
 

 

Kuesioner untuk Penduduk Asing di Prefektur Okayama 

 
Saya mengerti Anda sibuk dan kita semua tidak suka mengisi survei, tetapi saya sangat menghargai 
beberapa menit waktu Anda yang Anda sisihkan untuk mengisi survei ini. 
 
Kami adalah organisasi nirlaba independen yang berbasis di Okayama. Kami menyurvei penduduk 
asing di Prefektur Okayama sebagai bagian dari proyek "Okayama, Kota yang dipilih oleh Dunia: 
Membangun Kota yang Hidup di mana Orang Jepang dan Orang Asing Dapat Tinggal Bersama 
Dalam Harmoni". Proyek ini akan mengusulkan perbaikan sistem untuk mendukung penduduk asing, 
yang kami yakini sangat penting bagi masa depan prefektur. 
 
Semakin baik kami memahami masalah yang Anda hadapi, rekomendasi kami akan semakin 
persuasif. Tolong bantu kami untuk membangun Okayama yang lebih makmur dan beragam. 
 
Demikian, atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih, 
 
Conference of Okayama International NGO Network (COINN) 

 

Jika "その他" ditampilkan di opsi (Jepang), baca "Lainnya". 

Pertanyaan bertanda * wajib dijawab. 

 

[I. Mengenai Anda] 
 

1. Jenis kelamin Anda 
 
Laki-laki 
Perempuan 
Lainnya 
 
2.  Umur Anda  
 
19 atau kurang  
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 atau lebih 

 
3. Kebangsaan Anda 

 
China 
Korea 
Vietnam 
Filipina 
Brazil  
Nepal  
Indonesia 



 

 

Taiwan 
USA 
Thailand 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
UK 
Jerman 
Peru 
Jepang 
Lainnya 
 
 
4.  Status kependudukan Anda 
 
Penduduk tetap atau penduduk menetap 
Pasangan atau anggota keluarga 
Siswa internasional 
Tenaga ahli (Highly Skilled Professional, HSP)/  
Insinyur/Spesialis dalam Humaniora/Layanan Internasional (Engineer/Specialist in 
Humanities/International Services, ESI) 
Pekerja Terampil Tertentu (Specified Skilled Worker, SSW) 
Pelatihan Teknisi Magang (Technical Intern Training, TIT) 
Kegiatan yang telah ditentukan 
Lainnya 
 
5. Di mana Anda tinggal? 
 
Kota Okayama 
Kota Kurashiki 
Kota Tsuyama 
Kota Tamano 
Kota Kasaoka 
Kota Ibara 
Kota Soja 
Kota Takahashi 
Kota Niimi 
Kota Bizen 
Kota Setouchi 
Kota Akaiwa 
Kota Maniwa 
Kota Mimasaka 
Kota Asakuchi 
Kota Wake 
Kota Hayashima 
Kota Satosho 
Kota Yakage 
Desa Shinjo 
Kota Kagamino 
Kota Shoo 
Kota Nagi 
Desa Nishiawakura 



 

 

Kota Kumenan 
Kota Misaki 
Kota Kibichuo 
Lainnya 
 
6.  Sudah berapa lama Anda tinggal di Jepang? Jika Anda telah mengunjungi Jepang lebih dari 
sekali, harap tuliskan total tahunnya. 
 
Kurang dari 6 bulan 
6 bulan hingga 1 tahun 
1 hingga 3 tahun 
3 hingga 5 tahun 
5 hingga 10 tahun 
Lebih dari 10 tahun 
 

 
7. Apakah saat ini Anda tinggal dengan seseorang? Silakan pilih semua pilihan yang berlaku. 
 
Pasangan 
Anak  
Orang tua 
Saudara 
Kakek dan/atau Nenek 
Teman  
Tidak ada 
Lainnya 
 
8. Berapa banyak orang yang tinggal bersama Anda? 
 
0 
1  
2  
3  
Lebih dari 4 

 

[II. Bahasa] 
 

9. Bahasa apa yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari kecuali Bahasa Jepang? Silakan 
pilih semua yang sesuai (termasuk bahasa ibu Anda). 
 
