
G TO G JEPANG G TO G JEPANG

 CAREWORKER ( KAIGOFUKUSHISHI )  CAREWORKER ( KAIGOFUKUSHISHI )

Syarat Khusus Syarat Khusus

No. No.

1 1

2 2

3 3

4 4

Syarat Umum Syarat Umum

No. No.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

Persyaratan update

Melampirkan Foto copy ijazah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau 

embose

Melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai careworker  (kaigofukushishi)  di Jepang, ditandatangani diatas materai Rp. 

6.000,- diketik manual atau komputer.

Pendidikan minimal D3 Keperawatan atau D4 Keperawatan atau S1 Keperawatan

Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun per 31 Mei 2020

Asli Surat Ijin dari Orang Tua/Wali/Suami/Isteri yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer wajib 

diketahui Lurah atau Kepala Desa

Foto copy Kartu Pencari Kerja/AK1 yang dilegalisir dengan cap basah atau embose

Foto copy Paspor (jika ada)

Foto copy KTP yang masih berlaku

Persyaratan update

Bagi wanita tidak pernah bertato, dan laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik

Pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, menghadap kedepan dan tampak jelas dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) 

lembar

Foto copy  sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 setara JLPT yang dilegalisir dengan cap basah atau embose dan dikeluarkan oleh LPK 

/LKP/ lembaga kursus yang sudah memiliki ijin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Kemampuan Bahasa Jepang level N5 diwajibkan karena pada masa pelatihan 6 bulan di Indonesia harus lulus dengan level N4 dari Japan 

Foundation;

Foto copy Surat Keterangan Sehat yang dilegalisir dengan cap basah atau embose

Foto copy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku

Foto copy sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan sertifikat keterampilan lainnya (BCLS, BTLS, atau PPGD) bila ada

Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan ditemukan kasus yang diakibatkan oleh calon 

PMI sehingga calon PMI dikeluarkan dari tempat pelatihan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer 

dan wajib diketahui oleh Orang Tua/Wali/Suami/Isteri

Bagi CPMI yang dinyatakan lulus matching apabila mengundurkan diri, maka tidak dapat mengikuti program G to G ke Jepang selama 2 

tahun

Membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- 

diketik manual atau komputer dan wajib diketahui oleh Orang Tua/Wali/Suami/Isteri

Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan ditemukan kasus yang 

diakibatkan oleh calon PMI sehingga calon PMI dikeluarkannya dari tempat pelatihan yang ditandatangani diatas 

materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer dan wajib diketahui oleh Orang Tua/Wali/Suami/Isteri

Diutamakan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang setara N5 yang dikeluarkan oleh LPK /LKP/ lembaga kursus 

yang sudah memiliki ijin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota 

dengan melampirkan fotocopy sertifikat tersebut

Foto copy sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan sertifikat keterampilan lainnya (BCLS, BTLS, 

atau PPGD) bila ada

Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku

Fotokopi hasil medical checkup dengan keterangan “FIT to Work”, dengan item pemeriksaan terlampir

Pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, menghadap kedepan dan tampak jelas dengan ukuran 3x4 Cm 

sebanyak 4 (empat) lembar

Bagi wanita tidak pernah bertato, dan laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik

Membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching yang ditandatangani 

diatas materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer dan wajib diketahui oleh Orang Tua/Wali/Suami/Isteri

BADAN NASIONAL 

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan 12770, Telepon & Faksimili : (62-21) 79190366, (62-21) 79188922

Persyaratan

Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun per 31 Mei 2019

Pendidikan minimal D3 Keperawatan atau D4 Keperawatan atau S1 Keperawatan

Melampirkan fotokopi ijasah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir 

dengan cap basah atau embose

Melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai careworker/ kaigofukushishi di Jepang, ditandatangani 

diatas materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer

Persyaratan

Fotokopi KTP yang masih berlaku

Fotokopi Paspor (jika ada)

Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir

Fotokopi Kartu Pencari Kerja/AK1 yang dilegalisir dengan cap basah atau embose

Asli Surat Ijin dari Orang Tua/Wali/Suami/Isteri yang ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,- diketik manual atau 

komputer wajib diketahui Lurah atau Kepala Desa



Kelengkapan Upload Dokumen Kelengkapan Upload Dokumen

No. No.

