
Mari bekerja, belajar dan berkarir   
bersama kami di SEIREI !
Mari bergabung di SEIREI! Untuk lebih detail nya bisa dilihat di facebook!

Seirei Social Welfare Community
社会福祉法人 聖隷福祉事業団

http://www.seirei.or.jp/hq/foreign/Indonesia/index.html

facebook page  https://www.facebook.com/seirei.global/

Suka! ☺



Info kontak SEIREI        

https://www.facebook.com/seirei.global/
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Untuk informasi lebih lanjut, 
silahkan kunjungi facebook kami! 
Anda bisa tahu suasana panti dan 
perusahaan kami melalui foto-foto 
di halamannnya. Bisa juga bertanya 
apa saja dalam bahasa Indonesia 
melalui facebook messengernya!

Silahkan kunjungi juga situs web 
SEIREI versi bahasa Indonesia!
http://www.seirei.or.jp/hq/foreign/

Indonesia/index.html

Silahkan click tombol ini dan 
mengirim pesan ke SEIREI. 

Mohon jangan lupa cantumkan 
nama dan nomor ID EPA Anda. 

Ditunggu ya! ☺



Adanya program bantuan pembelajaran yang 
bagus dan baik untuk kelulusan ujian nasional

Salah satu perusahaan terbesar
di bidang social welfare di Jepang

Rumah untuk calon care worker dengan 
persentase kelulusan ujian nasional yang tinggi

SEIREI sebagai tempat kerja
untuk siapa saja yang ingin berkarir 
di dunia KAIGO (care work) di Jepang
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Siapa SEIREI ini?
Salah satu perusahaan terbesar di bidang social welfare di Jepang

◼ SEIREI didirikan pada tahun 1930 oleh kelompok 
pemuda Kristen yang bermisi untuk menolong 
penderita tuberkulosis yang sangat ditakuti masyarakat 
pada zaman itu.

◼ Kami menghormati filosofi dasarnya, yaitu “ 隣人愛
Rinjin Ai ; Cintai orang disekitar kita seperti mencintai 
diri sendiri”, dan SEIREI selalu terbuka untuk siapa pun 
tanpa batasan apa pun.

◼ Sampai sekarang, SEIREI beraktivitas selama hampir 90 
tahun, dan menjadi salah satu perusahaan social 
welfare terbesar di Jepang.
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Shizuoka

Hyogo

Kanagawa
Chiba

Tokyo

Salah satu perusahaan terbesar
di bidang social welfare di Jepang

◼ Kantor pusat SEIREI berlokasi di kota Hamamatsu( ), prefektur 
Shizuoka dimana ada gunung Fuji.

◼ SEIREI beraktivitas di 4 bidang, antara lain; health care,        
medical care, social welfare dan nursing care.
Jumlah panti atau situs kegiatan mencapai 211 di 8 prefektur.

◼ Basis manajemen dan keuangan yang kuat dan stabil.

◼ SEIREI menyediakan lingkungan yang baik untuk dapat
terus lanjut bekerja meskipun tahap kehidupan
berubah, karena adanya kesejahteraan dan                           
pelatihan yang memuaskan untuk staf.

◼ Jumlah pegawai full-time sekitar 10,200 orang.

◼ SEIREI menerima staf KAIGO melalui jalur EPA sejak tahun 2009 
dan jalur Kuliah (Ryuugaku) sejak tahun 2019.
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Tahun/Period
Rekruitmen

Jumlah 
penerimaan 

calon EPA KAIGO

Jumlah calon EPA KAIGO
yang telah ikut UN

Jumlah calon EPA 
KAIGO yang lulus UN

2009 5 5 1

2010 5 5 5

2011 4 4 2

2012 4 4 4

2013 2 2 2

2014 2 2 0

2015 7 6 6

2016 8 8 7

2017 17 14 9

2018 22 15 4

2019 21

2020 12

2021 12

2022 4*
*Direncanakan mulai bekerja Desember 2022

TOTAL 125 65 40

Jumlah EPA KAIGO FUKUSHISHI
(Licensed Care Worker)

40 + 9 (Pindah ke SEIREI setelah lulus ujian nasional)

Tahun 2023, SEIREI ingin menerima 

calon EPA KAIGO dari Indonesia 
sebanyak 4 orang di 2 panti di 

2 prefektur, antara lain; Chiba 

dan Shizuoka.

