
Saat Kesulitan Keuangan（Biaya Hidup dan Dana Usaha）

Informasi Mengenai Bantuan Kelangsungan Hidup

 Dana kecil darurat・Dana bantuan komprehensif（biaya hidup）, Dana
bantuan mandiri kesulitan biaya hidup akibat dampak Corona
Menyediakan pinjama bagi Anda yang memiliki masalah kekhawatiran terhadap biaya hidup dikarenakan
harus cuti kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan akibat dampak dari Corona.

Selain itu, kami juga menyediakan dana bantuan bagi rumah tangga yang telah mengembalikan pinjaman
ulang dana bantuan menyeluruh dan berlaku juga bagi rumah tangga tertentu yang pinjaman ulang dananya

ditolak. ※Januari 2022 dan berikutnya, ke rumah tangga saasaran, rumah tangga yang telah mengembalikan

pinjaman ulang dana kecil darurat atau dana bantuan komprehensif（pertama kali）juga termasuk.
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 Pinjaman khusus dari Japan Finance Corporation（Nihon Kouko）dan
The Okinawa Development Finance Corporation （Okinawa Kouko）,dll

Menyediakan pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi pemilik bisnis tunggal
maupun freelance yang memiliki potesnsi bisnis yang bisnisnya memburuk akibat
terkena dampak dari Corona.

Daftar loket konsultasi

Menyediakan berbagai loket untuk berkonsultasi bagi Anda masing-masing agar dapat
mengatasi masalah Anda masing-masing. Jangan ragu untuk menghubungi kami.
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Diperbaharui 23 Desember 2021

（Sebagian diperbaharui 28 Januari 2022）

 Tunjangan Khusus Biaya Hidup Pengasuhan Anak
Sementara dampak dari virus Corona yang telah menyebar ke berbagai orang, kami akan
sangat mendukung anak-anak di Jepang. Dari perspektif demi membuka masa depan, kami
akan memberikan 100.000 JPY per anak untuk rumah tangga pengasihan anak yang
memenuhi persyaratan tertentu.

P.9

 Tunjangan Khusus Biaya Hidup bagi Keluarga yang dibebaskan dari Pajak Tinggal
Dampak dari berkelanjutannya virus Corona, agar orang yang menghadapi berbagai
kesulitan dapat segera menerima tunjangan untuk berlangsungnya kehidupan, kami akan
memberikan 100,000 JPY per rumah tangga yang dibebaskan dari pajak tinggal.
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 Tunjangan darurat agar Pelajar dll dapat melanjutkan studi
Agar pelajar dapat meneruskan studinya, bagi pelajar yang berada dalam situasi sulit
karena dampak dari virus Corona, kami akan memberikan nominal tetap 100.000 yen
kepada pelajar yang memenuhi persyaratan tertentu.
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 Dana Dukungan Kebangkitan Bisnis
Usaha menengah ke atas, usaha menengah kebawah dan usaha kecil, freelance atau bisnis
pribadi yang terkena dampak besar oleh virus Corona akan diberikan dana dukungan
kebangkitan bisnis terlepas dari wilayah dan bentuk usaha sesuai dengan skalanya.
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Saat pekerjaan berkurang akibat dampak dari Corona

P.24

 Tunjangan Libur Usaha

Perusahaan wajib membayar tunjangan libur（60 persen atau lebih dari jumlah rata-rata upah）
selama waktu cuti untuk pekerja yang diliburkan oleh perusahaan dengan alasan dan kepentingan
dari pihak perusahaan tersebut.
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 Tunjangan Cedera & Sakit

Jaminan pendapatan yang tersedia bila yang terasuransikan dalam asuransi Kesehatan dan
sejenisnya tersebut absen pekerjaan lebih dari 4 hari untuk berobat karena cedera atau sakit.

P.25
 Subsidi Penyesuaian Kerja

Untuk mendorong perekonomian, subsidi biaya tunjangan cuti tersedia bagi pemilik usaha yang
terdesak untuk mengurangi aktivitas usaha agar dapat bertahan untuk mempekerjakan karyawannya.

Informasi Mengenai Bantuan Kelangsungan Hidup

P.26

 Dana Bantuan Libur Usaha dalam rangka Penanganan COVID-19

Dana Bantuan Libur Usaha dalam rangka Penanganan Corona diberikan kepada pekerja yang
tidak dapat menerima tunjangan libur usaha karena diliburkan perusahaan akibat dampak Corona.

