PRESS RELEASE
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN
PERAWAT LANSIA BERSERTIFIKASI (CERTIFIED CAREWORKER) JEPANG
Bandung, 26 Agustus 2019,
Konsultan pendidikan Indonesia-Jepang Sentra Global Edukasi (SGE) Indonesia bekerjasama
dengan Dinas Pendidikan dan Badan Musyarawah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Jawa
Barat berkolaborasi dengan Okayama Institute of Languages, Konan Gakuen dan Konan
Welfare Group Hospital Japan, memberikan beasiswa pendidikan melalui program Japan
Indonesia Student Net (J.I.S.N) bidang perawat lansia (careworker) yang ditujukan bagi
lulusan SMA/SMK Keperawatan di Jawa Barat dengan konsep ikatan kontrak pendidikan
selama 3 tahun dan bekerja di rumah sakit lansia sebagai tenaga Perawat Lansia
Bersertifikasi (Certified Care worker) di Jepang.
Program pendidikan ini bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia muda profesional
yang cerdas dan mandiri.
Beasiswa yang ditawarkan yaitu beasiswa pendidikan seratus persen (100%) dengan ikatan
pendidikan dan kontrak kerja sebagai berikut :
 Pendidikan Bahasa Jepang selama 1 tahun 6 bulan di Okayama Institute of
Languages
 Pendidikan Profesional di Akademi Care Worker selama 2 tahun.
 Jaminan pekerjaan selama 3 tahun di beberapa rumah sakit lansia di Jepang sebagai
tenaga perawat lansia bersertifikasi (Certified Care worker).
 Selama mengikuti rangkaian pendidikan di Jepang, siswa akan mendapatkan
pekerjaan paruh waktu dan penghasilan untuk memenuhi biaya hidupnya selama di
Jepang.
Program J.I.S.N bidang careworker ini ada 2 (dua) kali keberangkatan dalam 1 tahun yaitu
di bulan April dan Oktober dengan kuota peserta sangat terbatas yaitu 50 orang per tahun.
Proses seleksi dilakukan oleh SGE indonesia dan Institusi pendidikan di Jepang sesuai
dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Proses seleksi dilakukan bertahap
dengan tahapan pertama seleksi administrasi, tahap kedua menulis essay dalam bahasa
inggris dengan tema “Why I choose to become certifified care worker in Japan ” dan tahap
ketiga wawancara dengan pihak Jepang.
Setelah peserta mengikuti rangkaian proses seleksi dan dinyatakan lulus, peserta wajib
mengikuti pelatihan pra keberangkatan dengan rangkaian pelatihan bahasa jepang hingga
level bahasa minimum N4 serta pendidikan mental dan manner di yayasan pendidikan SGE
Indonesia.
Hal positif lain yang bisa didapatkan peserta melalui program beasiswa pendidikan Perawat
Lansia Bersertifikasi ini yaitu peserta memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikannya
hingga jenjang sarjana setelah selesai masa kontrak kerja di Jepang dan jika peserta
melanjutkan kontrak kerja di Rumah Sakit Lansia Jepang sampai usia maksimum 60 tahun
maka akan mendapatkan fasilitas jaminan hari tua atau pensiun dari pemerintah Jepang.
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TENTANG SENTRA GLOBAL EDUKASI
SENTRA GLOBAL EDUKASI (SGE) Indonesia adalah yayasan yang bergerak di bidang
konsultan pendidikan Indonesia-Jepang yang berlokasi di kota Bandung Provinsi Jawa Barat
– Indonesia. SGE Indonesia berkomitmen dalam memberikan terobosan program pendidikan
bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi era
globalisasi dunia yang terus berubah.
Visi
Membentuk karakter sumber daya manusia yang bermartabat, terampil, bertanggung jawab,
berwawasan dan berpikir global serta mampu merespon tantangan yang terus berubah.
Misi
 Merancang terobosan program-program pendidikan baik didalam maupun ke luar
negeri yang bertujuan untuk meningkatkan mutu SDM di Indonesia.
 Menjembatani institusi pendidikan dan pemerintah di Indonesia dalam menjalin
kerjasama dengan negara - negara unggul.
 Memberikan pelayanan terbaik dan kesempatan bagi para pelajar, guru dan
masyarakat lainnya untuk dapat mengembangkan diri dan mendapatkan pemahaman
global.
 Pengembangan sikap sadar teknologi, kemampuan berbahasa asing dan keahlian
SDM sebagai tenaga kerja profesional.
Informasi
Jl. Karawitan No 27B Bandung, 40264. Provinsi Jawa Barat - Indonesia
Jam Kerja
: Senin - Jumat | 8.30 AM - 17.00 PM (Local Time)
Telp.
: +62.22. 8732-9979
Mobile
: +62 812 2020 2097
Email
: info@sge-indonesia.com
Website
: www.sge-indonesia.com
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