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Ⅲ- 4 Listrik

1. Listrik di Jepang
Listrik di Jepang ber-voltase stabil 100 volt dengan frekuensi berbeda-beda tergantung wilayahnya. Ada yang

50 hertz (bagian Timur) dan ada yang 60 hertz (bagian Barat), wilayah Osaka memiliki frekuensi 60 hertz.
Berhati-hatilah karena bila frekuensi listrik berbeda, maka pada peralatan listrik, misalnya peralatan buatan

luar negeri, fungsinya dapat menurun, bahkan rusak.

2. Pendaftaran
Pada umumnya sewaktu akan mendaftar pemakaian listrik, tekan dulu tombol main breaker sebelum anda

menelepon ke pusat pelanggan kantor perwakilan terdekat Perusahaan Listrik Kansai. Ada beberapa perusahaan
listrik lainnya yang dapat dipilih. Main breaker biasanya terletak di dekat pintu masuk atau di kotak (kotak
breaker dan pemutus aliran untuk menggunakan listrik dengan aman) pada dinding dapur. Kartu berisi keterangan
untuk menghubungi Perusahaan Listrik Kansai juga terletak di dekat pintu masuk atau dalam kotak itu. Hubungi
lewat telepon sesuai nomor yang tertera pada kartu atau kirim kartu pos yang terlampir di situ.

3. Pembayaran
Tagihan bulanan akan dikirim sesuai angka pada meteran. Anda dapat membayarnya di kantor perwakilan

Perusahaan Listrik Kansai, bank, atau di convenience store. Anda juga dapat meminta pembayaran didebit
langsung dari rekening bank anda.

4. Pemberitahuan Pemakaian Listrik・ Tanda terima tagihan Listrik

*Jika Anda mendaftarkan alamat email Anda, bisa mengecek jumlah tagihan dan biaya penggunaan melalui email.

Atas kerjasama dengan PT. Kansai Denryoku

Harga penyesuaian biaya bahan bakar
(harga penyesuaian bila ada perubahan
nilai tukar uang dan bahan bakar)

Tarif listrik (Referensi hasil
perhitungan berdasarkan
besar pemakaian bulan ini)

Nomor pelanggan (Nomor kontrak
pelanggan. Digunakan saat
menanyakan sesuatu ke perusahaan
listrik)

Tagihan bulan ini

Tagihan bulan lalu

Jenis kontrak pelanggan

Jumlah uang diterima (Sebagai tanda
terima setoran iuran bulan sebelumnya
bagi pelanggan via rekening bank)

Hari batas pembayaran (Pembayaran
melewati hari ini akan dikenakan denda
di bulan berikutnya)

Tanggal pemeriksaan angka
meteran yang akan datang

No. telepon yang dapat
dihubungi

Pemberitahuan besar pemakaian
listrik. Diberikan pada saat
pemeriksaan angka meteran

hari tanggal transfer tagihan rekening
(hari transfer iuran via rekening bank)

Besar pemakaian bulan ini


