
 Para Peserta Pemagangan 

 Jika Anda menghadapi kesulitan, OTIT siap menerima konsultasi 

 

 

 

 

● Anda masih Ingin melanjutkan pekerjaan, tetapi tidak dapat lanjutkan. 

Masa perjanjian pemagangan belum selesai, tetapi disuruh pulang ke negaranya 

padahal Anda masih ingin melanjutkan pemagangan kerja teknis di Jepang. Konsultasi 

dalam Bahasa Ibu meminta agar melaporkannya secepat mungkin. (Jika sudah berada di 

bandara untuk dipulangkan Anda bisa meminta bantuan langsung kepada petugas 

Imigrasi di bandara pada saat mengurus keberangkatannya.) 

Selain ini, apabila anda mengalami kesulitan karena dikeluarkan dengan sengaja dari 

perusahaan penerima atas alasan pribadi, harap hubungi ke Konsultasi Bahasa 

Indonesia. 

※  Jika pemagang kerja teknis menghadapi kesulitan untuk menjalankan pekerjaan di tempat 

kerjanya, maka lembaga supervisi dan pelaksana pemagangan harus mencarikan tempat kerja 

baru dan ini sudah menjadi kewajibannya. Tidak boleh pulangkannya secara paksa dan ini sudah 

diatur dalam UU Pemagangan Kerja Teknis di Jepang.  Apabila lembaga supervisi atau pelaksana 

pemagangan mempunyai alasan yang tidak bisa memcarikan pekerjaan baru untuk pemagang 

kerja teknis OTIT juga akan membantu Anda.  

 

● Jika pekerjaan Anda tidak sesuai dengan kontrak 

Jika Anda mempunyai masalah di tempat kerjanya, misalnya pekerjaan Anda tidak 

sesuai dengan perjanjiannya sebelum datang ke Jepang, upah tidak sesuai dengan surat 

persyaratan kerja, upah lembur tidak dibayar, sedang mengalami penindasan atau 

kekerasaan di tempat keja, itu menduga adanya perbuatan melanggar hukum. Konsultasi 

dalam Bahasa Ibu bisa menerima konsultasi terhadap masalah-masalah di tempat kerja 

Anda. 

 

● Jika Anda ditawarkan upah lebih besar dari orang lain 

  Meskipun berminat tawarannya janganlah Anda langsung percaya kepada iklan 

lowongan kerja di situs jejaring sosial atau SNS dari orang lain dengan tawaran seperti, 

gaji lebih besar, upah dibayar lebih dahulu atau fasilitas lebih lengkap. Mereka pasti 

berniat memperdayakan Anda demi keuntungannya dan akibatnya nanti Anda terlibat 

kasus kriminal atau bisa juga dipalak uang. Jika Anda mendapat tawaran seperti ini 

Konsultasi dalam Bahasa Ibu tetap meminta agar melaporkannya. 

 

Kami akan membantu dengan bahasa ibu supaya para pemagang kerja teknis 

dapat menjalankan pola hidup sehat selama di Jepang 

【Konsultasi dalam Bahasa Ibu】https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/ → situs 



 Walaupun Anda nekat melarikan diri dari tempat kerjanya dengan menerima 

tawaran manis tidak akan menyelesaikan masalah apalagi status Anda menjadi 

pelanggar terhadap peraturan perundang-undangan dan kemungkinan juga 

terlibat kasus kriminal. Pada saat mengalami kesulitan konsultasi dulu dengan 

“Konsultasi dalam Bahasa Ibu”. 

 

 

 




