
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

(Steripower  J-BOY) 

16 November, pengumuman MVP 

bulanan dibuat di ruang 

pertemuan setelah pertemuan 

laporan keuangan bulanan.   

（Presiden Maeda, Fuse, Karno, Firmansyah） 

Saya pikir banyak orang menderita pilek 

di musim dingin. Kali ini, kami akan 

memperkenalkan produk yang bagus 

untuk orang-orang seperti itu. Namanya 

"Steripower". Saya pikir banyak orang 

akan mendengarnya untuk pertama 

kalinya, tetapi telah diperkenalkan di 

rumah sakit, hotel, restoran, dll selama 

beberapa tahun, dan sekarang mulai 

digunakan di rumah. 

Anda dapat membelinya dengan harga 1/10. Untuk 

menggunakannya, campur Steripower dengan air, masukkan ke 

dalam botol semprot dan tiup ke tempat Anda peduli. Ini saja 

sudah cukup dapat mendisinfeksi dan menghilangkan bau 

badan. Namun, metode penggunaan yang paling efisien adalah 

untuk mendisinfeksi dan menghilangkan bau busuk seluruh 

ruangan di mana virus dan bau terkait dengan menggunakan 

sprayer pembersih ruang (J-BOY) yang juga memiliki fungsi 

pelembab. Kenichi Yoshikawa, yang saat ini menggunakan di 

rumah, mengatakan "Saya adalah penggemar J-BOY. Saya tidak 

memiliki gejala flu sejak saya mulai menggunakannya di rumah. 

Juga, untuk memberi tahu lebih banyak orang tentang 

keindahan Sterripower, kami akan memperkenalkan Sterripower 

(J-BOY) ketika kami berbicara dengan perusahaan dan 

masyarakat umum yang memiliki keunggulan. Saya diizinkan 

melakukannya." Faktanya, beberapa perusahaan mitra dan 

pelanggan kami yang menggunakan Steripower (J-BOY) 

mengatakan, "Karena seluruh keluarga menjadi semakin kecil 

kemungkinannya terkena flu sejak menggunakan J-BOY," "Gejala 

anak-anak dengan asma Sudah banyak menerima pendapat.これ

だけで充分に除菌・消臭ができる。しかし、最も効率的な使用方法

は、加湿機能も備えた空間洗浄噴霧器(J-BOY)を使うことで、ウィルス

や匂いの気になる部屋全体を除菌・消臭することである。現在、自宅

でも使用しているリフォーム事業部兼ステリパワー特別営業員・吉川

賢一は「私は J-BOY愛用者です。こちらを自宅で使い始めてからインフル

エンザはもちろんですが、喉の痛みや頭痛などの風邪症状が出なくなりまし

た。また、この秋から冬の季節にかけて、ステリパワーの素晴らしさをもっと多

くの方々に知って頂くために、ご縁のある会社様や一般の方々に、お話をさせ

て頂く際に、ステリパワー(J-BOY)のご紹介もさせて頂いております」と語

っていた。実際、弊社協力会社様やお客様の中でステリパワー(J-BOY)

を使用された方々からは「J－BOYを使い始めてから家族全員がインフル

エンザや風邪にかかりにくくなった」や「喘息の子どもの症状が落ち着い

た」など多数の意見を頂いている。これらのステリパワーに対する商品

は弊社が滋賀県の代理店を務めており、ご購入から発送まで承ってい

る。(詳しくは QR コードからご確認ください)興味のある方は、ぜひ、

弊社までご連絡を頂きたい。この冬はステリパワーでみんなが健康な

生活を。 
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ini. Saya memenuhi persyaratan, jadi saya 

berencana mengambil kursus untuk menjadi 

kepala pekerjaan. Saya pikir Ryoki Okano, 

kepala bisnis, melihat dia tumbuh kembali. 

"Aku ingin kamu tumbuh menjadi pemimpin 

yang diakui yang diakui oleh senior dan 

junior." 

 

（Ogura dan Karno） 

mendengarnya untuk pertama kalinya, tetapi telah diperkenalkan 

di rumah sakit, hotel, restoran, dll selama beberapa tahun, dan 

sekarang mulai digunakan di rumah. Mengapa Steripower ini mulai 

digunakan di atas disinfektan air dan alkohol konvensional? Ada 

tiga alasan utama. Yang pertama adalah daya sterilisasi dan 

kecepatan sterilisasi. Ini dapat disterilkan "sangat dan cepat" 

dengan sekitar 8 kali daya sterilisasi dan 80 kali kecepatan 

sterilisasi daripada air sterilisasi konvensional atau alkohol 

desinfektan. Kedua, aman dan aman untuk tubuh. Karena asamnya 

lemah dan konsentrasinya rendah, aman bagi anak kecil untuk 

secara tidak sengaja memasukkannya ke dalam mulut mereka. 

