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Ⅲ Keseharian dan Tempat Tinggal

Ⅲ-1 Mencari Rumah
1. Mendaftar untuk Perumahan Pemerintah Daerah

Pendaftaran umum perumahan pemerintah dilaksanakan beberapa kali dalam setahun, Tiap kali pendaftaran
dibuka, pamflet pendaftaran akan dibagikan di institusi pemerintahan, seperti kantor pemerintah kota atau daerah
Osaka, Plaza Informasi Prefektur Osaka, Kantor Resmi Manajemen, kantor pemerintah prefektur Osaka, dan
tempat-tempat lainnya. Penyewa ditentukan oleh undian dan orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Yang
berkewarganegaraan asing pun dapat mendaftar, asal memenuhi syarat sebagai berikut:

1 Mempunyai Pendapatan produktif yang cocok dengan kriteria untuk aplikasi.
2 Saat mengalami kesulitan mencari perumahan.
3 Pelamar yang tinggal atau bekerja di Prefektur Osaka. (Atau akan bekerja di Prefecture)
4 Telah menyelesaikan pendaftaran penduduk.

Perusahaan Perumahan Prefektur Osaka
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jutakukeiei/

2. Perumahan Pemerintah yang Lain
Perumahan Kotamadya Perumahan yang disediakan oleh kota bagi keluarga yang pendapatannya

di bawah standar tertentu.
Perumahan sewa umum
khusus Prefektur Osaka

Perumahan sewa bagi yang berpendapatan menengah yang disediakan
langsung oleh Prefektur Osaka.
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html

Perumahan sewa
perusahaan umum
Prefektur Osaka

Perumahan sewa bagi yang berpendapatan menengah yang disediakan
oleh Prefektur Osaka dan dikelola perusahaan.
06-6203-5454

Perumahan UR Perumahan sewa bagi yang berpendapatan menengah yang dikelola oleh
Urban Renaissance Agency.
06-6968-1717

3. Mencari Perumahan Sewa Swasta
Persyaratan mencari perumahan sewa swasta seperti sewa rumah, besar uang deposit, wilayah, luas

rumah diperjelas pada bagian ini. Anda juga dapat meminta bantuan dari perusahaan real estate (toko
mengantar perumahan atau apartmen) di wilayah tersebut. Anda perlu menyebutkan persyaratan yang
diinginkan, dan juga perlu mengetahui harga pasaran. Informasi ini bisa didapat melalui majalah informasi
real estate. Website khusus yang menawarkan informasi tentang tempat tinggal dan pekerjaan untuk warga
asing dalam Bahasa Asing juga dapan dipertimbangkan.

Bila sudah ditetapkan tempat yang akan disewa, “Chintai Keiyaku” (kontrak untuk sewa perumahan) akan
dilangsungkan di kantor perusahaan real estate. Di kontrak sewa akan tercantum selain besar uang sewa (Yachin),
uang pengeluaran umum (Kyoekihi), uang deposit (Shikikin), juga hal yang telah ditentukan seperti, hal yang
perlu diperhatikan saat pindah dari rumah tersebut, boleh –tidaknya memelihara binatang, dan lain-lain. Oleh
sebab itu, tandatangani kontrak (bila setuju, tulis nama) bila sudah mengerti hal-hal tersebut. Agar tidak terjadi
masalah, perhatikan juga tentang pemberitahuan waktu akan pindah rumah (pemberitahuan kepada perusahaan
real estate), jumlah uang yang akan dipotong dari uang deposit dan perinciannya.

Di Osaka ini ada juga yang dinamakan “Osaka anshin sumai suishinkyougikai” suatu lembaga yang
memfasilitasi tempat tinggal sewaan se-Osaka, yang memberikan informasi bagi penduduk yang mencari tempat
tinggal.

URL http://www.osaka-anshin.com/

http://www.osaka-anshin.com/
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■Biaya kontrakan

Uang Sewa (Yachin) Setiap bulannya, membayar terlebih dahulu untuk bulan sebelumnya.
Untuk itu, pertama kali membayar 2 bulan tarif uang sewa.

Uang Pengeluaran umum
(Kanrihi)
waktu sewa perumahan

Setiap bulan membayar, dan uang ini digunakan untuk perlengkapan
pengurusan dan biaya pembersihan untuk bersama bagi orang yang
tinggal.

Uang Deposit (Shikikin) Orang yang menyewa kontrakan pada waktu mengikat perjanjian,
menyimpankan uangnya ke pemilik rumah. Di wilayah Kansai, penyimpan
uangnya 1-3 kali lipat sewa rumah perbulan, uangnya digunakan untuk
biaya perbaikan rumah dan lain-lain. Biasanya waktu akan pindah uangnya
dipotong sebesar 30-50%.

