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Selamat Datang di Koga 

 

Balai Kota Koga  Tel. 0280(92)3111 (Hotline) 

 

(Pengumuman dari Balai Kota) 

 

Penerbitan Kartu Penduduk untuk orang asing dan informasi yang dicantumkan (Kantor Souwa Bagian 

Kependudukan TEL 0280-92-3111) 

 Kartu penduduk diterbitkan untuk 4 tipe orang asing berikut ini (tidak termasuk orang dengan 

masa tinggal pendek, tujuan wisata, dll). 

 Sama dengan penduduk Jepang, kartu penduduk berisi informasi: Nama/Nama kepala keluarga dan 

hubungan keluarga, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Khusus untuk orang asing, ditambah informasi: 

kewarganegaraan/wilayah, tanggal registrasi penduduk dan tipe orang asing yang sesuai seperti yang 

ditampilkan berikut ini: 

 

 Penduduk dengan masa tinggal lama (Pemegang Residence Card) 

Informasi: Status tinggal, masa tinggal dan tanggal berakhir, nomer residence card, keterangan penduduk 

dengan masa tinggal lama. 

 Permanent Resident 

Informasi: Nomer surat keterangan permanent residence, keterangan permanent residence. 

 Penerima suaka sementara dan penerima izin tinggal sementara 

Informasi: tanggal masuk yang ditampilkan di surat izin suaka atau masa tinggal sementara yang 

ditampilkan di surat izin tinggal sementara, keterangan penerima suaka sementara dan penerima izin 

tinggal sementara. 

 Penduduk over stay karena melahirkan atau karena kehilangan kewarganegaraan (sampai 60 hari setelah 

menjadi orang asing, meskipun tanpa izin tinggal diperbolehkan) 

Informasi: keterangan penduduk over stay karena melahirkan atau karena kehilangan kewarganegaraan. 
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<Tentang orang asing yang masuk ke Jepang> 

 Orang asing yang masuk ke Jepang dengan masa tinggal lama, harus mengurus kepindahannya dengan 

membawa residence card di hari kedatangannya atau paling lambat 14 hari setelah itu. 

 

<Tentang orang yang pindah alamat dalam negeri> 

 Ketika pindah alamat, diharap membawa residence card/surat keterangan permanent residence atau 

alien card. 

 Ketika pindah alamat, prosedur yang harus dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang Jepang, 

yaitu diperlukannya surat bukti pindah. 

 Selain itu, apabila pindah ke luar negeri, meskipun mendapatkan re-entry permit, tetap harus 

melaporkan kepindahan tersebut. 

 

<Tempat menerbitkan copy kartu penduduk> 

[Kantor Souwa] Bagian Kependudukan        TEL 0280-92-3111 

[Kantor Koga]  Loket Bagian Kependudukan  TEL 0280-22-5111 

[Kantor Miwa]  Loket Bagian Kependudukan  TEL 0280-76-1511 

 

 

 Tentang Pendaftaran Stempel (Kantor Souwa Bagian Kependudukan TEL 0280-92-3111)  

Sistem pendaftaran stempel digunakan untuk membuktikan bahwa stempel itu milik anda guna melindungi 

hak dan kekayaan anda. Pendaftaran stempel juga bisa dilakukan di Loket bagian Kependudukan Kantor Souwa 

dan Loket bagian Kependudukan Kantor Miwa. 

<Tempat menerbitkan bukti pendaftaran stempel> 

[Kantor Souwa] Bagian Kependudukan        TEL 0280-92-3111 

[Kantor Koga]  Loket Bagian Kependudukan  TEL 0280-22-5111 

[Kantor Miwa]  Loket Bagian Kependudukan  TEL 0280-76-1511 
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 Asuransi Kesehatan Nasional dan Asuransi Kesehatan untuk Manula (Kantor Koga Bagian Asuransi dan Pensiun 

TEL 0280-22-5111) 

Jika anda tidak bisa pergi ke dokter karena khawatir masalah finansial ketika sakit atau terluka  

Asuransi Kesehatan Nasional atau Asuransi Kesehatan untuk Manula adalah sistem untuk saling menolong dengan 

sama-sama membayar sejak dini agar kejadian seperti di atas tidak terjadi. Bagi orang yang memiliki masa 

tinggal lebih dari 3 bulan, diwajibkan untuk memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan terdiri atas, 

asuransi kesehatan kerja, asuransi kesehatan nasional dan asuransi kesehatan untuk manula bagi mereka yang 

berusia 75 tahun ke atas. Jika anda berusia kurang dari 75 tahun dan tidak memiliki asuransi kesehatan kerja, 

anda harus masuk asuransi kesehatan nasional. Jika berusia 75 tahun ke atas, anda masuk asuransi kesehatan 

untuk manula. 