Anda juga dapat berkumur dengan Steripower untuk mencegah 

gejala pilek datang dari tenggorokan Anda. Dan akhirnya, 

keuntungan terbesar adalah harga. Sementara harga air sanitasi 

konvensional adalah sekitar 1.000 hingga 2.000 yen per liter, 

Steripower adalah 100 hingga 300 yen per liter! Dengan kata lain, 

Anda dapat membelinya dengan harga 1/10. Untuk 数年前か

ら病院をはじめとする、消防署、健康福祉センター、ホテル、飲食店など

で導入され、今では各ご家庭でも幅広く使われ始めているのだ。なぜ従来

の除菌水やアルコール消毒液よりもこのステリパワーが使われ始めている

のだろうか？その理由は大きく分けて 3 つある。1 つ目は圧倒的な除菌力

と除菌スピードである。従来の除菌水やアルコール消毒液より約 8 倍の

除菌力と 80 倍の除菌スピードで「強く・速く」除菌することができる。

2 つ目に身体に安全・安心という点である。弱酸性で低濃度なので、幼い

子どもたちが間違って口に入れても安心なのだ。また、ステリパワーでう

がいをすることで、喉からくる風邪症状を予防することもできる。そし

て、最後にして最大の長所は価格である。従来の除菌水の価格が 1L あた

り約 1000 円～2000 円なのに対して、ステリパワーは 1L あたり 100 円

～300 円なのである！つまり、10 分の 1 の値段で買うことができる。コ

ストパフォーマンスの点でも申し分ないのだ。使用方法は多岐に渡る。代

表的なものは、ステリパワーを水と混ぜ、スプレーボトルに入れて気にな

るところにシュッと一吹き。これだけで充分に除菌・消臭ができる。しか

Kata Ogura atas nama keduanya yang dikirimi kue ulang tahun dengan 

gambar-gambar bagus. “Sudah 5 tahun sejak saya mulai bekerja di 

Ms Hold. Setelah merawat saya pada usia 15 tahun, ada banyak 

hal yang awalnya tidak saya sukai, tetapi sekarang saya dapat 

bekerja sedikit demi sedikit, dan sekarang saya senang bekerja di 

M’s. Kami akan terus melakukan yang terbaik bersama Carno pada 

bulan kelahiran yang sama." Masato Ogura berusia 21 tahun tahun 

ini. Saya memenuhi persyaratan, jadi saya berencana mengambil 

kursus untuk menjadi kepala pekerjaan. Saya pikir Ryoki Okano, kepala 

bisnis, melihat dia tumbuh kembali. 

mengatakan, "Karena seluruh keluarga 

menjadi semakin kecil kemungkinannya 

terkena flu sejak menggunakan J-BOY," "Gejala 

anak-anak dengan asma Sudah banyak 

menerima pendapat. (Kenichi Yoshikawa) 

Trainee dipilih untuk seleksi pertama mereka, Karno, yang dipuji 

karena belajar bahasa Jepang di trek dan berlari dan bekerja dengan 

senior. Selain itu, Firmansyah dipilih karena salam positifnya kepada 

pelanggan dan kontraktor utama, dan untuk reputasinya sebagai 

pemimpin peserta pelatihan yang dihormati oleh junior. Pertemuan 

sosial diadakan setelah pertemuan. The yakiniku sangat lezat. 

Akhirnya, Masato Ogura, yang merayakan ulang tahunnya bulan ini, 

dan Karno diberikan kue ulang tahun dan uang dari divisi sementara. 
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(Karyawan) 

Pada 16 November, setelah pertemuan, seorang instruktur 

diundang untuk memberikan ceramah tentang "Pensiun". 

Mengenai pensiun, "masalah pensiun yang hilang" yang 

mengejutkan publik pada tahun 2007 (saat ini jumlah tahunan 

yang dibayarkan oleh penerbangan reguler Nenkin dapat 

dikonfirmasi) dan menteri keuangan tahun ini, Taro Asou 

Banyak orang tidak mempercayai pensiun karena masalah “usia 

tua 20 juta yen”, yang menjadi masalah besar setelah 

pernyataan. Kesimpulannya, sistem pensiun tidak akan gagal. 

Jika angka kelahiran yang menurun dan populasi yang menua 

dan perkembangan medis terus berlanjut, usia pensiun akan 

meningkat, dan waktu untuk mulai menerima pensiun pasti 

akan meningkat. 

(技能実習生たちの講義の様子) 

yang hebat" (seseorang yang hebat). Para dokter di 

komunitas medis mengatakan bahwa dokter tidak 

menyembuhkan penyakit, mereka hanya "membantu". 

Anehnya, manusia sudah memiliki mekanisme yang disebut 

"kekuatan penyembuhan alami" (pergantian bakat), dan 

jika ini tidak berhasil, penyakit tidak akan disembuhkan. Ini 

juga berkat "sesuatu yang hebat" yang tak terlihat. Menurut 

eksperimen, kunci untuk menghidupkan adalah “tertawa”.  

Jika Anda dapat meningkatkan kekebalan Anda tergantung 

pada bagaimana Anda memegang hati Anda dan 

lingkungan, dan jika Anda dapat menyembuhkan penyakit 

dengan "tawa," Anda mungkin ingin menghidupkan saklar 

bakat tidur yang "tertawa besar". 

