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sebagai tertanggung, dengan demikian, Anda harus membayar 
premi asuransi untuk bulan Anda berhenti bekerja. 

Untuk keterangan yang lebih rinci, silakan menghubungi 
kantor Asuransi Masyarakat, atau Pusat Administrasi Asuransi 
masyarakat. 
Cara penghitungan jumlah penerimaan Santunan Sekaligus 
Apabila mulai April 2005 menjadi periode sebagai tertanggung 
asuransi, maka bulan terakhir periode sebagai tertanggung asuransi 
Jaminan Masa Tua adalah Oktober tahun sebelumnya (bulan 
terakhir adalah dari Januari – Agustus, maka menjadi Oktober 
tahun sebelumnya).  Penghitungan sesuai persentasenya adalah 
sebagai berikut; 
Jumlah penerimaan Santunan Sekaligus =  

Jumlah Standar Upah Rata-rata selama periode sebagai 
tertanggung asuransi X Persentase Pembayaran  

 Persentase pembayaran = persentase premi asuransi Jaminan 
Masa Tua X 1/2 X jumlah bulan menurut periode sebagai 
tertanggung asuransi (tertulis di daftar di bawah). 

 Seandainya persentase pembayaran ini terdapat angka pecahan 
yang di bawah angka 1, maka angkanya digenapkan. 

 
Periode sebagai tertanggung 
asuransi Jaminan Masa Tua 

 
Jumlah bulan 

6-11 bulan 6 bulan 
12-17 bulan 12 bulan 
18-23 bulan 18 bulan 
24-29 bulan 24 bulan 
30-35 bulan 30 bulan 

  36 bulan ～ 36 bulan 
 

  
 Info Mini April   

 
<Kesehatan>    ‐Hangat-hangat dingin‐ 
     Dari akhir Maret sampai pertengahan April, terdapat hari 
yang hangat musim semi, banyak tempat di mana sakura mulai 
bermekaran saat yang tepat untuk menikmati pemandangannya. 
Tapi ternyata ada kalanya dingin kembali menyerang kulit kita. 
Saat-saat seperti ini, suhu udara memang tidak menentu, 
sehingga ada perkataan [di musim semi, tidak ada  hari cerah 
selama 3 hari berturut-turut ].  Biasanya dingin yang menusuk 
kulit ini disebut [hanabie = dingin bunga = hangat-hangat 
dingin], kadang ada pula yang menyebutnya [harujigure = hujan 
gerimis di saat musim semi] atau [mizore = hujan salju yang 
cepat mencair]  Berpakaianlah yang hangat ketika Anda 
bepergian untuk melihat sakura diwaktu malam. 
 
<Istilah Bahasa Jepang>  
‐ Upacara Masuk Sekolah & Masuk Kantor‐ 
     Di Jepang, bulan April adalah bulan dimulainya tahun 
ajaran baru di sekolah atau tahun anggaran baru di perusahaan.  
     Di sekolah, diadakan [Upacara Masuk Sekolah] bagi 
murid-murid baru kelas satu.  Tahun ini hampir semua SD di 
seluruh Jepang menyelenggarakan [upacara masuk sekolah] pada 
tgl 6 April.  Bertepatan pula dengan mekarnya bunga sakura. 
Saat yang sangat tepat untuk memulai sesuatu yang penuh 
harapan. 
     Di perusahaan pun menyelenggarakan [upacara masuk 
kantor] bagi para pegawai baru di tahun itu. Penyelenggaraan 
[upacara masuk kantor] ini dilakukan oleh Presdir dan lainnya 
untuk memberikan semangat agar para karyawan mempunyai 
kesadaran sebagai salah seorang anggota perusahaan.  Ini 
merupakan adat kebiasaan yang khas dari perusahaan Jepang, di 
mana pada dasarnya para lulusan sekolah baru diterima sebagai 
karyawan pada saat yang sama sekaligus. 

 

 

 

脱退一時金の受給額の計算方法は次の通りです。 

2005年４月以降の被保険者期間を有する場合には、厚

生年金保険の被保険者期間の最後の月（最終月）の前年

の10月（最終月が１月から８月の場合には前々年の10月）

における厚生年金保険の保険料率をもとに、つぎのよう

に計算される。 

 

脱退一時金＝被保険者期間の平均標準報酬額（再評価

なし）×支給率 

 

＊支給率＝厚生年金保険の保険料率×1/2×下表の被保

険者期間に応じた月数 

＊支給率に小数点以下１位未満の端数がある場合には

四捨五入。 

 

厚生年金保険の被保険者期間 月数 

６月以上11月 ６月 

12月以上17月 12月 

18月以上23月 18月 

24月以上29月 24月 

30月以上35月 30月 

36月以上 36月 

 

 

 

 

 

 

４月のミニ情報  
 

＜健康＞   ―花冷え― 
３月下旬から４月中旬は、春らしい暖かい日があり、多く

の地域でサクラが見頃になるのですが、意外に肌寒い日も

あります。この頃は天気が不安定で、『春に三日の晴れな

し』と言われています。一般にはこの肌寒さを花冷えと言

って、ところによっては春時雨（はるしぐれ）やみぞれに

なることもあります。夜桜見物に出かけるときには、暖か

い服装でお出かけください 

 

 
 
 
 
＜日本のことば＞ ―入学式・入社式― 
日本では４月が、学校や会社等の一年間の区切りの始ま

りとなります。 
学校では、新一年生の「入学式」が行われます。全国の

ほとんどの小学校の入学式は今年は４月６日に行われま

す。ちょうどサクラの花も満開になり、門出に希望を添え

てくれる演出は最高です。 
会社でもその年の「新入社員」に入社を許可し、会社の

一員としての自覚を持たせるために、社長等が激励を行う

「入社式」を行います。新卒一括採用を基本とする、日本

企業独特の風習です。 
  
 

 