Ayo, mari bergabung di SEIREI!☺

Rumah untuk calon care worker dengan
persentase kelulusan ujian nasional yang tinggi

61%
Persentase kelulusan UN 
yang rata-rata untuk calon 
EPA KAIGO se-Jepang:
sekitar 30% setiap tahun.



Prefektur Chiba
di daerah Kanto

Panti Jompo Lansia  Wagou Aikoen
とくべつようごろうじんホーム わごうあいこうえん

Kota Hamamatsu,
prefektur Shizuoka 
dimana lokasi 
kantor pusat SEIREI

Prefektur Shizuoka di daerah Chubu

Panti Jompo Lansia  Urayasushi
うらやすしとくべつようごろうじんホーム

Nomor Matching: 7000472 Nomor Matching: 7000473

Panti-panti SEIREI yang ingin menerima calon EPA KAIGO 
untuk tahun 2023 (EPA Angkatan ke-16)

7



Persiapan

untuk lulus

Ujian Nasional

KAIGO 

FUKUSHISHI

Target setelah lulus

Ujian Nasional

KAIGO FUKUSHISHI

Mengikuti training

oleh SEIREI

dan mengembangkan diri 

sebagai 

Licensed Care Worker

Prioritas Utama

Lulus

Ujian Nasional

Target sebelum lulus Ujian Nasional KAIGO FUKUSHISHI

Mengikuti OJT di panti dan training oleh SEIREI

Learning Scheme di SEIREI

selama 3 tahun

Off-JT 

Training 

sebelum

masuk panti 

Belajar

bahasa Jepang

Belajar kosakata 

dan istilah KAIGO

serta pengetahuan 

KAIGO

Mulai 

bekerja

di panti

Sebelum ikut ujian nasional, bekerja dan belajar 

selama 3 tahun sebagai calon EPA KAIGO

Setelah lulus Ujian Nasional

KAIGO FUKUSHISHI

Mengembangkang 

diri sebagai

professional 

Care Worker

seterusnya

Adanya program bantuan pembelajaran yang
bagus dan baik untuk kelulusan ujian nasional

1st year’s 
target

2nd year’s 
target

3rd year’s 
target 
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Care 
Worker

Guru
Bahasa
Jepang

Care Worker,
Nurse,

Therapist, dll.

Care Worker
yang bertanggung 

jawab atas training
untuk calon EPA 

KAIGO

Kantor Pusat Panti

Support
secara online dan  

tatap muka

Support dari Japan International 
Corporation of Welfare Services 

(JICWELS)

Seminar tentang medical care
dan care technique

Calon
Care Worker

SEIREI

Kerja sama Kerja sama

Ada juga sistem seperti ini di SEIREI untuk menjalankan 
program bantuan pembelajaran secara efektif

Pelatihan tambahan bahasa 
Jepang dan care work (KAIGO) 
oleh Fuji no kuni EPA Network
*Support di Prefektur Shizuoka

Rapat para penanggung jawab EPA 
di kantor pusat SEIREI 9

Staf administrasi

Kerja sama



Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Hari

libur

Hari

libur

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00 Self Study

1 jam

Self Study

1 jam
18：00

8：00

9：00

Istirahat Istirahat

Istirahat

Istirahat Istirahat

Self Study

1 jam

Self Study

2 jam Self Study

1 jam

Meal Support Meal Support
Transfer Support Transfer Support

Transfer Support Transfer Support
Toilet Care Toilet Care

Change off

Beddings

Change off 

Beddings
Meal Support Meal SupportJapanese 

Study
dengan 

guru 

bhs Jepang

di sekolah

4 jam
Self Study

2 jam

Meal Preparation Meal Preparation

Meal Preparation Meal Preparation

Transfer Support

Toilet Care

Toilet Care Toilet Care

Toilet Care Toilet Care

Bathe 

Support

Walking 

Support

& Feeding 

Refreshment

Walking 

Support

& Feeding 

Refreshment Toilet Care Walking 

Support

& Feeding 

Refreshment

Walking 

Support

& Feeding 

Refreshment

Arrangement Arrangement

Arrangement Arrangement
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Kerja dan belajar dalam satu minggu bagi calon EPA KAIGO
(contoh tahun pertama)



Kerja: 5 hari dalam 1 minggu – sift pagi, sift biasa, sift sore (*sift malam)

