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Musim GUGUR 15-10-2009 インドネシア語
～Berita dan informasi ini untuk masyarakat yang berkebangsaan asing , memberitahukan tentang kebudayaan Jepang dan hal yang bermanfaat
untuk masalah kegiatan sehari-hari. Berita ini dikeluarkan setiap musim ( setahun 4 kali).
Kalau ada pertanyaan dan pendapat,dapat menghubungi alamat di atas.～

Contohnya:satu keluarga suaminya orang jepang,istrinya orang
asing keluarga ini namanya KONGOU SETAI.keluarga ini dapat ini
dapat langsung dikenal oleh pemerintar bahwa ini adalah satu
keluarga.Kemudian visa izin tinggal akan diperpanjang yang
dulunya 3tahun akan menjadi 5tahun izin tinggal Training atau
bekerja semua akan disatukan menjadi RYUGAKU yaitu
Pada tahun 2012 kartu identitas akan berhenti.pemertntar jepang

pelajaran.Masalranya sekarang GIZIN DAI CHOU SEIDO yang

akan memulai menukar kartu identitas dengan kartu yang

baru adalah dahulu siapapun dapat terima Kartu identitas tetapi

baru.kartu identias yang biasa akan diberhentikan akan ditukar

yang baru tidak bisa dapatnya olehsebabnya akan dibuat melalui

dengan GIJIN DAICHO SEIDO Kartu ini akan langsung dikeluarkan

GAIZIN DAICHOU.Kartu ini akan dikeluarkan dari kantor

dari kantor IMIGRASI.pemerintah daerah sendiri yang akan

IMIGRASI

lansung memberikan kepada masyarakatnya.GAIJIN DAICHO

masingmasing.Yang terakhir orang yang

adalah kartu baru yang akan dibuat untuk sebagi tanda pengenal

memiliki izin khusus akan mendapat

yang dibuat oleh pemerintah daerah.kartu ini dibuat tidak secara

bantuan dari pemerintah juga tetapi

peribadi melainkan berkeluarga. Maka pemerintah jepang depat

orang yang mempunyai visa mendapat

mengetahui orang asing berserta seluruh keluargany yang

bantuan pemerintah.

bukan

dari

pemerintah

daerah

bersangkutan.

☆MARI KITA MENGENAL ADAT-ISTIADAT JEPANG～
Agama Buddha 仏教（ぶっきょう）

Kuil

Pertama kali Agama
Budha masuk ke jepang
pada
tahun
6
masehi.Pemerintahan
padazama
itumenolak
ajaran Agama Budha hingga terjadi
peperangan.Namun orang-orang Buddha
memenan gkan peperangan itu. Sehingga
ajaran Agama Budha disebarkan diseluruh
jepang
dan
pemerintah
mulai
menbangunkuil-kuil
diseluruh
daerah
jepang.Pada
zaman
kamakura(1185-1333)pada
zaman
itu
pemimpinnya menganut Agama Budha dan
pada zaman itu mereka menbantu rakytnya
yang lemah.Agama Zenshu pada zaman
kanakura gurunya belajar di cina lalu dibawa
ke Agama ZENSHU.Umumnya yang men
pelajari ini adalah orang=orang Samurai.Maka
dari zama dulu.Agama Sinto juga menjadi
panutan orang-orang Jepang.Maka dari itu
pada zaman sekarang mereka tetap
menganut Agama itu.

Kuil adalah tempat beribadah umat Bidhu dan
menjadi tempat para biksu untuk tinggal.Dan
tempat-tempat
patung
Budha
diletakkan
dipintumasuk.Patung yang diletakkan dipintu
masuk bernama Hondo,Koudo,Tou,syouro.Dan
atapnya terbuat dari Ijuk.Orang Jepang biasanya
membuat kuburan di halaman kuil.Masyarakat
biasanya
mengingat
nenek-moyang
atau
bersembahyang
didalam
kuil.Orang
yang
meninggal yang meninggal dunia pun akan
disembahyangkan dikuil.Dan biasanya orang
jepang menginggal hari kenatian keluarganya
mereka biasanya bersembahyang didalam kuil dan
dipering ati oleh sanakke luarganya dengan biksu
kuil tersebut. Dikota kyoto Dan Nara ada kuil yang
sudah berumur 1000 Tahun lebih, Dan kuil
tersebut sudah menjadi tempat
Pariwisata dan dikunjungi ban
yak masyarakat untuk melihat
patung Buda dan kuil yang
sangat terkenal diJepang.

