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Pembayaran (Penggantian) Pengobatan



Untuk biaya rawat jalan yaitu rawat jalan dengan jarak ２㎞※１ dari tempat tinggal atau lokasi kerja tenaga 
kerja.
Akan dibayarkan jika memenuhi salah satu dari ① sampai ③ berikut :

① Saat rawat jalan ke lembaga medis※２ yang sesuai di dalam Kota yang sama. 
② Saat rawat jalan ke lembaga medis di Kota terdekat, karena tidak ada lembaga medis di Kota yang 

sama.  ( Termasuk meskipun ada lembaga medis di Kota yang sama, tapi lebih praktis rawat jalan ke 
lembaga medis di Kota terdekat) 

③ Saat rawat jalan ke lembaga medis yang melebihi kota yang sama atau kota terdekat, Karena tidak 
ada lembaga medis yang tepat di kota yang sama atau di kota terdekat tersebut.

※１ Meskipun jarak satu  arah kurang dari 2 km, adakalanya menjadi objek pembayaran biaya rawat jalan.
※２ Dimaksud dengan lembaga medis yang tepat yaitu lembaga medis yang sesuai untuk jenis sakitnya. 
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●Ketika melakukan Klaim Perawatan medis
Melalui lembaga medis dan lainnya yang ditunjuk melakukan pengobatan, serahkan Form Klaim Pengobatan untuk 

Penggantian Pengobatan  ( Form No. 5) , atau Form Klaim Pengobatan untuk Penggantian Pengobatan  ( Form No. 16-
3)  kepada yurisdiksi Kepala Kantor pengawasan norma ketenagakerjaan

● Pada saat Klaim Biaya Medis
Serahkan Form Klaim Biaya Pengobatan untuk penggantian pengobatan  ( Form No. 7) , atau Form Klaim Biaya 

Pengobatan untuk Pembayaran Pengobatan  ( Form No. 16-5)  kepada yurisdiksi Kepala Kantor pengawasan norma 
ketenagakerjaan. 

Selain itu, ketika menerima pembayaran untuk obat di apotik menyerahkan Form No. 7  ( No. 16 -5)   (2) , Form No. 7  
( No. 16-5)   (3)  ketika menerima tunjangan dari Ahli Orthopedi Judo, Form No. 7  ( No. 16-5)   (4)  ketika menerima 
tunjangan dari ahli akupuntur, moxa cautizer, ahli pijat shiatsu,  serta Form No. 7  ( No. 16-5)   (5)  ketika menerima 
kunjungan perawat rumah dari perusahaan kunjungan perawat rumah.

● Ketika Perubahan Lembaga Medis Rujukan 
Bagi mereka yang sedang menerima manfaat pengobatan di lembaga medis rujukan , tapi karena alasan pulang 

kampung dan lainnya sehingga harus merubah lembaga medis rujukan, pada saat perubahan, melalui rumah sakit 
rujukan setelah perubahan serahkan “  Notifikasi  (Perubahan)  Rumah sakit rujukan penerima manfaat penggantian 
pengobatan untuk pembayaran pengobatan”  ( Form No. 6) , atau “ Notifikasi perubahan rumah sakit rujukan penerima 
manfaat pengobatan untuk pembayaran pengobatan”   (Form 16-4)  kepada yurisdiksi Kepala Kantor pengawasan norma 
ketenagakerjaan. 

Proses Klaim

Tentang Biaya Rawat Jalan

Mengenai perawatan medis, karena manfaat dalam bentuk natura tidak ada batasan waktu untuk kalim, 
tetapi,  harap diperhatikan untuk biaya perawatan medis kalau lewat 2 tahun dari tanggal ditentukan 
pembayaran, klaim menjadi tidak berlaku karena batasan waktu

Limit waktu



Menyerahkan “ Form Klaim Pembayaran Penggantian Istirahat Kerja”  ( Form No. 8)  atau “ Form Klaim 
Pembayaran Istirahat Kerja”  ( Form No. 16-6)  kepada yurisdiksi Kepala Kantor pengawasan norma 
ketenagakerjaan.

Dari hari ke-4 istirahat kerja akan dibayarkan tunjangan  (penggantian)  istirahat kerja dan tunjangan khusus istirahat kerja jika 
memenuhi 3 persyaratan berikut :
① Karena perawatan disebabkan luka atau sakit akibat dari pekerjaan atau perjalanan kerja,
② Karena tidak dapat bekerja,
③ Tidak menerima upah

Jumlah pembayarannya adalah sebegai berikut :
・ Tunjangan  (Penggantian )  istirahat kerja =  ( 60% dari jumlah harian pokok pembayaran)  X jumlah hari istirahat kerja
・Tunjangan khusus istirahat Kerja =  ( 20% dari jumlah harian pokok pembayaran)  X jumlah hari istirahat kerja

Hari pertama sampai hari ketiga istirahat kerja disebut periode menunggu, untuk periode ini, dalam hal kecelakaan kerja 
berdasarkan ketentuan UU Norma  Ketenagakerjaan, majikan memberikan penggantian istirahat kerja  ( per hari 60%  upah rata-
rata) .

