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Filosofi dan Filsafat Kami  
Dalam rangka mewujudkan filosofi kami, filsafat kami yang pertama adalah Anda harus 

berpikir tentang bagaimana Anda dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

pengguna jasa kami yang berbeda setiap individunya. 

Hal itu dikarenakan, jika kita tidak mempertimbangkan apa yang kita miliki sebagai 

manusia yaitu berupa fisik, emosional, intelektual, dan spiritual, maka kita tidak akan bisa 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

Kunci untuk memberikan pelayanan yang terbaik kita harus memahami dengan baik 

kehidupan pengguna kita, antara lain hobi dan kesukaannya, keluarga dan teman-teman 

atau kerabatnya, lingkungan dan sejarah kehidupannya. 

Semakin Anda mengetahui fakta dan hal-hal yang berkaitan dengan pengguna kita, maka 

Anda akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. 

 

Kata kunci kami adalah “SMILE & CARE”. 

 

Sejarah Ohji Group 
Ohji Group didirikan pada tahun 1994 sebagai organisasi non-profit (NPO). Bekerja 

sama dengan beberapa Rumah Sakit, kami memberikan dukungan pelayanan dan 

kesejahteraan  untuk lansia, penyandang cacat, dan anak-anak penyandang cacat di 

wilayah tersebut. 

Total pendapatan pada tahun fiskal 2019 adalah sekitar 16.2 miliar yen. 

 

Penghargaan dan Evaluasi dari Pihak Ketiga  
Pada tahun 2003, Ohji Group mendapat penghargaan dari Kaisar sebagai salah satu 

organisasi kesejahteraan sosial terbaik di Jepang. Selain itu, akan ada penilaian/evaluasi 

dan inspeksi untuk menilai kualitas layanan, keuangan dan akuntansi dari 

pihak ketiga setiap tahunnya. 
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Layanan Kami 
Ohji Group memberikan layanan kepada lansia, penyandang cacat baik anak maupun 

dewasa dengan demensia, rehabilitasi, perawatan di panti dan homecare, daycare, 

perawatan terminal, apartemen, aktivitas, respite care untuk mengurangi beban keluarga. 

Dan layanan kami untuk anak-anak adalah salah satu unggulan kami. Kami mengelola dan 

mengoperasikan layanan berkualitas tinggi di 21 lokasi.  

Fasilitas-fasilitas yang kami miliki dijalankan oleh para staff terbaik kami untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, aman, nyaman sehingga mampu menjawab 

berbagai kebutuhan pengguna. 

Kami percaya bahwa perawatan kami akan mampu mengarah dan berpengaruh terhadap 

kualitas hidup, kemandirian serta martabat dari setiap individu pengguna. 

Perekrutan Kali Ini 2021 
2 orang panti Lansia（ada 4 orang senior dari Indonesia） 

Kondisi Kerja dan Kesejahteraan 

Gaji pokok 168.000yen/bulan ※Tunjangan bagi yang telah lulus JLPT 

N3:5.000  N2:8.000  N1:10.000 

Tunjangan shift malam 5.000-7.000yen/kali ※Tergantung jumlah pengguna 

Bonus 3-3.5bulan/tahun ※Tergantung kemampuan berbahasa 

jepang dan kinerja  

Sewa apartemen 10.000yen/bulan ※ Perusahaan akan membayar sisanya 

senilai 40.000yen/bulan 

Jam kerja/Libur tahunan 8 jam & 107 hari  

Dukungan untuk Ujian Nasional dan Bahasa Jepang 

Ujian nasional * Selain pelatihan yang diadakan oleh JICWELS, perusahaan kami juga 

mengikutsertakan pelatihan-pelatihan yang lain, pembelajaran jarak 

jauh, serta try out ujian nasional. 

Bahasa jepang * Selain pelatihan dari JICWELS, kami juga memfasilitasi pengajar 

bagi yang ingin mencoba JLPT sampai level N2, dialek (bahasa 

daerah), dan pelatihan untuk menulis laporan asuhan keperawatan. 

