
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

Sebagai inisiatif untuk keselamatan, Divisi 

Sementara bekerja pada tiga hal. Yang pertama 

adalah pertemuan mingguan. Kami melakukan 

pendidikan keselamatan di pertemuan. Kami berbagi 

kecelakaan yang terjadi di tempat lain, meningkatkan 

kesadaran tentang keselamatan, dan mengerjakan 

tindakan. Yang kedua adalah postingan dewan KY 

(Bahaya Aktivitas Prediksi Tabel). Bahayanya 

dikonfirmasi ulang dengan memposting papan KY 

sehingga dapat dilihat oleh pelanggan dan 

pelanggan. Yang ketiga adalah pemeriksaan di 

tempat sesekali. Cara mengatur perancah, tentu 

saja, pastikan bahwa Anda memiliki respons suara 

dan konfirmasi kaki yang tepat, dan bahwa Anda 

tidak bekerja dalam posisi yang tidak masuk akal. 

Dengan melakukan hal-hal ini, kesadaran karyawan 

tentang keselamatan telah berubah, yang mengarah 

pada penghargaan. Terima kasih banyak. Divisi 

sementara akan dapat mencapai hasil yang sangat baik 

lagi tahun ini. 

 

(Direktur Okano) 

7/13 Setelah pertemuan kami, kami memberikan presentasi 

MVP pada bulan Juni di ruang konferensi kami. Sebanyak tiga 

peserta magang dan Jepang dipilih kali ini. Dari para murid, 

Aji Mas Agung, yang memiliki senyum manis dan bekerja 

keras, Dan dari orang Jepang, saya bekerja keras untuk 

membuat gambar dan dengan departemen kerja sementara, 

Masato Ogura, yang selalu bekerja dengan waktu dalam 

pikiran, Akhirnya, Yuka Shimazu, Departemen Manajemen, 

yang telah mendukung Divisi Konstruksi Sementara dan 

Divisi Reformasi di belakang layar, telah dipilih untuk 

melakukan yang terbaik untuk bekerja sendiri. Pemenang 

diberikan sertifikat dan hadiah uang. MVP bulan depan akan 

diumumkan pada hari Sabtu, 10 Agustus. 

 

（Shimazu、Aji、Ogura、Presiden Maeda） 

7/6 Departemen Konstruksi Sementara menerima 

penghargaan dari Sumitomo Forestry Hometec Co., Ltd. Yang 

pertama adalah tentang manajemen keselamatan 

menyeluruh sebagai suatu kelompok. Yang kedua adalah 

tentang sikap kerja yang sopan dan tulus sebagai manajer 

umum, Ryoki Okano. Dari perusahaan kami, Shinichi Ariura, 

Manajer Umum, Divisi Renovasi, bertindak sebagai presiden, 

dan Ryoki Okano dari Divisi Sementara, Tomohito Wada, 

Yoshino Fuse, dan Mari Ogura menghadiri upacara 

penghargaan. Di panggung, Ariura berkata: Terima kasih 

banyak. Kami sangat senang menerima penghargaan 

sambil secara menyeluruh menerapkan upaya 

keselamatan kami. Saya pikir tidak berkompromi tentang 

keselamatan adalah menghargai orang-orang yang 

terlibat dengan kami. Saya akan melakukan yang terbaik 

mulai sekarang. Okano juga berkata: Saya sangat senang 

menerima penghargaan sebagai individu atau kelompok 

tidak hanya untuk kekuatan saya sendiri tetapi juga 

karena setiap anggota berusaha. Sebagai inisiatif untuk 

keselamatan, Divisi Sementara bekerja pada tiga hal. 

Yang pertama adalah pertemuan mingguan. Kami 

melakukan pendidikan keselamatan di pertemuan. Kami 

berbagi kecelakaan yang terjadi di tempat lain, 

meningkatkan kesadaran tentang keselamatan, dan 

mengerjakan tindakan. Yang kedua adalah postingan 

dewan KY (Bahaya Aktivitas Prediksi Tabel). Bahayanya 

dikonfirmasi ulang dengan memposting papan KY 

sehingga dapat dilihat oleh pelanggan dan pelanggan. 

