Ingin menyebarkan teknologi Jepang di Indonesia

I NYOMAN OGI SAPUTRA

Konstruksi umur：24 tahun asal：Bali

masa tinggal：8 bulan
Pekerjaan utama：teknik sipil dan pengaspalan

（Sisi kiri foto）

Setelah lulus SMA, saya bekerja di sebuah lokasi konstruksi di
Indonesia selama tiga tahun, kemudian saya datang ke Jepang.
Orangorang di tempat kerja saya dengan aktif mengajak saya
berkomunikasi dan mengajari hal-hal penting dalam pekerjaan
dan kehidupan di Jepang, sehingga bahasa Jepang saya pun
meningkat. Saya sangat berterima kasih akan hal itu .
Karena saya juga memiliki pengalaman kerja di Indonesia, saya
merasakan perbedaan teknologi Jepang dan Indonesia. Misalnya,
sekop yang digunakan saat membuat beton. Di Indonesia, satu
sekop digunakan untuk semua
pekerjaan, tetapi di Jepang,
penggunaan sekop dibedakan
sesuai dengan jenis pekerjaan.
Mulai sekarang, saya ingin belajar
lebih banyak teknologi Jepang dan
membawanya ke Indonesia.

SANG NYOMAN PUJA ASTAWA

Konstruksi umur：19 tahun asal：Bali

masa tinggal：8 bulan
Pekerjaan utama：tenik sipil dan pengaspalan

（Sisi kanan foto）

Saya menyukai mobil dan motor buatan Jepang dan datang ke
Kagoshima segera setelah lulus SMA. Di Kagoshima banyak
orang baik, dan mereka akan memberi tahu apa pun yang saya
tidak mengerti. Awalnya saya tidak mengerti dialek Kagoshima,
namun sekarang saya mengerti.
Berkat kebaikan dan bimbingan
dari senior di tempat kerja, saya
dapat mengoperasikan mesin
konstruksi, dan dengan rekan saya
Ogi, saya dapat lulus tes evaluasi
keterampilan konstruksi mesin
konstruksi.
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Mendukung peserta magang yang berada di Kagoshima

LYDIA NADONDA SIAHAAN

Penerjemah umur：27 tahun asal：Tangerang
masa tinggal：10 bulan
Pekerjaan utama：penerjemah

Saya datang ke Jepang ketika saya berusia 23 tahun. Sebelum itu
saya sudah belajar Bahasa Jepang di sebuah Universitas, namun
karena saya ingin memperdalam kemampuan Bahasa Jepang
saya, saya memutuskan untuk pergi ke Jepang.
Awalnya saya tinggal di daerah Kansai, tetapi kenalan saya
memperkenalkan saya ke Kagoshima, yang memiliki alam yang
melimpah dan makanan yang lezat, lalu saya memutuskan untuk
pindah kesini.
S e p e r t i y a n g s u d a h s a y a d e n g a r, K a g o s h i m a m e m i l i k i
pemandangan yang indah dan juga makanan yang lezat.
Pemandangan dengan laut dan pegunungan yang indah, yang
tidak ditemukan di perkotaan Indonesia tempat saya dibesarkan,
selalu membuat hati saya tenang. Saya pikir Kagoshima adalah
tempat yang nyaman bagi orang asing untuk bekerja karena
para tetangga juga dengan ramah berbicara kepada saya.
Juga, tinggal di Kagoshima sangat ramah dengan kantong
(murah). Sebelum saya datang ke Kagoshima, saya tinggal di
daerah Kansai, tetapi harga sewanya saat itu tiga kali lipat lebih
mahal dari di sini. Gajinya mungkin lebih tinggi di daerah
perkotaan daripada di Kagoshima, tetapi biaya hidup di kota
jauh lebih tinggi. Jika Anda berkeinginan untuk menabung,
menurut saya Kagoshima adalah tempat yang tepat untuk
menghemat uang.
Saat ini, sebagai penerjemah, saya bekerja menjembatani bahasa
antara perusahaan dan peserta pelatihan, dan mengajarkan bahasa
dan budaya jepang kepada peserta pelatihan. Saya sangat bersyukur
bisa bekerja membantu para peserta pelatihan di Kagoshima, di
mana alamnya melimpah dan sangat mudah untuk ditinggali.

