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inilah yang merupakan potongan gaji setiap bulan. 
     Secara garis besarnya, potongan gaji terdiri dari 2 macam, 
yaitu potongan wajib yang ditetapkan UU dan potongan lainnya. 
     Potongan wajib adalah hal yang ditetapkan Undang-Undang 
di mana setelah pemotongan gaji dilakukan, pihak majikan 
bertindak sebagai wakil dari penerima gaji, membayarkan pajak 
semuanya sekaligus.  Sama seperti karyawan orang Jepang, gaji 
TPK akan dipotong untuk pembayaran pajak nasional dan pajak 
daerah, serta biaya asuransi masyarakat & asuransi 
kepegawaian, yang harus menjadi tanggungannya. 
     Pajak terdiri dari ; pajak penghasilan yang merupakan 
pajak nasional, dan pajak penduduk yang merupakan pajak 
daerah (Dati I dan Dati II).  Pajak penghasilan adalah pajak 
yang dikenakan pada penghasilan seseorang.  Penghasilan yang 
didapatkan para TPK dikenakan pajak sejumlah yang setelah 
dihitung dengan cara khusus dan dipotong berbagai pengeluaran.
     Pajak penduduk adalah pajak yang dikenakan Pemda 
kepada penduduk untuk memberikan layanan pemerintah. 
Pajak penduduk diwajibkan kepada mereka yang mempunyai 
alamat dan tinggal selama 1 tahun lebih di Jepang.  Bagi 
penerima gaji, jumlah pajak dihitung berdasarkan penghasilan 
selama tahun sebelumnya, jumlah pajak yang harus dibayar 
ditetapkan pada bulan April, dan dipotong dari gaji setiap bulan 
dari mulai Juni hingga Mei tahun berikutnya. 
     Selain pajak di atas, di perusahaan tempat Anda training, 
yang menerapkan asuransi masyarakat dan asuransi tenaga 
kerja, juga terdapat potongan gaji untuk separuh dari premi 
asuransi masyarakat (asuransi kesehatan & asuransi jaminan 
masa tua) dan asuransi tenaga kerja (asuransi kehilangan 
pekerjaan), sementara separuh lagi dari premi asuransi ini 
menjadi tanggungan perusahaan. 
     Selain potongan wajib di atas, juga terdapat potongan yang 
tercantum dalam perjanjian kontrak kerja antara pihak majikan 
dan karyawan, berdasarkan UU Standar Kerja, yaitu misalnya ; 
biaya pemondokan, biaya listrik, air, dan sebagainya.  Kadang 
ada juga potongan biaya makan siang yang merupakan 
tanggungan sendiri dalam ketentuan perjanjian kerja.  Dalam 
hal ini, pihak majikan menalangi dulu pengeluaran tersebut, dan 
akan dipotong dari gaji karyawan. 
     Begitulah, potongan gaji tercantum jelas pada slip gaji 
untuk potongan jenis apa saja.  Apabila Anda tidak mengerti 
apa gerangan potongan gaji tersebut, tanyakanlah kepada pihak 
perusahaan penerima. 
 
 

Info Mini Bulan November 
  
<Kesehatan>  - Saat Pergantian Musim - 
     Begitu memasuki bulan November, matahari tenggelam 
semakin cepat, alat pemanas mulai dipasang pagi dan malam 
hari, pakaian pun memerlukan mantel yang lebih tebal, inilah 
saatnya musim berganti menjadi musim dingin.  Di musim 
dingin, temperatur semakin rendah, udara menjadi kering 
sehingga virus jadi mudah berkembangbiak.  Itulah sebabnya 
pada saat pergantian musim, banyak yang menderita penyakit 
influenza, masuk angin, radang saluran pernafasan, radang 
paru-paru, asma dan sebagainya.  Oleh karena itu, kali ini kami 
terangkan cara mudah untuk menghindari penyakit influenza 
dalam kehidupan sehari-hari para Trainee dan Trainee Praktek 
Kerja. 
     Pertama ; ketika Anda merasa [tubuh agak lelah], 
perhatikanlah gizi yang cukup, hangatkan badan, dan 
beristirahatlah dengan tidur lebih cepat.  Ketika pulang dari 
bepergian, jangan lupa untuk mencuci tangan dan berkumur. 
Mencuci tangan akan mencegah penularan lewat sentuhan, 
sementara berkumur juga akan mencegah penularan lewat 
udara.  Salah satu cara lain adalah menghindari keramaian 
orang atau memakai masker ketika berada dalam keramaian 
orang.  Di samping itu, juga perhatikanlah berita tentang wabah 
influenza, apabila ada pemberitahuan dari Dinas Asuransi 
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１１月のミニ情報  

