kerja  setelah selesai  (lulus)  dari  sekolah tersebut  dan Perusahaan Jepang biasanya baru  mau terima setelah LULUS dari
sekolah tersbeut.

Visa  Pelajar  menjadi  Visa  Kerja,  akan  diganti  diproses  oleh  Perusahaan  Jepang  yang  menerima  pelajar  tersebut  sebagai
karyawannya. Pergantian jenis visa dilakukan di Jepang dan dilakukan oeh Perusahaan Jepang tsb. Tidak makan waktu lama,
mungkin satu dua jam, tergantung antrian.

Kalau sudah lulus belum dapat kerja, sedang dalam pencarian kerja, Visa Pelajar bisa diperpanjang?

Mulai akhir tahun 2016 Visa Pelajar yang habis, telah LULUS bisa diperpanjang dengan ketentuan khusus untuk mencari /
melamar pekerjaan di Perusahaan Jepang.

Banyak persyaratan harus dipenuhi, selain mengisi aplikasi formulir yang ada di Imigrasi jepang, juga sediakan Pasfoto 4 cm
(tinggi) x 3 cm (lebar) dengan latar belakang putih, 1 lembar. Lalu paspor asli dan Zairyu Card Jepang, bukti kepemilikan uang
(surat deposito uang d bank dll), surat rekomendasi dari sekolah untuk melanjutkan upaya mencari kerja, rincian kegiatan yang
akan dilakukan, dan sebagainya. Baca dan monitor selalu info dari Imigrasi Jepang di situs ini!

BACK TO TOP

42. Bisa kerja ke Jepang bayar 30 juta?

Bahkan ada yang minta 100 juta? Keterlaluan sekali. Mengapa bisa demikian?

1. Karena calon PMI/BMI tidak punya kemampuan bahasa, tidak punya keahlian, memaksakan diri mau kerja ke Jepang.

SERTIFIKAT keahlian sangat penting bagi Jepang. Sertifikat JLPT jangan ujian bahasa Jepang lain, hanya JLPT saja yang dicari.
Ini terbaik milik pemerintah Jepang (Japan Foundation). Baca : http://jepang.com/jlpt.html

2.  Karena  Agen  di  Indonesia  juga  dari  agen  lain  dan  agen  lalin  juga  dari  agen  lain  lagi.  Akibatnya  uang  berkembang
(menggelembung) besar sampai 100 juta.

Lalu berapa sebenarnya biaya kerja ke Jepang?
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Dengan keahlian kita, dengan penguasaan bahasa Jepang N-2 atau bahkan N-3, kita bis alamar sendiri ke Jepang lewat email
dalam bahasa Jepang. Wawancara SKYPE, diterima, lalu berangkat ke Jepang.

Kalau pun pelit  perusahaan tsb,  paling kita ke luar 5 juta rupiah buat beli  tiket pesawat terbang sendiri.  UMUMNYA tiket
pesawat sudah dibelikan Perusahaan Jepang, rumah disediakan dan segalanya.

Artinya apa? NOL Rupiah untuk bisa kerja ke Jepang.

Harus lewat Agen kalau mau ke Jepang? TIDAK USAH. Apalagi UU Jepang mengenai Tenaga Kerja asing yang baru mulai operasi
1 April 2019, siapa pun perusahaan Jepang bisa langsung merekrut, ambil PMI/BMI ke Indonesia tak perlu ewat organisasi mana
pun.

(PMI/BMI = Pekerja Migran Indonesia/ Buruh Migran Indonesia)

BACK TO TOP

43. Bagaimana menulis riwayat hidup standar Jepang?

Silakan LIHAT DI SINI Buatlah seperti ini karena CV Standar Jepang. Kalau bisa tulis tangan jangan diketik itu jauh lebih sopan
dan memberikan dampak terbaik bagi Personalia Perusahaan Jepang. Gambatte!
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44. Daftar Dokumen yang dibutuhkan untuk aplikasi ke Jepang?

KLIK Baca ini baik2! Sumber: http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/hituyou̲syorui.html
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45. COE = Certificate of Eligibility apa sih? Jenis2 Visa?

COE berwarna ada foto kita dan memiliki ukuran yang asli 19,5 cm x 13 cm. Untuk lengkap penjelasan silakan KLIK Baca baik2
di sini!
Jenis-jenis Visa apa saja ya? Ada 25 jenis visa. Untuk jelasnya silakan KLIK Baca baik2 di sini!. Atau baca juga ini situs Imigrasi
Jepang ini.
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46. Prosedur Pemeriksaan Mendarat di Jepang?

KLIK Baca ini baik2!
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47. Kerja di Jepang ada SHOLAT JUM'AT tidak yah..? Waktu sholat disediakan apa tidak..?

Semua  tergantung  kepada  perusahaan  Jepang.  Ada  yang  mengerti,  ada  yang  memperbolehkan,  ada  yang  melarang.  Bagi
perusahaan Jepang tak ada kaitan pribadi/privasi seseorang (agama) dengan Pekerjaan, sehingga umumnya tidak memberikan
waktu untuk sholat Jumat saat jam kerja. Jadi baiknya tekankan terlebih dulu sebelum memasuki perusahan tersebut, tanya
yang jelas, bagaimana kebijakan mereka soal Sholat Jumat? Bagi perusahaan yang memungkinkan sholat Jumat, biasanya di
perusahaan itu ada pula tempat untuk salat. Di Jepang sangat jarang sekali masjid. Jadi kalau pun sholat Jumat memang agak
kesulitan karena sangat jarang sekali Masjid. Tapi ada beberapa masjid di Tokyo Kumamoto dan sebagainya. saat libur silakan
bebas beribadah ke sana. YANG PASTI jam kerja jam 12:00-13:00 biasanya jam istirahat bebas untuk apa pun termasuk solat
atau ke masjid dll. Gunakan waktu itu sebaik mungkin ya.
Bijaklah berpikir, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sesuaikan dirimu dengan tempat kamu berada.

Kalau pakau hijab atau kerudung bagi  wanita muslim bagaimana bisa kerja di Jepang? Jujur  saja,  orang Jepang tidak ada
kebiasaan  melihat  orang  kerja  pakai  hijab.  Disarankan  dilepas  agar  tidak  timbul  "ketidakenakan"  dari  semua  pihak.  Ada
perusahaan atau pabrik menggunakan topi khusus demi menjaga kebersihan pabrik tersebut (kotoran di rambut tidak jatuh di
dalam pabrik, biasanya pabrik makanan guna menjaga kebersihan/ sterilitas). Itu topi seragam perusahaan bukan hijab bukan
kerudung wanita.
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48. Mahasiswa kok bisa bawa keluarganya ke Jepang?

Ada Dua hal tolong perhatikan. Pertama soal stabilitas income. mahasiswa yg bisa bawa keluarganya biasanya dapat Beasiswa
Pemerintah Jepang. Setelah satu tahun settled baru bisa bawa keluarga yg dapat beasiswa pemerintah Jepang ini. Petugas
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imigrasi  sudah tahu berapa uang yang diperoleh dan itu  menjamin  stabilitas  kehidupan di  Jepang,  diperkenankan.  Kedua,
mahasiswa tsb (biaya sendiri) sudah lebih dari 5 tahun di Jepang dan ketahuan stabilitas uang masuknya oleh Imigrasi melalui
slip pembayaran pajak, sehingga Imigrasi memperkenankan bawa keluarganya setelah 5 tahun berada di Jepang. Jadi terpenting
bukti bayar pajak berturut-turut sedikitnya 4 tahun, imigrasi tahu berapa penghasilanmu dari bayar pajak dan jadi pertimbangan
boleh bawa keluarga atau tidak. Kl gak ada penghasilan atau penghasilan hanya pas-pasan untuk satu orang Imigrasi akan
menolak  juga  karena  itu  akan  menyusahkan  dirimu  sendiri  nantinya  dan  keluarga.  Jepang  adalah  negara  independen,
menjauhkan pinjam2 uang (tidak normal pinjam2 uang dan tak boleh ada karena akan menyusahkan banyak orang).
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49. Kerja di jepang apa boleh menggunakan hijab?

Semua tergantung Perusahaan ybs. Kl perusahaan itu sudah biasa menerima pemagang kaum Muslim, rasanya bisa. Tapi kalau
Perusahaan  baru  pertama  kali  terima  orang  Islam,  kaget  sekali  dan  tak  bisa  ngomong  orang  Jepang  itu  krn  takut  kita
tersinggung. Tapi intinya kurang berkenan bagi yang PERTAMA kali berhadapan dengan hijab. Olehkarena itu pastikan dulu
(sebelum masuk kerja) ke Perusahaan ybs apakah bisa terima atau tidak kalau kita ber hijab.
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50. Berapa UMR di Jepang?

UMR di Jepang ada daftar resmi dari pemerintah Jepang, KLIK di SINI !
Sumber  kementerian  tenaga  kerja  Jepang:  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/roudoukijun
/minimumichiran/?fbclid=IwAR031hl9L0V04M̲91ONwVJbOwvINX1vi-papBRnR993UZCCo3x519xo̲-NU
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51. Sejak Nov 2017 Caregiver (penopang lansia) swasta bisa ke Jepang tidak lewat BNP2TKI, bedanya?

Perawat dan penopang lansia  awalnya  hanya lewat  BNP2TKI  saja satu pintu  lalu  ke  JICWELS Jepang  satu  pintu.  Namun
belakangan UU Jepang baru, tahun 2017 swasta bisa kirim juga hanya kaigoshi atau penopang lansia (caregiver) ke Jepang,
BUKAN perawat (kangoshi). Itu pun dengan visa ginou jushusei (kaigoshi lewat swasta). Artinya, Visa penopang lansia (swasta)
itu adalah Visa Ginou Jushusei, BUKAN Visa Caregiver setingkat Perawat yang diproses oleh JICWELS. Kalau lewat BNP2TKI
(tokutei katsudou) semua lewat JICWELS dan semua mendapatkan visa perawat resmi Jepang. dapat dibaca mudah terlihat di
paspor ybs visa perawat dengan kode yang ada di situ. Kalau BUKAN visa perawat tidak bisa bekerja di rumah sakit (RS) di
Jepang. Kalau pun ada RS menerima bekerja sebagai perawat, ketahuan otoritas Disnaker Jepang, itu melanggar hukum. Yang
bisa bekerja sebagai perawat di RS hanya dengan Visa Perawat. Jadi kalau pun bekerja di RS paling sebagai tenaga pemagang
di bagian Admin, bukan sebagai Perawat. Ketahuan bukan visa perawat bekerja sebagai perawat di RS di Jepang, selain ybs
dikeluarkan dipulangkan, RS juga bisa dicabut Lisensi (ijin operasinya). Ini pelanggaran berat di Jepang.
Lisensi Caregiver TIDAK BOLEH mengambil tindakan medis, karena bukan perawat. Tapi kalau lulus kokka shiken perawat (介護
師）barulah boleh jadi perawat boleh ambil tindakan medis krn sdh ada lisensi sbg perawat.
Visa 介護(penopang lansia/kaigo) dan Visa 看護(perawat/kango) berbeda. Perhatikan kode visa di paspor mu.
Kaigoshi  tidak  boleh  nyuntik  (salah  satu  tindakan  medis).  Baca  ini  Hukum  Kaigoshi:  http://elaws.e-gov.go.jp/search
/elawsSearch/elaws̲search/lsg0500/detail?lawId=362AC0000000030
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52. Buku pelajaran bagi pekerja orang asing di Jepang?

Buku Resmi (Edisi tahun 2017) dari kementerian tenaga kerja Jepang BACA KLIK di SINI !
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53. Apakah pekajar boleh bekerja di Jepang? Progran Khusus?

Hukum Jepang memperkenalkan pelajar bekerja 28 jam seminggu, BUKAN program khusus. Semua sekolah di Jepang boleh
memberikan keleluasaan pelajar bekerja 28 jam seminggu. Hukum ini berubah sekitar 5 tahun lalu di mana saat itu hanya boleh
4 jam sehari maksimal. Kini sehari mau 8 jam juga diperkenankan, asalkan 28 jam seminggu. Namun kebanyakan bekerja maka
sekolah akan berantakan karena kelelahan bekerja nantinya.

BACK TO TOP

54. Saat wawancara ditanyakan, Apa Kelebihan dan Apa Kekurangan Anda, apa jawabannya?

Jawab sejujurnya,  jangan dipoles-poles apalagi  berbohong, karena nantinya berguna bagi dirimu sendiri,  akan dibantu oleh
orang lain bila terjadi sesuatu karena sudah tahu kelemahanmu. Terpenting kerja di Jepang JANGAN pernah BERBOHONG !
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Ingat itu baik-baik.

BACK TO TOP

55. Apa saja sih daftar keahlian khusus yang dibutuhkan Jepang mulai tahun 2019 ini?

Inilah daftar tenaga ahli yang dibutuhkan Jepang mulai tahun 2019. Persiapkanlah diri anda baik-baik. KLIK DI SINI !  Ingat!
Saingan mu adalah tenaga kerja dari 8 negara termasuk China yang menguasai Kanji, satu langkah di depan Indonesia soal
bahasa.

Lihat Pula JUMLAH Penerimaan TOKUTEI GINOU No.1 Klik di sini! sebagai perbandingan. Sumber: https://visa.yokozeki.net
/tokutei-ginou/
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56. Dari Indonesia cari Kerja di Jepang sendiri, INILAH LOWONGAN KERJA DI JEPANG?
Lowongan Kerja di Jepang ada?

Sebelum cari sendiri, kenalilah kemampuan bahasa Jepangmu? Sudah N-2 atau N-1 bisa cari sendiri mestinya kerja di Jepang
dari Indonesia. Semua bahasa Jepang, wajarlah negara Jepang ya bahasa Jepang. Baca ini banyak lowongan kerja di Jepang:

LOWONGAN KERJA DI JEPANG.

Lihat Pula No.66.

Lihat ini pula Lowongan Kerja di Jepang, klick search daerahnya.

Kalau sudah bisa bahasa Jepang, dapat lowongan kerja di situs internet, kirim CV mu kirim lamaranmu SEMUA bahasa Jepang.
Nanti  dapat  panggilan,  wawancara  lewat  SKYPE.  Jadi  tak  usah  ke  Jepang  dari  Indonesia.  Bos  tersebut  suka,  diterima  di
perusahaan Jepang di Jepang, maka biasanya semua urusanmu, visamu, rumahmu dll, akan diuruskan oleh Perusahaan Jepang
di Jepang itu.  Tak perlu ke luar uang puluhan juta untuk kerja di Jepang, ASALKAN penguasaan bahasa Jepangmu bagus,
ketrampilan  mu (keahlian  kerja)  mu baik.  Tidak ada yang instant  untuk bisa  sukses kerja  ke Jepang.  Bayar  agen dengan
kemampuanmu sangat terbatas, malah membahayakan dirimu sendiri. Pinjam uang gak bisa kembalikan uang nantinya, jadi
ilegal dlsb. Lebih baik perlahan, ikut proses, belajar dulu, barulah lamar sendiri ke Jepang.

Bagi yang berada di Jepang, di stasiun kereta api besar banyak majalah Lowongan Kerja gratis, ambil baca, lamar sendiri. Wah
gak ngerti semua bahasa Jepang. Belajar tingkatkan kemampuan bahasa Jepangmu dulu mumpung ada di Jepang. Ini Contoh
Majalah Lowongan Kerja Gratis Tersebut KLIK di SINI!
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57. Telinga bekas tindik, Tinggi badan, berat badan, bertato, berkacamata, dll, bisa kerja di Jepang?

Jepang adalah negara sederhana dalam penerimaan tenaga kerja dan menjauhkan privasi seseorang. Terpenting hanya dua
yaitu Bisa bahasa Jepang (kemampuan bahasa Jepang minimal N-2 atau N-1) dan ketrampilan atau keahlian apa? Misalnya
Programmer  Game.  Dua  hal  itu  dimiliki,  sudah  cukup  dan  akan  diwawancarai,  lalau  diterima  bekerja,  segera  dihubungi.
Wawancara pakai Skype. Lalu persyaratan telinga bekas tindik, tinggi badan, tato, kacamata dll itu bagaimana?
Persyaratan itu biasanya dibuat oleh Agen Tenaga Kerja di Indonesia. Manusia dijadikan BARANG, ingin dijual SEMPURNA
spy bisa berharga tinggi.