Teknik keperawatan 

* 

Selain pelatihan yang kami adakan sendiri, kami juga 

mengikutsertakan pelatihan yang lainnya. 

* kesemuanya gratis atau tidak dipungut biaya. 
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Pertanyaan yang Sering Diajukan ☆彡 
 

 

 

 

 

 

 

＜Kota dan Lokasi＞                                                 T:Tanya   J: Jawab 

T１：Lokasi kami ? 

J１：1,5 jam penerbangan dari Tokyo dan sekitar 1,5 jam menggunakan kereta api dari Osaka. Okayama 

diesbut “Sunny Place” dimana jarang turun hujan serta terdapat empat musim. Jika musim panas, 

udaranya lumayan panas tetapi saat musim dingin relatif tidak terlalu dingin. Okayama juga daerah 

yang jarang sekali terjadi gempa bumi, tsunami, angina topan, dan lain-lain.  

T２：Kota dan Lokasi ? 

J２：Ada banyak objek wisata dan bangunan bersejarah. 

Bisa melakukan olah raga di laut dan di gunung. Terkenal industry JINS dan aneka makanan laut 

dan juga festival budaya. banyak juga penduduk orang asing. 

＜Hal dalam kehidupan＞ 

T１：Apakah ada masjid di dekat nya ? 

J１：Ada di kota Okayama sekitar 30 menit dengan kereta api. 

T２：Apakah ada penduduk Filipina/Indonesia/ Vietnam ? 

J２：Ada, masing-masing 410 / 110 / 130 orang. 

     Banyak juga penduduk dari negara lain juga, oleh karena itu tidak ada diskriminasi. 

   Dan juga ada klub pertukaran budaya dan kelas bahasa jepang. 

T３：Dimana lokasi asrama Ohji Fukushi ? 

J３：Dari tempat kerja 3 menit jalan kaki. Jika pada waktu tiba di jepang asrama itu penuh, bisa 

dicarikan apartement terdekat. 1 kamar tidur dengan AC, kamar mandi, toilet dan lemari,wifi. 

T４：Katanya harga barang-barang di jepang mahal.. 

J４：Memang berbeda dari tingkat harga di negara asal anda. tetapi jika dibandingkan dari harga di 

Tokyo dan Osaka, harga-harga di Okayama murah. Oleh karena itu hidup pun tidak terlalu susah, 

dan aman. 

T５：Ada took yang menjual produk makanan halal ? 

J５：Sayangnya tidak ada. Tetapi bisa order lewat internet. Selain itu, bagaimana mendapatkan makanan 

halal dan juga cara hidupnya, sebaiknya tanya kepada orang asing yang tinggal di sekitarnya. Bumbu 

yang di jual disini pun kadang mengandung ekstrak babi. Jika merasa khawatir silahkan tanya pada 

kami.  

T６：Kepada siapa bias konsultasi tentang kehidupan ? 

J６： Kami menempatkan staff yang bertugas konsultasi  kehidupan sehari-hari. Dan mengenai 

kesehatan dan bekerja juga masing-masing tempatkan staff konsultan nya. 
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T７：Siapa yang akan membayar biaya hidup seperti tagihan listrik ? 

J７：Masing-masing membayar atas pemakaian sendiri. hal ini sama seperti orang Jepang. Dan juga 

barang konsumsi di asrama (seperti lampu) harus membeli sendiri masing-masing. 

   Tergantung pemakaian, tetapi kira-kira 10,000 yen/bulan. 

＜Pekerjaan＞ 

T１：Kerja seperti apa yang dilakukan ? 

J１：Merawat dan bantu pada orang cacat atau orang lanjut usia yang sulit hidup sendiri ketika makan, 

buang air/hajat, mandi, rekreasi dan komunikasi, mengajak keluar dll. 

     Dan juga menulis catatan kondisi pasien sehari-hari. Berpartisipasi meeting juga. 

T２：Saya sudah punya lisensi perawat di negara sendiri. Apakah bisa melakukan perawatan medis ? 

J２：Karena menurut hukum Jepang、jika mau melakukan perawatan medis harus mempunyai lisensi 

Jepang. 