1 1 Scan  KTP dalam extensi .jpg

2 2 Scan ijazah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam extensi .pdf (jika ada)

3 3

4 4 Scan  Transkrip nilai pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam extensi .pdf

5 5 Scan  Pasfoto 1 buah dalam extensi .jpg

6 6 Scan  Sertifikat Kemampuan Bahasa Jepang dalam extensi .pdf

7 7 Scan Surat Keterangan Sehat .pdf

Catatan Catatan

No. No.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Kelengkapan Dokumen

Scan  Paspor halaman data diri, halaman tandatangan pemegang, halaman catatan pengesahan (jika ada), dan halaman catatan resmi dalam 

extensi .pdf (jika ada)

Pendaftar harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang difoto copy saat verifikasi di BP3TKI/LP3TKI

Untuk ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris yang tidak diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dapat diterjemahkan dalam bahasa 

Inggris dan dilegalisir oleh Penerjemah yang berstatus tersumpah dan foto copynya dapat dilegalisir oleh Lembaga Penerjemah

Catatan

Scan Sertifikat Kemampuan Bahasa Jepang dalam extensi .pdf

Catatan

Untuk ijazah dan Transkrip Nilai dalam bahasa Inggris yang tidak diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dapat 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dilegalisir oleh Penerjemah yang berstatus tersumpah dan fotokopinya dapat 

dilegalisir oleh Lembaga Penerjemah

Pendaftar harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang difotokopi saat verifikasi

Data pada KTP, Paspor, Ijazah dan Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir harus sama, apabila terdapat perbedaan maka 

dapat dilakukan revisi pada dokumen yang dianggap paling benar

Semua fotokopi dalam ukuran normal dan menggunakan kertas A4

Untuk dokumen masing-masing 1 file dengan ukuran file dalam extensi .jpg maksimal 1 MB dan ukuran file dalam 

extensi. Pdf maksimal 3 MB

Untuk dokumen masing-masing 1 file dengan ukuran file dalam extensi .jpg maksimal 1 MB dan ukuran file dalam extensi .pdf maksimal 3 

MB

Semua foto copy dalam ukuran normal dan menggunakan kertas A4

Data pada KTP, Paspor, dan Ijazah harus sama, apabila terdapat perbedaan maka dapat dilakukan revisi pada dokumen yang dianggap paling 

benar

Scan Paspor halaman data diri, halaman tandatangan pemegang, halaman catatan pengesahan (jika ada), dan halaman 

catatan resmi dalam extensi .pdf (jika ada)

Scan Akte kelahiran dalam extensi .jpg

Scan Ijazah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam extensi .pdf

Scan Transkrip nilai pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam extensi.pdf

Scan Pas foto 1 buah dalam extensi.jpg

Kelengkapan Dokumen

Scan KTP dalam extensi .jpg



Mekanisme Pendaftaran Mekanisme Pendaftaran

Waktu pendaftaran

Kondisi Kerja dan Kompensasi Kondisi Kerja dan Kompensasi

No. No.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Biaya yang Ditanggung oleh Kandidat Biaya yang Ditanggung oleh Kandidat

No. No.