Perusahaan Jepang umumnya (90%) tidak  mau  menyinggung soal  itu.  Buktinya? Lihat  saja  semua info  lowongan kerja  di
majalah Lowongan Kerja, di berbagai iklan lowongan kerja perusahaan Jepang di koran2 di Jepang, Sangat Jarang, hampir tak
ada menuliskan harus tinggi badan sekian, harus berat badan sekian, tidak boleh ber tato, tidak boleh berkaca mata, TIDAK
akan  kita  temukan  kriteria  tersebut.  Itulah  sebabnya  pentingnya  belajar  bahasa  Jepang  hingga  level  N-1,  serta  memiliki
ketrampilan/keahlian tertentu.
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58. Enak kerja di Jepang, apa di Korea atau di negara mana ya?

Tidak ada kerja yang enak di mana pun. Terpenting lakukan dengan tanoshii, dengan suka ria dengan hati terbuka dan jujur.
Kerja itu sesuai keinginan Allah agar manusia punya penghasilan dan bisa hidup dengan baik. Lakukanlah kerja di mana pun
agar sesuai dengan keinginan Allah tersebut maka Allah akan memberikan yang terbaik pula bagi kita. Percaya itu maka kita
akan merasa nyaman bekerja di mana pun juga. minna.. Gambatte ne!

BACK TO TOP
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59. Ada contoh CV (Riwayat Hidup) Bahasa Jepang?

Klik DI SINI melihat CV Bahasa Jepang gratis donload silakan, setelah donlod di print out, baca baik2 ya. Contoh CV bahasa
Jepang banyak dijual di semua toko buku yang ada di Jepang. Harganya mungkin sekitar 1000 yen satu pak.
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60. Apa sih ilegal overtime?

Ilegal overtime ada dua hal. Overtime adalah LEMBUR kerja. Pertama, pekerja disuruh lembur tetapi tidak dibayar. Kedua, dalam
kontrak pemagang tidak boleh disuruh lembur tetapi kenyataan Perusahaan mempekerjakan Pemagang sampai lembur, lewat
jam kerja sekali pun. Itulah Ilegal Overtime. Tujuannya apa? Supaya Perusahaan dapat untung banyak dari gaji dan atau honor
yang rendah. Perusahaan ini biasa disebut Black Kigyo atau Perusahaan Hitam. Kalau kerja paruh waktu (baito) lalu "dikerjai"
perusahaan spt itu, seenaknya saja suruh2 baito atur2 jadwal kerja tanpa konsultasi dengan baito (pekerja), Perusahaan itu
melakukan (dijuluki perusahaan) melakukan Black Baito.
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61. Apa pemagang yg dulu dipulangkan, Visa Namin (Refugee = Suaka), deportasi ilegal, kasus di Jepang, bisa diterima
kerja lagi per 1 April 2019?

Dipastikan tidak bisa masuk Jepang karena pemeriksaan akan sangat ketat oleh satu badan koordinasi baru yang dibentuk
pemerintah  Jepang.  Sejarah  calon  pemagang  akan  dilihat,  arsip  dibuka,  pemeriksaan  lengkap  dilakukan  semua,  sehingga
mantan pemagang yg pernah dideportasi dulu (rekor cacat di Jepang), tidak akan bisa masuk kerja lagi di Jepang per 1 April
2019.

Jangan pernah mau (apabila  ada yang menawarkan)  mengajukan aplikasi  Visa  Namin (Refugee = Suaka).  Dari  Indonesia
aplikasi bisa masuk tetapi PASTI DITOLAK imigrasi Jepang hasilnya nanti. Ini adalah visa bagi masyarakat negara yang sedang
berperang. Indonesia adalah negara damai tak ada perang tak ada keributan besar apa pun saat ini.
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62. Berapa banyak kartu Zairyu (ZC) palsu di Jepang?

Diperkirakan puluhan ribu kartu Zairyu (ZC) beredar di Jepang. Tanggal 11 Januari 2019 baru saja disita 5000 kartu ZC palsu dari
kamar seorang pelajar China yang ada di Tokyo. Jangan pernah berurusan dengan jual beli kartu ZC palsu hukuman penjara 3
tahun dan atau denda 3 juta yen. Jumlah kasus pemalsuan ZC menjadi sekitar 350 kasus per tahun. Baca data ini!. Sebanyak 19
orang WNI di Jepang telah ditangkap polisi karena menjual ZC palsu.
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63. Apa saja pelanggaran Kerja dilakukan pihak Perusahaan Jepang?

Banyak pelanggaran dilakukan perusahaan Jepang (Black Kigyo atau Black Baito). Misalnya :
Pembayaran lembur tidak dibayar.
Mengalami kekerasan.
Isi pekerjaan berbeda dengan isi kontrak.
Disuruh meninggalkan Paspor.
Ketika akan dipulangkan ke negara asal dengan paksa.
Tidak bisa bebas keluar dengan bebas, dll
Silakan kontak Andari Nara untuk dihubungkan ke Pengacara Tenaga Kerja Jepang spesialis.

BACK TO TOP

64. Alasan Penipu agen kerja ke Jepang?

1. COE bisa satu tahun keluar lama sekali . COE keluar paling lama 3 bulan setelah dokumen lengkap diterima pihak imigrasi di
Jepang. Bukan 3 bulan dari  saat dokumen diberikan ke agen tenaga kerja (agen).  Olehkarena itu agen harus terus terang
beritahu jadwal kapan diberikan ke loket imigrasi Jepang. Saat memberikan dokumen diterima loket imigrasi jepang ada bukti
(resi) tanda terima. Buktikan lah dengan tanda terima tsb dari imigrasi Jepang.

Dari tanggal resi tsb plus 3 bulan pasti COE sdh keluar.

2.  Perusahaan lagi  ada  masalah  menunda  penerimaan.  Monggo  silakan saja.  Olehkarena  itu  jangan  pernah  berikan  uang
puluhan juta kita kita agen. Misalnya uang diminta 20 juta rupiah. Kl dimasukkan ke bank (dposito) satu bulan dapat bunga 0,5%
berarti kita dapat Rp 100.000, kan lumayan . Alasan itu menjadi tertunda 10 bulan maka sebenarnya kita bisa dapat satu juta
rupiah bukan?
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Uang puluhan juta berikan setelah kita menerima COE asli . Kl tidak mau, cari saja agen yang lain. Daripada gak jelas Bgm masa
depan uang kita tsb. Tidak jelas, bukan?

3.  Panasonic  Mitsubishi  dan  dua  perusahaan  Jepang  lain  dapat  hukuman  pemerintah  Jepang  (21/1/2019)  tak  boleh
mempekerjakan tenaga asing 5 tahun. Benar. Saat kita meminta bantuan agen dan bayar uang menjanjikan dipekerjakan di
Jepang. Pada saat itu apakah Agen bicara apa tidak kalau kita akan dipekerjakan di Panasonic atau Mitsubishi ?

Kalau sejak awal tidak bicara tidak memberitahukan Nama perusahaan, lalu sekarang pakai alasan nama perusahaan Jepang
tersebut ANEH. "Mas kan kita gak boleh kasih tahu nama perusahaan?" Lha? Malah tambah aneh. Emang nya kita mau beli
narkoba shg tutup2an umpet2an? Kita kan mau kerja di Jepang hrs jelas dong sejak awal pertama kl memang ada kerjaan
dengan Nama Perusahaan yang jelas . Bukan malah ditutup2i dong. Betul gak?

Kok sekarang mendadak malah kasih alasan gara2 perusahaan tersebut dihukum pemerintah Jepang ?

3. Tidak cocok dengan kriteria atau keinginan perusahaan Jepang .

Lha? Kok saya dipanggil dan disuruh bayar? Apakah CV saya gak dilihat perusahaan Jepang tsb ?

Banyak alasan lain yang dibuat2 sehingga satu tahun tertunda tunda.
Silakan kontak Andari Nara, untuk konsultasi lebih lanjut.
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65. Berapa biaya pengurusan COE sebenarnya?

Apabila dokumen semua sudah lengkap, masukkan ke loket imigrasi di Shinagawa (Tokyo), beli materai 6000 yen. Dapat tanda
terima. Selesai. Jadi biaya hanya 6000 yen, plus biaya kereta api, biaya bus, capek makan minum dll. Bilang saja total 20.000 yen
atau sekitar Rp.2 juta. Tunggu panggilan terima hagaki (kartupos) panggilan Imigrasi, terima COE tiga bulan kemudian. Selesai.

Kok bisa sampai 20-30 juta rupiah sih? Karena dari agen ke agen ke agen lagi, bagi-bagi komisi, akhirnya biaya menggelembung
jadi mahal sekali. Agen tenaga kerja jarang (tertentu saja) yang punya hubungan baik punya lowongan kerja di perusahaan
Jepang di jepang. Lalu lainnya (agen lain) ikut bantu carikan tenaga kerja, demikian pula agen lain, sehingga jatuhnya jadi
mahal.

Yang repot, agen terbawah dapat uang banyak, mata hijau, langsung bawa kabur uang tersebut. Jadilah buronan. Lumayan
dapat uang tunai puluhan juta rupiah per satu orang. Kalau dari 10 orang dapat ratusan juta rupiah.

Baca pula No.13 dan No.21 dan No.37 dan No.45
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66. Situs Lowongan Kerja di Japang silakan lihat di sini

Inilah website (situs) untuk cari kerja di Jepang silakan klik satu per satu. Semoga berhasil. Harus menguasai bahasa Jepang
N-2 atau N-1 supaya bisa membacanya dengan baik. KLIK DI SINI! | KLIK ini JUGA!
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67. Pendaftaran Magang dan Persyaratan Bagi Pemagang

Sebuah contoh terbuka PENDAFTARAN bagi pemagang dan persyaratan bagi pemagang Klik di Sini!
Sumber Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat.
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68. Kalau bekerja di Jepang apa yang mesti diperhatikan?

Kalau bekerja di jepang sejak awal perhatikan KONTRAK harus ditandatangani dan di cap oleh CEO Perusahaan ybs. Kedua,
Harus ada Kertas rincian (meisai) gaji kita tertulis rincian gaji, lembur, dlsb. Ketiga, ada time card atau kartu absen. Kita punya
hal  meminta  itu  semua kepada  CEO ybs.  Kalau  kontrak  tidak  dicap  oleh  CEO curigailah  selalu,  itu  pertanda  perusahaan
khususnya CEO tak mau bertanggungjawab tak mau berurusan dengan tenaga kerja asing kalau ada apa2 terjadi. Kalau meisai
tak ada, kartu absen tak ada, CATAT sendiri di buku sendiri, SETIAP HARI, masuk jam berapa tanggal berapa, selesai jam kerja
jam berapa. Catatan detil kita setiap hari jadi bukti di meja pengadilan kalau kita berurusan ke pengadilan menuntut hak kita ke
pengadilan. Simpan baik2 catatan kecil kita tersebut sembunyikan jangan sampai ketahuan oleh pihak Perusahaan. Mengapa?
Itu kekuatan dan bukti kuat kita secara hukum. tanpa bukti kuat tersebut kita lemah di mata hukum. Perusahaan bilang tidak
tahu, tidak benar, lalu tenaga kerja bisa bagaimana kalau tak ada bukti? Makanya sembunyikan catatan harian kita jangan ada
yang tahu.
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69. LPK Yang di Akreditasi ada?

ADA. pemerintah Indonesia memang membuat LPK yang di akreditasi sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Apabila
ada yang menyeleweng, silakan laporkan segera ke Andari Nara atau langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja di kotamu. KLIK DI
SINI untuk melihat LPK yang di akreditasi! Sampai dengan 2016 Jumlah LPK yang terakreditasi di pemerintah Indonesia ada DI
SINI  !  |  Data  tiap  LPK di  Indonesia,  Pilih  Propinsi,  pilih  Kabupaten,  KLIK  CARI!  Ada  ribuan  data  LPK  di  sana.  Sumber:
http://binalattas.kemnaker.go.id/
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70. Apakah ada shelter bagi pemagang kl kabur dari rumahnya karena ada kekerasan dari pihak perusahaannya?

ADA. Shelter ini milik pemerintah dan gratis. Laporkan kekerasan pihak perusahaan ke pihak Imigrasi dan akan didampingi atau
carilah Pengacara Tenaga Kerja (kontak Andari Nara) agar bisa memperoleh tinggal di Shelter tersebut.

Kekerasan itu apa saja? Pemukulan, ancaman akan dipulangkan segera ke negara kita,  (kalau kita pinjam uang) Ancaman
segera kembalikan lunaskan hutang tersebut kalau tidak akan di ....., dan berbagai ancaman lain.

Ingat:  Shelter  hanya  untuk  pemagang  saja,  jishusei,  bukan  pekerja  biasa.  Jadi  kontrakmu sangat  penting  tertulis  jishusei
(pemagang) maka punya hak kabur dan menempati Shelter bila dapat kekerasan dari pihak Perusahaan.
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71. Apa sih My Number ?

Sejak Oktober 2015 Pemerintah Jepang memperkenalkan sistem identifikasi warga (baik warga Jepang maupun warga asing
yang menetap di Jepang) dengan sebutan My Number (nomor individu). Dioperasionalkan Januari 2016. MyNumber mungkin
seperti Social Identification Number (SIN), tiap orang ada nomornya dan TIDAK mungkin ada nomor yang sama. Semua lari ke
nomor ini, termasuk tidak bisa lagi menggelapkan pajak nantinya di masa depan krn Perusahaan tempat kita bekerja akan
mencatatkan Pengeluaran untuk pemegang MyNumber. Kalau pemegang MyNumber tak lapor pemasukan dan tak bayar pajak,
pihak pajak langsung tahu dan akan mengirimkan surat panggilan.
Fungsi utama My Number ini adalah:
1) diberikan ke pihak perusahaan pemberi kerja untuk pembuatan surat penghasilan dan pendapatan (gensen choshuhyo).
2) diberikan ke pihak perusahaan pemberi kerja untuk dicatatkan ke firma hukum dan asuransi terkait jaminan sosial dan pajak.
3) diberitahukan ke pihak kantor nenkin untuk melakukan klaim uang lumpsum (nenkin).
4) ditunjukkan ke kantor Pemerintah Kota untuk mendapatkan fasilitas kesejahteraan dan jaminan sosial lainnya.
5) ditunjukkan ke kantor perbankan atau perusahaan jasa transfer internasional guna melakukan transfer ke pihak keluarga di
tanah air (untuk menghindari terjadinya money laundry).
Umumnya, pemagang Indonesia banyak yang belum tahu manfaat dan kegunaan My Number tersebut sehingga banyak yang
disimpan oleh perusahaan tanpa memiliki arsip pribadi.
Jangan pernah ketahuan siapa pun My Number kita masing2. Ini sebetulnya sangat rahasia/privasi.
Tujuan dari dititipkan ke pihak perusahaan adalah agar tidak hilang dan untuk menghindari penyalahgunaan My Number oleh
oknum yang tidak bertanggungjawab.
Meskipun tetap dititipkan ke pihak perusahaan, sebaiknya ybs tetap memiliki arsip pribadi berupa foto kopi atau foto sebagai
softcopy bila nanti digunakan sewaktu-waktu. SEHARUSNYA ybs memegang ASLI, copy dipegang oleh perusahaan. Pemagang
suka lupa dan tidak disimpan dengan baik, hilang, dlsb. Itu sebabnya dititipkan di Perusahaan biasanya dimasukkan ke kinko
(kas besi) agar terjaga baik tidak hilang.
Link terkait My Number:
Baca ini bahasa Inggris: https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/english.html
Bahasa Indonesia: Klik ini MyNumber
Untuk itu, silakan hubungi perusahaan Anda untuk mintakan ASLINYA (copy boleh saja di arsip perusahaan).
ASLI hanya dipegang kita sebagai pemilik, TIDAK BOLEH dipegang orang lain termasuk pihak perusahaan.
1) pengiriman uang ke Indonesia (kadang suka diminta isi nomornya oleh perusahaan transfer).
2) mengurus klaim nenkin (disertakan kopiannya untuk dikirim ke kantor nenkin)

CONTOH MY NUMBER KLIK DI SINI !

