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Panduan tentang Perumahan Publik 

Bagi Warga Negara Asing di Prefektur Kanagawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian Perumahan Publik 

 

Perumahan Publik adalah perumahan yang 

dibuat khusus untuk penduduk 

berpenghasilan rendah yang mengalami 

kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Oleh 

karena itu, terdapat berbagai persyaratan 

untuk mendaftar rumah ini. (lihat halaman 2) 

 

Cara Pendaftaran 

 

●Perumahan publik terdapat di setiap kota 

di Prefektur Kanagawa dan jadwal 

pendaftarannya berbeda untuk tiap kota. 

(lihat halaman 3)  

Saat jadwal pendaftaran dibuka, pemohon 

bisa mendapatkan Brosur Panduan 

Pendaftaran dari kota. 

●Mohon segera memastikan batas akhir 

pendaftaran yang tercantum di brosur 

tersebut. 

 

Tipe Unit Hunian di Perumahan Publik 

 

Pemohon hanya dapat mendaftar unit hunian 

yang sesuai dengan kondisi dan jumlah 

anggota keluarganya. 

 

●Tipe unit hunian untuk keluarga 

・Untuk keluarga secara umum 

・Untuk keluarga dengan anak kecil 

・ Untuk keluarga dengan lansia atau 

penyandang  disabilitas fisik/mental 

・Untuk keluarga dengan jumlah anggota 

banyak dll 

 

● Tipe unit hunian untuk penghuni tanpa 

keluarga 

・Untuk penghuni yang tinggal sendiri 

・Untuk lansia yang hidup sendiri dll 

Tersedia berbagai tipe unit hunian yang 

berbeda di setiap kota. Untuk informasi lebih 

lanjut, mohon membaca Brosur Panduan 

Pendaftaran dari kota. 

 

インドネシア語
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Syarat Pendaftaran 

▶Masa Tinggal Pemohon 

Perumahan Publik Prefektur Kanagawa： Pemohon saat ini tinggal di Jepang dan terdaftar sebagai 

penduduk. 

Perumahan Publik Kota Yokohama： Pemohon telah tinggal di Kota Yokohama lebih dari 6 bulan 

dan terdaftar sebagai penduduk atau sedang bekerja di Kota Yokohama. 

Perumahan Publik Kota Kawasaki： Pemohon saat ini tinggal di Kota Kawasaki dan terdaftar 

sebagai penduduk. Pemohon yang tinggal di luar Kota Kawasaki juga dapat mendaftar dengan 

syarat telah bekerja lebih dari 1 tahun di tempat kerja yang sama di Kota Kawasaki. 

▶Memiliki penghasilan sesuai standar yang ditetapkan 

▶Berada dalam kondisi yang menyebabkan kesulitan mendapat tempat tinggal 

▶Pemohon adalah orang dewasa 

 ※Untuk informasi mengenai persyaratan lain silakan membaca aturan pendaftaran atau 

menghubungi Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents. 
 

１．Pendaftaran Tipe Unit Hunian Keluarga 

▶Persyaratan Dasar   (Persyaratan umum berlaku untuk semua perumahan publik milik 

Prefektur Kanagawa, Kota Yokohama, dan Kota Kawasaki) 

 a. Keluarga yang beranggotakan pasangan suami dan istri (termasuk pasangan yang telah 

bertunangan dan pasangan yang tidak menikah secara hukum) dan keluarga yang terdiri dari 

orang tua dan anak. 

 ※ Untuk informasi mengenai persyaratan lain silakan membaca aturan pendaftaran atau 

menghubungi Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents. 
 

２． Pendaftaran Tipe Unit Hunian untuk Penghuni tanpa Keluarga 

▶Persayaratan Dasar   (Persyaratan umum berlaku untuk semua perumahan publik milik 

Prefektur Kanagawa, Kota Yokohama, dan Kota Kawasaki) 

a. Tidak bersuami atau beristri secara hukum. 

 ※Untuk informasi mengenai persyaratan lain silakan membaca aturan pendaftaran atau 

menghubungi Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents. 
 

 

Ketentuan Lain 
1. Satu rumah tangga/keluarga hanya diperbolehkan mengumpulkan 1 formulir pendaftaran. 

2. Jika ditemukan pemalsuan informasi pada formulir pendaftaran maupun dokumen lain, maka 

pendaftaran dianggap batal meskipun sudah terpilih dalam undian. 

3. Orang yang namanya tidak tercantum di kolom anggota keluarga pada formulir pendaftaran tidak 

diperbolehkan ikut menempati perumahan publik. Jika di saat kepindahan ada perubahan pada 

anggota keluarga pemohon yang tinggal bersama, maka izin menempati hunian akan dicabut. 

4. Setelah formulir dikumpulkan, pemohon tidak dapat mengubah pilihan perumahan yang telah 

didaftarkan. 