Jika anda masuk asuransi kesehatan nasional atau asuransi kesehatan untuk manula, dengan menunjukkan kartu 

asuransi di loket rumah sakit, anda bisa berobat dengan hanya membayar sebagian biaya pengobatan. 

Untuk masuk asuransi kesehatan nasional dan asuransi kesehatan untuk manula, silahkan datang ke bagian 

Asuransi Kesehatan dan Pensiun. 

 

 

 

 

Tentang Dana Pensuin (Kantor Koga bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun TEL 0280-22-5111) 

Bagi anda yang memiliki alamat di Jepang dan berusia 20-60 tahun, anda diharapkan untuk mengikuti program 

dana pensiun. Tujuan utama program dana pensiun ini adalah untuk menjamin kehidupan di masa tua, juga berguna 

untuk menjamin kehidupan ketika mengalami kesulitan dan menjamin kehidupan para ahli waris setelah anda 

meninggal. Apabila masuk dalam program ini dalam waktu yang singkat dan harus meninggalkan Jepang, anda bisa 

mencairkan dana pensiun tersebut. 

Pencairan dana harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk informasi lebih lengkap silahkan 

menghubungi bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun. 
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Bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan atau pabrik di Jepang, anda tidak perlu melakukan pendaftaran 

Dana Pensiun di kantor walikota karena sudah masuk menjadi anggota asuransi pensiun karyawan. 

Pendaftaran untuk masuk a an tempat anda bekerja, 

karena perusahaan yang akan mengurusnya. 

 

Tentang Sistem Kesejahteraan Medis (Kantor Cabang Koga Bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun TEL 

0280-22-5111) 

Sistem program Jaminan Kesejahteraan Medis (dikenal dengan Marufuku ) adalah program untuk meningkatkan 

- Keluarga yatim/piatu

yang berobat ke rumah sakit dengan asuransi kesehatan, biaya pengobatan sebagian akan ditanggung oleh 

prefektur dan kota. Terdapat batasan berdasarkan pendapatan. 

<Sasaran program ini adalah sbb:> 

 Ibu hamil : Orang yang telah mendaftarkan kehamilannya dan mendapatkan buku Ibu dan Anak. 

 Bantuan hanya diberikan untuk melanjutkan kehamilan atau pengobatan penyakit atau cidera demi 

persalinan yang aman. 

 Anak-anak : Usia 0-Kelas 3 SMP (Siswa SMP hanya untuk rawat inap) 

 Keluarga yatim/piatu: Anaka yatim/piatu beserta ibu/ayahnya. 

 Penderita cacat berat: Penderita cacat sesuai dengan peraturan. 

<Syarat-syarat> 

1 Terdaftar tinggal di kota Koga 

2 Masuk Asuransi kesehatan 

3 Pendapatan di bawah standar yang ditetapkan 

<Untuk mendapatkan bantuan> 

Membawa dokumen yang menyatakan layak mendapat bantuan dan melaksanakan prosedur mendapatkan bantuan di 

bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi bagian Asuransi 

Kesehatan dan Pensiun. 
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Mohon berhati-hati karena adakalanya bantuan tidak bisa diberikan karena keterlambatan pengajuan. 

 

Tentang Bantuan Biaya Medis (Kantor cabang Koga bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun TEL 0280-22-5111) 

Progra menunjang 

tumbuh kembang anak secara sehat sebagai generasi penerus di Kota Koga dengan diberikkannya bantuan berupa 

tunjangan sebagian biaya medis, dan juga merupakan sistem yang hanya dimiliki oleh kota Koga untuk mendukung 

keluarga yang memiliki anak juga sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan turunnya angka kelahiran. 

<Sasaran program ini adalah sbb:> 

 Ibu hamil dan anak usia 0- kelas 3 SMP yang memiliki pendapatan melebigi syarat mendapatkan Marufuku 

 Bantuan hanya diberikan untuk melanjutkan kehamilan atau pengobatan penyakit atau cidera demi 

persalinan yang aman. 

 Siswa SMP sampai usia 20 tahun (Siswa SMP hanya untuk rawat jalan) 

 Untuk anak yang berusia 19 dan 20 tahun di dalam tahun anggaran, hanya diberikan kepada mereka 

yang masih berstastus pelajar dan pendapatan orang tua di bawah standar. 

<Syarat-syarat> 

1 Terdaftar tinggal di kota Koga 

2 Masuk Asuransi kesehatan 

<Untuk mendapatkan bantuan> 

Membawa dokumen yang menyatakan layak mendapat bantuan dan melaksanakan prosedur mendapatkan bantuan di 

bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi bagian Asuransi 

Kesehatan dan Pensiun. 