CONTOH AWAL saat menerima MY NUMBER KLIK DI SINI !
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72. Hati2 beasiswa ke Jepang?
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HATI2  !  Beasiswa  sekolah  ke  Jepang  seringkali  ditawari  oleh  Sekolah  Bahasa  Jepang  atau  sekolah  yang  ada  di  Jepang,
Universitas dlsb yang datang ke Indonesia.
Ada beasiswa diberikan sebuah Universitas mencapai 50-70% .
Anaknya menerima beasiswa tersebut, ibunya merasa bangga, merasa anaknya hebat berhasil dapat Beasiswa.
Itu bukan beasiswa.
Itu hanya diskon dan sebenarnya harga biaya sekolah sudah mahal memang, setelah di diskon harga sekolah sebenarnya sama
seperti biaya sekolah di tempat lainnya di Jepang.
Jadi strategi Beasiswa harus hati2 sekali !!!
Jangan terpukau dengan Nama "Beasiswa"
INTI Marketing mereka:
1. Datang dulu ke Jepang ke sekolah mereka. Setelah itu ditagih uang ini itu dan sebagainya. Akhirnya jadi banyak keluar uang.
Mau pulang tanggung terlanjur kepalang basah karena sudah di Jepang masuk sekolah itu.
2. Ada sekolah mengajarkan pakai bahasa Inggris, caranya juga sama dengan bumbu Beasiswa.. NGAPAIN BELAJAR KE JEPANG
PAKAI BAHASA INGGRIS? Kalau sekolah mau pakai bahasa Inggris ya sekolah saja ke Singapura, Australia, Amerika atau ke
London bukan?
Banyak  sekali  strategi  dilakukan  sekolah  Jepang  yang  datang  ke  Indonesia,  TERUTAMA  MENAWARKAN  BIAYA  MURAH
SEKOLAH DI JEPANG.
Hati2 sekali, sangat hati2 sekali terhadap penawaran biaya murah sekolah ke Jepang.
PASTI ada udang di balik batu.
Jangan sampai menyesal atau berhenti di tengah jalan nantinya. Rusaklah hidupmu, kecewalah keluargamu.
Sekali lagi tolong hati2 sekali menghadapi tawaran sekolah Jepang yang dilakukan di Indonesia.

Mungkin  bisa  daftar  di  sini  semua  Pemberi  Beasiswa  Jepang  lengkap  ada  di  sini,  daftar  dulu  di:  http://jepang.com
/formbeasiswa.html
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73. Apakah ada buku petunjuk (manual/handbook) mengenai pemagang Indonesia yang mau kerja di Jepang?

Ada. Buku terbitan "Gaikokujin Ginou Jishusei no Ukeire Q&A" Jitco (Japan International Training Cooperation Organization)
sudah edisi kedua dengan tebal 435 halaman. ISBN: 978-4-909423-21-4 Harga 2500 yen plus pajak (PPN). Semua tertulis dalam
bahasa Jepang. Lengkap detil. Sangat direkomendasikan untuk dibaca. Jitco dibantikan OTIT saat ini untuk menampung para
pemagang dari luar Jepang. Kedua organisasi adalah organisasi amakudari yang dibuat oleh pemerintah Jepang.
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74. Bagaimana mengetahui Perusahaan Jepang itu Besar atau Kecil?

Salah  satu  cara  dengan melihat  jumlah pemagang yang  bekerja  di  Perusahaan tersebut.  Tambah banyak  pemagang yang
diterima Perusahaan, artinya tambah besar Perusahaan tersebut. Pemagang yang diterima 3 orang, jumlah karyawan sampai
dengan 30 orang. Pemagang yang diterima 4 orang, jumlah karyawan 31-40 orang. Tambah banyak pemagang diterima artinya
tambah banyak karyawan yang dimiliki Perusahaan.

Nah, kalau jumlah pemagang banyak, tetapi PMI/BMI dari Indonesia melihat jumlah karyawan Perusahaan tersebut ternyata
sedikit,  segera CURIGAI karena perusahaan itu aneh seharusnya tak boleh terima pemagang banyak padahal karyawannya,
misalnya hanya 10 orang. Hal itu aneh, ditakutkan ada sesuatu nantinya, karena Perusahaan itu jelas melanggar hukum Jepang.
Baca ini aturan kementerian tenaga kerja Jepang! Atau konsultasi ke Andari Nara.

Semua perusahaan Jepang hrs ikut aturan kerja di Jepang dan sangat ketat serta ada semua petunjuk jelas dan terinci dari
kementerian tenaga kerja Jepang. Hal ini banyak tidak diketahui pekerja asing. Misalnya berapa jam boleh bekerja per hari.
Lebih dari jumlah jam tersebut melanggar aturan kerja di Jepang. Perusahaan Jepang kini tidak sedikit menyembunyikan hal
tersebut, mempekerjakan pekerja seenaknya berjam-jam, imbalannya uang lembur. Peraturan tenaga kerja Jepang bukan soal
uang lembur saja tetapi ada jam maksimal per hari mempekerjakan seseorang. Lebih dari jam maksimal dianggap melanggar
hukum tenaga kerja.

CONTOH  Pelanggaran  Perusahaan  Jepang  kepada  Tenaga  Indonesia.  KLIK  di  sini  !  Bayangkan  perusahaan  Jepang  ini
keterlaluan mempekerjakan tenaga Indonesia 26 jam per hari. jelas melanggar hukum Jepang perusahaan tsb.
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75. Hak dan kewajiban Pekerja Indonesia yang ke Jepang?

Sebelum kerja ke Jepang kenalilah hak dan kewajibanmu. Hak2 mu antara lain (1) mendapat kontrak yang benar terinci (gaji,
asuransi, transportasi, tempat tinggal, tugas/kerja apa, dan sebagainya) dari perusahaan Jepang dengan cap (hanko) diterakan
oleh Ceo ybs pada kontrak tersebut.
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(2)  Perlakuan  Yg  baik  sesuai  kontrak  selama  bekerja  di  Jepang.  Bila  diperlakukan  kasar  apalagi  kekerasan,  segera  lapor
pengacara dan atau imigrasi Jepang . Konsultasi ke Andari Nara
(3) Periksa baik semua gaji dan pembayaran sesuai perincian Yg hrs diberikan perusahaan. Hak mu memintai perincian tertulis
tersebut. Kl tidak diberikan, catat sampai detil tiap hari jam kerjamu. Simpan baik2 catatanmu itu krn akan jadi bukti hukum di
pengadilan Jepang . Semua perlakuan bos Jepang juga catat baik2 di bukumu tsb juga.
(4) Bila tak mendapat gaji lembur dan uang yang sesuai kontrak, hak mu untuk laporkan ke imigrasi dan atau pengacara Jepang.
Konsultasi ke Andari Nara.
Perusahaan Jepang kini tidak sedikit menyembunyikan aturan hukum tenaga kerja Jepang, mempekerjakan pekerja seenaknya
berjam-jam, imbalannya uang lembur. Peraturan tenaga kerja Jepang bukan soal uang lembur saja tetapi ada jam maksimal per
hari mempekerjakan seseorang. Lebih dari jam maksimal dianggap melanggar hukum tenaga kerja.
(5) Mendapat perlakuan ADIL. Kalau masa bonus semua karyawan dapat bonus misalnya 1000 yen, mengapa kamu tidak dapat
bonus? Pertanyakan ke pimpinan dengan baik2. Jepang adalah negara adil. Masyarakat paling benci kepada ketidakadilan.

Kewajibanmu:
(1) Belajar bahasa Jepang hingga level n-1 setinggi tingginya demi suksesnya kehidupan mu sendiri.
(2) Tingkatkan skill dan produktivitas kerjamu.
(3) Jangan main2 saat bekerja. Fokus saat kerja, disiplin tinggi tepat waktu dan lakukan apa yang diperintahkan bosmu sesuai
tugas yang tertulis di  kontrak kerjamu .  Misalnya tertulis tugasmu menangkap ikan. Kenyataan kerjamu disuruh bekerja di
bongkaran bangunan, angkat batu batu, menyemen bangunan, artinya tidak sesuai dengan tugas pada kontrak kerja, konsultasi
dulu ke supervisor mu. Kl tidak sesuai kontrak - hakmu untuk melapor ke imigrasi dan atau pengacara atau konsultasi ke Andari
Nara.
(4) Pelajari hukum kerja (kehidupan) Jepang baik2 agar kerjamu dan kehidupanmu sesuai hukum aturan yang ada di jepang.
Jepang negara hukum, tak ada yang lepas dari sorotan hukum.
(5) Baca semua info yang ada di sini sudah sangat rinci, JANGAN MALAS MEMBACA. Semua pengetahuan itu untuk menambah
pengalaman bagi kehidupanmu sendiri.
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76. SIM Jepang saya sudah habis 8 tahun lalu, lupa diperpanjang, bisa diperpanjang lagi?

Tidak bisa diperpanjang. Untuk bisa diperpanjang, Waktunya 6 bulan dari masa habis. SIM mu habis 8 tahun lalu. Harus buat
baru. Siapkan Zairyu Card yang baru akan dicek paspor mu juga, Pasfoto 3x2,4cm. SIM lama dan ikut ujian lagi. BACA INI ! Buat
SIM Jepang TIDAK HARUS masuk sekolah mengemudi (bayar ratusan ribu yen). Namun umumnya orang Jepang ikut sekolah
mengemudi supaya lulus ujian SIM Jepang.
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77. Bgm Belajar Bahasa Jepang?

Gak usah kursus. Ke Gramedia, beli buku bahasa Jepang yg kamu sukai, gak usah tanya kanan kiri lha wong kita sendiri yg mau
belajar bukan orang lain. Kalau bagimu senang wah gampang ini bisa belajar buku ini, BELI buku itu. Jangan jadi perpustakaan.
Sampai rumah belajar sampai habis. Beri coretan yang tidak dimengerti. Tanya ke teman yang pintar bahasa Jepang. Latihan
menulis latihan mendengar.
Karakter Kanji hanya bisa latihan sendiri, menghafal, beli buku pelajaran Kanji, pelajari dan latihan.
Februari 2019 ini daftar ikut ujian kecakapan bahasa Jepang (JLPT) http://jepang.com/jlpt.html
Ujian 7 Juli 2019.
Kalau bisa lulus sampai N-2 (mestinya bisa sampai N-1 terbaik), maka bisa melamar sendiri ke Jepang. Tentu dengan skill
khususmu,  misalnya lulusan montir  mobil  untuk piston,  ada sertifikatnya,  lamar langsung ke Jepang lewat internet,  semua
bahasa Jepang, Wawancara Skype, InsytaAllah keterima.
GRATIS tak usah keluarkan uang puluhan juta rupiah.
Uang puluhan juta karena mau INSTANT, belum lagi KETIPU, hilanglah semua harapanmu, sakit hati bukan main bukan?
Tidak ada yang Instant di dunia ini.
Gunakan dan usahakan ambil sertifikal JLPT (Japan Foundation) dan jangan ikut tes lain kecuali tes dari The Japan Foundation.
Ingat itu baik2. In badan pemerintah sangat ketat, kualitas tinggi, dan diakui siapa pun di dunia.
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78. Permasalahan timbul ketika senpai atau kohai yg tidak keberatan dengan perlakuan seperti itu (ilegal perusahaan
mempekerjakan kita sampai jam berlebihan), jadi yg merasa keberatan malah dianggap tidak layak atau tidak mampu
untuk bekerja di jepang dan akan selalu disalahkan. kalau sudah seperti itu bagaimana menyikapinya?

Gampang.  laporkan ke  imigrasi  dan atau  pengacara  krn  itu  melanggar  hukum.  Perusahaan  punya kewajiban memperbaiki
lingkungan kerjanya. Knp tidak setuju? Krn takut dipulangkan bukan? Makanya catat semua hal yg terjadi di perusahaanmu, itu
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jadi bukti hukum yg kuat laporkan ke pengacara.
Kalau tidak mengubah situasi lingkungan kerja, sampai nyebur ke dalam sumur pun kalian mau? sampai beresiko nyawa kalian
pun juga mau? rasanya gak ada yg mau.
INGAT. Hidup bukan kalian saja tetapi keluarga di Indoensia juga menantikan kembali dengan harapan bahagia, bukan kembali
dalam bentuk peti mati bukan? Sebelum menjadi peti mati, baiknya perbaiki lingkungan kerja.
Pemerintah Jepang sangat menghargai pekerja demikian dan pasti dibantu untuk penempatan ke perusahaan lain.
INGAT ini Jepang HUKUM nomor satu di atas segalanya. Yang melapor justru dapat penghargaan dari pemerintah, tidak akan
disia-siakan..
Jangan menyesal nanti kalau terlambat terjadi sesuatu. Sejarah tak akan bisa berulang. Semua mendapat perlindungan terbaik
di Jepang oleh pemerintah Jepang.

BUKTI Kalau Perusahaan Sewenang-wenang membahayakan karyawan! Coba bayangkan, sdh sangat capek dipaksakan kerja
mesin  potong,  meleng  dikit  jari  kita  putus.  Ini  gara2  lama  kerja  terlalu  panjang  (ilegal)  dan  wajar  kita  kecapekan  tidak
konsentrasai, maka resiko jari sendiri bisa hilang. Makanya Perusahaan kayak gitu harus dilaporkan.
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79.  Saya  bekerja  di  jaringan  hotel  dunia  XXX  yg  punya  Hotel  juga  di  Tokyo.,  dan  utk  pengembangan  karier  XXX
mengadakan "sistem transfer karyawan" ke seluruh jaringan XXX dunia. Desember 2018 lalu baru dibuka hotel XXX di
Jepang. Saya bisa apply itu? Apakah ini termasuk Visa baru yang mulai 1 April 2019?

Ini yang disebut Visa Transfer Internal Perusahaan No.11. Tak ada kaitan dengan visa Tokutei Ginou yang dimulai 1 April 2019.
Baca penjelasan jenis visa di atas !. Masalahnya, apakah bosmu di Indonesia dan bos di Jepang mau mengurusi visa tersebut di
imigrasi Jepang? Hal ini banyak dilakukan Toyota Motor Corporation. Karyawan Toyota di Indonesia dipekerjakan di latih bekerja
di Toyota Jepang.
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80. Maksimal Jam Lembur berapa lama?

Maksimal lembur di Jepang sebulan 10 jam. Maksimal kerja di Jepang sebulan 160 jam. Total kerja maksimal 170 jam per bulan.
BACA ketentuan dari kementerian tenaga kerja Jepang ini!.
Apabila Perusahaan Jepang memperlakukan kita lebih lama dari itu, meskipun membayar lembur, itu pelanggaran hukum di
Jepang dapat dilaporkan ke kementerian tenaga kerja atau ke Pengacara tenaga kerja Jepang.
Silakan kontak Andari Nara untuk dihubungkan ke Pengacara Tenaga Kerja Jepang spesialis.
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81. Bagaimana menghadapi wawancara di (dengan) Perusahaan Jepang?

