
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

(Karyawan) 

Dari 9/27 hingga 10/30, perjalanan Kyushu 2 malam 4 hari 

dimulai sebagai perjalanan karyawan dan Andri, perjalanan 

wisuda Rizal. Pada tanggal 28 (Sabtu), tujuan pertama 

adalah Kastil Kumamoto. Karena ada waktu untuk tiba di 

Prefektur Kumamoto, karyawan menghabiskan waktu 

mereka di bus atau bermain "permainan bingo" di tempat 

rekreasi. Karena pembangunan Gempa Kumamoto sedang 

berlangsung, kami tidak dapat mengunjungi Kastil 

Kumamoto, tetapi para karyawan terkejut melihat eksterior 

Kastil Kumamoto yang megah. Selanjutnya, semua orang 

pergi ke sebuah desa kecil bernama "Itsukimura" di 

pegunungan di Prefektur Kumamoto. Alasan saya menuju ke 

tujuan ini adalah untuk membuat lompatan bungee setinggi 

66m, acara utama terbesar dari perjalanan ini!  Karena 

semua tidak bisa terbang, 6 dari 14 (Ariura, Okano, Wada, 

Ogura, Fuse, Yoshikawa) prajurit pemberani dipilih oleh 

lotre. さまざまなハプニングがあったが、全員無事に飛ぶことに

成功し、(飛んでいる時の動画は弊社で保管しておりますので、閲

覧希望の方はご連絡ください)少し遅めの昼食の場所へ行った。

Meskipun ada berbagai kejadian, semua berhasil terbang 

dengan aman, (kami menyimpan video saat terbang, jadi 

silakan hubungi kami jika Anda ingin melihatnya) Saya 

pergi. 「旅行は食事が大切」という前田社長の格言から、昼食は

熊本県名物である「馬の肉」を、宮崎県へ向かったあとの夕食は

宮崎名物の「鶏肉料理」を食べた。Menurut pepatah Maeda 

bahwa "makanan penting untuk perjalanan," kami makan 

"daging kuda", spesialisasi Prefektur Karena semua tidak 

bisa terbang, 6 dari 14 (Ariura, Okano, Wada, Ogura, Fuse, 

Yoshikawa) prajurit pemberani dipilih oleh lotre. さまざまな

ハプニングがあったが、全員無事に飛ぶことに成功し、(飛んでい

る時の動画は弊社で保管しておりますので、閲覧希望の方はご連

絡ください)少し遅めの昼食の場所へ行った。Meskipun ada 

berbagai kejadian, semua berhasil terbang dengan aman, 

(kami menyimpan video saat terbang, jadi silakan hubungi 

kami jika Anda ingin melihatnya) Saya pergi. 「旅行は食事が

大切」という前田社長の格言から、昼食は熊本県名物である「馬

の肉」を、宮崎県へ向かったあとの夕食は宮崎名物の「鶏肉料

理」を食べた。Menurut pepatah Maeda bahwa "makanan 

penting untuk perjalanan," kami makan "daging kuda", 

Ogura, Fuse, Yoshikawa) prajurit pemberani 

dipilih oleh lotre. Meskipun ada berbagai 

kejadian, semua berhasil terbang dengan 

aman, (kami menyimpan video saat 

terbang, jadi silakan hubungi kami jika 

Anda ingin melihatnya) Saya pergi. 「旅行は

食事が大切」という前田社長の格言から、昼食

は熊本県名物である「馬の肉」を、宮崎県へ向

かったあとの夕食は宮崎名物の「鶏肉料理」を

食べた。Menurut pepatah Maeda bahwa 

"makanan penting untuk perjalanan," 

kami makan "daging kuda", spesialisasi 

Prefektur Kumamoto untuk makan siang, 

dan "hidangan ayam", spesialisasi Miyazaki, 

untuk makan malam setelah menuju ke 

Prefektur Miyazaki. 夕食後は、自由時間を設

け、明日に備えて早めにホテルに帰る者もいれ

ば、お酒を飲みに行くたちもいた。Setelah 

makan malam, beberapa orang memiliki 

waktu luang dan beberapa kembali ke hotel 

lebih awal untuk mempersiapkan besok, 

sementara yang lain pergi untuk minum. 

