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Ⅲ- 7 Kehidupan Sehari-hari  
1. Tata Krama Sehari-hari 

Bergaul dengan orang Jepang  
Hal pertama yang menjadi perhatian bila kita hidup di Jepang adalah tata krama dan kebiasaan hidup orang 

Jepang. Cobalah untuk sedikit memahaminya dalam kehidupan sehari-hari.   

・ Pastikan anda menepati waktu yang telah dijanjikan dengan orang lain. Pastikan untuk menghubungi 

sebelumnya saat anda terlambat atau tidak bisa datang. 

・ Cara bersalam orang Jepang adalah dengan membungkukkan punggung dan menundukkan kepala. 

・ Pada hubungan yang tidak begitu dekat, bertanya mengenai hal-hal yang mendalam seperti jenis pekerjaan, 

pendapatan, dan rumahtangga termasuk hal yang tidak sopan. 

・ Saat meminta tolong pada orang lain, terlalu mendesak atau memaksakan kehendak akan membuat orang lain 

merasa tidak senang. 

Pergaulan dengan Tetangga 

(1) Salam 
Mengucapkan salam pada sesama tetangga adalah hal penting. Salam yang diucapkan sehari-hari dapat 

memperlancar komunikasi. Dikatakan pula bahwa dengan saling mengucap salam dapat mencegah terjadinya 

kejahatan.   

 

(2) Suara Bising  

Ada orang yang peka terhadap suara bising yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari meskipun Ia tinggal di 

kota. Bahkan mereka juga tak terlalu menyukai suara anak-anak. Sebaiknya anda berhati-hati bila tinggal di 

perumahan umum seperti apartemen. Hindarilah mengeluarkan suara yang dapat didengar oleh tetangga anda di 

atas pukul 10 malam. Selain itu, ketahuilah pula bahwa ada orang yang bekerja pada malam hari, sehingga siang 

hari merupakan waktu tidur yang berharga baginya. 

   Meskipun anda tak merasa membuat suara yang bising, struktur gedung bisa saja membuatnya jadi terdengar 

lebih keras. Hindarilah pemakaian mesin penyedot debu, mesin cuci, keluar masuk kamar, buka tutup pintu di 

malam hari. 

   Bila anda tinggal di rumah susun dan merasa terganggu oleh suara bising, hubungilah pengelola gedung yang 

anda kenal sewaktu menandatangani perjanjian sewa. Bila anda tidak tinggal di rumah susun, hubungilah pejabat 

organisasi rukun warga setempat (Jichikai). 

  

(3) Rukun Warga (Jichikai) / Perkumpulan dilingkungan Kota (Chonaikai) 
Di tiap wilayah ada semacam organisasi rukun warga yang berfungsi mandiri dengan tetangga untuk 

mempererat rasa kekeluargaan, membersihkan lingkungan dan mencegah tindak kejahatan. Biasanya ada berbagai 

aktivitas seperti kegiatan upacara bersama, melakukan kebersihan, dan sebagainya. 
   Keikutsertaan dalam kegiatan Rukun Warga bersifat sukarela. Tetapi, banyak keuntungan yang bisa didapat 

dengan mengikutinya seperti kemudahan memperoleh informasi administrasi pemerintahan. Selain itu, dengan 

mengenal wajah tetangga anda, akan berguna untuk mencegah tindak kejahatan. Usahakanlah untuk berpartisipasi 

mengikuti kegiatan ini. 

 

(4) Sirkulasi Informasi (Kairanban) 

   Anggota Rukun Warga akan menerima informasi lewat sirkulasi. Isi informasi ini kebanyakan adalah surat 

informasi dari kantor pemerintah daerah yang dijepit dengan clip board. Tetangga akan membawanya ke rumah 

anda. Setelah membacanya, cap dengan stempel (hanko) atau tandatangani. Tanyakanlah ke tetangga kemana anda 

harus membawanya untuk berikutnya. 

 

(5) Kebersihan  

   Kegiatan kebersihan lingkungan sekitar rumah, jalan, taman, dan lain sebagainya. dilakukan pada hari tertentu 

tergantung wilayah dan perumahan anda tinggal. Pada hari tersebut tiap rumah diwakili oleh 1 orang atau lebih 

untuk membersihkan dan mencabut rumput. Ikutilah kegiatan kebersihan ini untuk mempererat hubungan dengan 

tetangga dan tetangga yang biasanya sulit ditemui karena kesibukan kerja dan sebagainya. 

 

2. Budaya Konsumen 
  Sangat mudah untuk membeli barang ataupun kontrak pembelian di toko dan online. Ketika melakukan kontrak 

pembelian di internet, kredit mobil, dan kontrak pembelian property, kendala Selisih Bahasa dan budaya terkadang 

menimbulkan masalah. Ketika menghadapi masalah dalam perihal diatas dan sejenisnya, dapat menghungi Pusat 

Konsultasi Konsumen terdekat. Pusat Konsultasi Konsumen melayani konsultasi dan pertanyaan tentang 

pembelian barang dan layanan di Jepang secara cuma cuma  

URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html 

http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html