Kemudian, karena rawat jalan sehingga pekerja hanya bekerja sebagian dari jam kerja yang ditentukan, maka dibayarkan sebesar 
60% dari jumlah yang sudah dikurangi jumlah upah yang dibayarkan terhadap pekerja dari jumlah harian pokok pembayaran. 

Rincian Pembayaran
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Proses Klaim

療養 (補償) 給付について

Tenaga kerja yang tidak menerima upah karena tdk dpt bekerja, disebabkan sedang
mendapatkan perawatan karena terluka atau sakit akibat dari pekerjaan atau
perjalanan kerja, akan menerima tunjangan penggantian istirahat kerja ( jika
kecelakaan kerja) , atau tunjangan istirahat kerja ( jika kecelakaan perjalanan kerja) 
dari hari ke-4  istirahat kerja.

Manfaat ( Penggantian )  Istirahat Kerja

Untuk Tunjangan  ( penggantian)  istirahat kerja, timbul hak klaim per hari dimana tidak menerima upah 
karena tidak dapat bekerja disebabkan perawatan, harap diperhatikan bahwa hak klaim akan hangus 
karena limit waktu kalau melewati 2 tahun dari hari berikutnya setelah timbul hak klaim. 

Limit Waktu





Pembayaran ( Penggantian ) cacat



TABEL LEVEL CACAT





.

.

a.

.





Pembayaran Dimuka Tunjangan Tahunan Karena Cacat (penggantian)



uang tali asih sisa tunjangan tahunan (penggantian) cacat



Dengan menyerahkan form klaim pembayaran uang tali asih sisa tunjangan tahunan penggantian karena
cacat/uang tali asih sisa tunjangan tahunana karena cacat (Form No.37 (2) ) kepada Kepala Lembaga
Pengawasan Standar Ketenagakerjaan setempat. Surat klaim harus melampikan dokumen berikut:

●Dokumen yang harus dilampirkan pada waktu menyerahkan surat klaim

※ada kalanya diminta juga dokumen selain yang  tersebut diatas.

Cara Pengajuan Klaim
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Kondisi Dokumen lampiran

Harus selalu dilampirkan
Kartu keluarga atau dokumen sejenisnya yang bisa menerangkan

hubungan pribadi orang yang mengajukan klaim dengan pekerja yang

sudah meninggal.

Jika memiliki hubungan seperti hubungan perkawinan
dengan pekerja yang sudah meninggal tapi tidak

terdaftar resmi.

Dokumen yang bisa membuktikan kenyataan tersebut.

Jika kehidupan selama ini tergantung dari pendapatan
pekerja yang sudah meninggal.

Dokumen yang bisa membuktikan kenyataan tersebut.

uang tali asih sisa tunjangan tahunan karena cacat (penggantian) , berlaku sehari setelah pekerja 
meninggal dan hak klaim akan hilang setelah 5 tahun sejak hari berlaku.

Masa Berlaku



Pembayaran ( Penggantian ) ahli waris, Bantuan 
biaya pemakaman

Qualified Recipient





Uang Tali Asih Keluarga Almarhum (penggantian)



Menyerahkan Surat Klaim Pembayaran uang tali asih penggantian keluarga almarhum (Form No.15)  atau 
Surat Klaim Pembayaran uang tali asih keluarga almarhum  (Form No.16  (9) )  kepada Kepala Kantor 
pengawas Norma Ketenagakerjaan setempat.
Permohonan pembayaran khusus pada prinsipnya dilakukan bersamaan dengan klaim uang tali asih  
(penggantian)  keluarga almarhum. Formatnya sama dengan uang tali asih keluarga almarhum.

●Dokumen yang harus dilampirkan pada waktu menyerahkan surat klaim

Cara Pengajuan Klaim

Kondisi Dokumen lampiran

Tidak memiliki surat nikah tapi pada keny ataanny a memiliki hubungan seperti 
hubungan perkaw inan dengan pekerja y ang meninggal.

Dokumen y ang membuktikan fakta tersebut.

Jika kehidupanny a bergantung pada penghasilan pekerja y ang meninggal. Dokumen y ang membuktikan fakta tersebut.