Inggris 
Vietnam 
Cina 
Korea 
Tagalog 
Indonesia 
Nepal 
Thailand 
Perancis 
Hindi 



 

 

Benggala 
Spanyol 
Portugis 

 
Lainnya 
 
10. Seberapa baik Bahasa Jepang Anda?  
 

Buruk →   Sangat baik   

 
11. Apakah Anda sedang belajar Bahasa Jepang?  
  
Ya  
Tidak 
 
[Mereka yang sedang belajar bahasa Jepang] 

 
12.  Bagaimana cara Anda belajar Bahasa Jepang? Harap pilih hingga dua yang sesuai. 

 
Kelas bahasa yang disediakan oleh pemerintah daerah Anda. 
Kelas Bahasa yang disediakan oleh pemberi kerja/tempat kerja Anda.  
Sekolah Bahasa swasta  
Kelas Bahasa yang disediakan oleh komunitas lokal.  
Program kelas Bahasa di TV dan radio  
Kursus Bahasa Jepang online dan aplikasi pembelajaran Bahasa  
Lainnya  
 
[Mereka yang tidak belajar bahasa Jepang] 

 
13. Tolong beri tahu kami mengapa Anda tidak belajar Bahasa Jepang. Silakan pilih pilihan yang 
sesuai. 
 
Saya sudah bisa mengerti Bahasa Jepang dengan cukup baik. 
Saya bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa perlu terampil berbahasa Jepang. 
Saya akan segera kembali ke negara asal saya. 
Bahasa Jepang terlalu sulit. 
Saya tidak tahu di mana saya bisa belajar Bahasa Jepang. 
Saya tidak punya cukup waktu. 
Lainnya 

 

 

[III. Pekerjaan Anda] 
 
14. Apakah Anda saat ini bekerja? 
 
Ya  
Tidak  
 

  [Pekerjaan bagi mereka yang bekerja] 



 

 

 
15. Dalam sektor apa Anda bekerja? Harap pilih hingga dua yang sesuai. 
Pertanian/ Kehutanan/ Perikanan  
Konstruksi  
Manufaktur  
Perawatan medis / Kesejahteraan 
Grosir / Eceran 
Bisnis Restoran/ Perhotelan (Industri akomodasi) 
Pendidikan 
Lainnya 

 
16. Apa status pekerjaan Anda? Harap pilih hingga dua yang sesuai. 

 
Pegawai tetap/ purnawaktu  
Manajer bisnis/Wiraswastawan 
Trainee/Teknisi Magang 
Karyawan kontrak jangka pendek 
Pekerja sementara 
Karyawan paruh waktu 
Lainnya  

 
 
17. Bagaimana Anda menemukan pekerjaan Anda saat ini? Harap pilih hingga dua yang sesuai. 
 
Dukungan pekerjaan dari pemerintah perfektur dan kota 
Hello Work Japan 
Agen perekrutan swasta  
Majalah dan internet 
Informasi di negara asal Anda 
Program pelatihan teknisi magang 
Referensi dari keluarga atau teman 
Lainnya 

 
18. Apa yang Anda anggap penting saat memilih pekerjaan? Silakan pilih hingga dua pilihan yang 
sesuai. 
 
Gaji dan bonus 
Konten kerja 
Waktu kerja 
Lokasi kerja/Waktu perjalanan 
Status pekerjaan (penuh waktu atau paruh waktu) 
Manfaat 
Tidak ada  
Lainnya 

 
19. Apakah Anda puas dengan pekeerjaan Anda saat ini ? 
 

Sangat tidak puas ——— Sangat Puas 

 



 

 

20. Apakah Anda memiliki keluhan tentang pekerjaan Anda saat ini? Silakan pilih hingga tiga 
pilihan yang sesuai. 
 
Gaji rendah 
Upah dan lembur tidak dibayar dengan benar 
Saya tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan atau asuransi pekerjaan 
Kontrak pekerjaan yang berjangka pendek 
Jam kerja yang panjang 
Jam kerja pendek 
Isi pekerjaan berbeda dengan kontrak 
Saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di mana saya bisa menggunakan kemampuan saya. 
Saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di tempat kerja. 
Saya didiskriminasi karena saya orang asing 
Tidak ada keluhan khusus 
 

 

 

[IV. Pengasuhan anak・Pendidikan] 
 
21. Apakah Anda memiliki anak? Jika ya, pada kelompok usia apakah anak(-anak) Anda 
berada? Silakan pilih semua pilihan yang berlaku. 

1. Usia prasekolah (sebelum sekolah dasar): 0-6 tahun 
2. Anak usia SD dan SMP: 6-15 tahun 
3. Anak usia SMA: 15-18 tahun 
4. Mahasiswa, siswa SMK, anak yang belum bekerja: 18 tahun ke atas 
5. Saya memiliki anak(-anak), tapi kami tidak tinggal bersama. 
6. Saya tidak memiliki anak. 
 