 

perjalanan," kami makan "daging kuda", spesialisasi 

Prefektur Kumamoto untuk makan siang, dan "hidangan 

ayam", spesialisasi Miyazaki, untuk makan malam setelah 

menuju ke Prefektur Miyazaki. Setelah makan malam, 

beberapa orang memiliki waktu luang dan beberapa 

kembali ke hotel lebih awal untuk mempersiapkan besok, 

sementara yang lain pergi untuk minum. Pada tanggal 29 

(Minggu), kami bangun perlahan di pagi hari dan semua 

pergi ke Prefektur Kagoshima. Pertama adalah Kirishima 

Jingu, salah satu tempat terbaik di prefektur. Karyawan 

Jepang mengalami budaya Jepang seperti ibadah dan 

kekayaan. Para magang tidak dapat mengunjungi karena 

perbedaan agama, tetapi mereka ingin tahu tentang 

pemandangan yang tidak bisa mereka lihat di negara asal 

mereka. Selanjutnya, kami pergi ke taman "Senganen" 

dari keluarga Shimazu yang Satsuma-no-sama dan Hime-

kun sukai. 桜島を見ることができるすばらしい景色や、江戸時

代当時から変わっていない建物を見学し、昔にタイムスリップし

たようだった。Sepertinya masa lalu, dengan pemandangan 

indah Sakurajima dan bangunan yang tidak berubah sejak 

zaman Edo. 次に行ったのは北九州市にある「知覧特攻平和会

館」である。Kunjungan berikutnya adalah Aula Perdamaian 

Serangan Khusus Chiran di Kota Kitakyushu. 

dari keluarga Shimazu yang Satsuma-no-sama dan Hime-

kun sukai. Sepertinya masa lalu, dengan pemandangan 

indah Sakurajima dan bangunan yang tidak berubah sejak 

zaman Edo. Kunjungan berikutnya adalah Aula Perdamaian 

Serangan Khusus Chiran di Kota Kitakyushu. Selama Perang 

Asia Timur Raya (Pasifik), kami mengunjungi relik dan 

bahan-bahan terkait dari anggota tentara yang menyerang 

kapal-kapal musuh dengan tubuh mereka dalam operasi 

yang tidak masuk akal yang disebut "serangan khusus". 

Karyawan berkeliling gedung hingga waktu penutupan dan 

terkesan bahwa "sebagian besar anggota lebih muda 

daripada mereka" dan "Jika Anda berada di posisi yang 

sama, Anda tidak dapat menulis surat seperti itu".              

夕食は街に戻り、ここでも「鶏肉」を食べて、最後には 10 月に帰

国する、Andri,Rizal の卒業挨拶に感動しながら解散となった。

Makan malam kembali ke kota, di mana kami makan "ayam" 

lagi dan akhirnya pulang pada bulan Oktober. 最終日は、早

朝に鹿児島を出発し、帰り道でお土産を買いながら、また、昼食

には福岡の博多ラーメンを食べながら滋賀県に帰って来た。Pada 

daripada mereka" dan "Jika Anda berada 

di posisi yang sama, Anda tidak dapat 

menulis surat seperti itu". Makan malam 

kembali ke kota, di mana kami makan 

"ayam" lagi dan akhirnya pulang pada 

bulan Oktober. Pada hari terakhir, saya 

meninggalkan Kagoshima pagi-pagi dan 

membeli oleh-oleh di perjalanan pulang, 

Hakata. Presiden Maeda, yang menyelesaikan perjalanan 

karyawan yang mengamuk, mengatakan "Saya senang 

melihat semua orang menikmatinya. Saya juga 

terkesan dengan sapaan terakhir Andri dan Rizal dan 

bungee jumping secara pribadi adalah puncak dari 

perjalanan ini. Saya ingin memberikan MVP kepada 

Ogura yang terbang dengan berani alih-alih trainee.” 

Bagaimanapun, saya lega bahwa karyawan dapat kembali 

dengan aman. Akhirnya, terima kasih banyak kepada 

Ariura dan Okano, yang telah mengendarai mikrobus 

dengan hanya dua orang meskipun jaraknya jauh. 