Belajar: Self-study (setiap hari 1-2 jam, setelah kerja dan hari libur) dan jam pelajaran 
dengan guru dari SEIREI yang memiliki sertifikat dan berpengalaman akan membantu calon 
EPA KAIGO

Di kantor pusat SEIREI (atau online) Di panti (atau online)

1st

year
Japanese language 
training

4 jam/hari, 1 kali/minggu
*Hari libur

On the Job Training

Care work training ― On the Job Training

2nd

Year
Japanese language 
training

3 jam/hari, 1 kali/bulan
*Hari kerja

2 jam/hari, 1 kali/minggu
*Hari libur

Care work training 4.5 jam/hari, 1 kali/bulan
*Hari kerja

2 jam/hari, 1 kali/minggu
*Hari libur

3rd

Year
Japanese language 
training

(Disesuaikan dengan kemahiran bahasa 
Jepang Anda)

2 jam/hari, 1 kali/minggu
*Hari libur

Care work training 7.5 jam/hari, 1 kali/bulan
*Hari kerja

2 jam/hari, 1 kali/minggu
*Hari libur

✾Selain training di atas, ada juga jam konsultasi dengan staf yang bertanggung jawab atas keperluan EPA KAIGO.

11

Rencana pembelajaran selama 3 tahun untuk calon EPA 
KAIGO di SEIREI
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Training bahasa Jepang dan 
KAIGO (care work) di SEIREI



Harapan dari SEIREI

Kelulusan ujian nasional dan menjadi KAIGO FUKUSHISHI adalah bukan 
target terakhir tetapi langkah awal.

SEIREI sangat berharap bahwa Anda menjadi anggota keluarga SEIREI, dan 
bisa bekerja lama bersama kami di Jepang. SEIREI tidak akan menerima 
siapa-siapa yang tujuan bekerja di Jepang nya karena ingin mencari 
uangnya saja. Uang itu memang penting bagi kita semua. Namun ada juga 
yang penting untuk kehidupan kita. 

Hidup di luar negeri, bekerja di Jepang sambil belajar hal-hal baru seperti 
bahasa Jepang dan KAIGO itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa 
adaptasi dan mengatasi kesulitannya dengan baik.  

Maka, bagi siapa yang bermotivasi tinggi dan mempunyai tekad kuat, 
SEIREI akan menbantu Anda dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, 
pembelajaran dan pengembangan karir untuk masa depan Anda di Jepang.

Siapa yang berniat dan mempunyai harapan ingin berkarir di bidang 
KAIGO, mari kita bekerja sama di SEIREI! Kami selalu menunggu Anda di 
Jepang. ☺
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◼ Gaji pokok (base salary) per bulan: sekitar ¥150,600 - ¥152,800
selama 3 tahun pertama, selama Anda bekerja dan belajar 
sebagai Calon EPA KAIGO.

Kemudian, setelah Anda lulus ujian nasional dan sudah   

mendapat sertifikat Care Worker, gaji pokok bulanan akan naik 

setiap tahun (sama seperti staff orang Jepang yang setara).

◼ Selain gaji pokok di atas, semua staff di SEIREI dapat bonus 3 kali 
(sebesar kira-kira 4 bulan gaji pokok) dalam 1 tahun. Dapat juga 
tunjangan sewa kamar, tunjangan sift pagi/malam dll.

◼ Manfaat tambahan dari SEIREI: gratis perawatan dan 
pengobatan di rumah sakit dalam SEIREI grup. (Tidak termasuk 
perawatan dan pengobatan sakit gigi.)

◼ Ada juga manfaat tambahan, antara lain: dapat diskon tiket 
bioskop, diskon harga masuk taman/wahana permainan, diskon 
masuk spa dll.

Gaji dan tunjangan untuk EPA KAIGO di SEIREI
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Asrama anak EPA KAIGO (contoh)
*Biaya sewa kamar untuk Calon EPA  
KAIGO dibayar 80% oleh SEIREI! 
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◼ SEIREI menghargai Anda melakukan ibadah/sholat di panti. Setiap panti 
menyediakan tempat ibadah/sholat walaupun tidak luas dan bukan 
kamar yang khusus diguakan untuk ibadah/sholat saja.

