P E N G U M U M AN
SELEKSI PROGRAM MAGANG KE JEPANG TAHUN 2017
Nomor : 563 / 316
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan ini memberikan kesempatan kepada
Putra Aceh untuk mengikuti Seleksi Program Magang ke Jepang Tahun 2017 dengan
ketentuan sebagai berikut :
A. PERSYARATAN PEMAGANGAN IM JAPAN
1. PERSYARATAN KHUSUS
- Pria
- Usia Minimal 19 thn 6 bln dan maksimal 26 thn saat test seleksi (20 Maret 2017)
- Tidak buta warna (total/parsial) dan berkaca mata/kontaks lens
- Tidak bertato atau bekas tato
- Tidak bertindik atau bekas tindik
2. PERSYARATAN ADMINISTRASI
- KTP masa berlaku minimal 2 tahun ditempat seleksi diadakan, jika penduduk
pendatang
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Pencari Kerja (AK1)
- Akte Kelahiran
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja dibidang
teknik minimal 6 bulan bagi lulusan non teknik. Bagi lulusan SMK/STM (mesin,
otomotif, listrik, elektronika, las, teknik industri, bangunan, juru gambar, kimia, teknik
jaringan komputer TIDAK dipersyaratkan)
- Ijazah SD, SLTP, SLTA, dan D3/S1
- Raport SLTA
- Surat Permohonan mengikuti program magang ke Jepang bermaterai 6000
- Surat keterangan sehat dari dokter
- Surat izin orang tua/wali/istri
- Surat Rekomendasi dari Keuchik setempat untuk mengikuti program Magang ke
Jepang
- Surat pernyataan mengikuti Program Magang ke Jepang bermaterai 6000
- Surat pernyataan belum pernah ikut Program Magang ke Jepang bermaterai 6000
- Pas Photo 4x6 cm dan 3x4 cm berwarna merah @ 5 lembar
- Photo dengan keluarga berwarna berlatar belakang rumah ukuran 5 R sebanyak 3
lembar (tampak depan, belakang, samping kanan/kiri)
3. PERSYARATAN TEKNIS
- Minimal lulusan SLTA atau sederajat
- Lulus kesamaptaan tubuh
- Lulus tes matematika
- Lulus tes ketahanan fisik
- Lulus wawancara
- Lulus Medical Check Up (MCU)
B. TAHAPAN SELEKSI
1. PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI AWAL Pemeriksaan
administrasi awal oleh Panitia Provinsi
- Kelengkapan dokumen, dan
- Keaslian dokumen

2. KESAMAPTAAN TUBUH (CEK FISIK)
Oleh Tim (Pusat dibantu Provinsi)
- Tinggi badan minimal 160 cm
- Berat badan minimal 50 Kg
- Cacat tubuh, termasuk proporsi bentuk tubuh
- Patah tulang/bekas patah tulang
- Penyakit kulit (panu, kadas, kurap, dll)
- Gigi (tidak memakai gigi palsu dan gigi kawat/behel)
- Tidak berkacamata/kontak lensa
- Disfungsi organ tubuh
- Estetika
3. TES MATEMATIKA DASAR
Oleh Tim Pusat (Kemnaker dan IM Japan)
- Matematika dasar 20 soal dikerjakan dalam waktu 15 menit
- Minimal betul 14
4. TES KETAHAN FISIK
Oleh Tim (Pusat dibantu Provinsi)
- Lari 3 KM dalam waktu 15 menit
- Push Up 35 kali
- Sit Up 25 kali
5. WAWANCARA
Oleh Tim Pusat (Kemnaker dan IM Japan)
- Performance
- Wawasan
- Pengetahuan Umum
- Kemampuan Verbal
- Pengertian Program, Lama Program, Uang saku, Asuransi, Jenis Kejuruan, rencana
pasca magang, hak dan kewajiban peserta
6. TES KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)
Oleh rumah sakit/laboratorium klinik yang telah diakui oleh Kemnaker R.I, IM Japan
terdiri dari :
Pemeriksaan darah, urine, mata, faeses, paru-paru, narkoba, asam urat, ginjal,
HIV/AIDS dll
Seluruh tahapan tersebut (1 s.d 6) berlaku sistem Gugur
7. TEST BAHASA JEPANG
Sebelum melaksanakan tes bahasa Jepang, peserta yang telah lulus medical check up,
diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang secara mendiri selama ± 2 bulan.
Materi tes bahasa Jepang adalah Hiragana, Katagana, Kata Benda, Kata Kerja,
Kata Sifat, Kosa Kata dan Tata Bahasa Bab 1 s.d Bab 12 buku pelajaran IM Japan.
Peserta yang lulus tes bahasa Jepang akan dipanggil pelatihan pra pemberangkatan,
sedangkan bagi mereka yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang sebanyak
3 kali.
8. PEMBUATAN PASPORT
Dilaksanakan setelah lulus tes bahasa Jepang dan sebelum memasuki pelatihan pra
pemberangkatan yaitu :
- Pasport 48 Halaman
- Masa berlaku 5 tahun
C. TAHAPAN PELATIHAN PRA PEMBERANGKATAN
1. PELATIHAN PENDALAMAN MATERI
- Dilaksanakan di daerah (Banda Aceh) selama 9 hari (peserta minimal 30 orang),
apabila peserta kurang dari 30 orang akan digabungkan dengan pelaksanaan di
kota terdekat.
- Dilaksanakan pre tes terlebih dahulu
- Guru Bahasa Jepang disediakan oleh Pusat

