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5 Hal yang Membuat Kamu Gagal Kerja di Jepang serta 
Tips untuk Mengatasinya

Hingga saat ini, Jepang masih menjadi negara impian untuk mencari 
nafkah. 

Selain penghasilan yang tinggi, kamu bisa mendapatkan banyak sekali 
pengalaman seru. Banyak juga tempat-tempat indah yang bisa kamu 
kunjungi di hari libur. 

Namun, tidak selamanya bekerja di Jepang berarti bisa meraih kesuksesan. 
Tidak sedikit juga orang yang ngagal memanfaatkan kesempatan bekerja 
di Jepang. 

Berikut ini adalah empat hal yang harus diwaspadai agar kamu tidak gagal 
ketika kerja di Jepang.

 



1. Kemampuan Berbahasa Jepang.
Kemampuan berbahasa Jepang merupakan modal utama agar kamu 
bisa sukses kerja di Jepang. 

Bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk bertahan hidup  
sehari-hari. 

Tidak sedikit kesalah pahaman antara pegawai dan perusahaan atau 
kecelakaan kerja, timbul dari ketidak mampuan memahami instruksi.

Untuk mengatasi hal ini, kamu sebaiknya mempelajari bahasa Jepang 
dengan serius sebelum berangkat ke Jepang. 

Sebagai langkah awal, kamu bisa mempelajari kata-kata serta 
percakapan yang sering digunakan sehari-hari. 
Tidak lucu, kan, kalau nanti kamu disuruh ke kanan, tapi malah belok 
kiri karena tidak hapal kanan dan kiri dalam bahasa Jepang. 

Setelah itu, mulailah mempelajari istilah-istilah khusus yang sering 
digunakan dalam pekerjaanmu.

Dengan menguasai bahasanya, kehidupan kamu di Jepang pun akan 
terasa lebih menyenangkan. 

Kamu akan lebih mudah mencari teman atau berjalan-jalan ke tempat 
yang baru. 
Kamu juga akan bisa menikmati hiburan dari tauangan TV. 

Sst, sebetulnya, tayangan TV juga akan membantu kamu meningkatkan 
kemampuan berbahasa Jepang. 
Jadi, tidak ada salahnya kalau kamu sering-sering menonton TV saat 
punya waktu luang



2. Sulit adaptasi dengan karakter orang Jepang
Seperti yang kita ketahui bersama, lain tempat tinggal lain pula 
karakternya. 

Begitu pula dengan karakter orang Jepang yang tidak sama dengan 
orang Indonesia. 

Agar kamu bisa membina hubungan kerja dengan baik, tidak ada 
salahnya kamu belajar memahami sifat dan karakter orang Jepang.

Secara umum, orang Jepang memiliki karakter tertutup. 
Mereka merasa segan berhadapan dengan orang baru, terlebih orang 
asing. 
Mereka juga tidak terlalu suka mengumbar informasi mengenai 
dirinya sendiri. 
Hal ini sangat berbeda dengan karakter orang Indonesia yang lebih 
terbuka.

Orang Jepang juga biasanya memberi batas yang jelas antara urusan 
pribadi dan pekerjaan. 

Bagi mereka, teman kerja bukan berarti bisa menjadi teman jalan, 
kecuali mereka merasa nyaman. 

Oleh karena itulah, orang Jepang terkesan dingin dan berjarak. 

Namun, bila kamu berhasil dekat dengannya, orang Jepang bisa 
menjadi teman yang sangat loyal.



Satu hal yang harus kamu ingat adalah orang Jepang sangat tegas 
dalam hal pekerjaan. 
Seperti kita tahu, Jepang terkenal sebagai negara yang warganya taat 
aturan. 

Meski ada saja satu-dua yang melanggar, tetapi pada dasarnya, mereka 
tidak suka penyimpangan atau ketidak sesuaian dengan apa yang telah 
disepakati. 

Jadi, jangan kaget dan baper kalau suatu saat ditegur bila dinilai 
pekerjaanmu tidak sesuai standar. 

Jadikan teguran itu sebagai masukan supaya kamu bisa lebih baik lagi.

3. Malas bekerja keras
Hal yang sering dikeluhkan orang yang bekerja di Jepang adalah capek 
dan lelah. 

Memang, ritme bekerja di Jepang tidak sama dengan di Indonesia. 

Ditambah lagi karakter orang Jepang yang serius dan komit terhadap 
kualitas pekerjaan. 
Tidak sedikit pekerjaan Indonesia yang sulit mengikuti ritme kerja 
mereka dan cenderung terlihat bermalas-malasan. 

Hal ini akan memberikan kesan kurang baik yang bisa saja menimbulkan 
masalah pekerjaan lainnya.

Bila kamu bekerja di Jepang, penting bagi kamu menunjukkan bahwa 
kamu adalah seorang pekerja keras dan tidak malas. 
Caranya sangat mudah. Usahakan untuk selalu menunjukkan wajah 
antusias ketika bekerja atau menerima arahan. 



Bila ditanya, jawablah dengan suara yang antusias. 
Begitu pula bila suatu saat kamu ditegur. 

Dengarkan dengan baik dan jangan berkelit atau membela diri. 
Bila kesalahan tersebut bukan kamu yang melakukan, kamu bisa 
menyampaikannya setelah atasan selesai bicara, dengan cara yang 
baik.