 Mohon berhati-hati karena adakalanya bantuan tidak bisa diberikan karena keterlambatan pengajuan. 

 

Tentang Buku Penderita Cacat (Kenko no Eki Bagian Kesejahteraan Penderita Cacat TEL 0280-92-4919) 
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<Buku Penderita Cacat Fisik> 

Diterbitkan untuk orang yang menderita cacat fisik (Penglihatan, Pendengaran, Fungsi jantung, Pernafasan, 

dll). Dengan mendapatkan buku ini, pemilik bisa mendapatkan Layanan Kesejahteraan sesuai dengan level dan 

jenis cacat yang diderita. 

<Buku Rehabilitasi> 

Diterbitkan untuk orang yang divonis mengalami keterbelakangan mental (Intelligent Dysfunction) secara medis 

dan psikologis oleh Pusat konsultasi anak (Anak berusia kurang dari 18 tahun) atau oleh Pusat Konsultasi 

Kesejahteraan Prefektur Ibaraki. Dengan mendapatkan buku ini, pemilik bisa mendapatkan Layanan Kesejahteraan 

sesuai dengan level dan jenis cacat yang diderita. 

<Buku Kesejahteraan Kesehatan bagi Penderita Cacat Mental> 

Diterbitkan untuk orang yang mengalami cacat mental dan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari/di 

dalam masyarakat. Dengan mendapatkan buku ini, akan menjadi bukti bahwa pemegang buku memiliki cacat mental 

dan bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan jenis cacatnya. 

<Tempat Pendaftaran> 

Kenko no Eki Bagian Kesejahteraan Orang Cacat TEL 0280-92-4919 

Kantor Cabang Sowa Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-92-3111 

Kantor Cabang Koga Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-22-5111 

Kantor Cabang Miwa Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-76-1511 

 

Tentang Tunjangan anak, Tunjangan keluarga dan Subsidi Kehamilan dan Perawatan anak (Kantor cabang Sowa 

Bagian Dukungan Perawatan Anak TEL 0280-92-3111) 

 

<Tunjangan Anak> 

Diberikan kepada orang yang merawat anak sampai dengan usianya 15 tahun terhitung dari tanggal 31 Maret (Usia 

anak sebelum lulus SMP. 
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<Tunjangan Keluarga> 

Diberikan kepada ayah atau ibu anak yang telah bercerai/yang lainnya atau orang menggantikan orang tua kandung 

untuk mengasuh anak tersebut. 

<Subsidi Kehamilan dan Perawatan Anak> 

Diberikan kepada orang yang melahirkan dan mengasuh anak ketiga dan seterusnya sebanyak 300 ribu yen 

(diberikan 100 ribu setiap tahun selama tiga tahun) (Ada persyaratan yang harus dipenuhi). 

 

Tentang Memasukkan anak ke Day Care (Kantor cabang Sowa bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-90-3111) 

Day Care adalah tempat untuk menitipkan anak ketika orang tua tidak bisa menjaga anak sebelum usia sekolah 

dikarenakan pekerjaan, sakit atau yang lainnya. 

Jam kerja day care Day care negeri Jam 7 pagi sampai 7 malam 

  Day care swasta jam 7 pagi sampai 7 malam (Berbeda tergantung day care) 

<Tempat Pendaftaran> 

Kantor Cabang Sowa Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-92-3111 

Kantor Cabang Koga Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-22-5111 

Kantor Cabang Miwa Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-76-1511 

 

Tentang Memasukkan Anak ke Taman Kanak-kanak (Kantor cabang Sowa Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 

0280-92-3111) 

Taman kanak-kanak yang ada di kota ini semuanya TK swasta, sehingga untuk pendaftaran dan informasi lebih 

lanjut silahkan menghubungi langsung TK terdekat. 

 

Tentang Memasukkan anak ke SD dan SMP (Kantor cabang Koga Bagian Pendidikan TEL 0280-22-5111) 
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Wajib belajar di jepang selama 9 tahun terdiri atas 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Tahun ajaran baru dimulai 

tiap bulan April dan selesai pada Maret di tahun selanjutnya. Apabila ingin memasukkan anak berusia 6-15 

tahun ke sekolah negeri, harus mengumpulkan surat penempatan sekolah yang diterbitkan oleh kota Koga ke 

sekolah yang telah ditetapkan.  

Apabila pindah sekolah dari sekolah di lain daerah di Jepang ke kota Koga, dibutuhkan surat bukti belajar 

dan surat bukti mendapatkan buku pelajaran. 