Pada w aktu kematian pekerja, tidak ada keluarga pew aris y ang dapat 
menerima uang pensiun kompensasi keluarga pew aris. 

a. Dokumen y ang dapat membuktikan fakta kematian pekerja & 
tanggal, bulan, tahun kematian pekerja,  atau dokumen y ang 
mencatumkan hal-hal tersebut seperti, surat keterangan 
meninggal, sertifikat kematian, surat autopsy , dsb.
b. Dokumen y ang membuktikan hubungan antara pihak y ang 
mengklaim dengan pekerja y ang mati seperti kartu 
keluarga,kutipan/abstrak,dsb.

Jika pada w aktu semua penerima hak uang pensiun kompensasi keluarga 
pew aris sampai urutan terakhir kehillangan seluruh hakny a tapi jumlah total 
uang pensiun dan one-off pay ment pembay aran dimuka uang pensiun 
(kompensasi keluarga pew aris belum mencapai 1000 x  tunjangan pokok per 
hari.

Dokumen (b) diatas.
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Masa berlaku uang tali asih keluarga almarhum, sama dengan tunjangan tahunan almarhum
(penggantian) , yaitu sehari setelah korban meninggal dan masa berlaku hak klaim hilang setelah 5 tahun.

Masa Berlaku

Cara Pengajuan Klaim



uang tali asih pembayaran dimuka tunjangan tahunan  (penggantian)  almarhum bisa dilakukan satu kali saja.
Kemudian, peserta yang pembayaran tunjangan tahunannya dihentikan karena pensiun dini juga bisa 

menerima pembayaran dimuka.

Pembayaran Dimuka Uang Tali Asih 
Tunjangan Tahunan  (penggantian)  Keluarga Almarhum

Besar uang tali asih pembayaran dimuka bisa dipilih sesuai keinginan penerima mulai dari 200 x, 400 x, 600 x, 
800 x, 1.000 x tunjangan pokok per hari.
Kemudian, setelah menerima uang tali asih pembayaran dimuka, pembayaran tunjangan tahunan  
(penggantian)  almarhum akan dihentikan sampai jumlah total pembayaran per bulan  ( (bagian yang dibayarkan 
setelah satu tahun, sudah dikurangi 5% bunga sederhana per tahun) mencapai besar uang tali asih pembayaran dimuka.

Rincian Pembayaran

Pada prinsipnya, surat klaim tunjangan tahunan keluarga almarhum  (penggantian) / pembayaran dimuka 
uang tali asih tunjangan tahunan kelurga almarhum  (form permohonan tunjangan tahunan No. 1) , 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan Norma Ketenagakerjaan bersama-sama dengan klaim 
tunjangan tahunan kelurga almarhum  (penggantian) .
Tetapi, klaim bisa tetap dilakukan setelah menerima tunjangan tahunan almarhum, dalam waktu satu tahun 
sejak hari pemberitahuan keputusan pembayaran tunjangan tahunan. Jumlah yang diklaim harus dalam 1.000 
x tunjangan pokok per hari yang telah dikurangi jumlah total tunjangan tahunan yang sudah dibayarkan.

Cara Pengajuan Klaim
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Masa berlaku pembayaran dimuka uang tali asih tunjangan tahunan  (penggantian) 
keluarga almarhum, mulai berlaku sehari setelah pekerja meninggal dan masa berlaku hak 
klaim habis setelah 2 tahun.

Masa Berlaku

Rincian Pembayaran

Cara Pengajuan Klaim



Jika penerima tunjangan tahunan  (penggantian)  almarhum tidak bisa menerima pensiun karena alasan-
alasan berikut,  keluarga almarhum urutan berikutnya akan menerima pembayaran tunjangan tahunan.

(1)  Meninggal
(2)  Sudah menikah  (tidak ada surat resmi, tapi pada kenyataannya ada dalam kondisi yang sama dengan 

hubungan perkawinan) 
(3)  Menjadi anak angkat dari diluar keluarga yang memiliki pertalian darah langsung atau karena 

pernikahan
(4)  Hubungan relasi keluarga dengan pekerja yang meninggal berakhir karena perceraian.
(5)  Anak, cucu, saudara kandung, sudah mencapai umur 18 tahun pada  tanggal 3 Maret tahun tersebut.

(kecuali memiliki cacat tertentu yang berlanjut sejak kematian pekerja) 
(6)  Pada waktu suami, anak, orangtua, cucu, kakek nenek, saudara kandung yang sebelumnya memiliki 

cacat tertentu, sudah hilang kondisi cacatnya.

Perubahan (pergantian) 
Penerima Tunjangan Tahunan Keluarga almarhum (penggantian) 

Menyerahkan Surat klaim perpindahan pembayaran tunjangan tahunan penggantian almarhum/pembayaran 
tunjangan tahunan almarhum  (form No.13)  kepada Kepala Lembaga Pengawasan Standar 
Ketenagakerjaan.
Permohonan pembayaran tunjangan tahunan khusus almarhum, pada prinsipnya dilakukan bersamaan 
dengan klaim perpindahan pembayaran.
Formatnya sama dengan Surat Klaim Perpindahan Pembayaran.