Menghadapi Mensetsu (Wawancara Kerja) di Jepang
Ketok pintu tiga kali, kalau dipersilakan masuk barulah masuk. Atau setelah dipanggil, ketok tiga kali lalu buka pintu dan masuk.
Jangan dua kali atau empat kali.
1. Pakaian
Gunakan pakaian yang putih polos (atas) dan rapi. Bawahan warna gela. Jangan pernah pakai Jeans. Misalkan, bila Anda pria
pakai jas hitam, dengan kemeja putih sederhana, tas hitam formal.
Jangan berjenggot/kumis, rambut hitam, jangan pakai perhiasan apa pun. Jangan make-up tebal, sederhana saja, jangan kuteks
mencolok, polos transparan saja kalau mau ber kuteks.
2. Di dalam
Memasuki ruang wawancara Membungkuk.
Menutup pintu dengan berbalik, dan menutup pintu tanpa membuat suara keras.
Jangan mencoba untuk menghadap ke depan saat melakukan hal itu. Kemudian katakan "shitsureishimasu (permisi)", barulah
membungkuk, bangun lalu berjalan ke bagian kursi.
Lalu perkenalkan diri nama asal universitas, dan lainnya. Jangan duduk di kursi sebelum dipersilahkan.
3. Membungkuk
Saat membungkuk (sekitar 30 derajat), bukan hanya menundukkan kepala Anda. Membungkuk ini juga memiliki cara dengan
membungkuk ke depan dari pinggul dengan punggung lurus. Jaga lengan berada di samping Anda, dan jangan tekuk lutut Anda.
Selesai  wawancara coba menyebut “yoroshiku onegaishimasu).  Barulah membungkuk lebih  dalam sekitar  45 derajat  tanda
terima kasih dan menghormati.
Jangan pernah membungkuk sambil berjalan.
Ucapkan “shitsureishimasu” lalu menuju pintu ke luar. SWampai di pintu ke luar ucapkan lagi “shitsureishimasu”, lalu menunduk,
dan membuka pintu lalu ke luar., menutup pintu pelan-pelan secara harus.
4. Pria dan Wanita
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Setelah duduk di kursi, kemudian duduk tegak dan tidak bersandar.
Bagi calon karyawan pria dan wanita juga mempunyai cara berbeda untuk menempatkan tangan.
Pria harus menempatkan satu tangan pada masing masing lutut. Sedangkan perempuan harus meletakkan satu tangan di atas
yang lain (biasanya tangan kanan di atas tangan kiri) dan tangan berada di pangkuan atau lutut.
Kaki pun biasanya menyudut sedikit ke kiri berdempetan. Jangan pernah ngangkang.
5. Memilih kata-kata
Gunakan bahasa yang sopan. Jepang memiliki konsep berbeda untuk kata-kata seperti aku dan lakukan tergantung pada siapa
Anda bicara.
Pastikan Anda menggunakan istilah dan bahasa sopan. Jika Anda harus menyerahkan dokumen apa pun, gunakan kedua tangan
untuk menawarkan kepada pewawancara. Sikap ini menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut.
6. Fokus
Fokus selalu selama proses mensetsu. Hanya menjawab yang ditanyakan saja,  jangan tambah kurangkan. Matikan telepon
anda, hjangan pernah sentuh teleponmu saat wawancara, sampai dengan keluar dari ruangan wawancara.
7. Jangan datang terlambat
Di Jepang jangan pernah datang terlambat. Tiba lima menit hingga 10 menit sebelum dianggap janji tepat waktu. Pastikan Anda
juga tidak lupa meninggalkan kursi seperti posisi semula ketika tinggalkan wawancara.
Suasana Senioritas masih kental di Jepang, jangan melakukan cara “ladies first”.
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82. Proses sederhana lewat agen tenaga kerja sampai ke Jepang

1. Sumber lowongan kerja (loker) di Jepang sangat penting.
2. Agen yang benar punya sumber punya kontrak kerja dengan sumber loker di Jepang .
3. Agen di Indonesia mencari tenaga kerja lalu memberikan ke sumber loker Jepang untuk diseleksi .
4. Agen yang baik sdh menyeleksi dulu calon tenaga kerja karena tahu kriteria yang diinginkan sumber loker Jepang .
5. Setelah sumber loker Jepang menentukan pilihan ABC, dipanggil wawancara.
6. Yang terpilih masuk proses pelatihan dan persiapan dokumen.
7. Sumber loker Jepang memproses dokumen. Semua uang keluar dari sumber loker Jepang . Agen Indonesia tak ada keluar apa
pun. Kecuali biaya pengajaran bahasa Jepang di indonesia serta pendidikan lain. Jadi tak akan mencapai puluhan juta rupiah .
8. COE keluar diberikan sumber loker Jepang ke agen Indonesia lalu diberikan ke Masing2 calon tenaga kerja Yg memproses ke
kedubes Jepang atau Konjen Jepang hanya perlu satu minggu saja.
9. Dokumen lengkap masuk ke loket imigrasi Jepang PLUS tiga bulan maka COE pasti ke luar .
Mengapa jadi mahal puluhan juta rupiah?
Karena agen di Indonesia tak punya relasi langsung ke sumber loker di Jepang sehingga sering berakhir penipuan uang dibawa
kabur.
Hal lain karena rakus greedy ingin untung besar. Luar biasa satu orang dijual sedikitnya dengan harga 30 juta rupiah. Bukan
main untungnya.
Itulah proses sederhana kerja ke Jepang .
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83. Jishusei (pemagang) yang ambil job di Jepang setelah masa kontraknya habis bisa kembali lagi ke Jepang?

Bisa kembali lagi bekerja di Jepang. Empat hal penting. Usia sebaiknya tidak lebih dari 30 tahun (1). Kuasai bahasa Jepang (2),
rekomendasi  sertifikat  JLPT  jangan  sertifikat  lain  dengan  level  target  N-1  (the  best),  tingkatkan  skill  mu  misalnya  ahli
programmer komputer dll (3). Hal keempat (4), Perusahaan Jepang yang merekrutmu mau menguruskan Visa kerjamu di Jepang.
Kalau semua itu terjadi NOL Rupiah, tak perlu keluar uang puluhan juta rupiah buat agen tenaga kerja. Baca info lain di atas
baik-baik.
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84. Ini surat dari Jepang betulan?

Surat itu betulan atau tidak, tolong dipisahkan. Pertama, kita mau kerja malah dimintai uang (puluhan juta rupiah) jelas TIDAK
BENAR. Jangan pernah layani  hal  tersebut.  Kedua, cap penunjukkan kita sebagai  karyawan (telah direkrut)  harus ada cap
(hanko) perusahaan selain cap dari CEO (Presiden) nya. Tidak bisa main selembar surat perekrutan saja. Harus jelas semua hal,
termasuk gaji kita, asuransi, perumahan buat kita, dikontrak berapa tahun, dan sebagainya tertulis lengkap. Baca info lain yang
tertulis di atas.
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85. Penguasaan bahasa Jepang dan Keahlian, mana yang lebih penting ya?
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Keduanya  sama  penting  tak  ada  yang  lebih  penting.  Tinggal  di  Jepang  harus  bisa  bahasa  Jepang  demi  keberhasilan
kehidupanmu sendiri. Jepang berbahasa Jepang, bukan bahasa Inggris. Jadi kuasailah bahasa Jepang, targetkan sehingga punya
penguasaan bahasa Jepang dengan level N-1 (setinggi mungkin). Keahlian juta tingkatkan setinggi mungkin dan cari sertifikat
keahlian tersebut sebagai bukti (Misalnya: Sertifikat lulus sekolah ahli mesin bis/truk, lulus Akademi Perawat, dll). Walaupun
sudah lulus, tetap tingkatkan keahlianmu setinggi "langit".
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86. Sudah punya sertifikat JLPT N-1 tapi 10 tahun lalu, apa berguna?

Pasti berguna sekali. Tetapi sebaiknya selalu ikut ujian N-1, walau sudah punya sertifikat N-1, setiap tahun, supaya ilmu tetap
terjaga baik dan pengalaman semakin tinggi karena setiap kali ujian pasti berbeda kualitas (umumnya kualitaa ujian semakin
tinggi). Juga bukti dan resmi nyata (dengan sertifikat JLPT) kalau memang dirimu hebat berbahasa Jepang. Jadi walau kita
memiliki sertifikat JLPT, tetap selalu ikuti ujian tersebut setiap tahun agar dapat semakin mengasah kehebatan bahasa Jepang
kita bagi kepentingan dan keberhasilan kehidupan kita sendiri di masa depan.
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87. Kalo lewat jalur swasta apakah gaji yg diterima akan sama dengan yg jalur IM Japan?

Gaji kerja di Jepang tidak ada kaitan dengan jalur mana saat kita ke Jepang. Mau lewat jalur pemerintah, jalur swasta, jalur
langsung pribadi, semua tergantung dari Perusahaan yang bersangkutan di Jepang dan negosiasi kita dengan Perusahaan ybs
(khusus jalur pribadi). Yang terpenting bukan jalur mana, tetapi Kemampuan berbahasa Jepang kita dan skill kita yang bisa
digunakan (bermanfaat bagi) Perusahaan Jepang di Jepang.
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88. GRATIS kerja ke Jepang? Lewat mana tuh?

Lewat  pemerintah,  Disnaker  atau  BNP2TKI  yang kerjasama dengan IM Japan (organisasi  Amakudari,  kepanjangan tangan
pemerintah Jepang), GRATIS kalau lulus tes. Jangan pernah mau berikan uang apa pun kalau lewat IM Japan. Konsultasi ke
Andari Nara segera kalau ada OKNUM yang melakukan tersebut, akan dihubungkan langsung ke Pengacara atau Pejabat Tinggi
setempat. Jangan lupa rekam pembicaraan tersembunyi sebagai bukti kelakuan negatif Oknum tsb. Bantulah kami memberantas
KORUPSI dari negeri tercinta Indonesia.

Satu cara lain bisa gratis kerja ke Jepang kalau kita memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal N-2 apalagi kalau N-1, bisa
membaca  menulis  dan  bicara  bahasa  Jepang  dengan  lancar.  Juga  skill  yang  baik.  Lakukan  melamar  kerja  langsung  ke
perusahaan Jepang di Jepang (lewat email sertai CV lengkap semua tuliskan dalam bahasa Jepang), wawancara lewat Skype,
apabila keterima, Perusahaan Jepang di Jepang aka menguruskan segalanya. Tidak ada uang apa pun. Gratis.

Cari lowongan kerja di Jepang KLIK INI !

Olehkarena itu terpenting adalah tingkatkan kemampuan bahasa Jepang targetkan N-1 dan skill mu juga ditingkatkan dengan
baik, bukti sertifikat atas skill mu jangan lupa ya...
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89. ILEGAL gajinya besar ya?

Bicara ILEGAL sama juga kita bicara Tindak Pidana kalau di Jepang. Hukuman 3 tahun penjara dan atau denda 3 juta yen.
Apabila Ilegal = Pidana, logikanya sama juga para kriminal lain yaitu Perampok, Pencuri, Pembunuh, Pemerkosa. Berarti di luar
kenormalan, di luar khaidah agama yang diajarkan harus mengikuti semua aturan yang ada dan ditentukan sebuah negara.

Gaji besar, senang? Perampok, apalagi perampok bank, juga dapat uang banyak bisa miliaran rupiah kok. Senang dengan uang
banyak  itu  sang  perampok?  Senang.  Tapi  hanya  sementara,  dengan kehidupan bersalah,  dikejar-kejar  polisi,  hidup  dalam
kegelapan,  tak ada yang bisa dibanggakan.  Sekali  ketahuan,  bukan hanya dia saja yang rusak,  nama keluarga juga rusak.
"Ooooo  si  ABC  telah  tertangkat  tuh,  perampok  bank  XXX  miliaran  rupiah  itu....  Wah  kalau  gitu  pantes  aja  keluarganya
kehidupannya kelihatan mewah, rumah bagus, mobil bagus, Lha wong keluarga Perampok sih......."

Ketidaknormalan itu PASTI akan ketahuan suatu waktu. Kejahatan pasti akan terbongkar oleh Kebaikan. Bukan hanya si ABC
tetapi  semua  keluarganya  Namanya  Jadi  RUSAK.  Sama  seperti  para  ILEGAL  pekerja  di  luar  Indonesia.  Senang  mungkin
menikmati uang berlimpah (kalau pun benar), tapi kehidupannya tidak tenang, tidak akan ada yang bisa diceritakan, karena tahu
uang  yang  diperoleh  dari  kehidupan  ILEGAL.  Tak  ada  yang  bisa  dibanggakan,  karena  kalaupun  bercerita  karangan,  pasti
ketahuan kalau dia berbohong nantinya.  Lalu apa artinya uang banyak kalau kehidupan STRES? Kehidupan tidak nyaman?
Kehidupan dikejar polisi? dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi Perusahaan yang mempekerjakan Ilegal, mungkin saja senang
karena berada di luar hukum, mungkin saja gak usah hitungan jam lembur, mungkin saja masa bodoh dengan sang pekerja
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"Yang penting sudah saya berikan uang banyak kan?"

Perusahaan Jepang yang mempekerjakan ILEGAL umurnya hanya seumur jagung, dilaporkan sekali ke otoritas polisi/imigrasi
/kementerian tenaga kerja, langsung dicabut ijin usahanya, Owner dan atau CEO nya langsung didenda jutaan yen kalau tak
mau dipenjara. Dia melakukan kejahatan serupa dengan pekerja ILEGAL. Itulah Jepang negeri hukum terbaik di dunia, tak ada
kebebasan di Jepang bagi Pelanggar Hukum.

Tetap masih mau kerja sebagai Ilegal karena gajinya besar? Hanya hidup di dalam impian saja (bagi Ilegal) yang saat terbangun
ternyata dirinya sudah rusak dimakan waktu dan hukum yang dilanggarnya. Keluarganya pun menanggung malu luar biasa. Tak
ada yang baik sekecil apa pun bagi kehidupan Ilegal.
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90. REKOMENDASI yang baik LPK atau OS untuk kerja ke Jepang, apakah ada?

Kami  tidak  bisa  dan  tidak  boleh  memberikan  rekomendasikan  LPK atau  OS yang  baik.  TERBAIK  mencari  adalah  melihat
Postingan Utama pada FB Kerja  di  Jepang.  JANGAN lihat  tawaran yang dilakukan member  pada selipan-selipan di  dalam
postingan orang lain. Misal ada ABC Posting mengenai XXX. Di salam postingan ABC ada orang lain atau LPK BBB yg posting
"Lewat saya atau kontak saya 018100000 ada lowongan kerja ke Jepang," misalnya seperti itu. Jangan layani postingan tawaran
tersebut. Demikian pula "Silakan inboks saya" tak usah dilayani. Cara tawaran yang sudah selip2 begitu saja sudah ANEH.
Jangan layani yg aneh2 begitu. Kalau memang serius, sebagai LPK yang benar dan baik, sebagai SO yang benar dan baik,
silakan daftar ke Admin FB Kerja di Jepang untuk bisa Posting Utama di FB tersebut. Bukan dengan cara selap-selip begitu. Jadi
silakan pilih LPK atau SO yang memiliki Postingan Lowongan Kerja Utama di FB Kerja di Jepang.

Daftar LPK per 1 Januari 2019. Sumber: http://www.pemagangan.com/new/dbperijinan/rekap2015/datalembaga.php
KLIK DI SINI !
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91. Perbedaan Proses Ilegal Itu Ciri2 Gimana ya?

Legal atau Ilegal itu adalah dari Visa Jepang yang sudah habis atau tidak. Kalau Visa Jepang sdh habis masa berlaku, tetapi ybs
masih ada di Jepang itu namanya Ilegal.

Tidak ada yg bernama Proses Ilegal atau Proses Legal. Yang ada hanyalah 3 hal ini. (1) proses lewat mana (lewat LPK swasta,
lewat IM Japan, atau lewat pribadi langsung melamar ke Jepang) , (2) lalu sudah sesuai belum dengan persyaratan/kriteria,
dengan permintaan Imigrasi Jepang, lihatlah situs Imigrasi Jepang ini. (3) Tujuan ke Jepang benar tidak dengan aplikasi Visa ke
Jepang? (misalnya WNI aplikasi ke imigrasi Jepang Visa Suaka atau Visa Namin. Visa suaka hanya untuk negara yang PERANG
atau Ribut Besar bakar2an dll, Ngawur sekali kalau WNI aplikasi Visa Namin. Lha Indonesia damai sejahtera aman tenang gak
ada Perang kok).
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92. Ayah saya orang Jepang ibu orang Indonesia, saya ada di Indoensia mau ke Jepang, gampang gak buat visanya?

Gampang.  Terpenting  ayahmu di  Jepang memasukkan namamu di  kartu  keluarga Jepangnya (koseki  tohon keluarga).  Lalu
terbitkan aslinya, dan urus oleh ayahmu di Jepang, 30 menit paling lama 1 jam juga sudah ke luar visamu. Tapi kalau ayah
Jepangmu tak mau kerjasama, masa bodoh, ini yang susah. Baca No 11, klik situs imigrasi baca Visa No.21.
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93. Pemagang/pekerja dalam program Tokutei Ginou mulai 1 April 2019 boleh bawa keluarga tidak?

Tokutei Ginou mulai 1 April 2019 ada dua proggram yaitu No.1 TIDAK boleh bawa keluarga. Setelah 5 tahun, diperpanjang 5
tahun lagi kontrak, masuklah ke Tokutei Visa No.2, maka bisa membawa keluarga dan dapat mengajukan Permanent Resident
(Visa Tinggal Tetap). Berbagai Visa memperbolehkan bawa keluarga, LIHAT INI, namun tidak semudah itu kenyataan hidup di
Jepang. Visa Tokutei Ginou yang berwarna merah.
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94. Jenis kerja di Jepang dan lembaga/organisasi Penerima.

Apa saja bidang dan atau jenis kerja di Jepang, serta badan atau organisasi atau Perusahaan Jepang yang menerima para
pekerja tersebut bisa dilihat di buku pedoman Jitco dan daftar tersebut silakan
KLIK DI SINI: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

BACK TO TOP
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95. Kalau lewat IM Japan atau Swasta mana yg lebih bagus dapat tunjangan uang nantinya setelah bekerja di Jepang?