2. PELATIHAN PRA PEMBERANGKATAN TAHAP I
- Dilaksanakan di daerah (Banda Aceh) selama 2 bulan
- Ruang belajar difasilitasi oleh panitia daerah
- Guru Bahasa Jepang disediakan oleh Pusat
- Evaluasi sikap peserta berlaku sistem gugur
3. PELATIHAN PRA PEMBERANGKATAN TAHAP II
- Dilaksanakan di Pusat (BBPLKLN Cevest Bekasi) selama 2 bulan
- Fasilitas ruang belajar disediakan oleh pusat
- Guru Bahasa Jepang disediakan oleh Pusat
- Akomodasi dan konsumsi dibiayai Pusat
- Evaluasi sikap peserta berlaku sistem gugur
- Seluruh dokumen persyaratan asli masih harus dibawa.
D.

TIP BAGI CALON PESERTA PEMAGANGAN SEBELUM MENDAFTAR
MENGIKUTI TES SELEKSI

DAN

1. Mempersiapkan perlengkapan administrasi asli dan foto copy
2. Jauhi narkoba dan obat-obatan terlarang sejenisnya
3. Mempersiapkan kondisi tubuh dan ketahanan fisik dengan cara :
- Mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat dan bersih
- Berlatih lari, push up dan sit up secara rutin
- Tidak merokok
- Menjaga kesehatan diri dari segala macam penyakit
4. Mendaftar langsung ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan (Disnaker setempat
atau LPK), tidak mewakilkan atau melalui perantara.
E.

JADWAL DAN TEMPAT PENDAFTARAN
Pendaftaran dibuka mulai hari ini dan ditutup tanggal 13 Maret 2017. Seleksi baru dapat
dilaksanakan apabila peserta yang mendaftar berjumlah minimal 150 orang.
Surat lamaran dapat juga diantar melalui Disnaker setempat, Lembaga Pelatihan Kerja yang
menyelenggarakan Pelatihan Bahasa Jepang atau diantar langsung ke Disnakermobduk
Aceh.
Berkas Lamaran dimasukan dalam map folder dengan ketentuan sebagai berikut :





F.

Warna MERAH untuk tamatan SLTA/SMK/D3/S1 Non Teknik
Warna KUNING untuk tamatan SMK Teknik
Warna HIJAU untuk tamatan D3 Teknik
Warna BIRU untuk tamatan S1 Teknik.

LAIN-LAIN
Informasi lainnya dapat diakses melalui website www.pemagangan.com,
www.disnakeracehprov.go.id atau contact person melalui Ivan (085260008206), Qifty
(082160227775)
Banda Aceh, 20 Januari 2017

CONTOH FORMAT SURAT-SURAT
KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN
SELEKSI PROGRAM MAGANG KERJA KE JEPANG
TAHUN 2017

CONTOH :
………, …………. 2017
Hal

: Permohonan Mengikuti
Program Magang Ke Jepang
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk Aceh
di
Banda Aceh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjaan

:
:
:
:

(nama calon peserta)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
Ex. Siswa

