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Ⅱ-2 Asuransi Pengobatan
(Asuransi Kesehatan Nasional, Asuransi Perawatan, dsb.)

1. Asuransi Kesehatan di Jepang
Asuransi Kesehatan di Jepang secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis asuransi dibawah ini. Secara hukum,

seseorang harus masuk ke dalam salah satu asuransi tersebut. Biaya kesehatan di Jepang sangat mahal, namun
dengan masuk asuransi kita dapat menekan biaya yang harus dibayar. Bagi orang asing yang ijin masa tinggalnya
lebih dari 3 bulan dan telah terdaftar sebagai penduduk, dapat masuk menjadi peserta Asuransi Kesehatan
Nasional.

Pekerja di
Perusahaan

Asuransi Kesehatan untuk
Pegawai
*Asuransi yang dikelola oleh
perusahaan/kelompok perusahaan.

Untuk lebih jelas, bisa
ditanyakan kepada
pejabat yang menangani
masalah asuransi di
perusahaan tempat
bekerja

Asuransi Kesehatan Nasional
*Asuransi yang dikelola oleh
masing-masing kecamatan dan
kotamadya atau kabupaten tempat
Anda tinggal.

Silahkan untuk ditanyakan
ke loket Asuransi Kesehatan
Nasional di kantor pemda
(kota, kecamatan,
kelurahan/desa) tempat
anda tinggal.

Bukan pekerja
di Perusahaan

Bagi orang yang tidak
masuk dalam Asuransi
Kesehatan untuk Pegawai

Bagi penduduk yang berusia lebih dari 75 tahun, berhak untuk mendaftar Asuransi untuk Lansia/Lanjut Usia
( untuk keterangan lebih rinci, bisa dilihat di penjelasan 4 tentang Asuransi Untuk Lansia )

2. Asuransi Kesehatan Nasional (Kokumin kenko hoken)
Yang berhak menjadi pemegang Asuransi Kesehatan Nasional

Kekecualian untuk orang asing berikut;
*Orang yang negaranya memiliki perjanjian kerjasama dengan Jepang dalam hal Jaminan Sosial Masyarakat
termasuk didalamnya Asuransi Kesehatan, dan orang tersebut memiliki sertifikat sebagai peserta Jaminan Sosial
Masyarakat dari negara yang bersangkutan.
*Orang yang memiliki ijin menetap “aktivitas tertentu” khususnya orang yang tinggal dengan tujuan perawatan
kesehatan dan orang yang mendampingi untuk merawatnya.
*Orang yang memiliki status ijin menetap “Tinggal untuk tempo singkat” dan “diplomatik”.

(1) Cara mendaftar
・ Masa pendaftaran : saat masuk ke wilayah Jepang, saat menempati wilayah kerja, saat anak lahir, saat berhenti
dari asuransi jaminan sosial.

・ Persyaratan yang diperlukan : Kartu Menetap (dokumen yang menyatakan masa tinggal lebih dari 3 bulan
termasuk yang tidak terdaftar sebagai penduduk.)

Orang yang memiliki ijin
menetap lebih dari 3 bulan.
(orang yang terdaftar sebagai
penduduk, dan orang yang
memiliki ijin menetap untuk
urusan kenegaraan.) Orang yang memiliki ijin menetap kurang dari 3 bulan untuk bekerja,

training, tinggal bersama keluarga atau “aktivitas tertentu”, tetapi
diperkirakan akan tinggal lebih dari 3 bulan berdasar dokumen otentik
berupa perjanjian/kontrak kerja dll dan diakui oleh Pemda.

Orang yang memiliki ijin menetap kurang dari 3 bulan.
(orang yang tidak terdaftar sebagai penduduk)

Objek Polis Asuransi Kesehatan Nasional
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(2) Keuntungan Pemegang Asuransi Kesehatan ( Layanan yang diterima )
Mengenai biaya kesehatan yang akan diganti serta biaya administrasi, silahkan menanyakan langsung ke

pegawai yang bertugas di loket kantor kotamadya atau kecamatan untuk lebih jelasnya.(lihat lampiran Ⅸ-１)

・ Biaya pengobatan yang harus ditanggung sendiri : pemegang asuransi membayar 30% dari total biaya
pengobatan. ｛Bagi anak yang belum masuk wajib belajar Sekolah Dasar adalah 20%, dan bagi lansia diatas 70
tahun dan dibawah 74 tahun adalah 20%. Menurut kebijakan pemerintah, lansia yang lahir pada tanggal 1 April
1944 dan sebelumnya adalah 10%. namun bagi orang yang mempunyai penghasilan diatas yang sudah
ditentukan adalah 30%｝ Biaya makanan saat rawat inap ditanggung sendiri. Biaya kamar jika menginginkan
kamar pribadi saat rawat inap juga ditanggung sendiri.