Yang ketiga adalah pemeriksaan di tempat sesekali. Cara 

mengatur perancah, tentu saja, pastikan bahwa Anda 

memiliki respons suara dan konfirmasi kaki yang tepat, 

dan bahwa Anda tidak bekerja dalam posisi yang tidak 

masuk akal. Dengan melakukan hal-hal ini, kesadaran 

karyawan tentang keselamatan telah berubah, yang 

mengarah pada penghargaan. Terima kasih banyak. Divisi 

sementara akan dapat mencapai hasil yang sangat baik lagi 

tahun ini. 

 

7/21, Ada pemilihan di Jepang. Saya ingin mengatakan, "Kaum 

muda pergi untuk memilih." Suatu hari, saya melihat banyak 

orang tua di depan stasiun mendengarkan pidato seorang 

kandidat. Mengapa politisi populer di kalangan lansia? Itu 

mudah. Karena orang muda tidak memilih, para politisi lebih 

menyukai orang tua dan mengabaikan orang muda. Jika Anda 

seorang politisi, Anda tidak dapat memikirkan manifes yang 

menyatakan bahwa seorang pemilih yang tidak memilih Anda 

akan senang. Orang muda yang tidak memilih sering 

mengatakan "tidak ada uang" dan "gelap di masa depan" adalah 

wiraswasta. Belum terlambat sekarang. Mari kita memilih tanpa 

mengatakan "Saya tidak punya waktu" atau "Saya tidak tahu 

siapa yang harus dipilih". 

 

wiraswasta. Belum terlambat sekarang. 

Mari kita memilih tanpa mengatakan 

"Saya tidak punya waktu" atau "Saya 

tidak tahu siapa yang harus dipilih". 

 （Trash Ranger menatap poster pemilihan） 

menerima penghargaan sebagai 

individu atau kelompok tidak hanya 

untuk kekuatan saya sendiri tetapi 

juga karena setiap anggota berusaha. 

Sebagai inisiatif untuk keselamatan, 

Divisi Sementara bekerja pada tiga hal. 

Yang pertama adalah pertemuan 

mingguan. Kami melakukan pendidikan 

keselamatan di pertemuan. Kami 

berbagi kecelakaan yang terjadi di 

tempat lain, meningkatkan kesadaran 

tentang keselamatan, dan 

mengerjakan tindakan. Yang kedua 

adalah postingan dewan KY (Bahaya 

Aktivitas Prediksi Tabel). Bahayanya 

dikonfirmasi ulang dengan memposting 

papan KY sehingga dapat dilihat oleh 

pelanggan dan pelanggan. Yang ketiga 

adalah pemeriksaan di tempat sesekali. 

Cara mengatur perancah, tentu saja, 

pastikan bahwa Anda memiliki respons 

suara dan konfirmasi kaki yang tepat, 

dan bahwa Anda tidak bekerja dalam 

kesadaran tentang keselamatan, dan mengerjakan 

tindakan. Yang kedua adalah postingan dewan KY 

(Bahaya Aktivitas Prediksi Tabel). Bahayanya 

dikonfirmasi ulang dengan memposting papan KY 

sehingga dapat dilihat oleh pelanggan dan 

pelanggan. Yang ketiga adalah pemeriksaan di 

tempat sesekali. Cara mengatur perancah, tentu saja, 

pastikan bahwa Anda memiliki respons suara dan 

konfirmasi kaki yang tepat, dan bahwa Anda tidak 

bekerja dalam posisi yang tidak masuk akal. Dengan 

melakukan hal-hal ini, kesadaran karyawan tentang 

keselamatan telah berubah, yang mengarah pada 

penghargaan. Terima kasih banyak. Divisi sementara 

akan dapat mencapai hasil yang sangat baik lagi tahun 

ini. 

 

diberikan sertifikat dan hadiah uang. 