Dan apabila pindah alamat, harus mengurus pindah alamat. 

 

Tentang Klub Anak (kantor cabang Sowa Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-92-3111) 

Setelah jam sekolah usai dan karena alasan pekerjaan atau yang lain orang tua tidak bisa menjaga anak, anak 

kelas 1-3 bisa di titipkan di sini. (Apabila kapasitas memadai, siswa di kelas atas juga bisa dititipkan) 

Klub anak ada di setiap SD. 

<Jam Operasional> Hari kerja  Jam 1 siang sampai jam 7 malam 

       Hari Sabtu & Libur Panjang Jam 7.30 pagi sampai jam 7 malam 

<Tempat Pendaftaran> 

Kantor Cabang Sowa Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-92-3111 

Kantor Cabang Koga Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-22-5111 

Kantor Cabang Miwa Bagian Pelayanan Warga  TEL 0280-76-1511 

 

Tentang Perkumpulan Siswa (Kantor Cabang Koga bagian Pembelajaran Kehidupan TEL 0280-22-5111) 

Sangat disarankan bagi anak SD dan SMP untuk masuk perkumpulan Siswa. Perkumpulan Siswa memiliki tujuan untuk 

membantu anak mendapatkan teman di daerah dia tinggal. Kegiatan perkumpulan anak meliputi rekreasi, mengikuti 

festival dan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan. Silahkan menghubungi bagian Pembelajaran Kehidupan 

untuk mendapatkan informasi detail tentang Perkumpulan Siswa. 
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Informasi tentang Perpustakaan (Kantor cabang Sowa Bagian Sarana Prasarana TEL 0280-92-3111) 

Bisa meminjam buku, CD dan lain-lain (harus mendaftar) 

Perpustakaan Koga TEL 0280-32-5299 

Perpustakaan Miwa TEL 0280-75-1511 

<Jam operasional> jam 10 pagi sampai 7 malam (Sabtu, Minggu, dan hari libur jam 10 pagi sampai 6 malam) 

<Hari Libur>      hari penataan di akhir bulan, akhir dan awal tahun, hari penataan khusus, hari libur  

sementara 

 

Community center dan ruang baca 

Community center Pusat    TEL 0280-92-4501 

Tsutsumikan (Community center Tsutsumi)  TEL 0280-98-5530 

Community Center Nakata    TEL 0280-48-1852 

You Center Sowa    TEL 0280-31-3211 

Tone Midorikan (Pusat Pembelajaran Kehidupan Sowa TEL 0280-92-4000 

<Jam Operasional> jam 9 pagi sampai 5 sore 

<Hari Tutup>      hari penataan di akhir bulan, akhir dan awal tahun, hari penataan khusus, hari libur  

Sementara 

 

Informasi Fasilitas Olahraga (Gedung Olahraga Umum bagian Promosidan Pengembangan Olahraga TEL 

0280-92-0555) 

Gedung Olahraga Koga  TEL 0280-31-0341 

Taman Olahraga kota Koga TEL 0280-92-5555 
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Kolam renang hangat di Taman Olahraga kota Koga TEL 0280-92-9000 

Pusat Olahraga dan Kesehatan Miwa (Ada kolam renang) TEL 0280-76-7000 

Pusat Pertukaran Olahraga Koga (Ada kolam renang) TEL 0280-22-3500 

 

Jenis Konsultasi Reservasi dan Informasi 

Konsultasi Hukum Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian Pelayanan Warga  

TEL 0280-92-3111 (hotline) 

Konsultasi Administrasi Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian Pelayanan Warga  

TEL 0280-92-3111 (hotline) 

Konsultasi Pajak Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian Pelayanan Warga  

TEL 0280-92-3111 (hotline) 

(Reservasi langsung ke Asosiasi Akuntan Kanto Shinetsu cabang Koga 

(Nomer telepon silahkan dilihat di informasi public dan website) 

Konsultasi Hak Asasi Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian hak Asasi dan Penyetaraan Gender 

TEL 0280-92-3111 (hotline) 

Konsultasi Kewanitaan Bagian Kesejahteraan Umum (P  

TEL 0280-92-5771 

Konsultasi Penderita Cacat Bagian Kesejahteraan Penderita Cacat Pusat Kesejahteraan Sowa di  

TEL 0280-92-4919 

Konsultasi Konsumen Pusat Konsumen kota Koga 

TEL 0280-92-8811 

Konsultasi Pensiun Kantor Pensiun Shimodate 

TEL 0296-25-0829 

Konsultasi Pernikahan 

Konsultasi Permasalahan 

Aliansi Kesejahteraan Masyarakat Koga 

TEL 0280-48-0808 

Konsultasi Kesehatan Bagian Kesejahteraan Umum (di dalam Kenko no Eki) TEL 0280-92-5771) 