・ Biaya pengobatan yang melebihi batas maksimal
Seseorang yang dalam 1 bulan mengalami perawatan penyakit yang sama di rumah sakit yang sama, dan biaya
perawatan yang sudah dibayarkan melebihi batas atas, maka sisanya akan dikembalikan oleh kantor Kotamadya.

・ Tunjangan Biaya Kelahiran
Apabila anggota pemegang polis asuransi melahirkan, beberapa bagian dari biaya kelahiran akan dibayarkan
kepada kepala keluarga.

・ Biaya Acara Pemakaman
Apabila pemegang premi asuransi meninggal, maka biaya acara pemakaman akan diterima beberapa bagian dari
Pemerintah kepada ahli warisnya.

・ Terjangkit Penyakit Tertentu
Apabila terjangkit beberapa penyakit khusus yang sudah ditetapkan, maka akan mendapat tunjangan khusus.

(3) Biaya Premi Asuransi (pajak)
Premi Asuransi yang harus dibayar tidak seragam, tergantung pada ketetapan kota/kabupatennya sendiri,

struktur anggota keluarga, dan hasil penghitungan berdasar penghasilan tahun sebelumnya, Kantor Kotamadya
atau Kantor Wilayah Sipil juga akan mengirimkan dokumen, jika masih ada ketidakjelasan, silahkan menanyakan
langsung kepada petugas di Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil masing-masing. (Lihat lampiran Ⅸ-１)

Biaya asuransi dibayar beberapa kali dalam setahun. Tagihan pembayaran asuransi akan diposkan dan Anda
dapat membayarnya di loket kantor kecamatan, bank terdekat atau convenience store. Ada juga pembayaran
secara otomatis yang ditarik dari rekening bank pos atau bank lainnya. Untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan
ke loket.

Selain itu, untuk keluarga yang anggota pemegang premi Asuransi Kesehatan Nasional tersebut diatas umur 65
tahun, dimana Dana Pensiun kepala keluarga per bulannya lebih dari \15.000, dan apabila Asuransi Kesehatan
Nasional digabungkan dengan Asuransi Perawatan Lansia jumlahnya lebih dari setengahnya Dana Pensiun, maka
akan dikurangi dari Dana Pensiun.

Apabila Anda mengalami bencana silahkan diskusikan dengan petugas di kantor kecamatan, yang
memungkinkan untuk menurunkan biaya asuransi, atau bahkan wajib bayar asuransi menjadi ditiadakan.

Bagi Anda yang mengalami kecelakaan lalulintas dan membuat orang lain terluka, maka semua biaya
perawatan yang seharusnya ditanggung Anda sendiri, dapat juga ditanggungkan kepada Asuransi Kesehatan
Nasional. Lebih lanjut, diskusikan hal tersebut di loket. (Lihat lampiran Ⅸ-１)

Dengan penggabungan manajemen Asuransi Kesehatan Kantor Kotamadya, Kantor Wilayah Sipil, dan
Pemerintah Prefektur Osaka pada April 2018, rate asuransi dan standar pengurangan biaya asuransi akan
disamakan di seluruh wilayah Prefektur Osaka. Tetapi dengan diberlakukannya proses peralihan selama 6 tahun,
akan ada kemungkinan diskrepansi untuk yang mendaftar Asuransi Kesehatan Nasional pada jangka waktu ini.
Untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan ke Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil masing-masing.

3. Sistem Perawatan Kesehatan Penduduk Lansia
Di Jepang, penduduk yang sudah berumur lebih dari 75 tahun, dilepas dari Asuransi Kesehatan Nasional, untuk

masuk ke Sistem Perawatan Kesehatan Penduduk Lansia yang secara otomatis menjadi pemegang polis asuransi
ini. Orang asing yang memiliki status menetap lebih dari 3 bulan dan terdaftar sebagai penduduk secara otomatis
menjadi pemegang polis asuransi ini. Bagi yang tidak terdaftar sebagai penduduk pun apabila menetap lebih dari 3
bulan tetap dapat menjadi pemegang polis asuransi ini.(Apabila Anda tidak terdaftar sebagai penduduk, tidak
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dapat secara otomatis menjadi pemegang polis asuransi, untuk itu konsultasikanlah dengan Bagian Perawatan
Kesehatan Penduduk Lansia di tempat tinggal Anda.)