1 Tes psikologi
IDR 250,000

1 Tes psikologi IDR 250,000

2
Medical Check Up (diganti oleh Pemerintah Jepang apabila CPMI berangkat dan mengikuti 

pelatihan Bahasa Jepang di Jepang) IDR 1,000,000
2

Medical Check Up (diganti oleh Pemerintah Jepang apabila CPMI berangkat dan mengikuti pelatihan Bahasa Jepang di 

Jepang)
IDR 1,000,000

3
Medical Check Up ulang (diganti oleh Pemerintah Jepang apabila CPMI berangkat dan mengikuti 

pelatihan Bahasa Jepang di Jepang) IDR 500,000
3

Medical Check Up ulang (diganti oleh Pemerintah Jepang apabila CPMI berangkat dan mengikuti pelatihan Bahasa Jepang 

di Jepang)
IDR 500,000

4 Sputum tes pertama
IDR 400,000

4 Sputum tes pertama IDR 400,000

5
Sputum tes kedua (diganti oleh Pemerintah Jepang apabila CPMI berangkat dan mengikuti 

pelatihan Bahasa Jepang di Jepang) IDR 400,000
5

Sputum tes kedua (diganti oleh Pemerintah Jepang apabila CPMI berangkat dan mengikuti pelatihan Bahasa Jepang di 

Jepang)
IDR 400,000

6 Biaya BPJS Ketenagakerjaan
IDR 694,000

6 Biaya BPJS Ketenagakerjaan IDR 694,000

IDR 3,244,000 IDR 3,244,000

IDR 1,344,000 IDR 1,344,000

Waktu pendaftaran

Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan uang saku sebesar USD 10 atau sekitar IDR 1.500.000

Kandidat yang lulus seleksi akan bekerja dengan ikatan kerja selama 2 tahun

Waktu pendaftaran untuk Calon PMI Kandidat Nurse (Kangoshi) dan Calon PMI Careworker (Kaigofukushishi) Program G to G ke Jepang untuk 

tahun Penempatan 2021 adalah 01 Februari s.d 31 Mei 2020

Kondisi Kerja & Kompensasi

Kandidat yang lulus seleksi akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Indonesia

Registrasi pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://g2g.bnp2tki.go.id  (halaman registrasi Jepang tidak bisa diakses sebelum 

tanggal pendaftaran) dengan mengisi data diri yang diikuti dengan mengunggah (upload) dokumen sebagaimana tersebut pada poin B. Setelah 

melakukan registrasi tersebut, CPMI akan mendapatkan lembar (form) registrasi pendaftaran dan kemudian di cetak yang akan digunakan pada 

saat penyampaian dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran di BP3TKI/LP3TKI di wilayah masing-masing

Total Biaya setelah Diganti Pemerintah Jepang

Waktu pendaftaran untuk Calon PMI Kandidat Nurse (Kangoshi) dan Calon PMI Careworker (Kaigofukushishi) Program G to 

G ke Jepang untuk tahun Penempatan 2020 adalah 01 Februari s.d 31 Mei 2019

Registrasi pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://g2g.bnp2tki.go.id (halaman registrasi jepang tidak 

bisa diakses sebelum tanggal pendaftaran) dengan mengisi data diri yang diikuti dengan mengunggah (upload) dokumen 

sebagaimana tersebut pada poin B. Setelah melakukan registrasi tersebut, CPMI akan mendapatkan lembar (form) registrasi 

pendaftaran dan kemudian di cetak yang akan digunakan pada saat penyampaian dokumen-dokumen persyaratan 

pendaftaran di BP3TKI/LP3TKI di wilayah masing-masing

Jenis Biaya

Total Biaya

Total Biaya setelah Diganti Pemerintah Jepang

Kondisi Kerja & Kompensasi

Kandidat yang lulus seleksi akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Indonesia

Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan uang saku sebesar USD 10 atau sekitar IDR 1.500.000

Kandidat yang lulus seleksi akan bekerja dengan ikatan kerja selama 2 tahun

Gaji pokok: JPY 100.000-JPY 200.000 atau setara dengan IDR 13.000.000-IDR 25.000.000

Seluruh biaya keberangkatan dan penempatan akan ditanggung oleh Pemerintah Jepang

Jenis Biaya

Gaji pokok: JPY 100.000-JPY 200.000 atau setara dengan IDR 13.000.000-IDR 25.000.000

Seluruh biaya keberangkatan dan penempatan akan ditanggung oleh Pemerintah Jepang

Total Biaya