MVP bulan depan akan diumumkan 

pada hari Sabtu, 10 Agustus. 
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Juni Bagus Orang Pengumuman! Ayo kita semua pergi untuk pemilihan! 
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adalah hari latihan terakhir sebelum konvensi nasional futsal diadakan di 

Nagasaki. Presiden kita, Takenori Maeda, dengan penuh semangat 

menuju ke lapangan futsal, mengenakan spike untuk sepak bola dan 

berdiri di pengadilan. Pada saat ini, presiden memperhatikan bahwa 

pengadilan tergelincir secara tidak normal, dan memperingatkan orang-

orang tentang lelucon yang mengatakan, "Jika Anda terluka sebelum 

turnamen, tidak apa-apa." Beberapa menit setelah memulai latihan, 

ketika presiden menembak, ada rasa sakit di kaki kiri yang belum pernah 

saya alami sebelumnya. Saya pergi ke rumah sakit dengan rasa sakit dan 

hampir pingsan, tetapi sebagai hasil pemeriksaan medis, saya didiagnosis 

menderita "patah tulang". Direktur, yang dinilai membutuhkan operasi, 

diberhentikan setelah 5 hari dirawat di rumah sakit. "Itu adalah saat 

yang tepat untuk melihat kembali berbagai hal selama periode rawat 

inap, tetapi bahkan jika saya menerima satu juta yen untuk operasi, 

saya tidak ingin melakukannya lagi," kata presiden yang meratap 

ketika melihat tanda operasi yang menyakitkan. Sepertinya butuh tiga 

bulan untuk pulih. 

 

 

7/7、Tes Kecakapan Bahasa Jepang (JLPT) dilakukan. Empat 

peserta magang dari perusahaan kami mengikuti ujian, dan di 

LINE masing-masing mengomentari ujian dengan "Itu sulit". 

Kami sepenuhnya mendukung kualifikasi karyawan kami, dan 

kami membayar semua yang terkait dengan kualifikasi, 

termasuk materi dan biaya ujian yang diperlukan untuk 

kualifikasi. Mengapa Anda meminta kualifikasi.... Presiden 

Takenori Maeda mengatakan sebagai berikut.: Jumlah trainee 

praktek kerja yang datang ke Jepang akan terus 

bertambah. Hanya keterampilan bekerja dan belajar sama 

dengan siswa lainnya. Saya ingin mereka meninggalkan 

sesuatu setelah meninggalkan pelatihan dan kembali ke 

rumah, dan memiliki pengalaman yang membuat saya 

berpikir bahwa baik bagi saya untuk bekerja di 

perusahaan bernama Emshold di Jepang. Kualifikasi itulah 

yang dibutuhkan di sana.   Dengan memperoleh 

kualifikasi, Anda akan sangat menguntungkan ketika Anda 

mendapatkan pekerjaan di Indonesia, dan Anda juga akan 

memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan Jepang. 

Tentu saja bukan hanya dalam perburuan pekerjaan dan 

pekerjaan yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang 

lain, tetapi juga merupakan senjata yang hebat dalam 

kehidupan.   "Luar biasa bagaimana orang Indonesia 

berbicara bahasa Jepang!"   Beberapa perusahaan 

memberikan perlakuan buruk untuk trainee praktek kerja. 

Perusahaan kami adalah kantor tempat semua orang mulai 

dengan presiden dan semua orang berpikir seperti keluarga, 

dan selalu tertawa. Ini membuat orang di sekitar Anda, 

termasuk perusahaan, bahagia. Nah, hasil ujian ini akan 

dikirim ke perusahaan pada awal September. Bisakah magang 

tercinta terbang sangat? Saya akan memberi tahu Anda lagi. 

 

(Presiden Maeda) 

(Peserta pelatihan yang ceria) 

Dari bulan lalu di Jepang, Taro Aso, ketua keuangan, 

membuat berbagai pernyataan tentang "masalah pensiun". 