(Orang yang dapat menjadi peserta dari Sistem Perawatan Kesehatan Penduduk Lansia ini syaratnya sama
dengan Asuransi Kesehatan Nasional. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di poin 2. tentang Asuransi Kesehatan
Nasional.)

(1) Prosedur menjadi pemegang polis
Prosedur pengajuan polis ini tidak perlu dilakukan satu bulan sebelum hari ulang tahun yang bersangkutan ke

75 , dan polis asuransi akan dikirimkan dari Serikat Perusahaan Asuransi.
Bagi yang berumur diatas 65 dan dibawah 74 tahun pun tergantung dari pengajuannya, apabila ada

pertimbangan khusus, dapat mengajukan asuransi kesehatan untuk Lansia. Silakan untuk menghubungi petugas di
Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil tempat tinggal Anda

(2) Manfaat bagi Pemegang Polis Asuransi (Layanan yang Anda Dapatkan )
・ Biaya pengobatan pribadi yang harus dibayar
Dengan membayar 10% dari biaya pengobatan (Untuk yang berpenghasilan melebihi standar harus membayar
30%) akan mendapat perawatan dan pengobatan (selain dari biaya rawat inap diluar biaya perawatan
kemungkinan besar tidak mendapat penggantian )

・ Biaya pengobatan yang melebihi batas maksimal
Apabila biaya pengobatan selama satu bulan melebihi nilai standar yang sudah ditetapkan, apabila
pengajuannya dikabulkan maka nilai kelebihan tersebut akan dibayar kembali .

・ Kematian
Biaya acara pemakaman akan dibayar

・ Sistem Pemberian Bantuan Keuangan Khusus
Apabila anda mengidap penyakit khusus. ( mendapatkan biaya perawatan yang lebih murah dll )

Prosedur untuk biaya kematian, atau bantuan biaya pengobatan dapat ditanyakan langsung ke Bagian Sistem
Asuransi Kesehatan untuk Penduduk Lansia di Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil tempat tinggal Anda

(3) Premi Asuransi
Setiap propinsi akan menghitung jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan. Premi asuransi, dibayarkan

oleh keluarga anda tergantung dari jumlah penghasilan keluarga Anda pada tahun sebelumnya. Biaya premi
asuransi, dimana dana pensiun kepala keluarga per bulannya mendapat diatas \15.000, dan apabila Asuransi
Kesehatan Nasional digabungkan dengan Asuransi Perawatan Lansia jumlahnya lebih dari setengahnya dana
pensiun, maka akan dikurangi dari Dana Pensiun .

Untuk orang selain yang termasuk diatas akan dikirim pemberitahuannya melalui surat pos, silahkan
menghubungi petugas di loket dan membayarkan premi asuransi ke Kantor Pos atau Bank yang telah ditetapkan .

Dalam hal anda menjadi korban bencana alam atau sedang tidak bekerja, dan tidak mampu untuk membayar
premi asuransi dan ingin mendapat keringanan Biaya Premi Asuransi, silahkan dibicarakan dengan Kotamadya,
Kecamatan atau Desa .
( Lihat lampiran Ⅸ-１)

4. Asuransi Perawatan (Kaigo hoken)
Di Jepang harus ada satu yang membutuhkan perawatan karena sakit akibat penuaan, atau kondisi fisik lainnya,

mereka dapat memanfaatkan layanan yang diperlukan ditawarkan melalui Keperawatan Asuransi Perawatan
melalui pemerintah daerah setempat.

(1) Cara Pendaftaran
Peserta Asuransi Kesehatan Nasional yang berusia 65 tahun ke atas（Tertanggung Pertama）dan yang berusia

40-64 tahun(Tertanggung Kedua) menjadi peserta Asuransi Perawatan. Orang Asing pun yang tinggal di Jepang
lebih dari 3 bulan dan memiliki alamat di Jepang, berhak menjadi anggota Asuransi Perawatan ini. (Bagi Anda
yang ijin masa menetapnya kurang dari 3 bulan tetapi diakui atau dinyatakan tinggal lebih dari 3 bulan dapat
menjadi peserta dari Asuransi Perawatan)

(2) Orang yang Dapat Menggunakan Pelayanan Asuransi Perawatan
・ orang yang berusia 65 tahun ke atas (dan yang berhak menjadi anggota Asuransi golongan satu): ①orang yang
telah berada dalam keadaan perlu perawatan, seperti yang berada dalam keadaan tidur saja atau menderita
penyakit lanjut usia/pikun,dsb.(orang dalam keadaan memerlukan perawatan) ②orang yang tidak sampai
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memerlukan perawatan, tetapi memerlukan bantuan dalam persiapan sehari-hari.(orang dalam keadaan
memerlukan bantuan saja)

・ orang yang berusia 40-64 tahun dan merupakan anggota Asuransi kesehatan golongan dua, yang menderita ke-1
６ jenis penyakit gejala penuaan seperti penyakit lanjut usia tahap awal, Penyakit Gangguan Syaraf di Otak, dsb.

