
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

(Kenichi Yoshikawa) 

8/10、Setelah bertemu di ruang konferensi, MVP 

diumumkan. Dari magang, Firmansyah, yang 

antusias tentang betapa panasnya itu dan siapa 

yang diberi prioritas tertinggi pada karyawan 

lain, Dan dari Jepang, Shinichi Ariura, manajer 

umum departemen bisnis renovasi, dipilih untuk 

dukungannya dan berbagai aspek 

dukungannya. MVP berikutnya akan diumumkan 

pada hari Sabtu, 9/14 Kali ini, orang-orang itu 

sendiri terkejut, Mencemooh terjadi sebagai 

lelucon dari beberapa karyawan. Saya ingin 

mereka bekerja keras agar pemilihan ini tidak 

menjadi gila. 

satu setengah tahun setelah 

berkencan, dan akan menikah 

pada tanggal 31 bulan ini.  Istri 

saya adalah wanita yang baik dan 

peduli yang menjalani kehidupan 

yang bahagia setiap hari.  

Sebagai tujuan masa depan, kami 

akan membangkitkan Divisi 

Renovasi sehingga kami dapat 

meninggalkan rekam jejak yang 

baik sambil menonton Direktur 

Ariura dan membawa istrinya 

dalam perjalanan setahun sekali! 

8/1 Seorang pendatang baru yang kuat bergabung dengan 

Divisi Renovasi. Saya bertanya kepadanya tentang 

antusiasmenya, termasuk perkenalannya. －Senang 

bertemu denganmu! Saya Kenichi Yoshikawa, karyawan 

baru. Kali ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang 

diri saya.  Lahir dan dibesarkan di Prefektur Shiga, saya 

dibesarkan dengan cinta orangtua saya sejak kecil.  

Ketika dia berusia 2 tahun, dia terlalu imut dan muncul 

sebagai model di sebuah majalah bernama "Chick Club". 

Ketika saya masih seorang mahasiswa, saya bekerja keras 

untuk kegiatan basket di klub dan pekerjaan paruh waktu 

di restoran. Selama masa ini, kegiatan dan pengalaman 

klub melalui pekerjaan paruh waktu menjadi bagian 

penting dari kehidupan. Setelah lulus dari sekolah 

menengah, saya bekerja selama 7 tahun sebagai perusahaan 

manufaktur di sebuah perusahaan di Prefektur Shiga.  Saya 

bertemu istri saya saat ini, Aika, melalui perkenalan seorang 

teman biasa, dan kencan dimulai. Bergabung satu setengah 

tahun setelah berkencan, dan akan menikah pada tanggal 31 

bulan ini.  Istri saya adalah wanita yang baik dan peduli 

yang menjalani kehidupan yang bahagia setiap hari.  

Sebagai tujuan masa depan, kami akan membangkitkan 

Divisi Renovasi sehingga kami dapat meninggalkan rekam 

jejak yang baik sambil menonton Direktur Ariura dan 

membawa istrinya dalam perjalanan setahun sekali! 
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Setelah pertemuan dan pengumuman MVP, 

akuntan pajak Kenta Ishiguro memberikan kuliah 

tentang manajemen perusahaan. Temanya 

adalah "Teori dan sempoa" yang ditulis oleh Eiichi 

Shibusawa, seorang pengusaha bernama "Bapak 

Kapitalisme Jepang". Kuliah dimulai dengan 

"Untuk perusahaan apa ada" dan "Apa itu 

kebahagiaan bagi manusia", Saya belajar bahwa 

prinsip-prinsip manajemen adalah antropologi 

dan akuntansi. Juga, jika Anda tidak 

memilikinya, Anda dapat membuat karyawan 

dan pelanggan tidak senang, Semua orang 

mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan manusia dan 

akuntansi. Pada akhirnya, kuliah ditutup dalam 

bentuk "Ayo bekerja dengan serius dan 

bersenang-senang!" Banyak pertanyaan 

manufaktur di sebuah perusahaan di 

Prefektur Shiga.  Saya bertemu istri saya 

saat ini, Aika, melalui perkenalan seorang 

teman biasa, dan kencan dimulai. Bergabung 

satu setengah tahun setelah berkencan, dan 

akan menikah pada tanggal 31 bulan ini.  