Tunjangan, gaji, bonus dll dari perusahaan Jepang, saat kita bekerja di Jepang, itu tergantung kepada Perusahaan Jepang ybs.
Bukan dari  Indonesia.  jadi  tak  ada kaitan lewat  IM Japan yg gratis  atau lewat  swasta yg bayar  puluhan juta rupiah.  Gaji
pemagang (PMI/BMI) atau pun (tokutei) ginou jushusei di Jepang standar sama sekitar 170.000 yen per bulan. Setelah dipoting
berbagai biaya, terima bersih sekitar 80.000 yen per bulan.
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96. Bagaimana belajar otodidak bahasa Jepang?

Ke Gramedia beli buku yg kita senangi sendiri. BACA No.5 Di Atas!

BACK TO TOP

97. Apa sih Tokutei Ginou?

Tokutei Ginou adalah pemagang yang memiliki kecakapan atau skill khusus misalnya perawat, programmer, ahli mesin truk, ahli
bangunan, dll. Shuro visa = Visa Kerja, terdiri dari banyak macamnya. Ada 23 Jenis Visa termasuk berbagai macam visa kerja,
silakan BACA di sini. Penjelasan Tokutei Ginou yang lain ada pula di atas. Misal No.93. Cobalah baca baik2 Informasi yang ada di
sini secara TELITI. Jangan malas membaca!
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98. Prosedur dan Syarat untuk program TOKUTEI GINOU?

Jawaban di bawah ini sumbangan (sumber) dari Ibu Eliza:

Assalamuʼalaikum Wr Wb semua,
Kali ini kita akan bahas mengenai prosedur dan syarat untuk program tokutei ginou.
Saya akan merangkum 3 halaman penjelasan yang di keluarkan oleh Biro Imigrasi Kementrian Kehakiman Jepang, seperti yg
saya lampirkan di postingan ini.
Peserta/ kandidat:
1. Kandidat baru/ bukan eks kenshu
Harus punya kemampuan bahasa Jepang min N4 dan lulus ujian kompetensi keahlian
2. Eks kenshu
Bisa tanpa ujian kompetensi keahlian jika melamar untuk skill yang sama saat magang dulu. Jika melamar untuk bidang yang
berbeda harus ujian keahlian sesuai dg yg dilamar.
3. Ryugakusei
Harus punya kemampuan bahasa Jepang min N4 dan lulus ujian kompetensi keahlian.
Prosedur:
1. Menyiapkan dokumen yang menunjukkan kemampuan bahasa jepang dan lulus ujian kompetensi keahlian. Ikut ujian bagi
yang masih baru / bukan eks kenshu.
2. Menyiapkan kontrak kerja.
Bagi yang ikut program kami, akan di arahkan untuk wawancara dengan perusahaan klien kami. Dan begitu lulus wawancara,
tanda tangan kontrak kerja.
3. Pengurusan eligibility bagi yang di luar Jepang, dan pengurusan perubahan visa bagi yang di Jepang.
4. Begitu eligibility turun, mengurus Visa di Indonesia.
5. Terbang ke Jepang bagi yang berada diluar Jepang.
6. Mulai kerja
Syarat umum bagi kandidat:
1. Usia 18thn keatas
2. Lulus ujian kompetensi keahlian dan kemampuan bahasa Jepang, kecuali eks kenshu level 2
3. Bagi yang melanjutkan ke tokutei ginou 2, dari  tokutei ginou 1, tidak berada di Jepang lebih dari  5th saat tokutei ginou
1.(syarat ini bisa dilewatkan krn hanya untuk tokutei ginou 2)
Dokumen penting yang harus di siapkan untuk proses imigrasi:
1. Gambaran umum dari perusahaan penerima. Merupakan dokumen yang harus di siapkan perusahaan.
2. Surat kontrak kerja tokutei ginou antara perusahaan dengan kandidat.
3.  Rancangan dukungan yang diberikan untuk tokutei  ginou level  1 mulai  dari  awal  proses penerimaan hingga akhir  masa
kontrak kerja. Dokumen ini dibuat oleh perusahaan penerima atau dengan bantuan toroku shien kikan.
4. Dokumen yang menunjukkan kemampuan bahasa jepang kandidat tokutei ginou. Pada dasarnya min N4. Bagi eks kenshu bisa
tidak mengikuti ujian bahasa, tapi krn harus ada dokumen yang menunjukkan kemampuan bhasa jepang. Sebaiknya ikut ujian lg
bagi yg suratnya hilang dan bagi yg sudah lama sekali ambil N4 nya, sebaiknya perbarui lagi untuk mengetahui kemampuan
terbaru.
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5.  Dokumen  yang  menunjukkan  kompetensi  keahlian  kandidat  tokutei  ginou.  Hasil  ujian  kompetensi  bagi  yang  baru,  dan
sertifikat dari JITCO bagi eks kenshu.
6. Data-data pribadi, spt passport, KTP dan akta lahir.
Proses Perekrutan dari luar Jepang | Proses Perekrutan dari dalam Jepang | Penerimaan Orang Asing oleh Institusi di Jepang

BACK TO TOP

99. Apa TERPENTING kalau kerja ke Jepang lewat organisasi Swasta?

Organisasi swasta (BUKAN IM Japan) berarti kita akan dikenakan biaya. Jangan pernah berikan uang banyak apalagi sampai 10
juta rupiah, JANGAN diberikan kalau COE ASLI belum di tangan kita. COE semua diurus di Jepang dan paling banyak hanya ke
luar 20.000 yen atau sekitar 3 juta rupiah. Untuk materai, transportasi, makan minum dll. Itu pun dilakukan oleh PERUSAHAAN
ybs  yg  akan  mempekerjakan  kita,  atau  ahli  khusus  orang  Jepang  yg  biasa  ngurus  visa  kerja  dan  orang  itu  pun  dibayar
Perusahaan Jepang yang akan mempekerjakan kita. Jadi orang atau organisasi di Indonesia tidak ke luar uang apa pun untuk
COE tersebut.

Baca mengenai COE di nomor-nomor tanya jawab yang ada di atas. Baca pula No.13, No.21, No.37, No.45 dan No.65.

BACK TO TOP

100. Ex Jepang bisa ke Jepang lagi? Tapi dokumen paspor hilang meskipun sertifikat kerja di Jepang dulu sih masih ada.

Tetap bisa ke Jepang. Buat paspor baru. Ikuti prosedur yang ada. Baca semua info mengenai prosedur di atas dengan baik.
Sertifikat Jitco dan sertifikat lain sangat berguna. Tingkatkan kemampuan bahasa Jepang minimal N-4 targetkan ke N-1, juga
tingkatkan skill mu, peroleh sertifikat skill dengan ilmu setinggi mungkin. Maka semakin mudahlah kamu bekerja di Jepang.

BACK TO TOP

101. Dapat kerjaan di Fukushima, apa gak bahaya Nuklir?

Bahaya nuklir hanya ada di PLTN Fukushima dan sekitarnya radius satu kilometer. Selain itu Fukushima baik tak ada masalah,
jangan dengar rumor orang. TERPENTING jangan pernah berikan uang 10 juta rupiah atau bahkan lebih KALAU belum terima
COE Asli (pakai namamu) di tanganmu. Baca COE di No.13 dan No.21 dan No.37, No.45, No.65 dan sebagainya.

BACK TO TOP

102. Akte kelahiran saya hilang karena sering pindah2 tempat tinggal, apakah bisa urus COE tanpa ada akte kelahiran?

BISA. Yang dipakai untuk urus COE adalah paspor mu, kartu keluargamu (cukup copy) dll, tidak ada permintaan akta kelahiran.
Kalau pun ada permintaan cukup copy saja (bukan asli). Kalau pun hilang ada foto copy bisa dimintakan lagi dibuatkan COPY ke
kelurahanmu setempat, atau legalisasi copy akta kelahiranmu tsb di tempat (kelurahan) pembuatan awal.

Buat COE tidak membutuhkan Akta Kelahiran ASLI.
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103. Pekerjaan yang ringan, mudah, gampang di Jepang apa ya?

Tidak ada pekerjaan yg ringan mudah gampang di jepang. kecuali sudah memiliki visa tetap, visa kerja, visa permanen di Jepang.
Banyak sekali pekerjaan di Jepang. Baca No.56
Jepang tidak menerima pekerja yang rendah kualitasnya. Jadi kita sendiri sebagai calon tenaga kerja hrs tahu diri,  hrs bisa
meningkatkan kualitas kemampuan kerja, skill kerja yg tinggi, serta penguasaan bahasa Jepang yang tinggi, targetkan ke N-1,
jangan sekedar N-4 sesuai permintaan saja. Karena kehidupan di Jepang sangat berat. Penguasaan bahasa Jepang rendah akan
menyulitkan hidup kita sendiri dan akan menyesal seumur hidup nantinya.
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104. Membuat Surat Pernyataan pakai kertas folio atau kertas apa ya?

Standar kertas di jepang adalah kertas putih polos ukuran A4, jangan gunakan Folio. Tulis dengan rapi dengan kata-kata standar
dan sopan. Semua surat pernyataan, pembuatan riwayat hidup dan sebagainya sudah ada standar formal di Jepang.

BACK TO TOP

105. Hati-hati dan Lindungilah Diri Anda !

Perlindungan hukum bagi siapa pun yang bekerja di Jepang. Baca ini Baik-baik!
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BACK TO TOP

106. Bagaimana kenalan dengan Kumiai atau asosiai tenaga kerja di Jepang?

Degan dikenalkan orang lain yang telah kenal Kumiai tersebut. Perkenalan di Jepang dengan dikenalkan orang lain, sulit untuk
langsung  memperkenalkan  diri,  umumnya  akan  dicuekin,  atau  pura-pura  baik  saja,  tetapi  dilupakan  segera,  tidak  akan
diperhatikan, apalagi kita orang asing. Budaya di Jepang adalah budaya diperkenalkan seseorang yang dekat atau kenal dengan
Kumiai tersebut. Keluarkan email surat dll, silakan saja, tidak direkomendasikan, akan buang uang buang energi buang waktu
saja.

BACK TO TOP

107. Semakin sulit masuk Jepang tahun 2019 ya?

Benar sekali antara lain karena semakin banyak ilegal Indonesia di Jepang termasuk yang memasukkan aplikasi Namin (visa
suaka). Baca beberapa komentar ini sebagai bukti yang diposting antara tanggal 1-2 Maret 2019 di FB Kerja di Jepang

Komentar 1 | 2 | 3 | 4

BACK TO TOP

108. Pekerjaan Rumah (PR) saya gak benar, absensi saya gak benar saat sekolah di Jepang, tes-tes di sekolah juga gak
benar, saya pulang ke Indonesia, kini mau apply lagi masuk Jepang, apa bisa diterima tetap dapat visa?

BISA. Tak masalah dengan visa, mengapa? Pendidikan di kementerian pendidikan. Visa di kementerian kehakiman, tak ada
kaitan  keduanya.  Koordinasi  kedua  kementerian  hanya  apabila  student  kabur  jadi  ilegal,  maka  sekolah  akan  lapor  ke
kementerian pendidikan dan kementerian pendidikan lapor ke kementerian kehakiman (Imigrasi).

Persyaratan Visa banyak sekali, baca jenis visa dan tiap jenis visa punya persyaratan macam-macam.

BACK TO TOP

109. ALASAN - alasan imigrasi Jepang menolak visa kita?

Apa saja alasan pihak imigrasi Jepang menolak bisa kita? Tentu salah satunya karena kita tak punya uang cukup untuk hidup di
Jepang, bukti yang ada dicurigai. Alasan lain apa saja? Silakan klik lihat lembaran ini!

BACK TO TOP

110. Tanya jawab lengkap mengenai tempat tinggal dan Zairyu Card BACA di sini !

BACK TO TOP

111. CONTOH pengisian aplikasi COE di imigrasi Jepang?

Silakan klik ini untuk melihat contoh pengisian COE (Certificate of Eligibility) saat pengajuan visa ke imigrasi Jepang.

Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | Contoh 4 terkait sponsor

BACK TO TOP

112. Apa himbauan polisi Jepang untuk yg berada di Jepang?

Silakan baca himbauan polisi baca baik baik ini.

Halaman 1 | Halaman 2

BACK TO TOP

113. USIA MAKSIMUM untuk bisa bekerja di Jepang?

Tidak ada dituliskan usia maksimum untuk ke Jepang guna bekerja. Umumnya maksimum 30 tahun. Setelah usia tsb biasanya
akan dicurigai pihak Imigrasi Jepang dan agak sulit masuk Jepang.

Kalau sudah berada di Jepang visa kerja, Usia berapa pun, usia 60 tahun juga bisa bekerja di Jepang. Bahkan usia pensiun 65
tahun ada rencana dinaikkan jadi pensiun 70 tahun di Jepang karena kekurangan sumber daya manusia di Jepang, Usia rata2
sekitar 65 tahun saat ini (2019).

BACK TO TOP
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114.  Jadwal  (schedule)  tokutei  ginou  yang  mulai  berjalan  di  Jepang,  penerimaan  tenaga  kerja  asing  dari  8  negara
termasuk Indonesia?

Ada daftar atau schedule dimulainya penerimaan tokutei ginou tenaga kerja asing di Jepang mulai Nomor 1 (tokutei ginou
ichigo) mulai 1 April 2019. Lihat Daftar Di Sini !. Jadi tiap bidang kerja beda-beda masa penerimaannya. Dimulai 1 April 2019
adalah perawat (kangoshi), penopang lansia (kaigoshi), bisnis restoran dan bisnis peninapan. Bidang lain seperti konstruksi dan
sebagainya, silakan lihat daftar tersebut.

BACK TO TOP

115. Di tokutei ginou nigo (No.2), berapa persen akan tetap dipekerjakan sebagai tokutei ginou No.2 nantinya?

Beraneka ragam. Yang pasti untuk kangoshi dan kaigoshi NOL persen tak akan masuk tokutei ginou No.2. Mengapa? Karena
setelah 5 tahun pertama (tokutei ginou No.1) dia tidak lulus, ya harus pulang ke Indonesia. Kalau lulus, dia bisa mengajukan Eiju
(Permanent  Resident)  sehingga  statusnya  BUKAN lagi  tokutei  ginou,  tetapi  pekerja  biasa  dengan  visa  kerja  biasa.  Itulah
sebabnya di tokutei ginou No.2 disebutkan Nol Persen, tak ada lagi tokutei ginou kangoshi/kaigoshi. Daftar persentase tersbeut
Klik di Sini !

BACK TO TOP

116. Berapa jumlah tenaga kerja asing di Jepang yang resmi saat ini?

Per 2018 sedikitnya 1,28 juta orang tenaga kerja asing resmi tercatat di Jepang, pertambahan sekitar 18% ketimbang tahun
2017. Namun untuk tahun 2019 akan naik drastis karena pemerintah Jepang telah memutuskan adanya penambahan sekitar
350.000 orang tenaga pemagang khusus (tokutei ginou) dari 8 negara termasuk dari Indonesia. KLIK di sini untuk melihat data
tersebut!

BACK TO TOP

117. Dapat Visa dan Dapat Kerja, BEDA

Ada yang menganggap kl sdh dapat visa, masuk ke Jepang, gampang bekerja di jepang.
Salah.
Kerja di Jepang sulit sekali, kecuali menguasai bahasa Jepang dengan baik misalnya memiliki sertifikat JLPT N-2 dan memiliki
keahlian.
Kl cuma penguasaan bahasa Jepang rendah, apalagi tak ada skill, mungkin saja dapat kerja tapi statusnya terendah mungkin,
yaitu baito (jam2an) tak akan ada yang mau mengangkat jadi  staf/karyawan penuh. Jenis pekerjaan juga Yg mudah misal
membereskan barang2 dll yang artinya penghasilan juga bakal rendah. Mendingan kerja di Indonesia kl begitu sih, enak pula,
Bhs Indonesia, dekat keluarga, uangnya juga sama dengan kerja di Jepang.
Jadi ada agen memanfaatkan cari duit uruskan visa, sampai Jepang dilepas sendiri . Kasusnya sudah ada beberapa muncul ke
permukaan.
Tujuan Utama ke Jepang rata2 kerja di Jepang .
Nah fokuskan Kerja,  TANYA ke agenmu, pasti  dan dijamin sampai di  Jepang langsung ditempatkan bekerja di  perusahaan
Jepang apa tidak sih?
Apa malah jadi stok di Jepang dan tunggu2 saja nantinya ?
Jadi beda sekali antara Visa dan Dapat Kerja.
Kl ada jaminan, berarti kan jelas nama perusahaannya, minta tulis di kertas : begitu tiba di Jepang langsung akan dipekerjakan
di perusahaan Jepang dengan nama perusahaan xxx
Setelah tahu kepastian itu barulah bicara soal visa dan sebagainya.
Ingat ini baik2 .
Walau ada kepastian langsung kerja di perusahaan xxx jangan pernah mau bayar 10 juta rupiah atau lebih ke Agen. Buat saja
surat perjanjian uang dibayarkan setelah COE asli diterima.
Mengapa jangan bayar? Lihat pesan berikut.