寺（てら）

Biksu (so,obousan)
僧、お坊さん（そう、おぼうさん）
Biksu adalah orang yang terpilih
dari satu keluarga,biasanya
seoarang Biksu akan melakukan
pencukuran
rambut
dan
memakai
baju
khusus(kesa).Biksu
biasanya
memakan daging dan mereka
tidak berkeluarga dan biasanya
mereka bersemedi di air terjun
untuk mensucikan huti.Pda saat
sekarang Biksu yang sudah
berumur akan berbaur dengan
masyarakat biasa..Tetapi biksu
yang muda tetap
akan berada di kuil
menjaga kuburan
dan slalu menbaca
kitab. Dan hanya
berkumpul
didalam
rumah
untuk menyembah
leluhurnya.

Pernikahan Internasional
Pernikahan Internasional
Pernikahan Internasional pada zaman sekarang di jepang banyak terjadi.Pernikahan dan perpi sahan di jepang biasanya sangat mudah
dilakukan dengan mengambil surat formulir dari kantor walikota satu hari dapat selesai.Tetapi pernikahan Internasional sukar untuk
dilakukan.Pernikahan internasional apabila ingin berpisah harus dilakukan sesuai peraturan masing-masing Negara.Nan apabila
menikah harus ada campur tangan dari pemerintah Daerah dan kedutaan.

Syarat surat untuk menikah （konin youken gu bi syomeisyo）
Untuk pernikahan internasional diperlukan surat syarat untuk menikah,sura itu harus menera ngkan bahwahsahnya individu tersebut
masih belum menikah surat ini wajib dibuat apabila ingin enikah.surat ini depat dibuat oleh kedutaan masing-masing Negara.
Surat ini adalah sudah memenuhi syarat untuk nikah bagi pihak orang yaitu pihaku ini betul-betul belum nikah dan sekarang
bujagang yang surat resumi dari pihaku Negra Negra masing-masing ada berbedan maka harusu bertanaya di kedutaannya.
Kalau tidak memenuhi surat resumi ini tidak bias terima surat KONINNGUBI

SYOUMEI SYO（suratnikah dijepang）.

Syarat untuk menikah di jepang
Formulir dari kantoir walikota Jepang
Surat keterangan untuk menikah

Syarat menikah di Nagara masing-masing

Ke-walikota

Mengumpulakan surat untuk keterangan menikah

▼
Nikah di Jepang

di Negara masing2

▼

▼
Mengeluarkan surat nikah di kedutaan
masing-masing

Membuat kartu keluarga di walikota
▼
▼
Surat nikah

Untuk menjadi pernikahan di Nagara Pihak teman

▼
Kedutaan besar

▼
Penerbitan surat pernikahan yang Nagara
pihak teman

▼
Nikah dimanapn dapat dilakukan

▼
Surat nikahnya diajukan kewalikota Jepang di
terjemahkan ke dalam bahasa Jepang
▼
Terjadinya Pernikahan di Jepang

Peraturan dan Bantuan orang Asing
Di Jepang masyarakat dapat dibantu oleh pemerintah maka dari itu setiap masyarakt
tersebut harus memeatuhi peratuaran yang berlaku maka dari itu setiap masyarakat Asing
harus melaporkan diri ke pemerintah Daerah masing2.

☆KARTU IDENTITAS☆
Orang Asing
Yaitu Gaizin toroksho Orang asing yang tinggal lebih daring 90 hari harus melaporkan diri
kewalikota bagian pengurusan kartu Identita(SIHINSEIKATSUKA)mengisi formulir dengan
syarat menbawa paspor,2 lembar pashphoto(4,5cmx3,5).Formulir dapat diambil di kantor
walikota.Orang yang akan tinggal lamanya satu tahun lebih diperlukan TANDA TANGAN tetapi umurnya 16 tahun kebawah tidak
diperlukan PHOTO dan TANDA TANGANnya. Dan orang dan umurnya keatas 16tah un yang akan tinggal lamanya kurang satu tahun
diperlukan hanya PHOTO tetapi tidak perlukan TANDA TANGAN. Setelah diproses lalu akan dikeluarkan Gaizintoryasyomesyo lalu
akan diproses menjadi Gaizin daichoyang dikeluarkan dari imigrasi Tokyo waktu pembuatannya sekitar 3 minngu.Kartu ini harus
senantiasa dibawa apabila polisi dan orang Imigrasi ingin melihat dapat ditunjukkan.

Pindah Alamat Ke Okaya
Apabila dari tempatlainingin pindah ke okaya sebbelum 14 hari harus melaporkan diri kekantor walikota untukpengurusan pindah
alamat.