 

Seseorang memiliki saklar 

bakat yang tak terbatas. 

Andri dan Rizal, yang kembali ke rumah pada bulan Oktober, 

bertemu di bandara dalam waktu kurang dari dua jam sekali 

jalan, membuat reuni yang menggetarkan. Selama 

wawancara, saya berbicara dengan hati-hati dengan total 

empat pelamar, secara langsung. Direktur berbicara dengan 

mata berharap sambil kehilangan kondisi fisiknya dengan 

daging kambing lokal. “Kami mewawancarai pada bulan 

Februari tahun ini, dan kali ini Andri dan Rizal hadir, 

sehingga kami dapat berkomunikasi lebih lancar dan dekat 

dengan para kandidat.  

pelatihan dapat mempelajari 

keterampilan dan poin-poin bagus 

Jepang dengan meningkatkan 

pelatihan dan pertemuan.  
(Kandidat praktis) 

nomor 6 ini, tetapi izinkan saya 

mengatakannya lagi. Saya harap Anda 

semua memiliki budaya yang berpendidikan 

agar tidak bingung dengan media. 

Menurut ahli biologi molekuler Kazuo Murakami, ada kromosom 

di setiap nukleus sel manusia, dan ketika Anda melepas 

kromosom, ada DNA heliks ganda. DNA setiap sel mengandung 

3 miliar kode genetik, dan porsi informasi yang berkaitan 

dengan produksi protein disebut "gen". Gen itu sekitar 2% dari 

total informasi genetik pada DNA, dan apa yang bukan bagian 

selain 2% tidak diketahui saat ini. Gen adalah cetak biru tubuh 

manusia. Cetak biru ini sangat rumit dan tepat, dengan sakelar 

berbagai kemampuan tertulis di dalamnya, dan sebagian besar 

dari mereka dalam kondisi MATI. "Siapa itu?" Siapa yang 

membuatnya? Murakami menyebut ini "seseorang?" "Sesuatu 

medis mengatakan bahwa dokter tidak menyembuhkan 

penyakit, mereka hanya "membantu". 

dengan para kandidat. Saya tidak banyak mengubah apa 

yang saya dengar terakhir kali, tetapi kali ini saya 

melakukan tes kebugaran fisik sederhana dan mengukur 

kebugaran fisik mereka saat ini.  Kemudian, kami 

memutuskan untuk sementara mengambil kembali dua 

orang untuk membawa mereka bekerja di perusahaan mulai 

tahun depan. Kali ini, kami memilih dua kandidat, satu 

dengan senyum yang sehat dan yang lainnya dengan 

kombinasi kelincahan dan kekuatan. Mereka dijadwalkan 

memasuki negara musim panas mendatang. Di masa depan, 

saya ingin memberikan lingkungan di mana peserta 

pelatihan dapat mempelajari keterampilan dan poin-poin 

bagus Jepang dengan meningkatkan pelatihan dan 

pertemuan. 年夏に入国予定です。これからも更に、研修やミーティン

グを充実させることで、実習生たちが日本の技術・良いところを学べる環

境を提供していきたいです。併せて、弊社では日本人従業員も大募集中

です！弊社の一番良いところは居心地がよく楽しく仕事ができるところで

す。また、社員や協力会社様の皆様を含めて家族のように大切にし、それ

ぞれの力を最大限に引き伸ばせる会社です。仮設足場に少しでも興味の

ある方、また私たちと一緒に夢を叶えたいという方はぜひ、ご連絡をお待

ちしております。」と現地のヤギ肉で体調を崩しながらも、希望に満ち

た目をして語った。仮設事業部は全員が優しい心を持っている。こと

わざ「類は友を呼ぶ」のように、同じ志を持った仲間たちが集まるに

違いない。今までにない充実ぶりを見せる仮設事業部。これからどん

な取り組みを見せていくのか。非常に楽しみである。 

 

 

Divisi bisnis sementara bekerja keras 

untuk mengembangkan bisnis. Manajer 

bisnis, Ryoki Okano, terbang ke Indonesia 

dari 3 hingga 6 November untuk 

wawancara magang baru. Setelah tiba, 

Andri dan Rizal, yang kembali ke rumah 

pada bulan Oktober, bertemu di bandara 

dalam waktu kurang dari dua jam sekali 

jalan, membuat reuni yang 

menggetarkan. 

(Andri dan Rizal) 

meningkat, dan waktu untuk mulai menerima pension. 

Namun, uang yang dibayarkan sebagai pengembalian 

anuitas setelah pensiun. Sistem pensiunnya sangat bagus. 

Namun, ada 10 orang dalam 10 cara hidup yang berbeda. 

Beberapa orang menghabiskan biaya hidup sehari untuk 

seribu yen, sementara yang lain menghabiskan 10.000 yen 

dengan cara mewah. Saya menyebutkannya di komunikasi 

nomor 6 ini, tetapi izinkan saya mengatakannya lagi. 
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Manajer Okano lagi ke Indonesia! 

Kata-kata ayah  

 