Istri saya adalah wanita yang baik dan 

peduli yang menjalani kehidupan yang 

bahagia setiap hari.  Sebagai tujuan masa 

depan, kami akan membangkitkan Divisi 

Renovasi sehingga kami dapat meninggalkan 

rekam jejak yang baik sambil menonton 

Direktur Ariura dan membawa istrinya dalam 

perjalanan setahun sekali! 

saya adalah wanita yang baik dan peduli yang 

menjalani kehidupan yang bahagia setiap hari.  

Sebagai tujuan masa depan, kami akan 

membangkitkan Divisi Renovasi sehingga kami dapat 

meninggalkan rekam jejak yang baik sambil 

menonton Direktur Ariura dan membawa istrinya 

dalam perjalanan setahun sekali! Setelah bergabung 

dengan perusahaan untuk sementara waktu, General 

Manager Ariura telah menerima evaluasi bahwa ‟Saya 

dapat mencatat dan belajar setiap kali ada hal.”

Suatu hari, Tuan dan Nyonya Yoshikawa mengunjungi 

perusahaan dengan oleh-oleh. Pak Aika memberi kami 

surat yang sangat sopan kepada presiden, termasuk 

salam musiman.  Semua karyawan sama-sama ‟

terkesan dengan kenyataan bahwa mereka cantik 

dan peduli.” Ken Yoshikawa, lakukan yang terbaik! 

Kapitalisme Jepang". Kuliah dimulai dengan "Untuk perusahaan apa ada" 

dan "Apa itu kebahagiaan bagi manusia", Saya belajar bahwa prinsip-

prinsip manajemen adalah antropologi dan akuntansi. Juga, jika Anda 

tidak memilikinya, Anda dapat membuat karyawan dan pelanggan tidak 

senang, Semua orang mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan manusia dan akuntansi. Pada akhirnya, 

kuliah ditutup dalam bentuk "Ayo bekerja dengan serius dan bersenang-

senang!" Banyak pertanyaan diajukan selama sesi tanya jawab, yang 

merupakan keberhasilan besar yang sangat melebihi waktu yang 

dijadwalkan sebelumnya. Terima kasih banyak, Kenta Ishiguro. 

（Kenta Ishiguro memberikan kuliah） 

（Ariura、Firmansyah, Presiden Maeda） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suvenir dan surat) 

Juli Bagus Orang Pengumuman! 

 

Belajar dari Ishiguro, akuntan pajak! 

 

M’s Hold Surat kabar Vol.7 



Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang sejarah perang 

Jepang? Hal yang paling akrab tampaknya adalah Perang Asia 

Timur Besar (Perang Pasifik) yang dimulai pada tahun 1941. 

Pada tahun 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 8/6 

dan di Nagasaki pada 8/9. Dalam lima tahun setelah 

pemboman atom, sekitar 200.000 orang tewas di Hiroshima 

dan sekitar 140.000 di Nagasaki, termasuk anak-anak, wanita, 

dan orang tua. Rata-rata usia para penyintas bom atom telah 

melampaui 82 tahun, dan jumlah orang yang meneruskan 

pengalaman buruk ini kepada generasi mendatang semakin 

menurun dari tahun ke tahun. Tidak setiap hari. Saya ingin 

Anda memikirkan perdamaian di bulan Agustus saja. Jangan 

lupa bahwa kita ada sekarang dengan mengorbankan para 

pendahulu kita.  Jika setiap orang berpikir sedikit demi sedikit, 

dunia menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Sementara itu, 

beberapa negara, termasuk Jepang, memperburuk hubungan 

mereka dengan negara lain. 

（左から、有浦、フィルマン、前田社長） 

(Kuil Yasukuni) 

yang sangat baik mengajarkan cara menangkap ikan 

gurame. Para siswa belajar metode logis setelah mengalami 

kegagalan yang dapat diterima. Sisi pembelajaran tidak 

cukup baik untuk menunggu bimbingan, dan tidak akan ada 

pertumbuhan kecuali Anda memiliki kebiasaan untuk 

berpikir dan bertindak sendiri.   Bagian ini adalah cara 

menangkap ikan gurame dalam arti luas. Semuanya bisa 

diterapkan pada hubungan antara bawahan dan supervisor. 