BACK TO TOP

118. Gak usah bayar 10 juta terlebih dulu ke agen, Mengapa?

1. Tidak jelas bisa diterima atau ditolak visa kita.
2. Walaupun agen membuat pernyataan semua uang akan dikembalikan, harus jelas dipotong berapa uang adminnya krn semua
itu sdh jelas angka2nya (minta rincian uang admin apa saja tuh? Supaya Clear)
3. Kl pun ada surat pernyataan pengembalian dari agen, ini resiko pula dia kabur. Tidak sedikit kasusnya . Mengapa? Uangnya di
pake agen untuk hal lain pribadinya shg saat visa ditolak gak punya uang lagi unt dibayarkan kembali ke calon tenaga kerja tsb .
Resiko  tinggi.  Bahkan  ada  kasus  menganggap  teman  baik  ternyata  “dimakan”  juga  teman  sendiri  tersebut.  Kita  Yg  akan
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kerepotan, uang hilang, tenaga habis, waktu hilang tak jelas .
4. Hrs bayar krn diurus oleh agen di Jepang perlu 100.000 yen . Lha? Kok jadi dibebankan ke pencari kerja? Ok dibebankan ke
pencari kerja, kan bisa tandatangan perjanjian akan dibayarkan setelah COE diterima pencari kerja .
5. Ingat dapat visa bukan berarti dapat kerja di Jepang. Tidak sedikit Yg direkrut oleh perusahaan Recruit di jepang, di stok dulu
sambil  dicarikan  perusahaan  Yg  mau  terima.  Itu  jelas  melanggar  hukum  jepang  saat  pengurusan  visa  kerja  krn  aplikasi
menuliskan akan bekerja di perusahaan mana. Katakan ditulis kerja di perusahaan xxx biasanya perusahaan recruitment tsb.
Lalu sampai Jepang malah dipekerjakan ke perusahaan Abc . Lha? Itu boleh dilakukan tapi perubahan tempat kerja juga hrs
dilaporkan ke imigrasi Jepang dan biasanya tidak dilaporkan krn repot dan makan duit lagi.
6. Bgm kl pekerja ingkar janji sdh dapat COE gak jadi berangkat ? Ya tagih uangnya dong krn kesalahan pada pencari kerja. Gak
punya duit?
Saat tandatangan perjanjian silakan juga cari jaminan pembayaran misalnya BPKB mobilnya dipegang agen (tentu kesepakatan
bersama). Bertemu dan wawancarai pencari kerja . Dari situ tahu semua seberapa serius pencari kerja dan seberapa jauh bisa
bayar uang fee agen.
Jadi tidak mudah merekrut pencari kerja semua hrs disosialisasikan dengan baik dan jelas sampai detil  agar tak ada salah
paham serta tertulis.
7. Bagi pencari kerja , pikirkan baik2 rencanakan dengan baik dan tegaskan tujuan mu kerja ke Jepang . Jangan jadi ilegal -
menyusahkan orang lain Semakin sulit cari visa ke Jepang dll.

BACK TO TOP

119. Apakah ada daftar Sending Organization (SO) dari JITCO?

Lihat  daftar  SO tersebut  berikut  ini.  KLIK di  SINI  !.  JITCO (Japan  International  Training  Cooperation  Organization)  adalah
lembaga swasta milik pemerintah Jepang dapat dipercaya. Fungsinya kini digantikan oleh OTIT untuk Indonesia.

SO yang terdaftar  di  Jitco atau pun di  OTIT, BUKAN berarti  kami rekomendasikan,  selalu berhati-hati  sekali  karena sudah
muncul kasus anggota yang terdaftar di lembaga Jepang tersebut pun ada yang pernah memiliki kasus di Indonesia.

BACK TO TOP

120. Apa syarat ikut ujian perawat (kangoshi) atau Kaigoshi (penopang lansia) di Jepang?

Persyaratan peserta ujian keperawatan di Jepang.
1. Lulus Sekolah Perawat setingkat minimal Akademi Perawat. Sekolah perawat resmi yang diakui pemerintah.
2. Pengalaman kerja di panti lansia / rumah sakit/ klinik minimal 3 tahun. Semua lembaga medis tempat kerja tersebut yang
resmi diakui pemerintah.
3. Menguasai bahasa Jepang, mendapat pelatihan di lembaga medis Jepang. Surat keterangan rumah sakit Jepang tempat dia
berlatih.
4. Memiliki KTP Jepang (Zairyu Card)
5. Pasfoto latar belakang putih yang diambil dalam 6 bulan terakhir, ukuran sekitar 3x4 cm.
6. Sertifikat lulus Akademi dan surat keterangan bekerja di rumah sakit minimal 3 tahun atau lebih (semua hrs diterjemahkan ke
dalam bahasa Jepang). Serta bukti lisensi sebagai perawat dari negara ybs (terjemahkan ke dalam bahasa jepang).
7. Mengisi Formulir pendaftaran ujian.
Lampirkan amplop kirim balik beserta prangko Jepang yang cukup.
Semua dokumen tersebut diterima Panitia Ujian Perawat, diperiksa seleksi dengan baik, kalau disetujui akan diberitahu lebih
lanjut, kalau ditolak dianggap tidak memenuhi syarat akan dikembalikan aplikasi tersebut.
Baca: Kriteria dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kesehatan Jepang ini
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121. Ilegal dan tertangkap karena kasus Narkoba, bisa kembali ke Jepang?

Ini kasus paling berat di Jepang. Kalau cuma ilegal saja, sekitar 5-10 tahun tak boleh masuk Jepang lagi. Tetapi kalau Ilegal
tertangkap  kasus  tindak  pidana  Narkoba,  dipulangkan  ke  Indonesia  dan  selamanya  tak  akan  bisa  masuk  ke  Jepang  lagi.
Mengapa? Pemikiran orang Jepang pasti dia akan kambuh melakukan transaksi atau menggunakan Narkoba lagi di Jepang.
Kumat kembali setiap saat sampai akhir hayatnya.
Kasus serupa (kemungkinan) tak bisa balik juga saat ilegal ketangkap melakukan transaksi jual beli senjata api, atau transaksi
uang  palsu,  atau  pembunuhan.  Hal-hal  tersebut  (empat  hal)  tidak  bisa  dimaafkan  di  Jepang  hukuman  sangat  berat.
Pembunuhan dua orang di Jepang akan dijatuhi hukuman mati.

BACK TO TOP

122. Saya pernah kerja di Malaysia, Singapura dan sebagainya, apakah bisa masuk kerja di Jepang?
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Bisa. Darimana pun bisa masuk bekerja ke Jepang asalkan memiliki kemampuan bahasa Jepang yang baik, usia disarankan
maksimal 30 tahun, dan memiliki skill kemampuan kerja yang tinggi, misalnya jago Programmer komputer, Perawat, dll. Baca
pula hal2 lain di atas ini.
Demikian pula belum pernah bermasalah saat mungkin jalan2 (jadi turis) di Jepang (di masa lalu), misalnya pernah ketangkap
melakukan tindak pidana pencurian, narkoba, dll.

BACK TO TOP

123. PENJELASAN Tokutei Ginou No.1 dan Jadwal Tes Ketrampilan

Silakan KLIK di SINI ! Untuk penjelasan Tokutei Ginou No.1.

Jadwal Tes Penilaian Ketrampilan bisa di KLIK di SINI !

BACK TO TOP

124. Kebijakan pengoperasian sistem yang berkaitan dengan status tempat tinggal (kebijakan operasional berdasarkan
bidang kerja)

Ada 14 bidang kerja dengan kebijakan operasional berbeda-beda.
1. Perawat/penopang lansia [PDF]
2. Bangunan [PDF]
3. Industri material dan material [PDF]
4. Industri manufaktur mesin industri [PDF]
5. Listrik, industri terkait informasi elektronik [PDF]
6. Konstruksi [PDF]
7. Pembuatan kapal, industri kelautan [PDF]
8. Perawatan mobil [PDF]
9. Penerbangan [PDF]
10. Akomodasi [PDF]
11. Pertanian [PDF]
12. Perikanan [PDF]
13. Industri makanan dan minuman [PDF]
14. Bisnis Makanan di luar (Restoran dll) [PDF]
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125. Di Jepang ada Teror gak?

Di banyak negara termasuk Jepang juga ada teror. Aksi teroris pertama diakui resmi di Jepang saat kasus Gas Sarin (20 Maret
1995) oleh Aum Shinrikyo yang dikepalai Shoko Asahara telah dihukum mati 2018. Sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat
serang gas sarin  kereta api  bawah tanah tersebut  dan 6,252 masuk rumah sakit  (50 luka parah,  984 mengalami  masalah
penglihatan selama beberapa waktu). Lalu Pada tanggal 30 Maret 1995, Takaji Kunimatsu, kepala Badan Kepolisian Nasional
Jepang, ditembak empat kali di dekat rumahnya di Tokyo, sehingga mengalami luka serius.
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126. Kalau eks laut mendaftar untuk di darat apakah bisa?

Bekas kerja di Laut bekas kerja di darat atau di udara, mau kerja di Jepang tak ada masalah. Mulailah dengan menekankan
Penguasaan bahasa Jepang dan tingkatkan skill mu (kemampuan utama ditingkatkan). Ikut ujian JLPT sehingga lulus minimal
N-4. Targetkan N-1. Ini untuk masa depanmu yang cerah bukan untuk siapa2.

BACK TO TOP

127. Bagaimana persyaratan (proses) pendaftaran kerja ke Jepang di (lewat) pemerintah Indonesia?

Pada dasarnya pendaftaran dan proses ikut kerja ke Jepang lewat Disnaker Indonesia sama di berbagai tempat. Sebuah contoh
diambil dari Disnaker Provinsi Jawa barat berikut ini. Silakan Klik di Sini (Rekrutmen) dan Klik di Sini untuk Berbagai Tes dan
Wawancara.

Wawancara dilakukan Tim Pusat dibantu Tim Daerah.

BACK TO TOP

128. Apakah wajar digunduli?
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Lepas dari dapat job atau tidak, masuk lembaga pendidikan harus ikut ketentuan di lembaga tersebut. Penggundulan adalah
pelanggaran hak asasi manusia, apalagi kalau terpaksa. Tapi kalau sudah tahu/sadar akan ada penggundulan, tetap saja masuk
ya bukan pelanggaran karena diri sendiri sudah tahu adanya ketentuan tersebut.
Bekerja di Jepang, rekrut tenaga kerja oleh perusahaan Jepang TIDAK ADA sama sekali hal tersebut. Jadi aturan tsb hanya
dilakukan oleh Orang Indonesia saja.

BACK TO TOP

129. Bagaimana proses menjadi SO (Sending Organization)?

Proses perijinan SO tidaklah mudah dan ke luar dari beberapa tahapan. Dimulai dari Disnaker Kota, kemudian ke Disnaker
Propinsi, sampai ke Dirjen Binalattas Pemagangan, yang juga menerbitkan Sertifikat Kompetensi Pemagangan. Tembusan ke
Naker Pusat. Itulah legalitas SO dan pihak Jepang silakan memilih sendiri SO yang mau jadi rekanannya karena sudah terseleksi
secara ketat oleh pemerintah.
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130. Apa perbedaan Ginou jusshuusei (GJ) dan tokutei Ginou (TG)

Perbedaan Ginou jusshuusei (GJ) dan tokutei Ginou (TG) kita lihat dulu dari Pengertian mengenai Jisshuusei adalah pemagang .
GJ adalah pemagang skill
TG adalah (pemagang) skill khusus. Terdiri dari TG No.1 dan TG No.2.

Sistim baru TG mulai 1 april 2019.
Lalu apa bedanya?

(1) GJ harus pulang setelah kontrak habis.
TG bisa pindah perusahaan bebas,  asal  ada kontrak jelas,  bisa keluar dari  program TG kl  pindah ke perusahaan lain jadi
karyawan tetap (seishain). Jadi lebih lima tahun (asal kemudian jadi pegawai tetap perusahaan) tidak masalah.

(2) GJ hanya maksimal 3 tahun harus pulang. Tidak bisa pindah ke perusahaan lain.
TG maksimal 5 tahun, kl gak dapat pekerjaan di perusahaan lain (kontrak jelas), hrs pulang ke Indonesia . Setelah 5 tahun, TG
No.1 bisa berubah ke No.2 kalau kontrak diperpanjang dan bisa terus berada di Jepang.

(3) GJ tak bisa bawa keluarga ke Jepang.

TG bisa bawa keluarga saat memasuki sistim TG No.2 berarti setelah 5 tahun (maksimal) berada di Jepang.

(4) GJ hanya sedikit peserta negaranya, termasuk Indonesia .
TG peserta dari 8 dan kemungkinan 9 negara dan akan semakin banyak lagi sesuai anggaran dan policy pemerintah Jepang .

(5) GJ Yg Sdh pulang ke Indonesia, tak bisa lagi datang ke Jepang sebagai GJ lagi .
TG bagi GJ yang telah pulang bisa kembali ke Jepang sebagai TG, ikut program TG tapi pengalaman sbg GJ dulu tak lebih dari 5
tahun menetap di Jepang. Dan dulu proram GJ memang max 3 tahun tak ada yang lewat 3 tahun apalagi 5 tahun. Artinya, semua
ex GJ boleh ikut program TG.

(6) GJ hanya lewat penerima (ukeireru kikan) Yg sdh ditentukan pemerintah yang semua amakudari seperti Jitco, Jicwels, OTIT.
TG kali ini Indonesia lewat OTIT dan pemerintah Jepang membuka diri bagi lembaga lain di Jepang asal mendaftar dulu dan
mengikuti  peraturan  yang ditentukan pihak  pemerintah  Jepang.  Jadi  prinsipnya bebas  membuka diri,  tidak hanya lembaga
Amakudari saja.

(7) GJ Sudah berjalan dan kini digantikan sistim TG.
TG dimulai 1 April 2019 dan seterusnya bagi 9 negara termasuk Indonesia.

GJ sudah dilakukan sedang berjalan, setelah habis tidak ada lagi.
Yang saat ini GJ bisa berubah menjadi TG. Yang berada di Jepang aplikasi TG bisa saja. Maka kalau aplikasi sekarang, paling
cepat pertengahan 15 April sudah bisa ikut sistim TG.

Jadi TG sudah dimulai 15 April 2019 terutama untuk perawat (kangoshi) dan penopang lansia (kaigoshi). Lalu yang sekarang
berada di Jepang atau sudah mengajukan sejak tahun lalu, aplikasi minta di switch/diganti ke sistim TG bisa dilakukan, program
restoran (rumah makan) dan tempat penginapan (hotel) juga bisa langsung masuk dan bila diterima bisa mulai 15 April 2019.
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Jadi semua program dan sistim TG tercepat sudah mulai dilakukan 15 April 2019. Berbagai program/bidang usaha lain menyusul
bertahap sesuai schedule/jadwal yang ada. Baca di atas bidang usaha/bisnis apa pada halaman situs ini.

Mulai Usia Berapa diterima program TG? Mulai usia 18 tahun atau lebih. Usia atas sampai dengan berapa? Diharapkan tak lebih
dari 30 tahun.

Baca No.55 | Baca pula No.114.

Test TG (1) keahlian dan (2) test bahasa Jepang di mana? Di Indonesia (untuk WNI berada di luar Jepang). APABILA posisi sata
saat ini berada di dalam negeri Jepang, apakah bisa ikut test pula? Bisa ikut test di Jepang. Datanglah ke Kantor Imigrasi Jepang
di kotamu, akan dijelaskan semuanya. Kalau lulus test tsb, visa mu akan berubah jadi Visa TG. Mudah ganti menjadi visa TG
kalau keberadaanmu saat ini berada di Jepang. Kontak kantor imigrasi Jepang di kotamu. Visa Ginou Jusshuusei (GJ) tak bisa
ikut test di Jepang harus pulang, ikut test di Indonesia. Yg visa pelajar atau visa lain (bukan visa turis), visa kerja biasa, BISA ikut
test TG di Jepang kalau saat ini berada di Jepang. Visa Namin (Suaka) hrs pulang ke Indonesia test TG di Indonesia.