     Tetapi jika melihat kondisi pasiennya aneh menurut ilmu dan pengalaman anda, mohon 

menyampaikan kepada staff kami. 

T３：Apakah ada staff yang dari negara saya ? 

J３：Saat ini Staff Filipina 8,Vietnam 11, dan Indonesia 8 bekerja bersama kami. 

     Kemungkinan orang-orang asing yang tinggal di terdekat nya akan menggunakan fasilitas kami. 

T４：Apakah ada pertimbangan agama dalam jam kerja ? 

J４：Kami menghormati kepercayaan masing-masing, tetapi tidak bisa berhenti melayani pasien, untuk 

itu jika ingin solat bukan pada waktu kerja tetapi pada waktu jam istirahat,  

    Kami tidak mempunyai ruangan solat tetapi akan siapkan ruanganserba guna. 

T５：Apakah memakai jilbab pada saat kerja ? 

J５：Tidak masalah untuk memakainya, 

T６：Makanan di tempat kerja membawa sendiri atau disediakan ? 

J６：Boleh membawa sendiri. Bisa juga kami yang sediakan. Jika kami yang sediakan makanan, butuh biay 

nya. 

T７：Apakah bisa dapat istirahat kerja yang waktu nya full ? 

J７：Sedapat mungkin istirahat dalam waktu yang tepat. Tetapi ada permintaan dari pasien juga saat 

anda istirahat. Jika terjadi begitu kami ingin anda bantu. 

T８：SDM bagaimana yang dibutuhkan ? 

J８：①orang yang bisa menghormati dan melindungi hak orang cacat dan orang lanjut usia 

     ②team work・bersikap kooperatif   

     ③selalu tersenyum・・・tidak beremosi atau malas. 

    ④berambisi 

    ⑤orang yang ingin bekerja dalam jangka waktu yang lama setelah lulus ujian nasional. 

T９：Bisa bekerja dalam sift malam ? 

J９：Jika sudah biasa dengan pekerjaan, setelah wawancara bisa ambil sift malam.( ada tunjangan) 

T10：Berapa jumlah staff dalam 1 hari ? 

J10：Masing-masing lantai 2~4 orang pada waktu siang, dan waktu malam bekerja sendiri. Selain itu ada 

perawat dan ahli ilmu gizi dll. 

T11：Jumlah pengguna ? 

J11：Tergantung tempat kerja, masing-masing lantai ada 20 orang. 
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T12：Jenis penyakit dll ? 

J12：Penyakit Alzheimer, Parkinson, Penyakit gangguan pembuluh darah  otak,  gangguan internal, 

cacat tubuh, limpuh otak, dll. 

＜Bahasa Jepang, Ujian Nasional＞  

T１：Agar lulus ujian nasional, struktur seperti apa yang ada ? 

J１：Pada tahun pertama, yang harus anda lakukan adalah membaca dan menulis bahasa Jepang dan 

peningkatan kemampuan percakapan bahasa Jepang. 

     Target nya JLPT level 3~2. 

     Jika sudah punya buku pelajaran untuk ujian nasional, secara pelan-pelan belajar tentang ujian 

nasional sambil belajar istilah keperawatan Jepang. 

     Sesudah itu belajar sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. 

     Menurut data uji kompetensi nasional yang dulu, diketahui bahwa prosentasi kelulusan pada 

peserta yang mengikuti JLPT level 3 ke atas itu tinggi. 

T２：Bagaimana belajar bahasa Jepang ? 

J２：Pertama harus biasakan. Saat ini anda belajar bahasa Jepang yang standar. Tetapi kalau di daerah 

berbicara dalam dialek. Bisa cepat terbiasa, tetapi sedikit membingungkan pada awalnya. 

① Pada hari kerja 

Setiap saat sehabis kerja, dengan cara menulis kegiatan harian, akan terbiasa dengan menulis 

   nya. 

      Kalau kemampuan membaca, bisa dengan cara mengukur kecepatan membaca satu halaman 

sebuah buku. 

        Sesudah itu belajar sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. 