Bagian Promosi Kesehatan (Koga Fukushi no Morikaikan) TEL 0280-48-6883 

      

 

TEL 0280-92-1166
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 Tentang Pelayanan Bantuan Kehiduoan Sehari-hari 

Terdapat berbagai jenis layanan konsultasi seperti Konsultasi Hukum, Konsultasi Hak Asasi, Konsultasi Pajak, 

Konsultasi Kewanitaan, Konsultasi Permasalahan, Konsultasi Pensiun,Konsultasi Kehidupan dll. Jangan ragu 

untuk menggunakan layanan tersebut. 

Apabila tidak mengetahui tempat konsultasi, silahkan menghubungi nomor telepon khusu bagian konsultasi warga 

TEL 0280-92-1166 

 

Tentang Perawatan Anak dan Persalinan (Bagian Promosi Kesehatan Koga Fukushi no Morikaikan TEL 

0280-48-6881/6882) 

<Pada saat seperti ini silahkan menggulanan layanan di bagian Promosi Kesehatan> 

. Pada saat hamil dan menerima buku ibu dan anak 

. Pada saat anak sakit atau mengetahui perkembangan anak, juga saat ingin bertanya tentang bagaimana anak 

mendapat gizi yang cukup, dll. 

. Pada saat ingin bertanya tentang imunisasi anak dan general check up 

 Jika hamil: Jika hamil dan telah mengetahui hari melahirkan dari dokter, daftarkan kehamilan anda. Anda 

harus mengumpulkan buku Ibu dan anak juga bukti pemeriksaan rutin (ketika mendaftar diperlukan kartu 

asuransi dan stempel) 

Buku Ibu dan Anak diterbitkan oleh Fukushi no Morikaikan (Bagian Promosi Kesehatan), kantor cabang 

Koga (Bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun), kantor cabang Sowa (bagian Asuransi Kesehatan dan pensiun), 

dan kantor cabang Miwa (bagian Asuransi Kesehatan dan pensiun) 

 Imunisasi: Dilaksanakan untuk mencegah agar tidak sakit parah dikarenakan bakteri dan virus. 

Anak-anak Imunisasi rutin meliputi Hib, Meningitis bakteri, Difteri-Pertusis-Tetanus-Polio 

(DPT+Polio), BCG(Tuberkulosis), Campak dan Rubela, Cacar Air, Ensefalitis Jepang, Difteri-Tetanus(DT), 

dan Vaksinasi Kanker leher Rahim gratis untuk orang dengan usia yang memenuhi syarat. Biaya imunisasi 

Gondok, cacar air, hepatitis B, rotavirus, dan influenza harus ditanggung sendiri karena merupakan 

imunisasi tambahan. 
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 Pemeriksaan kesehatan anak: Dilaksanakan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat serta 

mengetahui pencapaian pertumbuhan dan kondisi kesehatan anak. 

Pemeriksaan kesehatan usia 1 bulan Dilaksanakan oleh RS tempat melahirkan (biaya sendiri) 

Pemeriksaan kesehatan usia 3-4 bulan Dilaksanakan di Fukushi no Morikaikan, Kenko no Eki, Pusat  

Kesejahteraan tiap wilayah di Miwa. Sebelumnya akan  

dikirimkan informasi melalui pos. 

Pemeriksaan kesehatan usia 9-11 bulan Dilakukan di lembaga kesehatan dengan menggunakan tiket  

    pemeriksaan kesehatan balita yang diterbitkan oleh kota. 

Pemeriksaan kesehatan usia 1.5 tahun Pemeriksaan kesehatan anak 3 tahun:  

    Dilaksanakan di Fukushi no Morikaikan, Kenko no Eki, Pusat  

Kesejahteraan tiap wilayah di Miwa. Sebelumnya akan  

dikirimkan informasi melalui pos. 

 Konsultasi Perawatan Anak: Silahkan berkonsultasi ketika anda khawatir dengan tubuh dan psikologi anak. 