◼ SEIREI mohon Anda melakukan ibadah/sholat pada saat jam istirahat 
Anda di panti. Hal ini karena kita harus bertanggung jawab dengan para 
pengguna panti dan memberi prioritas pertama kepada beliau-beliau 
selama kita bekerja.

◼ Untuk mengambil hari libur atau cuti, Anda bisa menyampaikan 
keinginan libur kepada atasan di panti, tetapi tidak dapat libur pada hari 
yang sama setiap minggu karena kita bekerja dalam tim dengan sistem 
shift. Sama seperti staf orang Jepang.

◼ Bagi teman Muslimah, boleh memakai jilbab                   〇 ×
pada saat bekerja atau belajar di panti. Berdasarkan 

peraturan panti SEIREI, jilbab yang diperbolehkan 

adalah jilbab instan atau jilbab langsung pakai. 

Yang polos, kecil dan pendek tanpa peniti dan bros.

Peraturan berkaitan dengan agama di panti SEIREI
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Berbagai pekerjaan di panti (1) 

17 17

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCK_tK3HBX910AWTSU3uV7/SIG=11u73t6hr/EXP=1467100618/**http:/www.wanpug.com/illust/illust421.png
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Berbagai pekerjaan di panti (2)



Acara dan kegiatan
musim semi dan musim panas

Bunga SAKURA dan UME♥
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Jalan-jalan ke tempat wisata! 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5Gw3nBX.gQAkWOU3uV7/SIG=12anhkirc/EXP=1467101232/**http:/www.wanpagu.sakura.ne.jp/summer/summer_i132.png
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Acara dan kegiatan
musim gugur dan musim dingin

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCK_tK3HBX910AWTSU3uV7/SIG=11u73t6hr/EXP=1467100618/**http:/www.wanpug.com/illust/illust421.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5H43HBXzF0AQS2U3uV7/SIG=12qgcggdi/EXP=1467100792/**http:/free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201309071000.jpg


EPA Angkatan ke-13, 2 orang dari Indonesia



EPA Angkatan ke-14,
10 orang dari Indonesia



EPA Angkatan ke-14,
10 orang dari Indonesia



Matching No. 7000472Panti Jompo Lansia Wago Aikoen                    
Kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka di daerah Chubu

Di area Wago, ada hampir 10 orang senior EPA dan staf Kaigo dari luar negeri. 7 orang senior sudah lulus ujian nasional 
Kaigo Fukushishi di area Wago! Lokasinya juga strategis lho! Kami menunggu kedatangan Anda. ☺



Panti Jompo Lansia  Urayasushi
Kota Urayasu, Prefektur Chiba di daerah Kanto 

Anda ingin main ke “Tokyo Disneyland”? Ternyata, “Tokyo Disneyland” berlokasi di 
kota Urayasu dimana ada panti kami!

Di area Urayasu, ada 8 orang EPA dari Indonesia dan Filipin, termasuk 2 orang EPA 
Kaigo Fukushishi. Mari berkarir bersama kami di Urayasushi ☺

Matching No. 7000473



Panti-panti SEIREI yang ingin menerima calon EPA KAIGO
angkatan ke-16 dari Indonesia untuk tahun penempatan 2023
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Ayo, mari bergabung dan berkalir bersama kami di SEIREI. Ditunggu ya!
https://www.facebook.com/seirei.global/

Nomor
Matching

Nama Panti Lokasi
Jumlah 
Calon

7000472
Panti Jompo Lansia  Wago Aikoen

とくべつようごろうじんホーム わごうあいこうえん
Shizuoka 2

7000473
Panti Jompo Lansia  Urayasushi

うらやすし とくべつようごろうじんホーム
Chiba 2



Info kontak SEIREI        

https://www.facebook.com/seirei.global/
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Untuk informasi lebih lanjut, 
silahkan kunjungi facebook kami! 
Anda bisa tahu suasana panti dan 
perusahaan kami melalui foto-foto 
di halamannnya. Bisa juga bertanya 
apa saja dalam bahasa Indonesia 
melalui facebook messengernya!

Silahkan kunjungi juga situs web 
SEIREI versi bahasa Indonesia!
http://www.seirei.or.jp/hq/foreign/

Indonesia/index.html

Silahkan click tombol ini dan 
mengirim pesan ke SEIREI. 

Mohon jangan lupa cantumkan 
nama dan nomor ID EPA Anda. 

Ditunggu ya! ☺