Visa
Orang Asing diatas 16 tahum setiap 1 tahun atau 5 tahun harus memeperpanjang izin tinggal.Dibawah 16 tahun pada saat ulang tahun
yang ke 16,30 hari sebelumnya harusmengajukan permohonan visa setiap 5 tahun. Apabila kehilangan ataupun terjadi kerusakan kartu
didentita hartu identitas harus dibawa kekantor walikota untuk digantikan dengan yang baru dengan membawa paspor dan pashphoto
2 lembar.

Imigrasi
Organ asing yang ingin memiliki izin tinggal atau ingin memeiliki visa harus slalu membawa paspor dan kartu identitas.Untuk lebin jelasnyal dapat
langsung menghubungi.

Kantor imigrasi
tokyoto chiodaku ootemach１－３－１ Tel: (03) 3213-8111
Kantor imigrasi infomromasi senter tokyoto chiyodaku ootemachi１－３－１
Tel: (03) 3213-8523
（bergunakan bahasa ,china,inggris,portugis,spanyoldan thailand ）
kantor imigrasi cabang nagano naganchi ooaza nagano asahimachi
Tel: (0262) -323317

☆Nikah,kelahiran ,kematian,Dan buku kelahiran data Bayi☆
Nikah
Cara dijepang menikah harus mengajukan surat nikah kekantor walikota.Syarat ini sagat diperlukan untuk pernikahan di jepang dan
juga diperlukan untuk surat kelahiran.
Buku Data Kelahiran Bayi
Pada saat awal kehamilan harus melapor kewalikotauntuk data kelahiran bayi.buku ini akan mencata keseluruban ibu dan bayi
mengenai kesehatannaya.

Surat keterangan lahir
Setelah Kelahiran anak di Jepang 14 hari sebelumnya harus melaporkan kekantor Walikota.Buku data kelahiran bayi harus dibawa
dicap dikantor walikota.
Apabila salah satu orangtua dari bayi tersebut adalah orang jepang dapat langsung menjadi warga negara jepang tetapi apabila kedua
belah pihak orang tua bayi tersebut orang asing dapat meminta 2 lembar surat keterangan untuk dilaporkan kenegaranya dan dapat
membuat VISA di jepang.Dan sebelum 30 hari harus melaporkan ke Imigrasi untuk mendapat izin tinggal.

Kematian
Kematian di jepang keluarga harus meminta surat kematian dari Dokter dan mengajukan surat ke walikota.Saat ke walikotaharus
menbawa kartu identitas dan memulangkan Hoken dan mela.

Porkan kedutaan masing2
Kwlahiran ,kematian,Nikah,Surat Cerai,Surat Keterangan ini dapat diamnil di kantor Wali kota Biaya 350 yen.

☆Pajak ☆
Pajak gaji
Dijepang setiap individu harus membayar pajak gaji,pajak daerah ,paja individu.Pajak gaji
pembayarannya terhitung dari bulanl tanggal 1 samapi bulan 12 tanggal 31 pajak tersebut
dikumpulkan untuk dihitung tetepi pengusaha pajak gajinya sudah dipotong langsung dari
gari mereka .Tetapi apabila orang tersebut meninggalkan jepang mereka tetap harus
membayar pajak tersebut dangan perwakilan yang tinggal dijepang.

Pajak umum
Pajak umumnya terbagi 2 yaitu yang pertama pajak daerah yang kedua pajak kota.Pajak akan dihitungdimulai perhitungangaji gaji
tahun lalu. Pengusaha akan diambil langsung dari gaji mereka setiap bulannya.
Apabila terjadi penambahan pendapatan diluar pekerjaan yang biasa akan dikenakan pajak yang akan dipoyong dibulan 6,8,10,1,Apabila
orang yang ingin meninggalkan jepang harus melunasi hutang pajaknya.
Pembayaran pajak yang khusus semuanya harus dibayar diwalikota di no telp（Tel: 23-4811 内线 1125）

☆Pindah okaya ☆
Sebelum pindah okaya harus mengajukan suarat2 dibawah ini
① Mengembalikan Koukumin Houken
② Mengembalikan cap

③ melunaskan pajak

Sesudah pindah dari Okaya silahkan menbuat Gaizin toroksyo dikota pindahannya

Perkenalan taman yang ada di dalam Kota OKAYA
Taman Izuhaya

osachi Izuhaya Okaya

Akhir bulan Oktober sampai bulan November banyak terdapat pohon jari lima ada
240 macam daun jri lima sangat indah bercahaya dan bermacam2.
Dibulan April bunga Katakori dan Pohin Moniji pun sangat indah Taman Izuhaya
ini terdapat didekat sungai Yokokawa semuanta terlihat sangat indah dan menarik.