 Konsultasi dengan telepon  Fukushi no Morikaikan (Bagian Promosi Kesehatan TEL 

0280-48-6881) 

 Konsultasi Kesehatan Balita Fukushi no Morikaikan, Kenko no Eki (sebulan sekali) 

Pusat Kesejahteraan daerah Miwa (bulan-bulan tertentu) 

 

Tentang General Check Up (Koga Fukushi no Morikaikan bagian Promosi Kesehatan TEL 0280-48-6883) 

 Ketika ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kanker 

 Ketika ingin bertanya tentang general check up untuk orang dewasa 

 Ketika ingin berkonsultasi tentang tubuh anda dan keluarga anda 

Silahkan menghubungi bagian Promosi kesehatan. 
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Tentang Asuransi Perawatan untuk Manula (Kenko no Eki bagian Asuransi Perawatan untuk manula TEL 

0280-92-4921) 

 Asuransi Perawatan Manula adalah sistem yang menanggung biaya asuransi warga yang telah berusia 

40 tahun atau lebih, guna membantu orang-orang yang membutuhkan perawatan dan juga meringankan beban 

dan kekhawatiran bagi keluarga. 

 Pelayanan Asuransi Perawatan Manula bisa digunakan ketika berusia 65 tahun atau lebih dan dalan 

keadaan membutuhkan bantuan, atau untuk orang yang berusia 40-64 tahun yang membutuhkan bantuan 

dikarenakan penyakit tertentu. 

 Untuk bisa masuk Asuransi Perawatan Manula, harus memiliki izin tinggal di Jepang lebih dari satu 

tahun dan berusia 40 tahun lebih. 

 Ketika menggunakan pelayanan asuransi perawatan manula, dibutuhkan penetapan diperlukannya 

perawatan. 

 Untuk konsultasi Asuransi Perawatan Manula, silahkan menghubungi Bagian Asuransi Perawatan Manula. 

 

Tentang Pelayanan Kesejahteraan Manula di rumah (Kenko no Eki Bagian Kesejahteraan Manula TEL 0280-92-5838) 

Pelayanan Kesejahteraan Manula adalah pelayanan yang diperuntukkan untuk manula yang tinggal di Koga berusia 

65 tahun ke atas yang hidup sendiri dan keluarga yang hanya terdapat manula saja, agar mereka bisa hidup 

mandiri dan sehat. 

Konsultasi tentang bentuk pelayanannya, silahkan menghubungi bagian Kesejahteraan Manula. 

 

Tentang Sampah (Kantor Cabang Miwa Bagian Lingkungan TEL 0280-76-1511) 

 Mari taati peraturan. 

Hari dan waktu pembuangan sampah dan sampah daur ulang sudah ditetapkan. Apabila membuang sampah di luar 

hari tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar. 

Jika membuang sampah, patuhilah Cara memilah dan membuang sampah rumah  dan buanglah sampah di hari, waktu 

dan tempat yang ditetapkan. 
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<Tempat konsultasi tentang Cara Membuang Sampah> 

Daerah Koga: Koga Clean Center  TEL 0280-22-6353 

Daerah Sowa dan Miwa: Bagian Lingkungan TEL 0280-76-1511 

 

Himbauan Tentang Pajak (Kantor Cabang Koga Bagian Pajak Warga TEL 0280-22-5111) 

Pelayanan kesejahteraan, pendidikan, bencana, sampah, dan administrasi lainnya terlaksana dengan pajak 

warga. 

Bagi yang bukan berkewarganegaraan Jepang dan memenuhi persyaratan harus membayar pajak, mereka 

berkewajiban membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo. 

Di bawah ini akan dijelaskan tentang surat pajak individu, pajak kendaraan, dan pajak penduduk. 

 

<Pajak Individu> 

 Orang yang membayar pajak 

. Orang yang tinggal di Koga pada 1 Januari di tahun itu harus melaporkan pendapatan (termasuk pengembalian 

pajak. 

. Selama Januari sampai Desember tahun sebelumnya, orang yang memiliki jumlah pendapatan yang ditetapkan, 

menjadi wajib pajak. 

Apabila tidak melaporkan pendapatan, yang bersangkutan tidak bisa mendapatakan surat pajak. Anda harus 

melaporkan pendapatan karena untuk mengajukan visa bekerja dan visa permanent resindence, mengubah dan 

memperpanjang status tinggal dibutuhkan surat pajak. 

 Cara Pembayaran 

. Pengumpulan Pajak Spesial 

  Orang yang bekerja di perusahaan, pajak selama setahun akan diambil dari gaji tiap bulan. 

. Pengumpulan Pajak Biasa 

  Wiraswasta dan lainnya, pajak setahun akan ditagihkan 4 kali 
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Akan dikirimkan pemberitahuan besar pajak yang harus dibayarkanpada bulan Juni. Jatuh tempo pembayaran 

di hari terakhir bulan Juni, Agustus, Oktober dan Januari. 

Ketika akan pindah ke luar Koga atau pulang ke negara asal, pastikan anda membayar sisa pajak tertagih. 