5. Orang yang telah memiliki rumah sendiri (atau anggota keluarga yang tinggal bersamanya ada 

yang memiliki rumah sendiri) tidak diperbolehkan mendaftar. 
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Masa Pendaftaran dan Daftar Kontak Perumahan Publik Pemerintah di Prefektur Kanagawa 
(per Maret 2022) 
＊Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi melalui kontak berikut atau Kanagawa Housing Support 

Center for Foreign Residents. (045-228-1752) 

Nama Kota Periode Pendaftaran Kontak 

神奈川県
か な が わ け ん

 年
ねん

２回
かい

（5・11月
がつ

）・常時
じょうじ

 045-201-3673 

横浜市
よ こ は ま し

 年２回（4・10 月） 045-451-7777 

川崎市
か わ さ き し

 年４回(6・9・12・3 月）・常時 044-244-7578 

相模原市
さ が み は ら し

 年２回（5・11 月） 042-769-8256 

横須賀市
よ こ す か し

 年２回（5・11 月）・随時
ず い じ

 046-823-1973 

平塚市
ひ ら つ か し

 年２回（5・11 月ごろ） 0463-74-4005 

鎌倉市
か ま く ら し

 年 1 回（９～10 月） 0467-23-3000 

藤沢市
ふ じ さ わ し

 年２回（7・1 月） 0466-50-3541 

小田原市
お だ わ ら し

 年２回（6・12 月） 0465-33-1553 

茅ヶ崎市
ち が さ き し

 年１回（11 月） 0467-82-1111 

逗子市
ず し し

 随時（部屋があいたとき） 046-873-1111 

三浦市
み う ら し

 予定
よ て い

なし 046-882-1111 

秦野市
は だ の し

 年 2 回（時期
じ き

未定
み て い

） 0463-82-9642 

厚木市
あ つ ぎ し

 年 2 回（1・7 月） ＊場合
ば あ い

によって随時
ず い じ

 046-225-2346 

大和市
や ま と し

 年２回（6・10 月） 046-260-5422 

伊勢原市
い せ は ら し

 随時（部屋があいたとき） 0463-94-4782 

海老名市
え び な し

 随時（部屋があいたとき） 046-235-9606 

座間市
ざ ま し

 年１回（夏ごろ） 046-252-7032 

南足柄市
みなみあしがらし

 年１回 または ２回 0465-73-8058 

綾瀬市
あ や せ し

 随時（部屋があいたとき） 0467-77-1111 

葉山町
は や ま ま ち

 予定なし 046-876-1111 

寒川町
さむかわまち

 ―                   ＊県営
けんえい

住 宅
じゅうたく

のみ 0467-74-1111 

大磯町
おおいそまち

 随時（部屋があいたとき） 0463-61-4100 

二宮町
にのみやまち

 ―          ＊県営住宅のみ 0463-71-5956 

中井町
な か い ま ち

 随時（部屋があいたとき） 0465-81-5548 

大井町
お お い ま ち

 随時（部屋があいたとき） 0465-83-8024 

松田町
ま つ だ ま ち

 随時（部屋があいたとき） 0465-83-1221 

山北町
やまきたまち

 随時（部屋があいたとき） 0465-75-3650 

開成町
かいせいまち

 予定なし 0465-84-0316 

箱根町
は こ ね ま ち

 年２回（6・12 月ごろ） 0460-85-7790 

真鶴町
まなづるまち

 随時（部屋があいたとき） 0465-68-1131 

湯河原町
ゆ が わ ら ま ち

 随時（部屋があいたとき） 0465-63-2111 

愛川町
あいかわまち

 随時（部屋があいたとき） 046-285-6939 

清川村
きよかわむら

 随時（部屋があいたとき） 046-288-3862 
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Alur Pendaftaran hingga Kepindahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informasi Lainnya 

Jika tidak dapat pindah ke perumahan publik atau ingin mencari tempat tinggal lain, silakan 

hubungi kontak di bawah ini untuk mendapat informasi mengenai safety net housing. 
 

◆ Residential Support Council 
・Residential Support Council Prefektur Kanagawa 

(Kanagawa Housing and Community Development Association） 
 
☎ 045-664-6896 
 

・Residential Support Council Kota Yokohama 
  (Yokohama City Building Bureau, Housing Department, Housing 

Policy Division) 
  (Yokohama City Housing Supply Corporation) 
 

 

☎ 045-671-4121 
☎ 045-451-7762 

・Residential Support Council Kota Kawasaki 
  (Kawasaki City Housing Supply Corporation) 

 
☎ 044-244-7950 
 

・Residential Support Council Kota Kamakura 
(Kanagawa Housing and Community Development Association) 

 
☎ 045-664-6896 
 

・Residential Support Council Kota Sagamihara 
(Sagamihara City Building and Housing Policy Division） 

 
☎ 042-769-9817 
 

・Residential Support Council Kota Fujisawa 
(Fujisawa City Housing Policy Division) 

 
☎ 0466-50-3541 

  

・Residential Support Council Kota Zama 
(Zama City Life Supply Division) 

 
☎ 046-252-8566 

Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents 

2F Yokohama YMCA, 1-7 Tokiwa-cho, Naka Ward, Yokohama City 231-8458 

TEL    045-228-1752    

ＦＡＸ   045-228-1768 

EMAIL  sumai.sc@sumasen.com   

Ｕ Ｒ Ｌ  http://sumasen.com/ 

 

 

 

※ Panduan ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh per bulan Maret 2022 

Maret 2022 Disusun oleh Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents 

Mengirim Formulir 

Pendafataran 

Menerima 

Nomor Undian 

Pengumuman 

Hasil Undian 

発表
はっぴょう

 
Tidak 

Terpilih 

 

Terpilih di  

Undian 

 

Seleksi Persyaratan ke-2  

Membawa Formulir 

Persyaratan, Wawancara 

Diterima 

 

Mendapat 

Dokumen 

Administrasi 

Kepindahan  

Sosialisasi 

Prosedur 

Kepindahan 

Mengurus 

Administrasi 

Kepindahan 
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