
Info Trainee Praktek Kerja

Asuransi Kecelakaan Kerja bagi TPK & Asuransi  
Kesehatan & Asuransi Umum bagi TPK Luar Negeri

Agar praktek kerja dapat dilakukan dengan tenang dan 
berkelanjutan, bagi para Trainee Praktek Kerja (TPK), tersedia 
bermacam-macam asuransi seperti yang tertulis di bawah ini, sebagai 
jaminan kompensasi seandainya terjadi kecelakaan atau menjadi 
sakit.  Jadi marilah kita telaah lebih lanjut asuransi-asuransi di 
bawah ini, sebagai persiapan seandainya terjadi sesuatu. 

Asuransi Kecelakaan Kerja 
Ini merupakan program asuransi yang harus diikuti dan 

diwajibkan oleh negara.  Premi asuransinya ditanggung seluruhnya 
oleh pihak perusahaan.  (Dalam Revisi UU Keimigrasian, ini 
berlaku bagi Penerimaan TPK berbasis Asosiasi)  Asuransi ini mulai 
diberlakukan setelah kursus selesai dan saat dimulainya kegiatan 
praktek kerja berdasarkan kontrak kerja.  Santunan di bawah ini 
akan diterima seandainya terjadi cedera ketika sedang melakukan 
praktek kerja, atau menjadi sakit yang disebabkan praktek kerja, atau 
cedera ketika dalam perjalanan dari/menuju ke tempat kerja. 

Seandainya meninggal dunia : santunan (kompensasi) bagi 
keluarga yang ditinggalkan dan biaya pemakaman. 
Seandainya menjadi cacat : santunan (kompensasi) cacat. 
Santunan (kompensasi) seandainya dirawat di RS (pada 

dasarnya tidak ada yang harus ditanggung sendiri). 
Santunan (kompensasi) libur kerja yang dimulai dari hari libur 
ke-4 (untuk hari libur ke-1 ~ 3, akan dibayarkan oleh 
perusahaan).
Tunjangan pensiun akibat sakit/cedera tergantung tingkat 

keparahannya, apabila 1,5 tahun setelah perawatan, tidak 
sembuh juga. 
Santunan perawatan seandainya memerlukan perawatan pada 
kecacatan tingkat 1 dan tingkat 2. 
Asuransi Kesehatan & Asuransi Kesehatan Nasional 

Asuransi Kesehatan merupakan program asuransi negara 
yang diwajibkan bagi perusahaan korporasi dan perusahaan pribadi 
yang biasa mempekerjakan karyawan lebih dari 5 orang (kecuali 
bidang : pertanian, perikanan, peternakan, layanan pembersihan dsb). 
Premi asuransinya ditanggung bersama dengan pihak perusahaan. 
Sementara bagi perusahaan pertanian, perikanan, peternakan, layanan 
pembersihan, serta perusahaan pribadi yang karyawannya di bawah 5 
orang, tidak diwajibkan masuk asuransi ini, melainkan masuk 
program asuransi lainnya, yaitu Asuransi Kesehatan Nasional. 

Sewaktu mendapat cedera atau sakit di luar tanggungan 



asuransi kecelakaan kerja, dengan memperlihatkan kartu asuransi dari 
Asuransi Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Nasional, maka dengan 
menanggung sendiri 30 % dari biaya perawatan, kita akan 
mendapatkan perawatan yang diperlukan.  Hampir semua perawatan 
ditanggung asuransi, tetapi ada juga yang tidak ditanggung asuransi, 
yaitu ; pengobatan khusus seperti : bahan untuk pengobatan gigi 
(campuran logam emas dsb). 

Asuransi Umum bagi TPK luar negeri 
Ini merupakan asuransi yang dikembangkan oleh 

perusahaan asuransi swasta bagi program praktek kerja orang asing. 
Oleh karena asuransi ini tidak diwajibkan, melainkan atas keinginan 
sendiri, maka konfirmasikanlah kepada Lembaga Pelaksana praktek 
kerja ini, apakah Anda masuk asuransi ini atau tidak. 

Untuk melengkapi Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi 
Kesehatan & Asuransi Kesehatan Nasional nomor 1 dan 2 di atas, 
berikut ini adalah santunan yang dibayarkan ketika terjadi kasus 
seperti di bawah ini. 

Santunan kematian & cacat akibat sakit/cedera 
Kematian atau cacat di luar kecelakaan kerja atau 

kecelakaan dalam perjalanan ke/dari tempat kerja : 7 juta yen. 
Pada dasarnya, santunan kematian & cacat tidak termasuk dalam 
Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Nasional, maka 
perlu untuk masuk asuransi ini.  Untuk kecelakaan kerja dan 
kecelakaan dalam perjalanan ke/dari tempat kerja, kompensasinya 
dibayarkan oleh Asuransi Keselakaan Kerja, sehingga santunan 
asuransinya tidak dibayarkan dalam asuransi ini. 
Santunan biaya perawatan ketika terjadi cedera atau sakit 

Dengan mempertimbangkan saat mulai masuk 
Asuransi Kesehatan & Asuransi Kesehatan Nasional, maka 
dalam periode tertentu (1 – 3 bulan) setelah meninggalkan Tanah 
Air, biaya perawatan akan ditanggung 100 %.  Setelah lewat 
masa itu, diberikan kompensasi 30% biaya perawatan yang 
menjadi tanggungan sendiri dalam Asuransi Kesehatan & 
Asuransi Kesehatan Nasional.  Maksimum santunan adalah 1 
juta yen atau 3 juta yen.  Dengan demikian,  apabila terjadi 
cedera atau sakit, maka biaya perawatan medis di Jepang, tidak 
perlu ditanggung sendiri, Anda dapat melanjutkan praktek kerja 
dengan tenang.  Tetapi ada juga yang tidak ditanggung asuransi 
ini, yaitu : pengobatan penyakit gigi, pengobatan penyakit 
bawaan, atau mengemudikan mobil tanpa SIM, dsb. 
Tunjangan Asuransi untuk ganti rugi 

Ketika terjadi kasus di mana kita harus membayar 
ganti rugi di mata hukum, karena merusakkan barang orang lain, 
atau membuat orang lain cedera, maka semua ini akan 
dibayarkan asuransi sampai batas maksimum 30 juta yen. 
Dengan demikian kita juga mempunyai persiapan seandainya 