[Pertanyaan untuk mereka yang saat ini membesarkan anak] 
 
22. Jika Anda memiliki anak(-anak), apakah anak Anda bersekolah di taman kanak-kanak atau 
sekolah? 
 
Ya 
Belum (tapi saya berencana untuk menyekolahkan mereka di masa depan) 
Tidak 
 
23. Apakah Anda dan anak Anda memiliki masalah dengan sekolah atau pendidikan? Harap pilih 
hingga tiga pilihan yang berlaku. 
 
Anak saya tidak bisa mengerti Bahasa Jepang dengan baik. 
Saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan guru. 
Tidak ada pilihan makan siang sekolah yang sesuai dengan agama atau budaya keluarga kami. 
Anak saya memiliki masalah dengan anak-anak lain. 
Kami kekurangan dukungan untuk menghadapi kehidupan sekolah, melanjutkan ke pendidikan 
tinggi atau menemukan jalur karier. 
Pendidikan terlalu mahal. 
Anak saya kurang memahami bahasa, budaya, dan nilai-nilai negara asal saya 
Tidak ada keluhan khusus 



 

 

Lainnya 
 
24. Dukungan seperti apa yang Anda inginkan untuk pengasuhan dan pendidikan anak? Harap pilih 
hingga tiga pilihan yang berlaku. 
 
Tempat konsultasi tentang pengasuhan anak dan pendidikan 
Tempat orang tua dan anak bertemu teman-teman dari komunitas 
Dukungan untuk memahami pengumuman dan dokumen sekolah dan pemerintah 
Kelas Bahasa Jepang untuk anak-anak asing 
Di sekolah: bantuan perorangan selama kelas 
Pelajaran tambahan untuk anak-anak asing 
Tempat anak-anak menghabiskan waktu sepulang sekolah atau liburan 
Tidak ada keluhan khusus 
Lainnya 
 
 

[V. Perawatan medis] 
 
25. Apakah Anda memiliki asuransi dan dana pensiun berikut? Harap pilih hingga tiga pilihan yang 
berlaku. 
 
Asuransi Kesehatan Nasional  
Dana Pensiun Nasional 
Asuransi Kesehatan Karyawan 
Asuransi Pensiun Karyawan 
Asuransi sukarela dan dana pensiun dari perusahaan asuransi swasta 
Tidak ditanggung oleh asuransi dan dana pensiun 
Lainnya 
 
26. Jika Anda memilih "Tidak ditanggung oleh asuransi dan dana pensiun" pada pertanyaan di atas, 
apa alasannya? 
 
Saya tidak tahu apa-apa tentang asuransi dan sistem pensiun Jepang. 
Saya pernah mendengar tentang sistem asuransi dan pensiun tetapi tidak memahaminya. 
Saya tidak berpikir saya perlu asuransi atau dana pensiun. 
Saya tidak mampu membayar iurannya. 
Lainnya 
 
27. Apakah Anda memiliki masalah terkait dengan perawatan kesehatan? Silakan pilih hingga dua 
pilihan yang sesuai. 
 
Saya tidak tahu harus pergi ke rumah sakit mana. 
Saya merasa komunikasi di rumah sakit pada umumnya sulit. 
Tidak ada layanan penerjemah untuk orang asing. 
Saya tidak mampu membayar biaya pengobatan karena tidak memiliki asuransi. 
Saya ditolak dari pemeriksaan kesehatan karena saya orang asing. 
Tidak ada keluhan khusus 
Lainnya 
 
 

[VI. Gaya hidup] 
 



 

 

6-1 Perumahan 
 

28. Perumahan seperti apa yang Anda tinggali saat ini? 

 
Rumah saya sendiri. 
Perumahan Rakyat 
Rumah sewaan  
Perumahan perusahaan, staf atau asrama siswa 
Lainnya 

 
29. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mencari tempat tinggal? Harap pilih hingga tiga 
pilihan yang berlaku. 
 
Saya tidak dapat berbicara Bahasa Jepang dengan baik dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik 
dengan agen properti. 
Sulit untuk memahami bagaimana cara kontrak sewa Jepang bekerja. 
Kontrak sewa saya ditolak karena saya orang asing. 
Saya tidak punya penjamin. 
Saya mengajukan permohonan untuk perumahan rakyat tetapi ditolak. 
Perumahan dan sewa terlalu mahal 
Saya tidak bisa meminjam uang untuk membeli rumah. 
Tidak ada keluhan khusus 
Lainnya 

 
 

6-2 Kehidupan sehari-hari 
 
30. Siapa orang yang paling sering Anda ajak bicara atau bertemu? Silakan pilih jawaban yang 
paling menggambarkan situasi Anda. 
 