 Persentase pajak Individu 

. Pajak Pendapatan Pajak kota 6%  Pajak Prefektur 4% (dihitung masing-masing dan di total) 

. Pajak Persamaan Pajak kota 3.500 yen  Pajak Prefektur 2.500 yen (semua sama) 

Pajak Individu adalah hasil penjumlahan Pajak Pendapatan dan Pajak Persamaan. 

 Tentang Keterlambatan Pembayaran Pajak 

. Apabila sampai jatuh tempo pajak belum terbayarkan, akan dikirimkan surat penagihan. Harap 

berhati-hati, jika masih belum terbayarkan juga, akan dikenakan denda (paling besar 14.6%). 

 

<Pajak Kendaraan> 

Pemilik kendaraan seperti mobil dan motor, setiap tahun pada 1 April akan dikenakan pajak kendaraan. 

 Jatuh Tempo 

Akan dikirimkan tagiahn pajak setiap tahun di awal bulan Mei dan batas pelunasan di hari terakhir 

bulan Mei. 

 Kalau melebihi tanggal jatuh tempo, akan dikenakan denda (paling besar 14.6%). 

 Jika memberikan kendaraan kepada orang lain, jangan lupa untuk mengurus balik nama (dibuang) 

Selain itu, jika pindah ke luar Koga, atau pulang ke negara asal, harus mengurus izin pembuangan 

kendaraan tersebut. 

 

<Surat Pajak> 

 Jenis Surat pajak 

. Surat Wajib Pajak (Tertulis pendapatan tahun sebelumnya dan tagihan pajak kota dan pref.) 

. Surat Bukan Wajib Pajak (Tertulis pendapatan tahun sebelumnya dan menyatakan bahwa bukan wajib 

pajak) 

. Surat Keterangan Pendapatan (Hanya tertulis jumlah pendapatan tahun sebelumnya) 

. Surat tagihan Pajak (Tertulis jumlah pajak yang harus dibayarkan, pajak yang telah terbayarkan, 

dan pajak yang belum terbayarkan)  
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 Biaya penerbitan surat pajak 

. 1 lembar 300 yen (1 lembar pertama Surat tagihan pajak 300 yen) 

 

<Tempat Konsultasi Pajak> 

Kantor Cabang Koga Bagian Pajak Warga TEL 0280-22-5111 

 

<Tempat Penerbitan Surat> 

Kantor cabang Koga Bagian Pajak Warga TEL 0280-22-5111 

Kantor cabang Sowa Bagian Pelayanan Warga TEL 0280-92-3111 

Kantor cabang Miwa bagian Pelayanan Warga TEL 0280-76-1511 

 

Tentang pelaporan memulai dan mengakhiri penggunaan air (kantor Cabang Miwa Bagian Air TEL 0280-76-1511 

Pelaporan untuk memulai atau mengakhiri penggunaan air, silahkan dilaksanakan oleh yang bersangkutan, 

keluarga, atau agen di Pusat Pelayanan Customer dan Tagihan Air. 

Pembayaran air bisa dilakukan di Pusat Pelayanan Customer dan Tagihan Air, masing-masing kantor cabang, 

instansi perbankan di dalam kota atau di mini market. 

Kantor Cabang Koga Pusat Pelayanan Customer dan Tagihan Air  TEL 0280-21-1065 

 

Tentang Penanganan Bencana (kantor cabang Sowa bagian Bencana dan Crisis Center TEL 0280-92-3111) 

Jika terjadi  gempa bumi: 

<di Rumah> meskipun terjadi gempa, jangan terburu-buru kabur, tetapi mari bersama tetangga bekerja sama untuk 

memadamkan api dan melakukan usaha penyelamatan. Mengungsi adalah langkah terakhir. Jika dirasa kebakaran 

akan meluas, segeralah mengungsi. 

<di Tempat Pengungsian> Kota menetapkan SD, SMP, SMA dan fasilitas public lainnya untuk menjadi tempat 

pengungsian. Adapula tempat pengungsian yang ditetapkan oleh Rukun Warga. 
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 TEL 0280-48-6881  

 
       TEL 0280-92-7055 

Lebih lanjut, apabila sampai kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan pertolongan dalam jangka waktu 

yang lama, sekolah dll akan dijadikan tempat pengungsian dan akan disediakan tempat tinggal dan bahan makanan. 

Pastikan sebelumnya di mana lokasi tempat pengungsian. 

Ketika mengungsi, usahakan mengungsi dengan berjalan kaki. 

Usahakan hanya membawa barang-barang yang penting. 

Siapkanlah barang-barang darurat yang selalu bisa dikeluarkan dan dibawa sewaktu-waktu. 