 

meninggalkan Kagoshima 

pagi-pagi dan membeli oleh-

oleh di perjalanan pulang, 

dan untuk makan siang saya 

kembali ke Prefektur Shiga 

sambil makan ramen Fukuoka 

Hakata.    こうして怒涛の社

員旅行を終えた前田社長  は言

った Presiden Maeda, yang 

menyelesaikan perjalanan 

karyawan yang mengamuk, 

mengatakan 「なによりみんな

が楽しんでいる姿を見ることができ

て嬉しかった。Andri,Rizalの最

後の挨拶にも感動したし、個人的に

はバンジージャンプがこの旅のハイ

ライト。特に、飛ぶのを辞退した実

習生たちの代わりに、勇敢に飛ん

だ OguraにはＭＶＰをあげた

(Pejuang Jepang) 

(Foto semua orang) 
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(Makan siang) 

terbang, jadi silakan hubungi kami 

jika Anda ingin melihatnya) Saya 

pergi. Menurut pepatah Maeda 

bahwa "makanan penting untuk 

perjalanan," kami makan "daging 

kuda", spesialisasi Prefektur 

Kumamoto untuk makan siang, dan 

"hidangan ayam", spesialisasi 

Miyazaki, untuk makan malam 

setelah menuju ke Prefektur 

Miyazaki. 夕食後は、自由時間を設

け、明日に備えて早めにホテルに帰る

者もいれば、お酒を飲みに行くたちも

いた。Setelah makan malam, 

beberapa orang memiliki waktu 

luang dan beberapa kembali ke 

hotel lebih awal untuk 

mempersiapkan besok, sementara 

yang lain pergi untuk minum. 
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Pada tanggal 5 Oktober (Sabtu), pengumuman bulanan MVP 

dibuat setelah pertemuan laporan pendapatan bulanan di ruang 

rapat kecil. Dari peserta magang, Andri dan Rizal dipilih dengan 

pemikiran kerja keras selama 3 tahun. Dan, dari Jepang, dalam 

perjalanan karyawan, sementara trainee menolak untuk 

bungee jump, pria yang mewarisi jiwa Yamato, “Pak Bungee '' 

yang terbang dengan berani meskipun takut ketinggian, Divisi 

Sementara, Ogura terpilih. それから社員旅行の計画を立て、全体

を 指 揮 し た 経 営 管 理 部 ・ Konishi も 選 ば れ た 。 Kemudian, 

departemen manajemen, Konishi, yang membuat rencana 

untuk perjalanan karyawan dan memimpin keseluruhan, juga 

dipilih. 次回の MVP は 11 月 16 日（土）に発表される。MVP 発表

の後には、経営管理部・Nishihara より社員研修が行われた。MVP 

berikutnya akan diumumkan pada hari Sabtu, 16 November. 

Setelah pengumuman MVP, pelatihan karyawan dilakukan oleh 

departemen manajemen, Nishihara. 今回の研修では実習生を含

む全員で「論語」大きな声で読んだ。Dalam pelatihan ini, semua 

orang, termasuk peserta pelatihan, membaca “tesis” dengan 

keras. 写真を見て頂ければわかる通り、全員楽しそうに、大きな声

で読んでいることがおわかりになるだろう。Seperti yang dapat 

Anda lihat dari gambar, Anda dapat melihat bahwa semua 

orang membaca dengan suara keras. これこそ下で紹介してい

(Murid yang tersenyum) 

perjalanan karyawan dan memimpin keseluruhan, juga 

dipilih. MVP berikutnya akan diumumkan pada hari Sabtu, 16 

November. Setelah pengumuman MVP, pelatihan karyawan 

dilakukan oleh departemen manajemen, Nishihara. Dalam 

pelatihan ini, semua orang, termasuk peserta pelatihan, 

membaca “tesis” dengan keras. Seperti yang dapat Anda lihat 

dari gambar, Anda dapat melihat bahwa semua orang 

membaca dengan suara keras. Inilah yang kami perkenalkan 

di bawah ini: "Siapa pun yang tahu ini bukan orang yang 

menyukainya. Orang yang suka ini bukan orang yang 

menikmatinya!" 

 

 

"Siapa pun yang tahu ini bukan orang yang 

menyukainya. Orang yang suka ini bukan 

orang yang menikmatinya!" 