Orang Jepang  
Orang-orang dari negara asal saya 
Kebanyakan orang asing tanpa memandang kebangsaan 
Orang Jepang dan asing 
Saya tidak banyak bersosialisasi. 
Lainnya 

 
31. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan teman atau kenalan Anda? Silakan pilih hingga 2 
pilihan yang sesuai. 

  
Layanan jejaring sosial, e-mail atau internet 
Telepon 
Saya bertemu dengan mereka di taman atau café  
Saya bertemu dengan mereka di fasilitas I meet them at fasilitas publik seperti otoritas lokal, 

komunitas dan ruang sosial lokal. 
Saya tidak berkomunikasi dengan siapa pun. 
 
32. Apakah Anda memiliki masalah atau kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari Anda? Harap 
pilih hingga tiga pilihan yang sesuai. 
 



 

 

Ketidakmampuan untuk berbicara Bahasa Jepang dan berkomunikasi dengan orang Jepang. 
Perbedaan adat dan budaya 
Perumahan 
Penyakit atau cedera 
Pekerjaan 
Penitipan anak 
Bencana atau keadaan darurat 
Memperoleh informasi kehidupan sehari-hari 
Tidak ada yang bisa diajak bicara 
Kesempatan untuk bersosialisasi dengan penduduk lokal hanya sedikit 
Tidak memiliki cukup uang 
Tidak ada keluhan khusus 
Lainnya 

 
33. Dengan siapa Anda berbicara ketika Anda memiliki masalah? Silakan pilih hingga dua pilihan 
yang sesuai. 
 
Kerabat, teman dan kenalan di negara asal saya 
Penduduk asing lainnya 
Teman dan kenalan Jepang 
Relawan 
Orang-orang di bidang keagamaan 
Orang-orang di kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya 
Tidak ada yang bisa diajak bicara 
Lainnya 
 
34.Jika Anda memilih "orang-orang di kantor pemerintah dan fasilitas publik lainnya", apakah 
Anda berhasil menyelesaikan masalahnya? 
 
Masalah tersebut dapat diselesaikan. 
Beberapa masalah telah diselesaikan, tapi belum semua terselesaikan. 
Masalah tersebut tidak terselesaikan. 

 
35. Apakah Anda, keluarga atau teman Anda pernah mengalami masalah dengan orang Jepang? 
 
Ya 
Tidak 
 
36. Jika Anda memilih "ya" untuk pertanyaan di atas, mohon beri tahu kami menurut Anda apa 
penyebab masalahnya?  Silakan pilih hingga 2 pilihan yang sesuai. 

 
Orang Jepang tidak mengerti gaya hidup dan budaya orang asing. 
Orang asing tidak mengerti adat dan aturan di Jepang. 
Kurangnya saling pengertian tentang gaya hidup dan budaya masing-masing. 
Karena kami tidak berbicara bahasa yang digunakan oleh satu sama lain. 
Karena kami tidak saling berkomunikasi. 
Lainnya 

 

 

[VII. Mengenai Perfektur Okayama] 
 



 

 

37. Sudah berapa lama Anda tinggal di Perfektur Okayama? 
 
Kurang dari 6 bulan  
6 bulan hingga 1 tahun 
1 hingga 3 tahun 
3 hingga 5 tahun 
5 hingga 10 tahun 
Lebih dari 10 tahun 

 
38. Mengapa Anda memutuskan untuk tinggal di Prefektur Okayama? Silakan pilih hingga 2 pilihan 
yang sesuai. 
 
 Keluarga atau teman saya tinggal di sini. 
Perusahaan tempat saya bekerja berada di Okayama. 
Saya dengar Okayama adalah tempat yang baik untuk ditinggali. 
Prefektur Okayama adalah tempat yang aman untuk ditinggali. 
Banyak orang dari negara asal saya tinggal di Okayama. 
Lainnya 
 
39. Apa yang Anda sukai dari kehidupan Anda di Prefektur Okayama? Silakan pilih hingga tiga 
pilihan yang sesuai. 
 

Ada banyak keindahan alam di sini, seperti gunung dan sungai. 
Okayama kaya akan sayuran segar, buah-buahan, dan makanan laut. 
Cuacanya bagus. 
Harga produk-produk di Okayama murah. 
Hanya ada sedikit bencana alam. 
Lingkungan pengasuhan anak yang baik. 
Pelayanan administrasinya bagus. 
Fasilitas medisnya bagus. 
Kaya akan sejarah dan warisan budaya (museum, acara, dll). 
Orang-orangnya baik. 
Lainnya 

