
 

 

Pemberlakuan UU Pemagangan Keterampilan  

(Sistem Pemagangan Keterampilan Telah Direvisi) 
 

Pada tanggal 1 November 2017, hukum Jepang yang baru, yaitu “UU Pemagangan 

Keterampilan", mulai diberlakukan. UU Pemagangan Keterampilan adalah undang-undang 

yang ditetapkan dengan tujuan utama menjaga pelaksanaan pemagangan keterampilan tepat 

dan memberi perlindungan terhadap peserta magang. 

 

Berikut ini akan diperkenalkan poin-poin yang sebaiknya diketahui oleh peserta magang. 

 

Diterapkan atau tidaknya UU Pemagangan Keterampilan ini tergantung pada waktu masuk 

peserta magang, status izin tinggal, dan lain-lain. Silakan tanyakan kepada asosiasi pengawas 

atau lembaga pelaksana pemagangan apakah Anda termasuk yang dikenai penerapan UU 

Pemagangan Keterampilan. 

 

1. Tanggung jawab peserta magang 

 

Mengenai tanggung jawab peserta magang, sesuai dengan UU Pemagangan Keterampilan 

disebutkan bahwa "Peserta magang harus memperoleh keterampilan dengan 

berkonsentrasi pada Pemagangan Keterampilan supaya dapat mentransfer keterampilan 

ke negara asal." Cara berpikir tentang tanggung jawab ini sama seperti sebelumnya. 

 

Supaya dapat menggunakan keterampilan yang telah dipelajari di Jepang di negara asal, 

peserta magang menerima penjelasan tentang rencana pemagangan keterampilan dari 

lembaga pelaksana pemagangan, memahami isinya dengan baik dan mengikuti 

pemagangan dengan benar sesuai rencana pada tempat pemagangan yang telah 

ditentukan. 

 

2. Perpanjangan masa pemagangan 

 

Selain status izin tinggal yang sudah ada, yaitu "Pemagangan no. 1" dan "Pemagangan no. 

2", ada status izin tinggal "Pemagangan no. 3" yang baru dibuat dan masa pemagangan 

diperpanjang dari yang paling lama 3 tahun menjadi 5 tahun. 

 

Namun, ada persyaratan bagi setiap orang peserta magang untuk melakukan Pemagangan 

no. 3 (pemagangan keterampilan mulai tahun ke-4). Persyaratan utamanya adalah (1) 

semua peserta magang lulus tes keterampilan yang setara dengan level 3 sertifikasi 

keterampilan pada tes evaluasi keterampilan (untuk tes evaluasi keterampilan, lihat "3. 

Kewajiban ikut tes evaluasi keterampilan" ), (2) diakui sangat baik oleh lembaga 

pelaksana dan asosiasi pengawas pemagangan. 

 

Selain itu, jika peserta magang akan melakukan Pemagangan no. 3, maka setelah 

menyelesaikan Pemagangan no. 2, harus kembali dulu ke negara asal lebih dari satu bulan 

dan kemudian masuk kembali ke Jepang. 

 

3. Kewajiban ikut tes evaluasi keterampilan 

 

Tes evaluasi keterampilan dirancang untuk memastikan apakah peserta magang mampu 

memperoleh keterampilan yang ditargetkan, seperti yang direncanakan. 

 



 

 

Peserta magang sekalian mengikuti tes saat beralih dari Pemagangan no. 1 ke 

Pemagangan no. 2, namun untuk selanjutnya, berdasarkan UU Pemagangan Keterampilan, 

waktu akan menyelesaikan Pemagangan no. 2 dan Pemagangan no. 3 (pada saat 

menyelesaikan tahun ketiga dan kelima pemagangan), peserta harus mengikuti tes praktik. 

Karena level tes akan naik pada setiap setingkat, setiap peserta magang harus 

mempersiapkan dirinya dengan baik di bawah bimbingan instruktur pemagangan, 

sehingga dapat sepenuhnya menunjukkan hasil praktik sehari-hari. 

 

4. Peningkatan perlindungan terhadap peserta magang 

 

UU Pemagangan Keterampilan melarang pemaksaan pemagangan kepada peserta 

magang melalui kekerasan, intimidasi, pengurungan, dll., dan melarang paspor dan 

residence card peserta magang diambil. Hukuman telah ditetapkan jika terjadi 

pelanggaran. Jika ada masalah, peserta magang dapat berkonsultasi dengan organisasi 

pemagangan keterampilan untuk orang asing (OTIT/Organization for Technical Intern 

Training) yang baru didirikan. 

 

5. Pembentukan organisasi pemagangan keterampilan untuk orang asing 

 

Berdasarkan UU Pemagangan Keterampilan, organisasi pemagangan keterampilan untuk 

orang asing telah didirikan sebagai organisasi untuk melayani konsultasi dari peserta 

magang dan mendukung perubahan tempat pemagangan bagi peserta magang yang 

mengalami kesulitan untuk melakukan pemagangan. Kantor pusatnya ada di Tokyo, tetapi 

terdapat 13 kantor wilayah dan kantor cabang di seluruh Jepang. 

 

[Layanan konsultasi dalam bahasa ibu oleh organisasi pemagangan keterampilan untuk 

orang asing] 

 

� Penerimaan telepon: jam penerimaan pk. 11: 00-19: 00 

 

Bahasa Vietnam dan Bahasa China (Senin, Rabu, Jumat) 

Bahasa Indonesia (Selasa dan Kamis) 

Bahasa Filipina dan Bahasa Inggris (Selasa dan Sabtu) 

Bahasa Thailand (Kamis dan Sabtu) 

 

� Penerimaan e-mail: penerimaan 24 jam dari situs konsultasi bahasa ibu 

 

Untuk keterangan lebih lengkap, seperti nomor telepon, silakan cek situs web 

Organization for Technical Intern Training (� http: //www.otit.go.jp/) atau buku saku 

peserta magang yang akan diterbitkan/dibagikan mulai November 2017. 

 

* JITCO juga melayani konsultasi dalam bahasa ibu. 

 

 