 

tahu ini tidak seperti mereka yang menyukainya. Mereka yang 

seperti ini bukan mereka yang menikmatinya."→ Mereka yang 

lebih menyukainya daripada mereka yang mengetahuinya, 

mereka yang lebih menikmatinya daripada mereka yang 

menyukainya lebih baik. Artinya. Apakah Anda sedang belajar 

atau bekerja, Anda tidak dapat melakukannya untuk seseorang 

yang berada di "zona kenikmatan". Jika Anda tenggelam dalam 

apa yang Anda sukai, Anda sering lupa waktu Anda. 高校球児

などはまさにそれで、野球が好きで好きでたまらない。 Itulah 

apa yang Anda sukai, Anda sering lupa waktu Anda. Itulah 

tepatnya yang disukai para pemain baseball sekolah 

menengah, dan suka baseball. Saya menyukainya, termasuk 

latihan yang menyakitkan.Saya ragu tentang pendidikan yang 

menyamakan mereka semua.  Kita mengerjakan hal-hal 

yang kita tidak suka menjadi negatif, dan meluangkan waktu 

untuk hal-hal yang kita sukai dan yang kita sukai. Lebih baik 

fokus pada apa yang Anda kuasai daripada menghabiskan 

waktu untuk hal-hal yang tidak Anda sukai. 

 

perusahaan, yang telah mengalami semua kegembiraan dan 

rasa sakit, mereka berbicara dengan baik tentang pemikiran 

mereka dalam bahasa Jepang selama perjamuan perjalanan 

karyawan dan pertemuan laporan keuangan bulanan. 

Andri … Terima kasih karena selalu merencanakan 

perjalanan kelulusan (perjalanan karyawan) dan apa yang 

dapat dinikmati orang Indonesia bagi kami. Saya minta 

maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh 

pekerjaan dan masalah pribadi.  Pekerjaan perancah itu 

sulit.  Namun, saya belajar bahwa semua orang dapat 

rukun dan bekerja keras tidak peduli seberapa sulit itu. 

Peserta magang mengamati orang Jepang dengan baik. 

Mulai sekarang, mohon bertanggung jawab dan bersikap 

baik pada tindakan Anda sehari-hari.  Saya juga ingin 

kembali ke Jepang jika ada kesempatan, dan jika Anda 

datang ke Indonesia, silakan hubungi kami. Aku akan 

menghiburmu!  

Rizal…3年間、仕事のことを優しく教えてくれて、また、色々なことを経験

させて くれてありがとうございました 。 Terima kasih telah 

mengajari saya tentang pekerjaan saya selama tiga tahun 

dan karena Anda mengalami banyak hal. 実習生の友達と話を

しますが、他の会社と比べてエムズホールドは楽しくて、みんなも面白く

て、仮設足場の会社で一番良い会社だと思います。Berbicara 

dengan teman-teman magang saya, Ms Hold 

menyenangkan dibandingkan dengan perusahaan lain, 

semua orang menarik, dan saya pikir itu adalah 

perusahaan terbaik untuk perusahaan perancah 

sementara. 実習生の 4 人(Aji,Firmansyah、Aah,Karno)はもう

少し実習の期間があるので、悔いのないように一日一日を過ごして下さ

い。Keempat peserta magang (Aji, Firmansyah, Aah, Karno) 

memiliki sedikit lebih banyak praktikum, jadi silakan 

menghabiskan satu hari tanpa penyesalan. 特にアアーとカル

ノは日本語を覚えないと仕事ができないので、日本語の勉強も頑張って

ください 。 Aa dan Carno sangat pandai belajar bahasa 

Jepang karena mereka tidak dapat bekerja tanpa belajar 

bahasa Jepang. 最後に、私もチャンスがあれば日本に帰ってきたい

と思っているので、また会いましょう！私たちを大事にしてくれて本当にあ

りがとうございました。Akhirnya, saya ingin kembali ke Jepang 

jika ada kesempatan, jadi ketemu lagi! Kami terima kasih 

banyak saya untuk mengurus.   

menghiburmu! Rizal…Terima kasih telah mengajari saya 

tentang pekerjaan saya selama tiga tahun dan karena 

Anda mengalami banyak hal. Berbicara dengan teman-

teman magang saya, Ms Hold menyenangkan 

dibandingkan dengan perusahaan lain, semua orang 

menarik, dan saya pikir itu adalah perusahaan terbaik 

untuk perusahaan perancah sementara. Keempat peserta 

magang (Aji, Firmansyah, Aah, Karno) memiliki sedikit 

lebih banyak praktikum, jadi silakan menghabiskan satu 

hari tanpa penyesalan.  Aa dan Carno sangat pandai 

belajar bahasa Jepang karena mereka tidak dapat 

bekerja tanpa belajar bahasa Jepang.  Akhirnya, saya 

ingin kembali ke Jepang jika ada kesempatan, jadi ketemu 

lagi! Kami terima kasih banyak saya untuk mengurus.   

