
(インドネシア語版)

　

【Pengecualian】

　　　　　　　　　　　　　・会社の保険を辞めた日

（Contoh）
Saat mendaftar sbg penduduk kota Ueda(Saat pengalihan/pindah)

atau Saat keluar dari asuransi perusahaan Tanggal saat mendaftarkan diri masuk asuransi

　4/1 　5/10

Tanggal bergabung kedlm asuransinya ditetapkan pd tgl ke 4/1

※Tanggal mulai bergabung bkn pd saat mendaftar asuransi tp saat masuk menjd warga kota Ueda

Mari perhatikan urutan simulasi dibawah ini

Masuk mendaftar pd asuransi kesehatan nasional 

Di negara Jepang, hukum mengatur bahwa semua orang  wajib untuk bergabung dengan
asuransi kesehatan  sehingga mereka dapat memperoleh  perawatan medis dengan mudah
setiap saat.
Demikian juga untuk warga asing yang beralamat di Kota Ueda dengan masa
tinggalnya lebih dari 3 bulan, harus bergabung dengan asuransi kesehatan Jepang.

!!Bagi mereka yang menjd anggota asuransi kesehatan luar negeri, asuransi perjalanan,
asuransi mahasiswa, dll juga harus mengikuti asuransi kesehatan nasional Jepang.

　○Kartu asuransi  akan diberikan kpd setiap peserta asuransi.Pada saat berobat kartu harus dibawa dan
diperlihatkan kpd pihak rmh sakit/klinik.

・Bagi yg menjd anggota asuransi kesehatan  lanjut usia tahap akhir
· Orang yang menerima perlindungan kesejahteraan dari pemerintah

・Orang yang masuk dengan visa tinggal medis dan keluarga yg ikut bersamanya

○ Saat ingin bergabung/mendaftar （ Saat mendaftar sbg warga kota Ueda atau saat keluar dari
asuransi perusahaan tmp bekerja）
Barang yg hrs dibawa ：Hangko、KTP/zairy 、Surat pindah/tenshutsu sh （Bagi orang yg
pindah dari luar kota Ueda）、Surat keterangan berhenti menjd anggota asuransi sosial/Syakai hoken（Saat
berhenti menjd anggota asuransi perusahaan tmp bekerja,kami  yg akan menghubungi pihak perusahaan）、
Kartu kojin banggo kepala keluarga dan orang yg akan mendaftar atau kartu pemberitahuan/Tsuuchi card
（Bagi orang yg berhenti bekerja）

○Saat mengundurkan diri （saat pindah dari Kota Ueda atau masuk asuransi perusahaan)
Barang yg hrs dibawa ： Hangko、KTP/zairy 、kartu asuransi kesehatan perusahaan、kartu asuransi
kesehatan nasiona kota Ueda、Kartu kojin banggo atau tsuuchi card kepala keluargadan orang yg akan akan
mendaftar （Bagi orang yg bekerja disebuah perusahaan）

○Waktu utk mendaftar　　・Hari disaat mendaftarkan diri sbg penduduk kota Ueda dishiyakusho（Bagi org
                                      asing yg mendaftarkan diri sbg penduduk kota Ueda seblm tgl 8 Juli 2012)
　　　　　　　　                     ・Pada saat keluar dari asuransi perusahaan

Informasi Tentang Asuransi Kesehatan Nasional

◇Tentang Prosedur Asuransi Kesehatan 

Apakah anda beralamat

dikota Ueda dan memiliki 

masa dengan masa tinggal 

Anda tidak perlu bergabung dengan asuransi 
kesehatan nasional

Apakah sudah bergabung 
dgn asuransi kesehatan 
dari perusahaan tmp anda 
bekerja?

Anda harus masuk bergabung 
dengan asuansi kesehatan 
nasional

Tidak

Ya Tidak

Ya

Tidak perlu bergabung dengan 

Tidak bisa bergabung 

dengan asuransi kesehatan 

nasional.



　　　

　　　

　　

  ○ Pembayaran akan dilakukan 9 kali dari bulan Juli sampai Maret tahun berikutnya.