Usahakan juga untuk bergerak dengan cepat agar tidak dicap sebagai 
orang yang lelet. 

Namun, kamu tetap harus berhati-hati supaya pekerjaanmu tetap rapi 
dan tidak sembrono. 

Apabila kamu merasa sangat lelah dan ingin menyerah, ingat-ingatlah 
lagi apa tujuan utamamu ingin bekerja di Jepang. 

Dengan mengingat-ingat tujuan awal, biasanya kamu akan bisa 
bersemangat kembali.

4. Tidak memahami kebiasaan hidup setempat
Terakhir, hal yang sering dianggap remeh tetapi sebenarnya sangat 
penting adalah memahami kebiasaan hidup setempat. 
Seperti kata pepatah kita, “Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.” 

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah cara pembuangan 
sampah. 
Tidak seperti di Indonesia, pembuangan sampah di Jepang memiliki 
banyak aturan yang harus dipatuhi seluruh warga. 

Kamu harus memilah sampah dan membuang 
sesuai dengan jadwalnya. 

Bila kamu tidak mematuhinya, sampah yang 
kamu buang tidak akan diangkut oleh petugas 
kebersihan. 

Hal ini biasanya memicu perselisihan dengan 
tetangga.



Selain permasalahan sampah, kamu juga harus tahu bahwa orang 
Jepang menyukai ketenangan. 
Di daerah pemukiman, jam 8 malam biasanya sudah terasa sepi. 

Jadi, kamu jangan coba-coba bermain gitar sambil bercanda keras-
keras di malam hari, seperti di Indonesia, ya. 

Bila kamu melakukannya, bisa dipastikan kamu akan langsung ditegur 
tetangga. 

Bila dianggap sudah keterlaluan, tidak menutup kemungkinan 
tetangga akan lapor ke polisi untuk menegur kamu.

Hal kecil lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan listrik, air, 
dan gas. 

Memang, penggunaan ketiganya tidak akan menimbulkan konflik 
dengan tetangga. 

Namun, bila kamu tidak bijaksana dalam menggunakannya, hal itu 
akan menimbulkan konflik dengan dompet kamu sendiri. 



5. Tidak punya motivasi
Motivasi merupakan hal yang sangat berpengaruh untuk mencapai 
sebuah tujuan, kenapa? 

Pada dasarnya manusia pasti memiliki sifat mencintai diri sendiri, salah 
satunya dapat dilihat dari motivasinya melakukan sesuatu. 

Motivasi ini dapat menjadi bahan bakar untuk perjalananmu meraih 
tujuan. 

Sama halnya seperti saat kamu memiliki keinginan untuk dapat kerja 
di Jepang. 

Kamu harus punya motivasi yang dapat mempertahankan 
kamu tetap pada jalurmu meraih tujuanmu bekerja di 
Jepang. 

Supaya apa, supaya kamu benar-benar bisa sampai pada 
tujuanmu. 

Motivasi apa sih yang bisa membuat kamu bertahan di 
jalur menuju impianmu? 

Misalnya, kamu ingin membanggakan keluarga dengan 
kamu dapat bekerja di Jepang, dan masih banyak lagi 
motivasi yang bisa membakar semangatmu.

Jadi, kamu wajib banget punya motivasi ini untuk membawa kamu 
tiba di tujuan utamamu. 

Demikianlah lima hal yang harus kamu waspadai, serta tips-tips yang bisa 
kamu terapkan untuk mengatasinya. 

Semoga bisa membantu kamu dalam bertahan di dunia kerja Jepang 
yang tidak mudah. 

Bagi kamu yang berencana bekerja di Jepang, semoga artikel 
ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara bertahan 
ketika bekerja di Jepang. 

Ganbattene ....



Jadi gimana apa kamu semakin tertarik untuk lancar bahasa Jepang 

Untuk itu kamu perlu belajar Bahasa Jepang sejak dini 

Ingin lancar bahasa Jepang 10x lebih cepat tanpa takut lupa lupa lagi? 

Yuk Join Pongo Exclusive Mastery

Gunakan kode voucher PONGOKIT untuk mendapatkan disc sebesar 10%

bit.ly/expongokit



Nah tapi kalau kamu masih ragu dengan Pongo Exclusive Mastery, aku 
punya 1 hadiah lagi nih untuk kamu

Hadiah Exclusive ini namanya “Pongo 7 Days Challenge”

Apaan itu Pongo 7 Days Challenge?



Jadi Pongo 7 Days Challenge ini adalah challenge untuk teman - teman 
sekalian untuk menguasai huruf Jepang dalam 7 hari saja

Gokil ga tuh?

Kapan lagi bisa kuasain bahasa Jepang cuma 7 hari dimana biasanya rata 
- rata sampai berbulan - bulan lho

“Ah pasti mahal nih”

Eitss awalnya sih pengen Pongo 7 Days Challenge ini di jual dengan har-
ga Rp. 597.000

Tapi karena banyak teman Pongo yang benar - benar ingin mulai belajar 
bahasa Jepang dari 0, khusus dalam waktu singkat ini Pongo GRATISkan 
deh tapi slotnya terbatas ya, kalau teman Pongo sudah ga bisa daftar art-
inya slotnya habis ya

Makanya langsung buruan klik link dibawah ini untuk daftar

Gunakan kode voucher PONGOKIT untuk mendapatkan disc sebesar 10%

bit.ly/7dpongokit




