
 
 

 
Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terkadang kita dihadapkan dengan berbagai 

masalah yang tidak dapat ditangani oleh diri kita sendiri, seperti perbaikan lingkungan yang 

mencakup masalah sampah, jalan dan saluran air, maupun strategi dalam keselamatan 

berlalu-lintas, anti pencurian, dsb. 

Terutama ketika harus mengatasi bencana yang berskala besar seperti gempa bumi dsb, 

masing-masing warga perlu mempererat kebersamaannya dan penting untuk memiliki rasa saling 

tolong-menolong.  

Di Rukun Warga, kami melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang 

beragam di lingkungan sekitar dengan saling tolong-menolong dan memperluas lingkaran 

persaudaraan.  

Bagaimana jika anda juga bergabung dengan Rukun Warga untuk membangun kota yang 

nyaman melalui berbagai kegiatan? 

 

 
Rukun Warga adalah organisasi yang dibentuk oleh keinginan bersama dari warga yang 

hidup di daerah tertentu dengan harapan bisa hidup dengan rukun dan saling tolong-menolong.  

Di kota Tsu, banyak keluarga yang sudah tergabung dalam Rukun Warga untuk membangun 

kota secara mandiri.  

Pengelolaan Rukun Warga dilakukan secara mandiri melalui biaya keanggotaan dan dana 

bantuan dari kota.  

 

 
Bagi yang ingin mendaftar menjadi anggota Rukun Warga, anda bisa mengajukan 

permohonan kepada ketua Rukun Warga di kota tempat tinggal anda.  

 

 

   Rukun Warga di tempat tinggal anda  

Rukun Warga                 

Mari bergabung. 

 

                                    Kontak Rukun Warga yang dapat dihubungi 

Nama ：                         

Alamat ：                         

No. Telpon ： 

Bagi Anda yang Belum Bergabung 

Apa Itu Rukun Warga? 

Cara Mendaftar Rukun Warga 

インドネシア語 



 
 

Untuk membangun kota yang nyaman, kegiatan utama yang dilakukan oleh Rukun Warga 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan penanggulangan bencana secara 

mandiri 

Membentuk organisasi penanggulangan 

bencana secara mandiri agar bisa saling 

membantu ketika terjadi bencana, memasang 

alat pemadam api dan mengadakan latihan 

evakuasi dan pemadaman api.  

Mengelola tempat pembuangan sampah 

sementara dan mempercantik lingkungan 

Melakukan kegiatan mempercantik 

lingkungan seperti memasang dan mengelola 

tempat pembuangan sementara sampah 

rumah tangga, serta membersihkan jalan, 

taman dsb. 

Membagikan dan mengedarkan buletin 

kegiatan 
Membagikan dan mengedarkan informasi dari 

Rukun Warga / buletin kegiatan dari prefektur 

dan kota. Selain itu juga memasang papan 

pengumuman untuk menempelkan poster dsb.  

Pemasangan dan pengelolaan lampu anti 

pencurian  

Kita bisa berjalan dengan tenang di jalan 

yang gelap ketika malam hari karena 

adanya lampu anti pencurian. Lampu ini 

dipasang dan dikelola oleh Rukun Warga.  

Kegiatan keselamatan berlalu-lintas dan 

anti pencurian  
Membagikan informasi kepada warga atau 

melakukan patroli untuk mencegah kecelakaan 

yang tragis dan pencurian, demi membangun 

lingkungan yang aman untuk dihuni. 

Mengadakan acara keakraban 

Mengadakan berbagai acara yang 

mudah untuk diikuti seperti festival 

olah-raga dan festival rakyat, piknik, dsb. 

sebagai media komunikasi dan untuk 

mempererat hubungan dengan anggota.  

Kegiatan kesejahteraan sosial 

Bekerjasama dengan dewan kesejahteraan 

sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat sekitar.  

Asosiasi Rukun Warga Kota Tsu 

         ｜  
Sub Divisi Asosiasi Rukun Warga Kota Tsu 

        ｜  
Asosiasi Rukun Warga per distrik 

        ｜    
Unit Rukun Warga  

        ｜ 
Anggota (warga) 

 

・・・・・ Asosiasi Rukun Warga yang menaungi seluruh wilayah kota Tsu 

 

・・・・・ Dibentuk berdasarkan satuan kota dan desa yang lama 

 

・・・・・ Kurang-lebih dibentuk berdasarkan satuan distrik sekolah dasar  

 

・・・・・ Terdapat sekitar 1,000 Rukun Warga di dalam kota 

Struktur Organisasi Rukun Warga Kota Tsu 

Membantu organisasi terkait 

Membantu dan mendukung organisasi 

terkait seperti perkumpulan anak-anak 

atau perkumpulan orang tua, yang berada 

di lingkungan yang sama. 

Kegiatan Utama Rukun Warga 


