Pendaftaran perawat ke Jepang 2017 sebentar lagi akan ditutup. Lowongan kerja perawat ke Jepang
sangat banyak diminati. Selain karena gajinya yang besar bisa di atas 10 juta atau 20 juta per bulan.
Selain itu, penginapan dan konsumsi sudah ditanggung sehingga tidak gaji bulanan benar-benar memag
gaji bersih.

Untuk periode 2017, pendaftaran hingga tahap seleksi akan diselenggarakan mulai tahun 2016. Baru
pada tahun 2017 awal dimulai program khusus pelatihan bahasa Jepang intensif. Pendaftaran sudah
dimulai sejak 1 April 2016.

Syarat Umum calon TKI careworker dan calon TKI nurse seperti diterbitkan oleh BNP2TKI adalah sebagai
berikut:
1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Foto copy Paspor sekurang-kurangnya masih berlaku 1 (satu) tahun ke depan;
3. Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
4. Foto copy Kartu Pencari Kerja/AK1 yang dilegalisir dengan cap basah atau embose;
5. 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;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
7. Medical Check up dengan hasil Fit yang masih berlaku dan tidak cacat fisik yang mengganggu
dalam bekerja, dan bagi wanita tidak dalam keadaan hamil;
8. Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, menghadap kedepan dan tampak jelas
dengan ukuran 3×4 Cm sebanyak 6 (enam) lembar;
9. Bagi wanita tidak pernah bertato dan laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik;
10. Membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching
yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer dan wajib
diketahui oleh Orang Tua/Wali/Suami/Isteri;
11. Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan
ditemukan kasus yang diakibatkan oleh calon TKI sehingga calon TKI dikeluarkan dari tempat

pelatihan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- diketik manual atau komputer dan
wajib diketahui oleh Orang Tua/Wali/Suami/Isteri;
12. Foto copy sertifikat kemampuan bahasa Jepang, bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan
sertifikat keterampilan lainnya (BCLS, BTLS, atau PPGD) bila ada.
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