Uang Imbalan (Reikin) Pada waktu mengikat perjanjian, memberikan uang imbalan kepada
pemilik rumahnya. Pada waktu akan pindah rumah, tidak dikembalikan.

Uang Perantaraan (Chukairyou) Uang ini diberikan untuk agen real estate.
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Ⅲ- 2 Saat Pindah Rumah dan Kembali ke TanahAir
1. Administrasi di Tempat Tinggal Sebelumnya

Bila itu rumah sewaan, maka akan diadakan perhitungan rekening air, gas, dan listrik. Sebelum kepindahan,
hubungilah masing-masing perusahaan untuk meyampaikan kepindahan anda, lalu menyelesaikan kontraknya.
Bila anda menyerahkan pernyataan perpindahan tempat tinggal ke kantor pos, benda pos yang dikirim ke alamat
lama, akan dikirimkan ke alamat baru selama periode satu tahun dengan gratis.

Jika alamat kepindahan Anda baru adalah sama kota yang tinggal sekarang, menyerahkan ''Surat
Pemberitahuan Relokasi / Tenkyo todoke'' ke kantor pemerintah daerah. Atau jika pendah ke kota lain,
menyerahkan ''Surat pemberitahuan pindah dari kota / Tenshutsu todoke'' ke kantor pemerintah daerah, lalu dapat
''Sertifikat pindah dari kota / Tenshutsu todoke''.

Anda menyerahkan ''Surat pemberitahuan sertifikat kehilangan kualifikasi / Shikaku soushitsu todoke'' ke
bagian Asuransi Kesehatan Nasional dan mengembalikan kartu asuransi kesehatan.

2. Setelah Pindah ke Tempat Tinggal Baru
Hubungi perusahaan gas dan listrik karena perusahaan gas akan membuka katup gas. Mereka akan mengirim

petugas untuk menemui anda. Biasanya listrik dapat langsung digunakan dengan menaikkan breaker ke atas, tetapi
bila akan mulai menggunakannya, sebaiknya hubungi perusahaan listrik tanpa menunda-nunda. Untuk air, karena
berbeda setiap sewa rumah, tanyakan pada pemilik sewa rumahnya terlebih dahulu.

Kemudian, pergilah ke kantor pemerintah wilayah alamat baru untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan
Kepindahan (tennyuu todoke) Anda ke tempat tersebut dalam waktu 14 hari sejak kepindahan. Secara bersamaan,
bila Anda anggota Asuransi Kesehatan, maka serahkan berkas pernyataan pindah tempat tinggal ke bagian
asuransi yang baru dan setelah itu, mendaftarlah sebagai anggota Asuransi Kesehatan di wilayah tempat tinggal
yang baru.

Bila anda memiliki SIM Jepang, melaporkan perubahan alamat ke kantor polisi.

3. Saat Kembali ke TanahAir
① Perhitungan mengenai sewa rumah. Selesaikanlah perhitungan biaya seperti gas, air, listrik, juga biaya telepon
domestik maupun internasional.

② Bila akan kembali ke tanah air di pertengahan tahun, perhitungan pajak juga diperlukan. Mengenai pajak
penduduk, bayarlah total besar pajak setahun penuh di kantor pemerintahan setempat. Karena pajak daerah
dihitung berdasarkan penghasilan tahun lalu, maka, walaupun tidak menetap di Jepang selama setahun penuh,
anda tetap diwajibkan untuk membayar pajak tersebut.

③ Mengenai pajak pendapatan, dengan menentukan petugas pajak dan menyerahkannya pada dinas pajak, pada
periode laporan terakhir pajak anda dapat mengambil pengembalian pajak pendapatan. Atau buatlah laporan
terakhir pajak sementara, bagian pajak pendapatan yang belum terlunasi akan dihitung total sebelum hari
kepergian.

④ Lakukan pengisian berkas bepergian ke luar negeri dan menyerahannya ke kantor pemerintah kecamatan.

⑤ Mengenai Asuransi Kesehatan Nasional (Kokumin kenko hoken), sekitar sebulan sebelum pulang, lakukanlah
administrasi pengunduran diri dan akan dihitung premi asuransinya di kantor pemerintahan setempat.

⑥ Bila masuk Tunjangan Hidup (Nenkin), Anda dapat menagih uang pengunduran diri setelah pulang. Terimalah
surat permintaannya di tempat anda bekerja atau Kantor Asuransi Sosial.

