
Kepada para pemagang 
 

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

Apa kabar semua? Apakah baik-baik saja? 

 

Jumlah orang yang terinfeksi virus corona baru tetap tinggi. Silakan mengambil semua  

tindakan pencegahan yang memungkinkan. 

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. 新型コロナ感染防止について 

1 Mengenai pencegahan penyebaran virus korona 

マスクを着用し、マスクをせず人と話すのは避けましょう。 

人と人の距離を 1ｍ以上確保しましょう。 



大人数や⾧時間におよぶ飲食はやめましょう。 

室内ではこまめに空気を入れ換えましょう。 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/  ←こちらも併せてご確認ください。 

 

 

Gunakan masker dan hindari berbicara dengan orang yang tidak menggunakan 

masker 

Jaga jarak diantara satu sama lain dengan jarak 1m lebih. 

Hindari makan dan minum dengan berkumpul dalam jumlah orang banyak dan waktu 

yang lama. 

Pastikan jendela terbuka pada ruangan yang tidak terpakai, dll. Biarpun udara dingin 

juga harap tetap memperhatikan ventilasi ruangan. 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/ ←Silahkan untuk mengecek juga link 

ini. 

 

2. 病気について 

2. Tentang penyakit 

風邪、新型・季節性インフルエンザの予防 

Pencegahan terhadap masuk angin, dan influenza musiman 

・外から戻った時、又食事の前には必ず石鹸で手を洗い、うがいをしましょう。 



・規則正しい生活をしましょう。（夜更かしをしない） 

・栄養のバランスのとれた食事を心掛けましょう。 

 Harus mencuci tangan dengan sabun, dan berkumur-kumur ketika kembali 

dari luar, maupun sebelum makan. 

 Lakukan hidup seperti biasa ( jangan begadang sampai larut malam ) 

 Perhatikan makananan dengan gizi seimbang. 

 

 

 3.交通事故について 

 日本の交通ルールをしっかり守り交通事故に会わないように気をつけましょう。 

万一事故が起こったら・・・ 

いつも連絡カードを在留カードとともに携帯し、不測の事態のときでも落ち着いて組

合や駐在員に連絡がとれるようにしておいて下さい。 

また、自転車の交通ルールを守りましょう。ルールを守る＝自分の身を守ることです。 

3. Tentang Kecelakaan lalu lintas 

Patuhi benar-benar peraturan lalu lintas di Jepang dan usahakan agar tidak 

mengalami kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan, selalu bawa 

kartu ijin tinggal dan kartu alamat, dan tetap tenang meskipun dalam 

keadaan yang tidak diinginkan, usahakan untuk menghubungi Lembaga penerima, 

maupun pegawai wakil perusahaan. 

Selain itu, mari patuhi peraturan lalu lintas bersepeda. Patuh peraturan 

= Menjaga diri sendiri. 

 

4.アルバイトについて 

実習生はアルバイト・内職は禁止されています！ 



在留資格の 1 年目は「技能実習 1 号ロ」2、3 年目は「技能実習 2 号ロ」です。 

他の事業所や店舗で報酬を受け取ることは就労活動となり本人はもちろん、会社・組

合も罰則の対象となります！また、実習外活動となり帰国の対象となります。 

4. Mengenai kerja paruh waktu 

Peserta magang dilarang melakukan kerja paruh waktu atau kerja tambahan. 

Persyaratan ijin tinggal pada tahun pertama adalah [peraturan peserta 

magang no.1] dan tahun kedua, dan ketiga adalah [peraturan peserta magang 

no.2]. 

Apabila peserta magang tersebut melakukan pekerjaan di toko maupun tempat 

usaha lainnya dengan menerima upah, maka akan dikenai sanksi oleh 

perusahaan maupun lembaga penerima. Untuk peserta magang yang melakukan 

pekerjaan diluar pemagangan akan dipulangkan ke tanah air. 

 

5.地震について 

日本は地震の多い国だと言われています。もし地震が起きたら、どうすればいいの

か、皆さんわかりますか？自分を守る行動ができますか？地震関連の資料（生活指

導の教科書や、消防庁の防災マニュアル

（https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html など）を見て、

日頃から正しい知識を身に付けましょう！ 

5. Mengenai Gempa 

Dikatakan bahwa Jepang adalah negara yang banyak mengalami gempa. Jika terjadi 

gempa, apakah kalian mengerti harus bagaimana? Dapatkah kalian menjaga diri 

sendiri?  Lihatlah dokumentasi yang berhubungan dengan gempa ( buku pelajaran 

tentang panduan kehidupan sehari-hari, dan manual pencegahan dan pemadaman 

api, dll （ https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html ） . 



Pelajari benar-benar pengetahuan tersebut mulai dari sekarang. 

 

6.その他 

会社の規則、寮則、日本の法令は必ず守りましょう。 

犯罪者は日本人、外国人を問わず罰せられます。犯罪者のレッテルは一度貼られると

剥がすことはできません。 

 

6. Hal yang Lain-nya  

Patuhilah peraturan perusahaan, peraturan asrama, dan peraturan di Jepang. 

Orang yang melanggar aturan, baik dia orang Jepang atau orang asing akan 

mendapat hukuman. Sekali saja seseorang mendapatkan cap sebagai penjahat, 

maka tidak akan bisa terlepas dari cap itu. 

 

万引き・キセル・自転車の拾い乗りは犯罪です！許されませ

ん！ 

Mengutil, mengambil bagian dari sepeda, dan mencuri sepeda 

adalah kejahatan! Tidak diperbolehkan! 

残念なことですが、外国人の犯罪組織が実習生の皆さんをターゲットに犯罪に巻

き込むケースが増えています。同国人でも甘い誘いには乗ってはいけません！甘

い話には必ず落とし穴があります！自分で自分の身を守ってください！ 

Hal yang sangat disayangkan adalah, kasus dimana organisasi kriminal orang 

asing yang menargetkan peserta magang sebagai korban kejahatan semakin 

meningkat.  Anda tidak diperbolehkan mengikuti bujukan manis, bahkan dari 



orang satu bangsa sekalipun. 

Dalam bujukan manis itu pasti ada perangkap! Lindungi diri anda sendiri! 

パスポート、在留カードは組合・企業以外の人に渡してはいけ

ません！入管から直接提出を求められることはありません！あ

なたのパスポート、在留カードが狙われています！気をつけて

下さい！ 

Tidak boleh menyerahkan paspor, kartu ijin 

tinggal kepada orang-orang selain lembaga 

penerima dan perusahaan! Tidak ada petugas 

imigrasi yang memintanya langsung dari anda! 

Paspor dan kartu ijin tinggal anda dijadikan 

target! Berhati-hatilah! 

以 上 

 