BACK TO TOP

131. Bagaimana kenyataan mengenai Ilegal Indonesia di Jepang?

Sampai saat ini ribuan ilegal Indonesia berada di Jepang dengan kenaikan pertumbuhan jumlah ilegal besar sekali tahun ini. Tak
heran approval rate imigrasi Jepang terhadap WNI 15%.
Artinya, sangat sulit sekali kini masuk Jepang bagi aplikasi pelajar dan kerja atau magang.
Kenyataan Yg ada banyak orang Indonesia di Jepang Yg ilegal masih sangat lugu saat diajak yang katanya “teman” kemudian
kabur jadi ilegal.
Teman dikenalkan ke teman lalu dapat komisi dan bahkan menarik 10.000 yen kepada pencari kerja, lalu kabur tak berjejak.
Cuma tahu satu nama. Misalnya Ali. Itu saja. Gak tahu nama lengkap gak tahu No telpon apalagi alamat si Ali.
Lalu kerja buat orang Jepang .
Alhasil gak dapat gaji, ditunda tunda beberapa bulan. Pusing tujuh keliling .
“Bagaimana nih saya ilegal di Jepang gak punya duit lagi aduuuuuhh.”
Mengeluh lah ilegal ini.
Bahkan nama bos Jepang nya sendiri juga tidak tahu. Apalagi No telponnya.
Tahunya cuma panggil “sacho”.
Itulah kenyataan yang ada di tengah ilegal Indonesia . Miris sekali mendengarnya.
Lebih sakit lagi hati ini kok teganya “teman” Indonesia menjerumuskan sesama bangsa jadi Ilegal hanya untuk 10.000 yen.
Nilai jual bangsa Indonesia cuma 10.000 yen kah saat ini di Jepang?
Tolong sebarluaskan info ini.
Kebanyakan yang membuat kalian jadi ilegal adalah “oknum” orang Indonesia sendiri yang bernama Teman.
Semua asalnya manis, mulut indah janji berbunga, kenyataan nol besar.
Ingatlah hai anda yang telah menjerumuskan sesama mu jadi ilegal di Jepang ;
Kalau bukan anda kena sakit susah menderita, pasti keluargamu yang akan kena sakit bahkan meninggal dunia. Itulah yang
bernama KARMA.
Yang berbohong, yang berbuat jahat, pasti dibalas orang lain kepadamu atau kepada keluargamu.
Ingat baik itu baik-baik ya.
Bagi ilegal Indonesia baiknya segera lapor ke kantor imigrasi terdekat lalu segeralah pulang ke Indonesia . Itulah jalan hidupmu
yang terbaik .
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130a. Adakah Info lengkap TG dari Pemerintah Jepang?

Ada info lengkap dari pemerintah Jepang silakan klik Nomor2 di bawah ini. Jangan malas membaca kalau mau jadi orang pintar
dan sukses.:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Yang Mau Bertanya/Konsultasi langsung saja Klik Pesan FB saya, jangan klik ADD FB saya, dan jangan tanya hal-hal bersifat
pribadi. Terima kasih kerjasamanya.
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132. Taktik apa saja menipu pemagang Indonesia ke Jepang?

Banyak sekali taktik atau cara menipu pemagang Indonesia yang mau ke Jepang. Antara lain dengan meminta ikut test/ujian
dulu dan pelatihan bayar jutaan. Gagal, bayar lagi dll. Inilah strategi ulur waktu sementara organisasi itu memang BELUM dapat
Perusahaan Jepang yang mencari tenaga kerja Indonesia.
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Ini contoh komentar seorang korban " Biaya belajar 15 jt seleksi 12.5 jt kalo gagal dipotong 2.5 jt kalo seleksi lagi bayar 2.5 jt lagi
saya udah seleksi hampir 2x dan gagal ke dua2nya rasanya mau protes pun ga bisa."

Hilang jutaan rupiah semua gak jelas dan bingung akhirnya gak bisa protes. Test itu bisa dibuat2 dan sengaja dibuat sangat sulit
dan aneh supaya gagal.

Karena memang itulah taktik cari duit "memeras" calon tenaga kerja yang mau ke Jepang dengan mudah.

Lalu  bagaimana  antisipasinya?  Minta  dulu  perlihatkan  bukti  organiosasi  tersebut  memang  ada  Permintaan  (ORDER)  dari
perusahaan Jepang untuk mencarikan tenaga kerja Indonesia. Surat ORDER pun bisa dipalsukan dengan mudah, cek lewat
google, email ke perusahaan Jepang ybs, apa benar mencari tenaga kerja Indonesia. Konsultasi dengan Andari Nara lebih lanjut
mengenai kebenaran Perusahaan Jepang tersebut memang benar mencari tenaga kerja Indonesia. Tidak ada alasan apa pun
Organisai tsb menyembunyikan Nama Perusahaan Jepang yang mencari tenaga Kerja Indonesia kl memang benar ditunjuk oleh
si  Jepang.  Orang  Jepang  tak  akan  berkhianat  kalau  sudah  sepakat  menunjuk  sebuah organisasi  mencarikan  tenaga  kerja
Indonesia.

Upaya menghalalkan segala cara dilakukan oknum Indonesia memalsukan segalanya. Sertifikat JLPT dipalsukan, KTP Jepang
dipalsukan, surat order perusahaan Jepang dipalsukan, segalanya dipalsukan. Semua itu sudah diketahui pihak Jepang. Tujuan
cuma satu: Dapat uang jutaan puluhan juta dari calon tenaga kerja, lalu beralasan ujian gagal, test gagal, perusahaan Jepang
mendadak menolak, gak jadi rekruit dll. Padahal memang sudah direncanakan dengan baik semua model penipuan tersebut.

STOP! Jangan Percaya semua yg indah menarik mudah tersebut, semua penuh kebohongan. Jangan sampai uangmu jutaan
bahkan puluhan juta hilang begitu saja. Emang cari duit gampang apa?

Gak usah balas dendam, laporkan saja semua dengan bukti ke polisi terdekat terjadi penipuan, plus sumpahin saja biar sang
penipu sengsara beserta keluarganya. Mudah-mudahan doa para korban terkabulkan.
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133. Tokutei Ginou (TG) sesuai Imigrasi Jepang Apa ya?

Silakan akses situs resmi Imigrasi Jepang ini baca baik2 dengan teliti semuanya. Klik di Sini!

BACK TO TOP

134. Adakah Petunjuk Pengisian Formulir Referensi untuk Pemberitahuan dari Imigrasi Jepang

Silakan KLIK di SINI ! Di dalam PDF pun ada link-link langsung ke kantor imigrasi Jepang.
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135. Aplikasi ke Jepang lewat dua lembaga, apa mungkin ke luar 2 COE (Certificate of Eligibility)?

Tidak mungkin. COE hanya ke luar satu saja meskipun aplikasi dari Hokkaido sampai ke Okinawa di berbagai kantor imigrasi di
Jepang. Semua network terkait internet Kantor imigrasi Jepang, sehingga tidak mungkin satu orang ke luar dua COE bersamaan.
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136. Apakah boleh kirim ke banyak LPK lebih dari satu untuk aplikasi yang mau pergi kerja ke Jepang?

Boleh. Mau kirim kepada 100 LPK di Indonesia juga boleh. Tidak ada masalah. Lalu pertanyaan, apakah nanti ke luar 100 COE
kita? Tidak mungkin.  COE hanya satu  saja ke luar  tak  mungkin lebih dari  satu COE dan itu  dilakukan yang sudah punya
komitmen dengan satu LPK. Keseriusan kita akan ditanya LPK yang bersangkutan. LPK juga tak akan mengajukan aplikasi
dokumen lengkap ke Jepang, terutama ke pihak kumiai/asosiasi di Jepang kalau tak ada kepastian dari kita (yang mengirimkan
aplikasi). Di situlah cara LPK untuk bisa meyakinkan calon tenaga kerja, BUKAN dengan minta uang. Kalau belum apa-apa
sudah minta uang tinggalkan saja LPK tersebut.

LPK yang direkomendasikan? Cari yang melakukan Postingan Utama di FB Kerja di Jepang, jangan yang posting selap-selip
tidak jelas, memanggil-manggil, membuat janji manis dan sebagainya di postingan selap-selip di dalam FB tersbeut. Cuekin saja
kalau caranya begitu di selipan postingan orang lain.
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137. Bagaimana contoh tanda terima perpanjangan visa dari Imigrasi Jepang?

Apabila mengajukan visa atau memperpanjang visa di imigrasi Jepang, berikut adalah contoh aslinya Bukti Tanda Terima dari
imigrasi Jepang. Kalau kita perpanjangan visa atau mengajukan permohonan visa, pasti ada terima bukti tanda terima SEPERTI
INI !
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138. MENGENAL ZAIRYU CARD

Zairyu card mungkin lebih enak didengar KTP Jepang adalah versi baru dari Gaikoku Torokusho, karena
banyak  pemalsuan  diganti  menjadi  Zairyu  Card  (ZC).  Kini  ZC  juga  banyak  dipalsu  dan  bahkan
diperjualkan oleh para oknum orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Jepang.

TERPENTING: ZC tidak pernah diberikan ke orang lain, PASTI langsung kepada kita masing-masing oleh
pihak imigrasi. Tidak ada namanya Surat Kuasa, lalu orang lain yang mengambilkan Zairyu Card tersebut. Jadi kalau berada di
luar bandara,  sudah di kantor kerja,  sudah beberapa hari,  kemudian baru diberikan ZC oleh seseorang, apalagi oleh orang
Indonesia, HARUS DICURIGAI. Kemungkinan itu ZC palsu.

Saat kita masuk Jepang, pemeriksaan di loket imigrasi, kalau visa magang/jusshusei/pelajar dan kerja lain (Visa TURIS TIDAK
DAPAT ZC), pasti akan terima ZC disampaikan langsung oleh petugas imigrasi di loket pemeriksaan tersebut.

INGAT! Kalau Visa TURIS pasti tidak akan mendapat ZC dan sampai kapa pun TIDAK akan menerima ZC. Kalau kamu menerima
ZC saat di Jepang dengan Visa Turis, PASTI 100% itu adalah ZC PALSU. Temanmu telah MENIPU dirimu ! Ingat itu baik2 ya.

Jadi selalu ingat, ZC dirimu (KTP Jepangmu) ANEH kalau terima setelah beberapa hari berada di Jepang. Ada kemungkinan itu
ZC palsu. Hati2 dan segera konsultasikan ke Andari Nara kirim pesan ke FB Inboxnya.

Semua informasi akan dijaga dengan baik Kerahasiaannya.

Sedikitnya  19  WNI  di  Jepang  telah  ditangkap  karena  memperjualbelikan  KTP  palsu  tersebut.  Penjual  dan  Pembeli  kalau
tertangkap tangan Polisi akan dipenjara 3 tahun dan atau denda 3 juta yen.
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139. Visa Namin saya habis, masih pingin ada di Jepang bisa tidak ya?

Visa  namin  BUKAN  habis.  Itu  proses  pengajuan  menunggu  hasil  keputusan  Visa  Namin  namanya.  Kalau  hasil  proses
(pertimbangkan) diumumkan: Dikabulkan, Disetujui imigrasi Jepang, barulah itu bernama Visa Namin.
Jadi BUKAN Visa Namin sebenarnya. Biar gampang disebut visa namin. WNI tidak akan ada yang dikabulkan visa naminnya.
Jadi HARUS pulang ke Indonesia, tidak akan bisa diperpanjang dengan alasan apa pun.
Perusahaan Jepang yang benar PASTI tidak akan mau menerima anda yang punya visa namin, tidak mau teerlibat hal itu karena
tahu arahnya menjadi TIDAK BENAR, dengan cara aplikasi visa namin.
Belum lagi implikasi politiknya, karena Visa Namin diajukan hanya oleh warga negara yang negaranya sedang perang, sedang
kacau, bukan Indonesia Yang Negaranya aman, stabil, makmur, baik, tak ada perang saudara, tak ada ancaman apa pun. Apalagi
anda Yang Bersangkutan BUKAN Diplomat Indonesia (misalnya Pejabat KBRI mengajukan Visa Namin ke Jepang, mungkin
masih dipertimbangkan karena ada nuansa politiknya yang benar mungkin....).
Jadi kalau Habis masa penantian visa namin, satu2nya solusi yaitu PULANG ke Indonesia.
Kalau tidak pulang berarti anda akan menjadi ILEGAL di Jepang dan hal ini sangat buruk dampaknya BUKAN hanya bagi anda
sendiri sebagai ilegal yang akan merasa dikejar2 polisi (preman) dan sebagainya, hidup stres tak akan tenang, tetapi CITRA
keluarga juga akan BURUK, ada anggota keluarganya yang ILEGAL, melanggar hukum pidana di Jepang.
Ilegal (OverStay) di Jepang dikategorikan Tindak Pina sehingga hukuman penjara 3 tahun bila tertangkap atau denda 3 juta yen.
Itu hukum yang ada.
Jadi sebaiknya pulang ke Indonesia karena kesempatan untuk ke Jepang masih ada di masa depan apabila pulang saat ini
sebelum melewati batas berlaku masa visa namin tersebut.
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140. Visa Turis saya habis bagaimana nih?

TIDAK BISA diapa2kan HARUS pulang ke Indonesia.
Ada KTP Jepang? BOHONG, itu PALSU.
Kesalahan pelanggaran hukum anda DOBEL, sudah ilegal, pegang KTP Jepang Palsu. Polisi yang menangkapmu tidak akan
percaya dan menyamaratakanmu sebagai penjual dan atau pembeli KTP Palsu yang sama hukumannya berat, penjara 3 tahun.
Jadi TIDAK benar Visa turis bisa bekerja.
HUKUM Jepang: Selama kita pegang visa turis tidak boleh bekerja dan tidak boleh menerima uang upah dari orang lain. Itu
pelanggaran.
Satu2nya yang boleh dilakukan adalah sesuai RENCANA yang diajukan saat pengajuan visa turis.
Apabila saat pengajuan visa turis tertulis ada pekerjaan dapat uang, PASTI 100% ditolak kedutaan/konjen Jepang di Indonesia.
Para calo agen kerja mengakali dengan mengajukan visa Namin (suaka). Visa suaka ini HANYA bagi warga yang negaranya
sedang perang atau perang saudara, tidak stabil darurat perang Level satu.
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Indonesia adalah negara aman nyaman tak ada perang apa pun. Jadi aplikasi ke Imigrasi Jepang, 100% PASTI akan ditolak
hasilnya. Setelah ditolak HARUS pulang ke Indonesia tak bisa diapa-apakan tak bisa diperpanjang.
Jangan pernah terpikir jadi ILEGAL (OverStay) hukumnya berat sekali saat tertangkap pihak berwajib di Jepang. Dan sudah pasti
sekembali ke Indonesia, ingin ke Jepang lagi TIDAK akan bisa masuk lagi dengan status ILEGAL yang dimiliki saat ini. (Saya
tidak bicara orang Ilegal yang terjadi dan pulang 20-50 tahun yang lalu).
Hidup stres terasa dikejar polisi, tidak tenang, dan kalau kita bekerja pun kita akan DIPERAS orang Jepang karena tahu kita
ilegal.
Hanya buang waktu, buang tenaga, dan rusak nama kita,rusak nama KELUARGA kita. Tak ada positif sedikit pun.
Ingatlah itu baik2.
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141. Bila visa kita ditolak imigrasi Jepang ada penjelasan?

Lihat CONTOH surat penjelasan penolakan visa imigrasi Jepang ini. Klik di sini !
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142. Berapa Usia maksimum kerja ke Jepang?

Usia tak akan pernah dimasukkan ke dalam perundangan kriteria tenaga kerja, selain menyangkut privasi (1), juga permintaan
bervariasi  dari  Perusahaan(2).  Alasan  Ketiga,  cari  mencari  tenaga  kerja  itu  adalah  terkait  urusan  swasta  bukan  urusan
Pemerintah  soal  cari  mencari  tenaga  kerja.  Imigrasi  akan  menentukan  sendiri  layak  atau  tidak  seseorang  dengan  kriteria
tertentu usia tertentu dan permintaan perusahaan sekitar tahun. Kalau dianggap layak dilulusin imigrasi kalau tak layak ditolak.
Umumnya imigrasi jepang mengambil  patokan 30 tahun batas atas,  tidak tertulis tak ada bukti.  Praktik dalam pengalaman
sehari-hari.  Tapi  kalau  perusahaan  meminta  maksimum 50  tahun  (misalnya),  itu  urusan  Perusahaan  menjelaskan  kepada
Imigrasi dengan alasan begini begitu. Bukan urusan calon tenaga kerja lagi.
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143. Apakah kemampuan bahasa Jepang N-4 keharusan pada aplikasi Tokutei Ginou (TG) harus JLPT (Japan Language
Proficiency Test) N-4?