② Di luar jam kerja 

Belajar bersama guru bahasa Jepang, menggunakan website. Kelas bahasa Jepang oleh 

organisasi interaksi internasional daerah dll hal yang penting adalah berlatih setiap hari. 

T３：Dalam rangka untuk mengeasai pengetahuan dan keterampilan care work, struktur seperti apa yang 

ada ? 

J３：Jika anda punya pengalaman bekerja sebagai perawat, atau pernah merawat lansia di rumah, tentu 

pengalaman itu bisa digunakan. istilah dan cara perawatan akan dibimbing oleh staff. 

＜Mengenai Gaji＞ 

T１：Apakah ada kenaikan gaji ? 

J１：Pada dasarnya kenaikan gaji setahun sekali. 

     Persentasi kenaikannya tergantung kinerja dan kemampuan. 

T２：Apakah ada bonus ? 

J２：Bonus juga akan dibayar sama seperti staff orang jepang, tetapi jumlahnya tergantung kinerja dan 

kemampuan. 

T３：Apakah sama dengan staff Jepang ? 

J３：Jumlah gaji ditentukan oleh isi pekerjaan, 

     Tak ada diskriminasi. Tetapi mohon meningkatkan kemampuan bahasa jepang (seperti baca-tulis) 

＜Kesejahteraan＞ 

T１：Apa saja kesejahteraan yang diterima ? 

J１：Ikut asuransi sosial Jepang, medical check setahun 2kali, imunisasi, seragam, Meminjamkan 

komputer, meminjamkan buku pelajaran bahasa Jepang dan ujian nasional, penyewaan sepeda dll. 
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＜Informasi lain＞ 

T１：Apakah bisa pulang ke negara asal pada waktu libur ? 

J１：Sama seperti staff orang Jepang, sebisa mungkin menyesuaikan keinginan anda. 

     Tetapi beberapa orang yang ingin ambil cuti pada hari yang sama, mengatur supaya jumlah staff 

tidak berkurang. Dan juga, sulit ambil cuti pada waktu sibuk kerja. 

   Mempertimbangkan agar jangan sampai bersikap tidak adil karena diasumsikan kondisi kerjanya 

sama dengan orang Jepang. 

     Namun, secara realistis ,,  

     Bahkan 1 minggu sulit ambil cuti secara kontinyu selain ada acara pernikahan dll bagi staff orang 

jepang harap anda mengerti kondisi itu 

   Kemudian, kami pahami mekanisme EPA dan kondisi Anda semua, sehingga kami sesuaikan supaya 

dapat mengambil libur.  

＜2019＞    Jumlah hari libur saat cuti tahunan 

Tahun Ke-1 sampai tahun ke 3  ⇒ 10 hari/tahun 

              Setelah lulus ujian negara dan ingin perpanjang kontrak ⇒ 30 hari/tahun 

              Apabila tidak lulus ujian negara tetapi ingin perpanjang kontrak ⇒ 14 hari/tahun 

※ Kemungkinan ada pembaharuan dari perusahaan. 

T2：Bagaimana cara agar bisa tetap di Jepang ? 

J２：Pertama, sebagai kandidat IJEPA harus semangat belajar hingga lulus ujian negara.  

     Ada 2 kali kesempatan mengikuti ujian negara. Apabila dalam 2 kali ujian itu gagal.  

Dari bulan 4 tahun2019, ada aturan baru dari “ PBS-Pekerja Berketerampilan Spesifik “ yaitu bisa 

perpanjang kerja 5 tahun dan bisa punya kesempatan mengikuti ujian 5 kali. 

Kami juga akan selalu mensupport. 

Cara yang lain yaitu menikah dengan orang Jepang. ^^/ 

T3：Perekrutan kali ini 2021 ? 

J3：2 orang panti lansia. 
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Join bersama kami. Kami tunggu partisipasi kalian!! (^^)/ 

  

： https://www.ohji.ne.jp 

： mail@ohji.ne.jp                   

： https://www.facebook.com/ohji.fukushi/ 

https://www.facebook.com/kazum1.takahashi  

https://www.facebook.com/dewirisnaa  

Nomor Identifikasi ： 

7000826(Lansia) 