●Dokumen yang harus dilampirkan pada waktu menyerahkan klaim

※Ada kalanya diminta dokumen diluar dokumen-dokumen diatas.

Prosedur Klaim

Kondisi Dokumen lampiran

Harus dilampirkan

Dokumen yang bisa membuktikan status hubungan pihak

yang mengklaim dan penerima hak lain yang memiliki

kehidupan yang sama dengan pihak yang mengklaim

dengan pekerja yang meninggal, seperti kartu keluarga, dsb.

Jika diantara pihak yang mengklaim dan penerima hak lain yang

memiliki kehidupan yang sama dengan pihak yang mengklaim, menjadi

pihak yang berhak menerima karena memiliki cacat tertentu.

Dokumen seperti surat keterangan dokter dsb, yang dapat

membuktikan mengalami kecacatan tertentu berlanjut sejak

kematian pekerja.

Diantara penerima hak ada yang  memiliki kehidupan yang sama

dengan pihak yang mengklaim.
Dokumen yang membuktikan fakta tersebut.
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Penerima pembayaran biaya pemakaman  (tunjangan pemakaman) , tidak dibatasi hanya keluarga almarhum
saja, tapi diberikan kepada keluarga almarhum karena biasanya keluarga yang melakukan pemakaman.

Tapi, Jika pemakaman dilakukan oleh perusahaan pekerja yang meninggal sebagai pemakaman perusahaan 
karena tidak ada keluarga untuk melakukan pemakaman, maka biaya pemakaman  (tunjangan pemakaman)  
akan dibayarkan kepada perusahaan tersebut.

Biaya Pemakaman (Tunjangan Pemakaman) 

Besar biaya pemakaman  (tunjangan pemakaman)  ¥315.000 ditambah 30 x tunjangan pokok per hari.
Jika jumlah diatas kurang dari 60 x tunjangan pokok harian, maka jumlah yang akan dibayarkan adalah 60 x 
tunjangan pokok per hari.

Rincian Pembayaran

Menyerahkan Surat Klaim Biaya Pemakaman  (Form No.16)  atau Surat Klaim Tunjangan Pemakaman  
(Form No.16  (10) )  kepada Kepala Lembaga Pengawasan Standar Ketenagakerjaan.

●Dokumen yang harus dilampirkan pada waktu klaim
Dokumen yang bisa membuktikan tanggal, bulan, tahun kematian, fakta kematian pekerja seperti surat 

keterangan kematian, sertifika kematian, surat hasil autopsi mayat, atau surat keterangan yang 
mencantumkan hal-hal tersebut.

Tapi jika sudah pernah dilampirkan pada waktu menyerahkan surat klaim pembayaran  (penggantian)  
almarhum, tidak perlu dilampirkan lagi.

Cara Pengajuan Klaim
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Biaya pemakaman  (tunjangan pemakaman)  berlaku sejak sehari setelah pekerja meninggal, dan masa 
berlaku hak klaim habis setelah 2 tahun.

Masa Berlaku



Pembayaran ( Penggantian ) perawatan



1/3/2020).

165.150
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70.790
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70.790 70.790



34

Menyerahkan surat klami pembayaran tunjangan penggantian perawatan/tunjangan perawatan  
(form no.16  (2-2) )  kepada Kepala Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan setempat pada waktu 
melakukan klaim tunjangan  (penggantian)  perawatan.

●Dokumen yang harus dilampirkan pada waktu penyerahan klaim

※Adakalanya diminta dokumen diluar dokumen diatas.

Bagi penerima tunjangan tahunan  (penggantian)  karena sakit/cedera dan penerima yang termasuk ke 
dalam nomor 3 & 4 cacat level 1, atau level 2, nomor 2, 2-2  (3)  tidak perlu melampirkan surat 
keterangan/pemeriksaan.

Kemudian, surat pemeriksaan juga tidak diperlukan pada waktu klaim tunjangan  (penggantian)  perawatan 
kedua kali dan seterusnya.

Klaim tunjangan  (penggantian)  perawatan dilakukan per bulan, tapi jika diakumulasi 3 bulan pun tidak apa-
apa.

Prosedur Klaim

Kondisi Kondisi cacat kongkrit

Harus dilampirkan Surat keterangan dokter atau dokter gigi

Jika mengeluarkan biaya perawatan
Dokumen yang membuktikanjumlah hari 
menerima perawatan yang sudan dibayar & 
besar pembayaran.

Tunjangan  (penggantian)  perawatan berlaku sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah menerima 
perawwatan, dan masa berlaku hak klaim akan hilang setelah 2 tahun.

Masa Berlaku


