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Ketahui 
Ada beberapa barang yang tidak boleh Anda 

jual, berikan atau pinjamkan, beli, terima, 

ataupun pinjam dari orang lain, meskipun 

merupakan milik Anda, seperti kartu debit 

bank, telepon seluler, kartu asuransi kesehatan, 

kartu pelajar, dll. 

Patuhi 
 Kelompok kriminal mencari pekerja paruh waktu 

untuk melakukan pekerjaan sederhana dengan gaji tinggi. 

 Pekerjaan paruh waktu yang sebaiknya tidak Anda 

lakukan: 

 mengambil paket dari nenek atau kakek, 

 mengambil paket dari loker koin, 

 menarik uang dengan kartu debit orang lain, 

 mengambil barang milik orang lain di apartemen orang 

lain. 

Tindakan tersebut merupakan kejahatan. Jangan 

dilakukan. 

Sekalipun jika Anda diajak, jangan dilakukan. 

 

 

Ketahui 
Ada beberapa pekerjaan paruh waktu yang 

sebaiknya tidak Anda lakukan. 

Pekerjaan paruh waktu dengan upah tinggi 

untuk pekerjaan yang mudah dapat 

menjadikan Anda sebagai anggota dari 

kelompok kriminal tanpa Anda sadari. 

 

Patuhi 
Jangan menjual atau memberikan kartu bank, buku 

bank, atau ponsel Anda (dengan kartu SIM) kepada siapa 

pun. 

Baik pembeli maupun penjual akan ditangkap oleh polisi. 

Ketika kembali ke negara Anda, jika sudah tidak lagi 

digunakan, pergilah ke bank atau toko ponsel, lalu 

beritahukan bahwa Anda ingin melakukan "Kaiyaku" 

(mengakhirinya). 

Sedangkan untuk kartu asuransi kesehatan, kartu 

pelajar, jangan meminjamkan, meminjam, atau 

sejenisnya. Jangan gunakan barang milik orang lain.  

Jangan dilakukan sekalipun jika seorang teman 

meminta Anda untuk melakukannya. 

ひょうごけんけいさつ 

HYOGO PREFECTURE POLICE 



 

Ketahui 
Jangan meninggalkan toko dengan membawa 

barang tanpa membayar sebelumnya. 

 Jangan mengambil barang milik orang lain 

sebagai milik Anda, seperti sisa makanan atau 

barang hilang milik orang lain. 

 Perbuatan tersebut tergolong kejahatan. 

 

Patuhi 
Jangan mencuri barang dari toko. 

Jangan merampok barang milik orang lain. 

 Sekalipun Anda pribadi tidak mencuri,  

   mencegah staf toko mengetahui pencurian, 

   membawa barang curian, 

   membantu seseorang melarikan diri, dsb., 

 membantu pencuri juga merupakan kejahatan. 

Jangan menggunakan sepeda orang lain. 

Sekalipun Anda mengambil barang yang terjatuh, jangan 

menjadikannya sebagai milik Anda.  

Mohon membawanya ke pos polisi. 

 

 

Ketahui 
Kartu Izin Tinggal palsu  

tidak boleh dibawa 

tidak harus dibeli 

tidak boleh dibuat 

tidak boleh digunakan. 

 

 

Patuhi 
Kartu Izin Tinggal merupakan barang penting. 

Terkait Kartu Izin Tinggal palsu: 

dilarang memilikinya, membelinya, 

memproduksinya, menggunakannya. 

Anda akan ditangkap oleh polisi. 

Bahkan jika Anda melihat di situs jejaring sosial bahwa 

Kartu Izin Tinggal palsu 

dijual  

dibuat 

jangan membelinya. 

 Serta jangan mengubah sendiri data yang tertulis di 

Kartu Izin Tinggal Anda. 

 residence card by yourself. 

 

Ketahui 
Jangan melakukan pembayaran atau 

pembelian seluler di toko online atas 

permintaan orang lain dengan menggunakan 

nomor kartu kredit atau nama orang lain. 

 

 

Patuhi 
Ada banyak pekerjaan paruh waktu yang tersedia di 

situs jejaring sosial yang bersifat kriminal.  

Ada banyak pekerjaan paruh waktu di mana Anda bisa 

mendapatkan uang hanya dengan berbelanja, tetapi ada 

banyak yang tergolong dalam kriminalitas.  

Untuk pekerjaan paruh waktu yang tergolong 

kejahatan, pembeli akan ditangkap oleh polisi. 

 Jangan melakukan pembelian menggunakan nomor atau 

nama kartu kredit orang lain. 

Meskipun Anda diminta teman untuk melakukannya, 

jangan pernah menggunakan nama atau nomor kredit 

orang lain untuk melakukan pembelian. 

asks you to do so. 

 