　○Pembayaran dilakukan dengan membawa kertas formulir pembayaran kekombini atau membuat rekening
dibank lalu pembayaran ditarik lgs dari bank.

Kartu asuransi  akan diberikan kpd setiap peserta asuransi.Pada saat berobat kartu harus dibawa dan
diperlihatkan kpd pihak rmh sakit/klinik.

　○Bila Anda bergabung dengan Asuransi Kesehatan Nasional, pajak kesehatan nasional diberlakukan
dan wajib dibayar.

　○Pajak kesehatan nasional ditetapkan mulai dari bulan saat bergabung menjd peserta asuransi setiap
tahun (mulai dr bln April sampai bln Maret th berikutnya) berlaku utk setiap kepala keluarga.

○Saat ingin mendaftar masuk atau bila ingin keluar dari asuransi kesehatan nasional harus dilakukan diloket
yg telah ditentukan utk mengurus masalah administrasinya.
○Kartu peserta asuransi kesehatan nasional  kota Ueda tdk dpt digunakan lagi bila telah berhenti/keluar
(bila masuk keasuransi sosial atau pindah dari kota Ueda), untuk itu harus segera mengembalikan kartu tsb.
○Saat pindah keluar  negeri diharuskan melapor kektr balai kota/shiyakusho dan menyelesaikan
pembayaran pajak asuransi kesehatan nasional.
Harap diperhatikan bila pergi keluar negeri tapi alamat domisili tetap terdata dikota Ueda maka pajak
asuransi kesehatan nasional akan terus dikenakan.

　○Pajak kesehatan akan dihitung perorang sesuai jumlah anggota keluarga dan totalnya hrs dibayaran oleh
kpala keluarga.

　○Informasi ttg pajak asuransi kesehatan nasional untuk satu tahun dari bulan April sampai Maret tahun
berikutnya akan dikirimkan melalui ktr pos kpd setiap kepala keluarga pada bulan Juli.

　○Bila terjadi perubahan jumlah pajak asuransi kesehatan nasional atau pemberitahuan lain2, akan kami
beritahukan melalui surat yg dikirim melalui ktr pos kepada kepala rumah keluarga di bulan setelah tanggal
pemberitahuan.

※Bagi yg memiliki penghasilan rendah maka pajak asuransi kesehatan nasionalnya pun bisa menjd
murah.Untuk yg tdk melalukan laporan penghitungan penghasilan/shinkoku diktr pajak maka pengurangan
jumlah pajak kesehatan tdk dpt dilakukan.Walaupun tdk ada penghasilan tetap, silahkan melakukan
shinkoku diktr pajak.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi nomor telp dibawah ini:

Divisi Asuransi Kesehatan Nasional dan Seksi Pensiun Nasional
Telp: ０２６８－２２－４１００ Extention 1482・1485・1487・1488

◇Tentang Pajak Asuransi Kesehatan Nasional (Perpajakan 

◇Marilah kita membayar pajak kesehatan sebelum lewat 

◇Hal2 yg hrs diperhatikan dari asuransi kesehatan nasional

Bila melewati batas Akan dilakukan peringatan/penagihan,lalu akan dihitung semua jumlah 
tunggakan termasuk denda keterlambatannya.

Kalau sudah lewat 10 hari 

setelah dikirimkannya 

Jika pembayaran tidak dilakukan pada hari ke 10 setelah pengiriman 
surat peringatan, maka berdasarkan undang2 hal tsb dimasukkan kedlm 
katagory tidak melakukan pembayaran dan dikenakan sangsi (misalnya 
penyitaan harta benda dll)

Dan bila tdk juga ada   
pembayaran

Jika pembayaran tahun sebelumnya belum selesai pada saat 
perpanjangan simultan/serempak dari kartu asuransi,jika kartu 
masih berlaku, maka berubah menjadi kartu asuransi berjangka 
waktu pendek atau Anda harus datang kekantor 
asuransi/shiyakusho dan memperbaharui kartu asuransi Anda.

Jika sudah lewat 1 th dari Anda akan diminta utk mengembalikan kartu asuransi yg bisa menjd pengganti 
kartu identitas diri,. Anda hrs menanggung sendiri seluruh biaya pengotan saat 
berobat kerumah sakit/klinik 