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan menerima saya sebagai salah satu
calon peserta pemagangan ke Jepang. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini turut saya lampirkan :
Surat Lamaran mengikuti program magang ke Jepang
Foto Copy KTP, KK, Ak1 dan Akte Kelahiran
Foto Copy sertifikat pelatihan (apabila ada)
SKCK dari Kepolisian
Foto copy ijazah SD, SMP , SMA/SMK dan D3/S1
Rapor SLTA
Sertifikat Latihan/Pengalaman Kerja bagi Non Teknik
Surat keterangan sehat dari dokter
Surat izin orang tua/wali/istri
Surat pernyataan belum pernah magang ke Jepang
Surat Pernyataan Mengikuti Program Magang ke Jepang
Surat Rekomendasi dari Geuchik/RT/RW/Lurah setempat
Foto dengan keluarga Keluarga berwarna berlatar belakang rumah
(tampak depan, belakang dan samping) ukuran 5 R (3 lembar)
14. Pas Photo latar belakang warna merah ukuran 4x6 dan 3x4 @ 5 lembar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, kiranya Bapak dapat menerima saya sebagai calon peserta
Magang ke Jepang. Atas berkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.
P e m o h o n,
(materai 6000)
(nama calon peserta)

CONTOH :
SURAT IZIN ORANG TUA /WALI/ISTRI*
UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjaan

:
:
:
:

(nama orang tua/wali/istri)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
………………….

Selaku orang tua/wali/istri dari * :
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjaan

:
:
:
:

(nama calon peserta)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
Ex. Siswa

Dengan ini mengetahui, menyetujui dan memberi ijin kepada anak/suami kami tersebut di atas
untuk mengikuti Program Pemagangan ke Jepang dan akan memberikan dukungan sepenuhnya serta
bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu hal selama mengikuti Program Pemagangan sejak awal
sampai dengan akhir program selesai (tiga tahun).
Demikian surat ijin ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
………, …………. 2017

(nama orang tua/wali/istri)
* pilih salah satu

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENGIKUTI PROGRAM MAGANG KE JEPANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjaan

:
:
:
:

(nama calon peserta)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
Ex. Siswa

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya belum pernah mengikuti program Pemagangan
ke Jepang yang dilaksanakan oleh Kemnaker R.I – IM Japan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan sesungguhnya, apabila dikemudian hari
ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dikeluarkan dari program
Pemagangan ke Jepang dan bersedia dituntut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengetahui
Orang tua/Wali/Istri *

………, …………. 2017
Yang menyatakan,
(materai 6000)

…………………….
* pilih salah satu

(nama calon peserta)

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat, Tgl. Lahir
Agama
Asal Provinsi

:
:
:
:

(nama calon peserta)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
………………….
Aceh

Dengan ini menyatakan seseungguhnya bahwa saya mematuhi persyaratan administrasi dan fisik
secara normative seperti yang telah ditetapkan dalam Program Pemagangan ke Jepang, yaitu :
1. Persyaratan normative antara lain meliputi:
a. Tidak cacat fisik
b. Tidak bertatto/memiliki bekas tattoo;
c. Tidak buta warna total/parsial;
d. Tidak berkacamata (minus, plus, silindris);
e. Tidak memiliki / mengidap penyakit;
f. Tidak memiliki tindik;
g. Tinggi badan minimal 160 cm, berat badan minimal 50 kg;
h. Belum pernah mengikuti training di Jepang (dari program manapun);
i. Menyerahkan biaya : uang saku awal, visa dan airport tax.
2. Bilamana saya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan medical check-up, saya bersedia
melakukan medical check-up ulang selama mengikuti Pelatihan Pra Pemberangkatan di BLK
Kementerian Ketenagakerjaan R.I. (BBPLKLN Cevest);
3. Apabila saya dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti Pelatihan Pra Pemberangkatan ternyata
terdapat penyimpangan dari persyaratan fisik dan administrasi tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi dari penyelenggara program ini, antara lain :
a. Dibatalkan kelulusannya mengikuti Program Pemagangan ke Jepang;
b. Dikembalikan ke daerah asal dengan biaya sendiri;
c. Sanggup menerima segala resiko atau mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak
penyelenggara.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui
Orang tua/Wali

………, …………. 2017
Yang menyatakan,
(materai 6000)

#REF!

(nama calon peserta)

CONTOH :

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI
Nomor :

Kepala Desa / Geuchik ................ Kecamatan .................. Pemerintah Kab/Kota .................,
dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjaan

:
:
:
:

(nama calon peserta)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
(lengkap / sesuai dengan KTP)
Ex. Siswa

Benar nama diatas adalah merupakan warga/penduduk kami yang berdomisili sebagaimana alamat diatas, dan
selama menjadi warga kami, yang bersangkutan telah menunjukan sebagai pribadi yang baik.
Atas dasar tersebut, maka kami merokemendasikan yang bersangkutan untuk dapat mengikuti Program
Pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan R.I dan IM Japan.
Demikian Rekomendasi ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka kami siap untuk
memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan.
………, …………. 2017
Geuchik .................................................
Kecamatan .............................................
(tanda tangan & stempel)
(nama geuchik)