Belajar pertanian yang efektif

Pertanian

NI NENGAH NIK ARTIWI

umur：21 tahun asal：Bali
masa tinggal: 10 bulan
Pekerjaan：budidaya dan panen sayuran

Ketika saya di Indonesia, karena saya sering mendengar
cerita mengenai Jepang dari saudara tetangga saya,
membuat saya jadi ingin pergi ke Jepang suatu hari nanti.
Yang sering dibicarakan sang kakak adalah keindahan
pemandangan di Jepang. Mendengar itu, saya memilih
Kagoshima sebagai tujuan pelatihan saya, yang mirip
dengan desa tempat saya tinggal, di mana saya dapat
menikmati pemandangan dari empat musim di Jepang.
Sekarang, sambil memanen dan menyortir sayuran seperti
kubis, akar ketela, dan lobak sesuai musimnya, saya belajar
pertanian di Jepang. Ketika saya datang ke Jepang, saya tidak
mengerti bahasa Jepang dengan baik dan tidak dapat
memahami prosedur pekerjaan, tetapi berkat kebaikan
presiden direktur dan senior lainnya di sekitar saya, sekarang
saya dapat melakukan banyak pekerjaan.
Orang-orang di Kagoshima baik, dan terkadang saya
menerima sayuran dan buah-buahan dari tetangga. Saya
juga pernah menerima semangka dan rasanya manis dan
lezat seperti yang ada di Indonesia.
Orang tua saya menanam buah-buahan seperti durian dan
manggis. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang
ladangnya dibajak menggunakan sapi, pertanian Jepang
lebih eﬁsien. Saya ingin membawa pengetahuan saya ke
Indonesia tentang cara bertani di Kagoshima, seperti cara
bekerja dengan manajemen waktu yang tepat dan cara
menanam sayuran menggunakan mesin.

Ingin belajar hal baik dari kebiasaan dan pekerjaan di Jepang

NI KETUT RAHAYUNI

Manufaktur umur：21 tahun asal：Bali

masa tinggal：10 bulan
Pekerjaan : pembuatan produk daging olahan

Saat ini saya bekerja dalam bidang pembuatan produk olahan
daging, dengan memotong daging dan membungkusnya.
Karena sebelum datang ke Jepang saya pernah bekerja di
restaurant, saya sangat menikmati pekerjaan saya yang
sekarang.
Jika ada bahasa Jepang yang tidak dimengerti, senior di tempat
kerja akan menjelaskan sambil memberikan contoh cara
melakukan pekerjaan, jadi saya tidak pernah merasa kesulitan
dalam bekerja. Kecepatan saya dalam bekerja jauh lebih lambat
dari senior saya, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk
mengejar ketinggalan.
Saya sangat bersyukur, tidak hanya bisa belajar cara bekerja di
Jepang, tapi saya juga bisa belajar adat/kebiasaan Jepang.
Misalnya, di perusahaan saya selalu menyapa staﬀ yang lain
ketika berangkat atau pulang kerja. Jika mengawali pekerjaan
dengan menyapa satu sama lain, saya bisa mulai bekerja dengan
nyaman. Saya ingin membawa kebiasaan ini ke Indonesia.
Dibutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan sepeda untuk sampai
ke tempat kerja. Untuk sampai ke tempat kerja tidak memakan
waktu lama, sehingga hidup disini menjadi mudah. Pulang kerja,
saya berbelanja di supermarket di sebelah rumah saya. Di
Indonesia, butuh waktu 20 menit dengan sepeda motor untuk
sampai ke tempat belanja, tetapi di sini sangat praktis karena ada
toko di dekat rumah dan saya dapat berbelanja dengan mudah.
Suatu hari saya pergi melihat bunga sakura bersama teman saya
dari Indonesia. Sungguh keindahan yang tidak dimiliki Indonesia,
sehingga saya merasa senang bisa datang ke Kagoshima.

※ Wawancara dilakukan pada Agustus 2021 setelah mengambil langkah-langkah menyeluruh terhadap pencegahan
infeksi virus corona. Usia dan masa tinggal adalah pada saat wawancara.
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