
Kepada para pemagang 
 

Musim semi telah datang, bunga-bunga juga bermekaran di musim ini. 

Apa kabar semua? Apakah baik-baik saja? 

 

Pergantian cuaca yg ekstrim sering terjadi di musim ini. 

Pagi dan malam suhunya rendah, di siang hari terkadang suhunya menyengat seperti di musim 

panas. Dan juga akibat cuaca yang tidak menentu terkadang ada hari yang terasa sedikit dingin. 

Supaya badan tetap fit, kita harus jaga keadaan badan kita masing-masing ya. 

 

Nah, karena berhubung akan memasuki liburan yang namanya golden week ini, Apakah kalian 

sudah benar menjalani kehidupan di Jepang? Diharapkan di cek ulang kembali ya! 

Mau dilihat siapa pun, mau di tanya siapa pun apakah kalian bisa menjawab「saya bisa menjadi 

contoh buat junior!」dengan bangga? 

Kalian satu persatu datang ke Jepang sebagai wakil dari negara kita, jadi pegang lah amanah 

itu selama tinggal disini. 

Apabila kalian melanggar peraturan di sini, masyarakat Jepang akan mengaggap negara kita 

buruk. 

Hanya dari ketidak pertanggung jawab an satu orang diantara kalian, itu akan memperburuk 

kesan masyarakat Jepang terhadap negara kita. 

Pastikan bahwa kalian membawa hormat dan kesadaran sebagai perwakilan dari negara kita. 

Kita tidak boleh mengkhianati orang-orang yang berbuat baik kepada kita.  

Apabila kepercayaan orang tersebut hilang, kepercayaan itu tidak akan bisa kembali lagi. 

Oleh karena itu kita harus berhati-hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Tentang pencegahan virus korona  

 Selalu memakai masker dimanapun berada, jangan berbicara dengan orang lain bila 

tidak memakai masker. 

 Jarak antara orang per orang harus lebih dari 1m. 

 Hindari berkumpul dengan banyak orang dan dengan waktu yang lama. 

 Kamar yang tidak dipakai, jendelanya di buka lebar-lebar, walau di musim dingin pun 

harus membuat sirkulasi udara yang bagus. 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/ cek lewat sini juga. 

 

2. Tentang penyakit 

Apabila kalian terkena penyakit… 

 Segera laporkan gejala yang anda rasakan ke penanggung jawab. 

 Apabila ingin ke rumah sakit juga harus musyawarah dengan penanggung jawab. 

(hari libur maupun libur nasional rumah sakit biasanya tidak beroprasi, jadi harus cari 

rumah sakit yang beroprasi saat libur) 

 

3. Tentang kecelakaan lalu lintas 

Patuhi peraturan lalu lintas yang ada di Jepang, dan berhati-hati agar tidak terjadi 

kecelakaan. 

Apabila terjadi kecelakaan… 

 Selalu membawa kartu identitas dan kartu list orang yang bisa dihubungi. Di dalam keadaan 

yang tidak terduga pun diharapkan tenang dan diharapkan bisa menghubungi pihak 

kumiai/penanggung jawab.  

 Dan juga, patuhi peraturan bersepeda di Jepang. Patuhi peraturan=menjaga diri anda 

sendiri. 

 

4. Tentang gempa bumi 

Negara Jepang sering dibilang negara yang banyak terjadi gempa. Kalian tahu tidak apa 

yang harus dilakukan apabila terjadi gempa? Apakah kalian bisa menjaga diri kalian sendiri? 

Di link ini (http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html) kita bisa mencari tahu 

hal-hal mengenai gempa bumi seperti buku mengenai panduan kehidupan dan 

panduan pencegahan bencana.  



Mulai sekarang ayo kita perdalam pengetahuan kita tentang gempa. 

5. Tentang pekerjaan paruh waktu 

Para pemagang dilarang untuk mempunyai pekerjaan lain selain yang sudah 

ditentukan! Status kartu identitas kita sebagai pemagang hanya [pemagang kerja teknis 

no 1] dan [pemagang kerja teknis no 2]. Oleh karena itu, kita tidak boleh mendapatkan 

komisi/penghargaan oleh organisasi maupun kantor lain. Apabila diketahui 

mendapatkannya akan dikenai hukuman bagi para pelaku maupun kantor dan 

organisasi yang bersangkutan. Untuk para pemagang akan dipulangkan ke negaranya 

masing-masing. 

6. Tentang hal-hal lain 

Kita haru mematuhi peraturan kantor, apartemen, dan hukum yang ada di Jepang. 

Hukuman yang dikenakan pelanggar tidak mengenal anda orang Jepang ataupun  

orang asing. Sekali kalian menjadi pelaku kriminal, pandangan buruk itu akan selalu 

tertempel di diri kalian. 

 Dilarang tinggal diluar tempat yang ditentukan tanpa ijin. Mintalah ijin sesuai 

dengan peraturan kantor dan kumiai. (ijin tidak selalu bisa diberikan, pada saat itu 

patuhi peraturan sesuai dengan peraturan yang ada). 

 Penanggung jawab akan mengecek asrama tanpa pemberitahuan. Apabila terjadi 



masalah, akan diberitahukan ke pihak kumiai. Masalah yang terjadi itu akan ditulis 

ke dalam dokumen yang nanti diserahkan ke imigrasi. Apabila hal itu terjadi, kalian 

akan sulit untuk memperpanjang visa. 

Itu semua adalah peraturan yang harus kalian patuhi agar bisa aman selama tinggal 

di Jepang. Jangan sampai hal-hal yang menyenangkan dan kalian impikan sampai 

detik ini terbuang dengan sia sia dan tidak ada artinya.  

Oleh karena itu, mari patuhi peraturan! 

Mencuri, menaiki kereta tanpa membayar tiket yang 

sesuai, menaiki sepeda yang bukan hak milik adalah 

Tindakan kriminal! Itu semua tidak akan dimaafkan! 

Malangnya, ada organisasi kejahatan oleh orang Thailand yang melibatkan para 

pemagang sebagai target kejahatan. Kasus seperti itu semakin hari semakin 

meningkat. Walaupun dari satu kenegaraan kalian dilarang percaya oleh 

omongan/janji manis dari orang yang tidak bertanggung jawab! Di setiap 

omongan/janji manis tersebut pasti ada hal yang tidak baik didalamnya! Oleh 

karena itu yang bisa menjaga diri kalian adalah diri kalian sendiri! 

Dilarang memberikan paspor dan kartu identitas selain 

kepada kantor dan kumiai. Kantor imigrasi tidak pernah 



menyuruh anda untuk memberikan paspor dan kartu 

identitas secara langsung! Pihak yang tidak bertanggung 

jawab itu mengintai paspor dan kartu identitas kalian! 

Jadi kami harap tolong berhati-hati! 
 