Keharusan. Kantor PM Jepang sejak awal telah menekankan kemampuan bahasa Jepang minimal N4 untuk aplikasi TG yang
dimulai 1 April 2019 dan Indonesia ditandatangani Memorandum of Cooperation (MOC) nya tanggal 25 Juni 2019.

Untuk melihat ketentuan dari Kantor PM Jepang itu silakan KLIK di sini !
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144. Selain kebutuhan bahasa Jepang N-4 apalagi buat TG?

Tenaga TG atau SSW (Specified Skilled Worker) harus ikut Tes TG (特定技能試験) pada bidang keahliannya. Misalnya restoran.
Harus punya Sertifikat Senmonkyu Zuiji-3Kyu sebagai tanda memang dia SSW. Kebijakan Lembaga OTIT membuat program
bahwa setiap Keshusei yang pulang ke Indonesia di atas bulan April 2018 (yaitu setelah pergantian Lembaga dari Jitco ke OTIT)
mewajibkan setiap Perusahaan harus mengikutsertakan para kenshusei nya Tes Keahlian Khusus, tes senmonkyu zuiji-3Kyu
itulah cikal bakal Persyaratan untuk bisa mengikuti Program TG. Perusahaan Jepang yang baik melakukannya demi keberhasilan
sang tenaga kerja Indonesia. Tapi perusahaan malas, tak mau tahu, tak mau repot, tidak tahu atau berlaga tidak tahu, biasanya
tak memberitahukan ke tenaga Indonesianya, sehingga pulang ke Indonesia tak membawa pulang sertifikat keahlian khusus
3kyu tersebut. Hanya dibekali sertifikat Jitco yang sebenarnya hanya surat keterangan kerja saja, BUKAN sertifikat keahlian
3kyu tersebut.

Itu di atas dengan KONDISI keberadaan tenaga kerja kalau di Indonesia, menuju ke Jepang. Kalau sedang berada di Jepang
sebagai Jisshusei (GJ), sudah dua tahun (program GJ No.2 atau nigo), apalagi No.3 (yang GJ sudah tiga tahun), berhak dan bisa
meminta untuk mengubah ke visa TG tanpa harus tes lagi. Tinggal proses di kantor Imigrasi Jepang dengan disertai semua
keterangan Perusahaan yang dibutuhkan pihak imigrasi Jepang termasuk Kontrak yang jelas, lengkap dan detil dari Perusahaan
terhadap tenaga kerja tersebut. Plus surat keterangan pelaporan pajak perusahaan.
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145.  Bagaimana dengan  Slip  Gaji  dan  Nenkin  yang  dibayar  setiap jisshusei  /  pemagang/  tenaga  kerja  Indonesia  di
Jepang?

BAGI YG SEDANG BEKERJA DI JEPANG !!!! Simpan slip gajimu yang asli dengan rincian. Minta cap perusahaan, katakan jujur
spy slip gaji itu resmi dari perusahaan saya. Lihat baik2 semua COST atau pengurangan gajimu. Banyak sekali uang asuransi
dipotong dari  gajimu mulai  asuransi  kesehatan,  asuransi  kerja  asuransi  masatua pensiun (nenkin).  Ujung2nya penghasilan
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tinggal sedikit sekali, maksimal juga sekitar 50.000-80.000 yen tergantung lembur mu pula. APA BISA BAYAR HUTANG BANYAK
PINJAM  DI  INDONESIA?  BELUM  LAGI  UANG  BUAT  KELUARGAMU.  UANG  MAKAN  BAGI  KEHIDUPANMU  SENDIRI  DI
JEPANG???  Bayar  hutangmu ke  bank  ke  tengkulak  ke  rentenir...  dlsb  berapa  duit?  besar  bukan?  (Itu  sebabnya  sy  sering
sarankan, jangan pinjam uang kl tak punya uang. Akan susah hidupmu di kemudian hari, memaksakan diri untuk bisa kerja di
Jepang). Tidak banyak diperoleh di Jepang kecuali pengalamanmu sendiri. Jadi pikirkan baik2 sebelum punya minat pergi ke
Jepang. Banyak JUDUL BERITA menyesatkan, lima kali lipat gaji Indonesia....... Lha? Emangnya murah biaya hidup di Jepang
juga lima kali lipat bos! Jadi ya sama saja kerja di Indonesia. Jadi apa kelebihannya? Hanya pengalaman internasional saja,
khususnya di Jepang. Bawa pulang baik2, lakukan dengan lebih baik di Indonesia supaya lebih sukses. Itu saja. Slip gaji asli
simpan  baik2,  kl  pulang  ke  Indonesia  sebagian  kecil  nenkin  mu  kembali  kepadamu.  Lakukan  sendiri,  urus  sendiri  untuk
pengembalian nenkin mu yg sebagian tsb, jangan suruh orang lain, datangi ke kantor nenkin. Semua jisshusei bekerja di Jepang
pihak perusahaan memiliki keharusan memasukkan tiga asuransi, kesehatan, kerja dan nenkin (pensiun). Asuransi nenkin bisa
dikembalikan sebagian kalau pulang ke indonesia. Kl ada perusahaan Jepang tak melakukan dia melanggar aturan pemerintah
Jepang. Kl setelah pulang ke Indonesia selama 2 tahun tak diurus pengembalian tersebut akan hangus.

BACK TO TOP

1. Masuk sekolah SMA di Jepang dari Indonesia harus N-3 ya?

Benar sekali. Meskipun minimal N-3 sebagiknya menguasai lebih tinggi lagi target N-1. Ikutilah ujian kecakapan bahasa Jepang
(JLPT) yang dibuat oleh The Japan Foundation (daftar Feb ujian Juli, daftar Agustus ujian Desember) setiap ada pendaftaran
JLPT. Tambah tinggi pelajar SMA Indonesia semakin mudah mengikuti pelajar di SMA Jepang.

Pelajar  Indonesia  dari  Indonesia  yang  mau  masuk  ke  SMA  di  Jepang  hanya  bisa  lewat  Pandan  College.  Kontak  email  :
info@sekolah.biz untuk info SMA lebih lanjut bisa melihat situs "ini "SMA di Jepang" KLIK di sini!

BACK TO TOP

2. Berapa Biaya Sekolah ke Jepang?

Sekolah ke Jepang dimulai dengan masuk sekolah bahasa Jepang. Kecuali yang sudah punya sertifikat N-1 penguasaan bahasa
Jepang monggo silakan kalau mau langsung tes ujian masuk universitas atau akademi atau sekolah khusus, ya silakan saja.
Masuk sekolah bahasa Jepang rata-rata 750-800.000 yen setahun termasuk segalanya.
Kalau ada yang menawarkan kurang dari itu apalagi sampai 400.000 setahun, itu jelas ANEH.
Harga murah itu strategi kotor. Idenya: Datang dulu masuk saja dulu ke sekolah tsb, nanti dimintai uang macam2, uang buku,
uang ini uang itu, sehingga akhirnya mahal. Kalau sudah masuk ke sekolah sdh di Jepang biasanya murid tidak akan menolak
sudah terlanjur kepalang basah.
Kalau yang 800.000 yen setahun sudah tak ada apa-apa lagi.
Artinya, ada uang ada kualitas di Jepang. Ingat itu baik2!!
Lalu baito bgm? Diperkenankan 28 jam seminggu.
Jangan habiskan semua 28 jam seminggu, karena akan capai nanti akhirnya tak bisa sekolah tak bisa belajar dengan baik.
Penilaian sekolah adalah Kehadiran Absen, DAN Prestasi di sekolah (hasil tes).
Kalau absensi banyak meskipun test dapat 10 terus (top), tetap tak bisa lulus.
Kalau  tak  bisa  lulus  tak  dapat  sertifikat  lulus,  bukan  hanya  itu  NAMA  sekolah  juga  jelek  dan  hal  itu  hrs  dilaporkan  ke
kementerian pendidikan Jepang, sekolah akan kena tegor keras prestasi sekolah turun gara2 kalian kebanyakan absen.
Sekolah ke Jepang terbaik dari Indonesia lewat mana?
Lewat Pandan College (www.pandan.ac.id) karena memiliki 75 rekanan sekolah di Jepang mulai SMA, sekolah khusus, sampai
universitas (swasta dan negeri Jepang).
Dari Indonesia pun (lulus SMP di Indonesia), lalu mau masuk (meneruskan ke) SMA di Jepang hanya bisa lewat dari Pandan
College.
Kontak Pandan College 0361-255-225, 0361-8424261 atau email: info@sekolah.biz
Jangan kontak saya karena tak ada kaitan, saya hanya berikan segala info yang terbaik buat Members di sini.
Catatan: Fokus Sekolah adalah sekolah belajar. Bukan Bekerja.
Memang bisa diganti di Jepang Visa Pelajar dengan Visa Kerja KALAU Perusahaan Jepang mau mengurusinya. Biasanya jarang
atau tak ada perusahaan mau mengurusi ganti visa tersebut kalau kita sendiri tidak bisa bahasa Jepang dengan baik. Artinya
apa? Ya poles jadi terbaik lulus sekolah bahasa Jepang dululah, barulah bekerja.
Hak baito (kerja paruh waktu/ freetime job) 28 jam seminggu. Misalnya diambil semua, berarti sebulan 112 jam.
UMR Tokyo 985 yen bilang 1000 yen. Sebulan menggunakan hak kita baito (kerja paruh waktu mendapat 112.000 yen MINUS
pajak, katakanlah terima 100.000 yen.
Uang tersebut (100.000 yen) bisa untuk hidup kita memang selama di Jepang, TETAPI sekolah jadi capai sekali, konsentrasi
belajar berkurang.
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Kalau mau coba ya silakan, siapa tahu ada yang kuat fisik mental sehingga kerja terus tak masalah, TETAPI jangan Absen ya di
sekolah! Sekolah yang terpenting kalau Visa Pelajar, jangan menyesal di belakang hari.

BACK TO TOP

3. Daftar Pemberi BEASISWA ke Jepang?

Mau daftar lengkap pemberi beasiswa ke Jepang, silaka daftar ini dulu. Lengkap pemberi beasiswa mulai organisasi, perusahaan
dll. KLIK DI SINI!

BACK TO TOP

4. Sekolah Jepang mana yang direkomendasikan?

Ada beberapa sekolah Jepang. Paling baik melihat DAFTAR INI !  Namun ada pula rekanan Pandan College yang juga jadi
rekomendasi. LIHAT DAFTAR INI! Sekolah ke Jepang terbaik direkomendasikan lewat Pandan College.

BACK TO TOP

5. Sekolah ke Jepang paling baik sejak kelas satu SMA?

Benar sekali. Lulus SMP masuk kelas satu SMA. Sejak di SMP belajarlah bahasa Jepang hingga sedikitnya N-3, lalu lulus SMP
ke SMA di Jepang. Mengapa demikian, apa kelebihannya masuk SMA di Jepang terbaik. Jawabannya, Silakan KLIK di SINI !

BACK TO TOP

6. Visa pelajar untuk kerja baito perlu ijin imigrasi?

Pelajar punya hak kerja 28 jam seminggu dan PERLU adanya keharusan minta ijin ke imigrasi Jepang. Pada paspor akan dicap
ijin imigrasi tersebut untuk bekerja.

BACK TO TOP

7. Kalau waktu baito melebihi, bagaimana dampaknya?

Pelajar  maksimum 28 jam seminggu (harus daftar dulu di  imigrasi)  dan tak boleh lebih.  Kl  lebih berarti  melanggar aturan
imigrasi dan tenaga kerja di Jepang. Sekolah kena tegor pemerintah. Murid juga pasti kecapekan gak bisa belajar, akhirnya gak
lulus, gak naik kelas, Sekolah hrs membuat laporan ke kementerian pendidikan, akan dapat teguran karena dianggap sekolah
tidak becus. Jadi ada kemungkinan sekolah tak akan memperpanjang visa pelajar dan pelajar itu pun hrs pulang.

BACK TO TOP

8. Berapa Persen Acceptance (yang diterima) Berhasil Masuk Jepang Untuk Aplikasi Pelajar Indonesia ke Jepang per
Oktober 2018?

Dibandingkan persentase tahun 2012 atau tujuh tahun lalu, jumlah approval yang berhasil  diterima masuk ke Jepang, Visa
Pelajar Indonesia saat ini rendah sekali. Tahun 2012 masih sekitar 98% tingkat penerimaan pelajar Indonesia ke Jepang disetujui
pihak Imigrasi Jepang. Kini per Oktober 2018 hanya 15,1% rendah sekali berarti banyak yang ditolak masuk ke Jepang karena
kecurigaan visa pelajar dipakai untuk bekerja di Jepang, banyaknya aplikasi visa namin (suaka) dan meningkatnya jumlah ilegal
(visa Jepang sudah mati tetap di Jepang) WNI di Jepang. Antisipasi ini dilakukan dengan memperketat masuknya visa WNI ke
Jepang terutama aplikasi visa pelajar tersebut.

Data approval persentasi visa pelajar asing yang berhasil masuk ke Jepang Klik di Sini !

Sementara pelajar Vietnam masih dipercaya imigrasi Jepang dengan tingkat approval diperkenankan masuk ke Jepang 88%.
Pelajar Malaysia 100% dan pelajar Thailand 90%. Aplikasi dari Pandan College pelajar dan sekolah bahasa Jepang di Indonesia
selalu 100% di approved imigrasi Jepang. Lihat data tersebut baik2.

Ada test untuk keahlian dan bahasa Jepang? Benar sekali dan test itu akan dilakukan di luar Jepang dalam hal ini termasuk di
Indonesia.

Kalau berada di jepang saat ini bisa ikut juga? Bisa, nanti kalau lulus visa mu juga akan berubah menjadi Visa TG.

BACK TO TOP

9. Apa saja persyaratan bagi pelajar yang mau ke Jepang?

Harus lulus SMA sertifikat asli lulus SMA dikirimkan pula. Harus ada sertifikat JLPT sedikitnya N-5, copy paspor, pasfoto, copy
Kartu Keluarga, isi Form sekolah, surat penjamin yg jelas Income sang penjamin, terpenting deposito 300 juta rupiah yg jelas,
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termasuk transaksi rekening di buku bank penjamin. Itu yang terpenting, masih ada pula dokumen pelengkap lain.

BACK TO TOP

10. Approval Visa pelajar Indonesia kini (per Oktober 2018) jadi 15%

Sebagai info saja, visa pendidikan (ryugakusei) sebagai PELAJAR dengan FOKUS utama adalah belajar bukan bekerja, walaupun
punya hak kerja paruh waktu (baito) 28 jam seminggu.
Tapi TOLONG lah jangan tekankan Visa Pelajar untuk bekerja, jelas SALAH besar.
Knp? Karena Jepang mengerti  biaya  hidup tinggi  sehingga pelajar  ingin  meringankan beban orangtua dengan penghasilan
sendiri, jadi diperkenankan BAITO.
Namun TETAP fokus adalah BELAJAR, dan kalau ada promosi Pelajar untuk kerja, wah, tidak benar itu.
Itulah  akhirnya  prosentasi  approval  visa  pelajar  Indonesia  kini  hanya  sekitar  15% karena  Imigrasi  Jepang  melihat  banyak
penyalahgunaan visa pelajar untuk target kerja di Jepang.
Padahal tidak sedikit pelajar yang memang ingin fokus belajar di Jepang dan sadar sepenuhnya, bekerja itu hanya bagian kecil
dari tugasnya sebagfai pelajar ke jepang.
Kenyataan banyak yang terbalik, visa pelajar untuk Bekerja, akibatnya Approval persentasi visa pelajar Indonesia jadi 15% susah
sekali jadi pelajar masuk ke Jepang.
Capek deh.....
Kasihan adik2 kita yang 100% memang tujuannya untuk belajar di Jepang jadi kena imbasnya pula.

..................

H O M E
Sekolah Bahasa Jepang Paling Direkomendasikan
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