Bos berpikir bawahannya adalah anak saya. Bawahan harus 

selalu mempertimbangkan pikiran bos. Keduanya 

membutuhkan penyembunyian dan intensitas.  

(Mahasiswa mengikuti kuliah) 

（熱心にメモをとる岡野涼輝） 

pendahulu kita. Jika setiap orang berpikir sedikit demi 

sedikit, dunia menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. 

Sementara itu, beberapa negara, termasuk Jepang, 

memperburuk hubungan mereka dengan negara lain. 

Perang mungkin pecah di suatu tempat besok. Mari kita 

pikirkan karena ini adalah era seperti itu. Belajar sekarang 

karena sekarang 74 tahun setelah perang berakhir. Anda 

tidak harus menjadi orang yang berpengalaman perang. 

Adalah tugas kita untuk meneruskan pengalaman tragis ini 

kepada generasi mendatang. Jepang merayakan ulang 

tahun ke 74 dari akhir perang. Saya berharap bahwa era 

yang disebut pasca perang akan terus berlanjut. yang disebut pasca perang akan terus 

berlanjut. Semua karyawan 

membungkam keheningan bagi 

mereka yang meninggal dalam perang. 

"Ajari aku cara menangkap ikan, bukan memberi ikan" ＂Jika 

Anda memberi makanan kepada orang yang lapar, maka Anda 

akan lapa, Jika Anda mengajari mereka cara mengambil 

makanan, mereka bisa makan seumur hidup.“Jika Anda benar-

benar memikirkan orang lain, itu yang terakhir, dan pemimpin 

ingin seperti ini. Saya tidak berpikir ada orang tua yang hanya 

mengajarkan jawaban untuk pekerjaan rumah anak saya, tetapi 

ini sama di masyarakat dan perusahaan. Seorang pemimpin 

yang sangat baik mengajarkan cara menangkap ikan gurame. 

Mulai September, trainee praktek kerja Indonesia akan 

bergabung dengan divisi sementara. Oleh karena itu, kali ini, 

kami pergi mengunjungi Shiga International Business Support 

Cooperative (SKS), organisasi penerimaan dan pengiriman 

mereka, untuk memperdalam dunia magang teknis. Sekitar 25 

peserta pelatihan menghadiri kuliah ketika menuju ke ruang 

kelas. Ceramah kali ini adalah [Belajar Bahasa Jepang], di mana 

satu orang menulis buku harian dalam bahasa Jepang dan 

instruktur guru memperbaikinya sambil membagikannya 

kepada semua orang. Selain itu, kuliah tentang kehidupan 

sehari-hari seperti pemisahan sampah dan peraturan Jepang, 

Kuliah tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan kuliah 

tentang hukum Jepang direncanakan pada akhir kursus. 

Mereka tampaknya mengelola kuliah ini pada jadwal hari kerja 

dari jam 9:00 sampai jam 18:00 selama sekitar satu bulan. 

Yang paling mengejutkan adalah sikap terhadap belajar. 

Meskipun kuliah panjang dari pagi hingga sore, saya tidak 

bisa melihat perasaan "selesai" sama sekali. Pak Akie 

Matsuda, yang bertanggung jawab atas perusahaan kami, 

berbicara dengan gembira., “ Orang Indonesia memiliki 

banyak magang yang tidak ditemukan dalam bahasa 

Jepang modern. Banyak peserta magang adalah anak di 

bawah umur yang meninggalkan orang tua mereka dan 

datang ke Jepang untuk belajar. Sulit untuk mempelajari 

budaya, bahasa, dan pekerjaan yang berbeda dari negara 

asal Anda, dan saya pikir saya tidak perlu khawatir atau 

khawatir. Jika Anda dapat berkomunikasi sebanyak 

mungkin sejak Anda datang ke Jepang dan 

mengirimkannya ke perusahaan, Anda dapat mengatasi 

kecemasan dan kekhawatiran peserta pelatihan. ” 

mengirimkannya ke perusahaan, 

Anda dapat mengatasi kecemasan 

dan kekhawatiran peserta 

pelatihan. ” 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya! Fokus M’s! ! ~ Magang teknis ~ 

Kata-kata ayah  