 
＜健康＞ －季節の変わり目－ 

１１月になると、めっきり日が落ちるのも早くなり、朝

晩はストーブ等の暖房器具を使ったり、衣服も厚手の上着

が必要になるなど、季節は冬に向かいます。冬は気温が下

がり、空気が乾燥するため、ウイルスが繁殖しやすくなり

ます。季節の変わり目にかぜやインフルエンザ、気管支炎、

肺炎、気管支ぜんそくなどが増えるのは、このためです。

そこで今回は、研修生・技能実習生のみなさんに日常生活

で簡単にできるインフルエンザの予防方法をお教えしま

す。 

まず、「ちょっと身体が疲れたな。」と思ったら、十分な

栄養をとり、暖かくして、早めに眠るなどして休養しまし

ょう。外出から帰った時には手洗いとうがいを忘れずに。

手洗いは接触による感染を、うがいは空気からの感染を防

ぎます。なるべく人混みを避けると同時に、人混みの中で

はマスクを着用するのもひとつの方法です。また、インフ

ルエンザ流行等の情報にも注意をはらい、地域の保健所等

から案内があれば、流行前にワクチン接種を受けることも

効果的な予防法です。ワクチンは接種してから実際に効果

を発揮するまでに約２週間かかります。インフルエンザの
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setempat, akan lebih baik kalau divaksinasi sebelum wabah 
meluas.  Vaksinasi ini baru menampakkan hasil setelah 2 
minggu kemudian.  Wabah influenza biasanya berlangsung 
mulai Desember hingga Maret.  Jadi kalau divaksinasi pada 
pertengahan November, akan memberikan hasil yang baik. 
 
<Istilah Jepang> 

- Shichigosan (Usia 3,5,7 Tahun) - 
     Suatu perayaan untuk bersyukur atas pertumbuhan 
anak-anak yang lancar, dan berisi harapan agar berbahagia di 
masa depannya.  Anak-anak tersebut dipakaikan pakaian pesta 
yang disebut [haregi], lalu dibawa keluarganya untuk 
bersembahyang ke kuil Shinto [jinja].  Lalu di jinja, anak-anak 
diberikan permen yang disebut [chitose ame], yang mengandung 
arti umur panjang. 
     Biasanya perayaan ini adalah untuk anak laki-laki berusia 
3 dan 5 tahun, dan anak perempuan yang berusia 3 dan 7 tahun. 
Berdasarkan tradisi sejak zaman Heian, perayaan Shichigosan ini 
kebanyakan dirayakan pada tgl 15 November, tetapi zaman 
sekarang ada juga yang merayakan pada hari libur sebelum atau 
sesudahnya.   
     Dalam perayaan Shichigosan ini, yang paling dipentingkan 
adalah perayaan usia 7 tahun karena ini merupakan perayaan 
terakhir di masa kanak-kanak.  Zaman dahulu ketika angka 
kematian bayi cukup besar, seorang anak dianggap sebagai anak 
dewa sampai usia 7 tahun, setelah melewati usia itu, barulah ia 
dianggap sebagai seorang anggota masyarakat.  Selain bertujuan 
untuk merayakan pertumbuhan anak-anak, perayaan ini juga 
dimaksudkan agar anak-anak tersebut mempunyai kesadaran 
akan dirinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

流行は１２月～３月ですので、１１月中旬頃までに接種を

終えておくと、より効果的でしょう。 

 

 

 

 

＜日本のことば＞ －七五三（しちごさん） － 

 子供の無事な成長を感謝し、将来の幸福を願う行事で、子供

は「晴れ着（はれぎ）」に身を包み、家族に連れられ、「神社

（じんじゃ）」などに参拝します。神社は「長寿（ちょうじゅ）」

の意味をこめて、子供に「千歳飴（ちとせあめ）」をわたしま

す。 
男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳の年に行うのが一

般的とされています。七五三は、平安時代頃からの儀式がもと

になっており、１１月１５日に祝うことが多いようですが、現

在はこの日にあまりこだわらず、前後の休日などに行われてい

ます。  
七五三の中でも、七歳の祝いは、幼児期の 後として重要な

節目とされてきました。乳幼児の死亡率が高かった昔は七歳ま

では神の子とされ、七歳になって初めて社会の一員として認め

られたそうです。子供の成長を祝うと同時に、子供自身にもそ

の自覚を与えるための行事であるともいえます。 
  

 
 

 