 

Tentang Nomor Telepon Gawat Darurat (Kantor cabang Sowa Bagian Bencana dan Crisis Center & Bagian Lalu 

Lintas TEL 0280-92-3111) 

Ketika terjadi kebakaran: Pemadam kebakaran 119 

Ketika nyawa terancam berupa sakit mendadak, kecelakaan lalin dll: Pemadam kebakaran (Ambulance)

 119 

Ketika terjadi kejahatan Kantor Polisi 110 

Ketika mengalami kecelakaan Kantor Polisi 110 

<Saat tidak terluka> 

Untuk menghindari kecelakaan lanjutan, agar tidak mengganggu lalu lintas, pindahkan kendaraan ke tempat yang 

aman, hubungi polisi dan ikuti petunjuk dari mereka. 

<Saat Terluka> 

Lebih baik tidak menggerakkan tubuh korban, tetapi jika ada ketakukan akan terjadinya kecelakaan lanjutan, 

segera selamatkan korban dan pindahkan ke tempat yang aman. Segera hubungi kepolisian di nomor 110 dan pemadam 

kebakaran di nomor 119. 

 

Tentang Nomor Telepon Rumah Sakit ketika darurat (Koga Fukushi no Morikaikan Bagian Promosi Kesehatan 

TEL 0280-48-6881) 

Informasi Instansi Kesehatan  

Rumah sakit pusat Sowa  TEL 0280-92-7055 
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Rumah sakit Koga  TEL 0280-47-1010 

Rumah sakit Palang Merah Koga TEL 0280-23-7111 

Rumah sakit Yuai Kinen TEL 0280-97-3000 

Ibaraki Seinan Iryo Senta TEL 0280-87-8111 

 

 

Tentang Perlindungan Hidup (Kenko no Eki bagian Perlindungan Hidup TEL 0280-92-4960) 

Diberikan bantuan bagi mereka yang tidak bisa lagi bekerja karena sakit atau terluka, kehilangan 

pendapatan karena bercerai atau menjanda, pendapatan yang kecil karena usia yang sudah tua dengan 

mempertimbangkan standar yang telah ditetapkanagar mereka bisa hidup mandiri dengan kekuatan mereka. 

 

Tentang Konsultasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pusat Bantuan dan Konsultasi Kekerasan dalam Rumah tangga 

kota Koga TEL 0280-92-7209) 

Di Pusat Bantuan dan Konsultasi Kekerasan dalam Rumah tangga kota Koga, anda bisa berkonsultasi tentang 

kerugian akibat kekerasan yang dilakukan pasangan anda. 

 

Tentang kelas Bahasa Jepang (kantor Cabang Sowa bagian Perencanaan TEL 0280-92-3111) 

Dibuka kelas Bahasa Jepang yang diperuntukkan bagi orang asing. Guru sukarelawan akan mengajarkan Bahasa 

Jepang dengan ramah. Ada juga acara menarik seperti pertukaran budaya dll. Hubungi Kantor International 

Exchange kota Koga untuk mendapatkan informasi lebih detail. 
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Kantor International Exchange kota Koga (Kantor Walikota Koga bagian Perencanaan) TEL 0280-92-3111 

[Koga Kelas Siang] Koga Chiiki Koryu Senta (Hanamomo Plaza) Setiap Rabu jam 2-3.30 siang. 

  TEL 0280-21-1255 

[Koga Kelas Malam] Koga Chiiki Koryu Senta (Hanamomo Plaza) Setiap Jumat jam 7-8.30 malam. 

  TEL 0280-21-1255 

[Sowa] Central Community Center Setiap Sabtu jam 7-9 malam TEL 0280-92-4501 

[Volunteer Bahasa Jepang Miwa] Miwa Community Center (Kantor cabang Miwa Lt. 3) Jumat ke-1,3,4 jam 7-8.30 

malam TEL 0280-76-1517 

<Biaya> Biaya pelajaran gratis (tetapi untuk materi biaya sendiri) 

<Cara Pendaftaran> Langsung datang di masing-masing kelas ketika pelajaran dimulai. 

 

 

Pusat Konsultasi Orang Asing 

 Ibaraki International Association TEL 029-244-3811 

 Setiap Senin-Jumat jam 8.30-17.00 (Libur minggu dan hari besar) 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

Bahasa Inggris dan Jepang 

Bahasa Portugal 

8.30-12.00 

Bahasa Korea 

Bahasa Spanyol 

Bahasa Vietnam 

Bahasa Thailand 

Bahasa China 

Bahasa Tagalog 

Bahasa Portugal 

Bahasa Thailand 

8.30-17.00 

Bahasa China 

13.30-17.00 

Bahasa Indonesia 

13.30-17.00 
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8:30 17:00 
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