⑦ Serahkanlah Kartu Menetap (Zairyuu ka-do) kepada Petugas Imigrasi pada saat Anda keluar meninggalkan
Jepang.
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Ⅲ- 3 Air Ledeng

Anda dapat meminum air ledeng yang dialirkan di Jepang termasuk Prefektur Osaka. Untuk memakai air
ledeng di tempat baru, perlu pendaftaran.

1. Pendaftaran
Kartu untuk memulai pemakaian air ledeng diletakkan di depan pintu masuk rumah anda. Hubungi Bagian

(Biro) Penyediaan Air dengan menyebutkan nomor yang tertera di kartu tersebut (nomor pemakai ini disebut
“Shiyosha Bango”). Setelah menghubungi mereka, petugasnya akan membuka aliran air ke rumah anda. Terhitung
dari waktu anda menghubungi mereka, air akan mengalir (dapat mulai dipakai) paling lama 4 hari sesudahnya. Di
kondominium atau sewa rumah, ada asosiasi pemeliharaan gedung dan pemilik yang mengatur pembayaran air
ledeng para penghuninya.

2. Biaya Pemakaian
Biaya air ledeng terdiri dari biaya langganan dan biaya pemakaian. Tagihannya akan datang 2 bulan sekali

lewat pos. Pembayaran dapat dilakukan di bank, atau di convinience store (tergantung daerah anda tinggal). Anda
bisa juga minta pembayaran didebit langsung dari rekening bank anda. Awas, menunggak pembayaran dapat
menyebabkan aliran air dihentikan.

Bila di daerah anda memakai drainasi air, maka biaya pemakaian air juga mencakup biaya drainasi. Umumnya
di kondominium atau apartemen, asosiasi pemeliharaan gedung dan pemilik menghitung jumlah pemakaian setiap
rumah tangga dan menagih biayanya.

3. Hal yang Harus Diperhatikan Sewaktu Musim Dingin
Pipa air dapat membeku dan retak pada musim dingin. Untuk mencegahnya, lakukanlah tindakan seperti

mengalirkan sedikit air pada malam hari.
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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
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Ⅲ- 5 Gas 
 
1. Jenis Gas 

 Gas terdiri dari jenis gas yang dikirim pemerintahan kota langsung melalui pipa dan gas prophane yang 
memakai tabung di tiap rumah. Beda peralatan yang memakai beda pula jenis gas-nya. Menggunakan jenis gas 
yang tidak sesuai dengan peralatan sangatlah berbahaya. Tanyakanlah pada pihak pemilik rumah atau perusahaan 
gas untuk pemakaian jenis gas yang tepat. 

 
(1) Gas Kota 
   Meteran gas kota ada di luar rumah anda. Bila akan mulai menggunakannya, anda harus menelepon nomor 
yang tertera pada meteran untuk mendaftar pemakaian baru. Sewaktu menelepon anda akan ditanya alamat, nama, 
tanggal pemakaian baru, waktu keinginan kunjungan petugas dan lain-lain. Biasanya setelah Anda menelepon, 
petugas akan datang membuka katup gas, harap anda menemaninya. 
 
(2) Gas Prophane 
  Sama seperti gas kota, di daerah disediakan gas prophane juga tergantung kartu pada meterannya. Bila akan 
mulai menggunakannya, hubungi nomor telepon yang tertera. Gas prophane akan diantar dalam tabung dari toko 
bahan bakar. Perhatikan bahwa anda tidak dapat memakai peralatan yang sama dengan gas kota. 
 
2. Laporkan Secepatnya Kebocoran Gas 
 Karena gas itu berbau, maka ketika bocor anda dapat mencium baunya. Bila anda curiga ada kebocoran, segera 
matikan sumber gas dan laporkan pada Perusahaan Gas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk Melapor bila terjadi Kebocoran Gas (Osaka Gas Co., Ltd. Nomor telepon khusus bila terjadi 

kebocoran gas, dalam Bahasa Jepang) 

Kota Osaka 0120-0-19424 

Osaka bagian Selatan 0120-3-19424 

Osaka bagian Timur Laut 0120-5-19424 
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3. Pemberitahuan Jumlah Pemakaian Gas dan Biayanya・Tanda terima tagihan gas  
（ Hari transfer via rekening bank） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atas Kerjasama: Perusahaan Gas Osaka 

Nama anda 
Tanda bukti pembayaran 
gas melalui rekening 
Bank/Pos. 
 

Tanggal transfer  

Jumlah tagihan 

No.Tlp Inquiry 

No.Konsum

    

 

Pemberitahuan pemakaian 

 

Periode layanan 
Pemakaian gas 

① 
 

 

Jumlah nilai 

yang diterima  Biaya pokok 

Pemakai gas ①×Biaya 

per unit② Biaya per unit 
perbulan  
tergantung 
pemakaian② 
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Ⅲ- 6 Sampah 
 
1. Pembuangan Sampah 
 Dengan tujuan pengurangan jumlah dan pendaur-ulangan sampah, memberlakukan pembagian pembuangan 

sampah. 
  