(3) Pelayanan yang Dapat Digunakan
■Pelayanan di rumah （Termasuk pelayanan perawatan pencegahan bagi orang yang termasuk dalam kategori
“memerluhan pelayanan”）

・ Perawatan kunjungan (home help service) : home helper berkunjung untuk memberikan perawatan secara fisik
dan membantu perkerjaan rumah

・ Perawat kunjungan Anda di rumah: perawat mengunjungi rumah Anda dan memeriksa / mengawasi kondisi
Anda atau membantu pengobatan.

・ Perawat berkunjung secara kontinyu : perawatan sehari-hari (day service) atau pelayanan pulang hari seperti
pelayanan harian untuk membersihkan badan / mandi, makan dan pelatihan fungsional.

・ Perawatan sehari-hari dengan tinggal dalam masa singkat (short stay)
・ Fasilitas dan layanan perawatan khusus lainnya, dsb.
■Pelayanan di institusi
・ Institusi kesejahteraan orang Lansia yang membutuhkan perawatan (rumah yang dikategorikan sebagai "Level 3
atau di atas Dukungan Diperlukan" pada prinsipnya) : tempat hidupnya Lansia yang kesulitan dalam kehidupan
sehari-hari yang membutuhkan perawatan secara intensif yang menerima perawatan kehidupan sehari hari,
pelatihan fungsional, dan perawatan lainnya.

・ Institusi Asuransi Perawatan Lansia : tempat yang bertujuan membuat orang-orang yang membutuhkan
pelatihan fungsional, perawatan, dan bantuan dapat kembali ke kehidupan sehari-hari dirumahnya sendiri.

・ Institusi kesehatan tipe penyembuhan/pemeliharaan : tempat bagi yang memerlukan pengobatan medis
perawatan dan pelatihan fungsional dalam jangka panjang.

・ Klinik Pusat Perawatan : Tempat yang bertuan untuk lansia yang membutuhkan perawatan jangka Panjang di
institusi dan untuk lansia yang membutuhkan bantuan kesehatan dan bantuan untuk melaksanakan kegiatan
sehari-hari.

※Pelayanan di institusi tidak dapat digunakan oleh orang berkategori “memerlukan pelayanan”
■Pelayanan untuk suatu wilayah tertentu（Termasuk pelayanan perawatan pencegahan bagi orang yang termasuk
dalam kategori “memerluhan pelayanan”）

(4) Cara Membayar Premi Asuransi
・ Orang yang berusia lebih dari 65 tahun (Anggota asuransi golongan satu), bagi yang mendapat tunjangan hidup
lanjut usia atau pensiun kerja dll, lebih dari 15000 yen perbulan akan ditarik langsung dari besar uang tsb, bagi
yang selain itu, secara langsung membayarnya ke pemerintah daerah setempat melalui giro rekening bank, dll.

・ Orang yang berusia 40 – 64 tahun (Anggota asuransi golongan dua), membayarnya secara sekaligus dengan
ditambahkan ke jumlah premi asuransi kesehatan yang dimasuki.

(5) Pembayaran Biaya Penggunaan
・ Ketika menerima layanan dari Keperawatan sistem Asuransi Perawatan, pasien pada dasarnya membayar 10%
atau 20% dari biaya, tergantung pada pendapatan mereka. Ketika pasien menerima perawatan di fasilitas,
mereka harus membayar untuk akomodasi dan makan.

・ Agar biaya yang bulanan itu tidak terlalu besar, tersedia batas atas beban biaya pribadi (bantuan biaya untuk
pelayanan perawatan yang berbiaya besar). Terutama untuk orang yang berpenghasilan rendah, agar biaya tidak
terasa berat sekali, batas pembayaran bulanan maksimum serta akomodasi dan makan pembayaran ditetapkan
lebih rendah.

(6) Bagian Konsultasi Asuransi Perawatan di Daerah Setempat
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Asuransi Perawatan (seperti hal administrasi, pelayanan yang dapat
digunakan, dsb), tanyakan pada bagian konsultasi Asuransi Perawatan di daerah tempat tinggal Anda.
masing-masing. (Lihat lampiran hal Ⅸ-1)