Singkatnya, masalah ini adalah kesalahpahaman 

masyarakat. Telah diketahui sejak awal bahwa pensiun tidak 

mencakup semua biaya hari tua. Tergantung pada jenis dan 

jumlah pensiun yang telah Anda bayarkan, pensiun hanya 

beberapa. Ini mirip dengan rekening tabungan. Selain itu, 

pendapatan bulanan rata-rata termasuk pensiun pasangan 

berusia 65 tahun ke atas adalah sekitar 210.000 yen. Dan 

pengeluaran rata-rata sekitar 260.000 yen. Ada perbedaan 

sekitar 50.000 yen. Apakah Anda menghabiskan uang 

sejauh ini ....  

Jika setiap orang sadar, adalah mungkin untuk hidup 

200.000 yen sebulan. Saya ingin orang-orang dari 

masyarakat belajar lebih banyak. 

 

terbang sangat? 

Saya akan memberi 

tahu Anda lagi. 

yang tepat untuk melihat kembali berbagai hal 

selama periode rawat inap, tetapi bahkan jika 

saya menerima satu juta yen untuk operasi, saya 

tidak ingin melakukannya lagi," kata presiden yang 

meratap ketika melihat tanda operasi yang 

menyakitkan. Sepertinya butuh tiga bulan untuk 

pulih. 

 

bulanan rata-rata termasuk pensiun pasangan berusia 65 tahun 

ke atas adalah sekitar 210.000 yen. Dan pengeluaran rata-rata 

sekitar 260.000 yen. Ada perbedaan sekitar 50.000 yen. Apakah 

Anda menghabiskan uang sejauh ini .... Jika setiap orang sadar, 

adalah mungkin untuk hidup 200.000 yen sebulan. Saya ingin 

orang-orang dari masyarakat belajar lebih banyak. 

 

7/1 Hari ini 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi di rumah, di kamar, dan di meja mencerminkan kehadiran di 

hatiku. Di antara orang-orang yang tidak dapat menyingkirkan 

mereka, banyak yang memiliki penyakit mental.   Bukankah itu 

manifestasi penyakit mental yang orang-orang yang suka 

membersihkan tiba-tiba mengisi rumah dengan sampah? Jika Anda 

memiliki banyak pekerjaan, masalah, dan masalah, Anda mungkin 

akan mengalami kehilangan kemampuan untuk mengatur semua hal. 

Ketika lingkungan Anda tertata dengan rapi, pikiran Anda terasa 

seperti sedang sehat, dan pikiran Anda menjadi hidup. Jika Anda 

memiliki sakit hati atau kecemasan, sebaiknya Anda mengatur 

lingkungan Anda sendiri. Jika Anda berpikir bahwa Anda ingin 

menjadi cantik, ketika Anda selesai menggunakannya, itu hanya 

untuk membersihkan. Bahkan jika Anda berpikir itu tidak efisien, 

bukan karena Anda akan menggunakannya lagi, mari biasakan untuk 

kembali setiap kali Anda menggunakannya dan menjadi manusia 

yang disukai oleh Tuhan. 

 

 

Kata-kata ayah  

Magang, raih mimpimu! ~Tangkap Mimpi! ~ 

kualifikasi, Anda akan sangat menguntungkan ketika Anda 

mendapatkan pekerjaan di Indonesia, dan Anda juga akan 

memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan Jepang. 

Tentu saja bukan hanya dalam perburuan pekerjaan dan 

pekerjaan yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang 

lain, tetapi juga merupakan senjata yang hebat dalam 

kehidupan.   "Luar biasa bagaimana orang Indonesia 

berbicara bahasa Jepang!"   Beberapa perusahaan 

memberikan perlakuan buruk untuk trainee praktek kerja. 

Perusahaan kami adalah kantor tempat semua orang mulai 

dengan presiden dan semua orang berpikir seperti keluarga, 

dan selalu tertawa. Ini membuat orang di sekitar Anda, 

termasuk perusahaan, bahagia. Nah, hasil ujian ini akan dikirim 

ke perusahaan pada awal September. Bisakah magang tercinta 

terbang sangat? Saya akan memberi tahu Anda lagi. 

 

 