                 
 

40. Seberapa mudah Anda merasa tinggal di Okayama/ Apakah Okayama mudah untuk ditinggali? 
 

Sangat susah ——— Sangat mudah 

 
41. Apakah Anda akan terus tinggal di Prefektur Okayama? 
 
Saya berencana untuk tinggal di Okayama. 
Saya berencana untuk tinggal di Jepang, tetapi tidak hanya di Okayama. 
Saya berencana untuk kembali ke negara asal saya. 
Saya berencana untuk bolak-balik antara negara asal saya dan Jepang. 
Saya berencana untuk pindah ke negara lain. 
Saya tidak tahu. 
Lainnya 
 
42. Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Prefektur Okayama? 
 



 

 

Kurang dari setengah tahun 
Kurang dari setahun 
Hingga 3 tahun 
Hingga 5 tahun 
Hingga 10 tahun 
Lebih dari 10 tahun 
Saya ingin menetap 
Saya ingin dinaturalisasi 
Saya belum memutuskan 

 
43. Manakah dari pilihan berikut ini yang menurut Anda dapat membuat hidup Anda di Okayama 
lebih mudah? Silakan pilih hingga tiga pilihan yang sesuai. 
 
Acara orientasi bagi pendatang baru di mana kita dapat belajar tentang bagaimana cara melakukan 
tugas-tugas dasar sehari-hari (misalnya cara membuka rekening bank, cara menggunakan transportasi 
umum, cara membuang sampah). 
Adanya orang, organisasi, dan tempat yang bisa dituju setiap kali saya memiliki masalah dengan 
pengasuhan anak atau kehidupan sehari-hari. 
Situs web multibahasa dengan informasi lokal seperti apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana 
alam, cara mendapatkan bantuan publik, acara, dll. 
Email dan situs jejaring sosial untuk memberikan informasi lokal dalam banyak bahasa 
Bantuan untuk prosedur di kantor pemerintah daerah dan balai kota 
Dukungan untuk pemeriksaan kesehatan dan saran medis 
Acara multikultural dengan masyarakat lokal 
Fasilitas umum untuk pertukaran multikultural dengan kelas Bahasa Jepang, kursus budaya dan ruang 
pertukaran. 
Rumah sakit multibahasa dan fasilitas kesejahteraan 
Lainnya 
 
 
[VIII. Hubungan Masyarakat] 
 
44. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan sosial di daerah Anda?  Silakan pilih hingga dua 
pilihan yang sesuai. 
 

Festival 
Hobi/pelajaran 
Kegiatan belajar bahasa dan budaya Jepang 
Kegiatan RT (kegiatan bersih-bersih, senam radio, menumbuk mochi, dll) 
Saya tidak pernah berpartisipasi. 
Lainnya 

 
45. Jika Anda memilih "tidak pernah berpartisipasi" pada pertanyaan di atas, mohon beri tahu kami 
apa alasan Anda tidak berpartisipasi?  Silakan pilih hingga dua pilihan yang sesuai. 
 

Tidak ada seorang pun yang saya kenal. 
Saya tidak yakin apakah saya bisa berkomunikasi dengan orang lokal. 
Saya tidak yakin apakah penduduk setempat akan menerima saya. 
Saya tidak tahu kegiatan apa yang tersedia. 
Saya tidak ingin berpartisipasi. 



 

 

Lainnya 
 
 

[IX. Pemerintah dan kelompok pendukung] 
 
46. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang layanan seperti yang disediakan oleh kantor kota, 
kantor prefektur, kelompok pendukung, dll. (Kelas Bahasa Jepang, layanan konsultasi, dll.)? 

 
Saya mengenal mereka dengan baik dan sering menggunakannya. 
Saya tahu mereka tetapi tidak banyak menggunakannya. 
Saya tahu mereka tetapi tidak pernah menggunakannya. 
Saya tidak tahu layanan apa yang tersedia. 
Lainnya 

 
 
[X. Lainnya] 

 
47. Terakhir, jangan ragu untuk memberi tahu kami apa yang Anda ingin pemerintah daerah 
lakukan, apa yang menurut Anda tidak nyaman atau menyusahkan dalam kehidupan sehari-hari 
Anda, dan permintaan atau saran lain yang mungkin Anda miliki. 
 

 
 
Ini adalah akhir dari kuesioner. Terima kasih atas kerja sama Anda. 
 
 