Jenis Sampah 
・Sampah yang bisa dibakar. 
・Sampah yang tidak bisa dibakar. 
・Surat kabar, majalah bekas, kaleng kosong dan botol plastik. 
 

Melanggar peraturan dan tata krama membuang sampah dapat menimbulkan masalah, bahkan di antara 
sesama orang Jepang.  
 
Larangan 
① Jangan mengeluarkan sampah di hari yang bukan hari pengangkutan. 
② Jangan menaruh sampah di tempat yang tidak ditentukan. 
③ Jangan membuang sampah tanpa memisahkan jenisnya. 
 
Untuk peraturan lengkapnya, tanyakan pada kantor pemerintah daerah dan tetangga anda karena tiap wilayah 

memiliki jenis sampah dan peraturan berbeda. Ada juga kantor yang melayani penjelasan dalam bahasa asing.  
  

 
2. Pembuangan Sampah Lainnya 
(1) Batu Baterai, Botol dan Sampah Lainnya 

Batu baterai mengandung bahan berbahaya sehingga memerlukan teknologi tinggi dalam mengolah 
pembuangannya. Masukkan batu baterai bekas pada kotak pengembalian di toko tempat anda membelinya. Untuk 
botol bir, jus dan sebagainya, ada toko yang akan mengembalikan uang botol bila anda mengembalikan botol 
bekasnya. Tanyakanlah pada penjaga toko tempat anda membeli.  

 
(2) Kemasan Plastik 

Diwajibkan untuk menyatukan wadah dan kemasan plastik untuk membungkus produk dan lain-lain, dan 
menyerahkannya pada hari yang ditetapkan.  
 
(3) Sampah Ukuran Besar  

Sampah ukuran besar (disebut Sodai Gomi) seperti perabotan dan peralatan listrik keluarga dibuang pada hari 
sesuai peraturan atau ajukanlah permohonan pribadi untuk pembuangan. Ada pemerintah daerah yang akan 
mengenakan biaya untuk pembuangannya. 
 
(4) AC, Televisi, Kulkas, Mesin Cuci, Mesin Pengering 

Bila membuang AC, televisi, kulkas, mesin cuci, dan mesin pengering, hubungi toko tempat anda dulu 
membelinya, atau tempat anda akan membeli barang penggantinya. Dalam hal ini anda harus membayar sesuai 
tarif yang telah ditentukan. Barang elektronik yang telah diserahkan ke toko tersebut akan didaur-ulang oleh 
perusahaan pemroduksinya. Pemerintah kota dan daerah tidak mengadakan penarikan barang-barang bekas 
tersebut. 

 
(Referensi) Undang-undang pendaur-ulangan alat listrik  

URL  http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ 
 

 

http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/
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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


- 24 -

Ⅲ- 8 Saat Dalam Kesulitan

Untuk keluarga yang tidak mampu, tersedia system-sistem tersebut. Tanyakanlah pada Bagian Kesejahteraan di
kantor pemerintahan setempat. (Lihat lampiran Ⅸ-1)

(1) Badan Kesejahteraan dan Anak-anak
Badan ini bertugas selain untuk bekerja sama dengan kantor kesejahteraan dan badan pemerintahan lain yang

bersangkutan, juga untuk memberi konsultasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga setempat, seperti yang
mengalami kesulitan hidup, lanjut usia yang hidup sendiri, lanjut usia yang hanya dalam keadaan tidur saja,
penderita cacat dan rumah tangga yang terdiri dari ibu-anak atau ayah-anak saja. Selain itu konsultasi dan
saran-saran mengenai anak juga ada.

(2) Perlindungan Kehidupan
Bila seorang warga telah menggunakan seluruh harta yang dapat digunakan, kemampuan yang dimiliki, juga

telah memanfaatkan seluruh fasilitas/peraturan yang ada, juga telah mendapat bantuan dari sanak famili, tetapi
tetap berada dalam kesulitan hidup, maka warga tersebut dapat berkonsultasi ke Bagian Perlindungan (Hogo-ka).
Akan dilakukan perlindungan secukupnya berdasar pada tingkat ketidakmampuannya.

(3) Pinjaman Tunjangan Hidup
Untuk keluarga yang tidak mampu, tersedia sistim peminjaman Tunjangan Kesejahteraan Hidup dan

Tunjangan Bantuan Darurat.
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