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Ⅵ-2 Penitipan Anak 
 
1. Penitipan Anak di Jepang 

Ada 3 jenis tempat penitipan anak di Jepang, yaitu: (1)Tempat penitipan anak (Hoikusho) yang terdaftar di 
badan pemerintahan otonomi (hanya bayi dan anak yang ditentukan administrasi pemerintahan yang boleh 
menerima fasilitas ini), (2)Tempat yang tidak terdaftar, tapi menjalankannya secara mandiri, dan (3)Tempat yang 
dikelola oleh perusahaan swasta. Tempat penitipan anak terdaftar dapat merupakan milik pemerintah atau swasta. 
Biaya penitipan di tempat yang terdaftar ini hampir sama apabila berada di satu badan pemerintahan otonomi. 
Pada umumnya, tempat penitipan anak tidak melayani penitipan terlalu pagi, terlalu malam, Minggu atau hari 
libur. Pendaftaran dilakukan di kantor pemerintah daerah setempat karena bayi atau anak hanya boleh masuk ke 
tempat penitipan di wilayah tinggal masing-masing. Tanyakanlah pada Bagian Penitipan Anak di kantor 
pemerintah daerah anda mengenai cara pendaftaran, kapan pendaftaran dibuka, dan biaya penitipan. 

Ada pula Taman Bermain berlisensi untuk anak-anak berusia 0-usia masuk SD yang menjalankan program 
penitipan dan Pendidikan sebelum SD. Pelayanan terbuka baik untuk anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja 
maupun tidak. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Bagian Penitipan Anak di kantor daerah pemerintah 
masing-masing atau hubungi langsung Taman Bermain yang bersangkutan.   
   
2. Tempat Penitipan Swasta 
  Ada berbagai macam tempat penitipan anak swasta, misalnya tempat yang dikelola oleh sukarelawan dan yang 
dikelola perusahaan. Ada juga organisasi atau perusahaan yang melayani penitipan malam hari dan hari libur, serta 
pengiriman tenaga pengasuh anak ke rumah. Pendaftarannya langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Tentu 
saja untuk tempat swasta anda dapat menitipkan anak/bayi di luar wilayah kediaman. Hanya saja, biayanya 
tergantung pada fasilitas dan pelayanan mereka. 
  Untuk masalah pelayanan, hubungilah pengelola penitipan yang bersangkutan. 
 
3. Pusat Pelayanan Keluarga 
  Beberapa Kotamadya dan Kantor Wilayah Sipil mempunyai Pusat Pelayanan Keluarga .  
Masing masing anggota saling tolong menolong, misalnya menitipkan anak sebelum dan sesudah waktu Penitipan 
Anak atau waktu Taman Kanak Kanak, atau mengantar dan menjemput anak ke Penitipan Anak atau waktu Taman 
Kanak Kanak apabila orang tua berhalangan. Apabila orang tua ada keperluan mendadak, dapat menitipkan 
sementara anak tersebut disini. 
Biaya bulanan diperlukan (misalnya Kotamadya Osaka, ¥800-900 per jam, biaya transpor, makan, susu dibayar 
oleh yang bersangkutan). Untuk lebih jelas silahkan hubungi Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil 
setempat. 
silahkan menanyakan langsung ke pegawai yang bertugas di loket Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil. 
(Lihat lampiran Ⅸ-1) 
 
4. Fasilitas Bantuan Subsidi 
 Bantuan Subsidi diperoleh orang tua dari anak sampai umur 15 tahun , atau sampai tanggal 31 Maret setelah 
umur 15 tahun (sebelum menyelesaikan Pendidikan SMP mereka).  
Namun, orang yang, mendapatkan lebih dari jumlah tertentu tidak akan dapat mengikuti keuntungan sistem ini. 
Sebaliknya, tunjangan yang luar biasa bulanan 5,000 yen per anak akan dibayar.  
Untuk lebih jelas silahkan hubungi Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil setempat. (Lihat lampiran Ⅸ-1) 