Para karyawan yang menghabiskan tiga tahun bersama 

mereka seperti keluarga mereka memandangi mereka. 

Mereka dijadwalkan naik pesawat pulang pada hari Rabu.   

だが、これでさよならではない。Andri,Rizal、また会おう。Tapi ini 

bukan selamat tinggal. Andri, Rizal, sampai jumpa lagi. 

 

"Mereka yang tahu ini tidak 

seperti mereka yang 

menyukainya. Mereka yang 

seperti ini bukan mereka 

yang menikmatinya."→知る者

より好む者、好む者より楽しむ

者が勝っている。という意味。→ 

Mereka yang lebih 

menyukainya daripada 

mereka yang mengetahuinya, 

mereka yang lebih 

Mereka dijadwalkan naik pesawat 

pulang pada hari Rabu. Tapi ini bukan 

selamat tinggal. Andri, Rizal, sampai 

jumpa lagi. 

 

Sementara, Ogura terpilih. Kemudian, 

departemen manajemen, Konishi, 

yang membuat rencana untuk 

perjalanan karyawan dan memimpin 

keseluruhan, juga dipilih. 次回の MVP

は 11 月 16 日（土）に発表される。MVP

発表の後には、経営管理部・Nishihara よ

り社員研修が行われた。MVP berikutnya 

akan diumumkan pada hari Sabtu, 16 

November. Setelah pengumuman 

MVP, pelatihan karyawan dilakukan 

oleh departemen manajemen, 

Nishihara. 今回の研修では実習生を含

む全員で「論語」大きな声で読んだ。

Dalam pelatihan ini, semua orang, 

( Maeda, Andri,Rizal, Nishihara) 

(Andri,Rizal, Konishi, Ogura, Maeda) 

Andri dan Rizal, yang telah mendukung divisi 

bisnis sementara selama tiga tahun, 

mendekati waktu untuk kembali ke rumah. 

Sebagai trainee praktek kerja pertama 

perusahaan, yang telah mengalami semua 

kegembiraan dan rasa sakit, mereka 

berbicara dengan baik tentang pemikiran 

mereka dalam bahasa Jepang selama 

perjamuan perjalanan karyawan dan 

pertemuan laporan keuangan bulanan. 

Andri…私たちのために卒業旅行(社員旅行)やイ

ンドネシア人でも楽しめることをいつも計画してくれ

てありがとうございました。Terima kasih karena 

selalu merencanakan perjalanan 

kelulusan (perjalanan karyawan) dan apa 

yang dapat dinikmati orang Indonesia 

bagi kami.仕事やプライベートなことでたくさん迷

惑をかけてすみませんでした。Saya minta maaf 

atas ketidaknyamanan yang disebabkan 

oleh pekerjaan dan masalah pribadi. 足場

の仕事は大変です。Pekerjaan perancah itu 

sulit. でもみんなの仲が良くて、楽しければどんな

に辛くても頑張れることを学びました。Namun, 

saya belajar bahwa semua orang dapat 

rukun dan bekerja keras tidak peduli 

seberapa sulit itu. 実習生は日本人のことを良

く 観 察 し て い ま す 。 Peserta magang 

mengamati orang Jepang dengan baik. こ

れからも日々の行動に責任を持って、優しく接してあ

げ て く だ さ い 。 Mulai sekarang, mohon 

bertanggung jawab dan bersikap baik 

pada tindakan Anda sehari-hari. またチャン

スがあれば日本に帰ってきたいと思っているし、みな

さんもインドネシアに来た時は私たちに連絡してくだ

さい。おもてなしをします！Saya juga ingin 

kembali ke Jepang jika ada kesempatan, 

dan jika Anda datang ke Indonesia, 

silakan hubungi kami. Aku akan 

menghiburmu!  

Rizal…3 年間、仕事のことを優しく教えてくれて、ま

た、色々なことを経験させてくれてありがとうござい

ました。Terima kasih telah mengajari saya 

tentang pekerjaan saya selama tiga tahun 

dan karena Anda mengalami banyak hal. 

(Andri dan Rizal Tua) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ketika Andri dan Rizal pergi! ～Tidak selamat tinggal～ 

 

Oktober Bagus Orang Pengumuman! 

 

Kata-kata ayah  