Perlindungan yang disesuaikan dengan keadaan finansial seseorang seperti biaya hidup, biaya
perumahan dan semacamnya tersedia bagi kaum marginal yang mengalami kesulitan biaya hidup
pada saat ini dengan tujuan menjamin kelangsungan kebutuhan pokok dan mendorong
kemandirian.

P.22
 Sistem Perlindungan Kesejahteraan
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 Sistem Bantuan Konsultasi Kemandirian bagi yang Berkesulitan Hidup

Bantuan luas yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing setiap orang disediakan bagi kaum
marginal yang menghadapi berbagai masalah dalam kelangsungan hidup.
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 Tunjangan Perlindungan Hunian（Biaya Sewa Hunian）
Demi mendukung stabilisasi tempat tinggal akibat penutupan tempat kerja sehingga terjadinya
penurunan pendapatan, kami menyediakan dana bantuan bagi mereka yang memiliki kemungkinan
kehilangan tempat tinggal akibat dampak dari Corona.

Menyediakan pinjaman dana yang diperlukan untuk menyewa rumah tanpa bunga dan tebusan
bagi orang tua tunggal yang berantusias untuk menjadi mandiri dalam pekerjaan.
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 Pinjaman Dana Tunjangan Rumah Tangga Orang Tua Tunggal dengan
Pembebasan Tebusan
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 Penangguhan Premi Asuransi Sosial

Sebagai salah satu tindakan darurat bagi yang memiliki kesulitan dalam kelangsungan hidupnya,
selain premi asuransi sosial, penangguhan pembayaran pajak nasional dan tagihan utilitas akan
dimungkinkan.
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 Revisi Khusus Gaji Pokok Bulanan untuk Premi Asuranasi Pensiun Pekerja

Ketika gaji mengalami penurunan secara ekstrem karena diliburkan perusahaan akibat dampak
COVID-19, gaji pokok bulanan untuk premi asuransi pensiun pekerja dan semacamnya dapat
direvisi mulai bulan berikutnya sebagai kasus khusus.



Informasi Mengenai Bantuan Kelangsungan Hidup

Saat Ingin Mencari Kerja

 Pelatihan Kerja Publik（Pelatihan bagi yang kehilangan pekerjaan）
Dapat mengikuti pelatihan kerja secara gratis（hanya menanggung biaya buku teks, dll.）sambil
menerima pembayaran asuransi tenaga kerja.

 Pelatihan Bagi Pencari Kerja
Bagi pencari kerja yang tidak dapat menerima asuransi tenaga kerja, dapat mengikuti pelatihan
kerja secara gratis（hanya menanggung biaya buku teks, dll.）sambil menerima tunjangan pelatihan
100.000 JPY per bulan jika memenuhi persyaratan.
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 Tunjangan Dasar Asuransi Kerja（Tunjangan pencari kerja）

P.32
Bantuan dana bagi orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan（pencari kerja）agar dapat menjalani
kehidupan yang stabil dan dapat mendapatkan pekerjaan sesegera mungkin. Tunjangan yang diberikan
sekitar 50% ~ 80% dari upah pekerjaan sebelumnya bagi mereka yang memenuhi persyaratan tertentu.
※Pencari kerja harus memiliki bukti sebagai pencari kerja dan harus menghubungi Hello work terlebih
dahulu.

Tunjangan biaya kelangsungan hidup yang bisa diterima oleh Orang Tua Tunggal yang mengikuti
program kualifikasi guna mendapatkan sertifikat dengan tujuan agar dapat mendapatkan promosi
dan stabilitas dalam lingkungan kerja.
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 Tunjangan untuk pelatihan kejuruan program kualifikasi dengan
tujuan agar bisa dipromosikan
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 Subsidi Bantuan Keseimbangan Kehidupan Kerja（Bantuan Pencegahan
Berhenti Kerja karena PerawatanKhusus Penanganan Corona）

P.29
Subsidi disediakan bagi pemilik usaha kecil dan menengah yang melakukan upaya dengan
memberikan cuti berbayar khusus agar pekerja dapat melakukan perawatan keluarga sebagai
penanganan terhadap COVID-19. Cuti tersebut berbeda dengan Cuti Perawatan berdasar Undang-
Undang Cuti Perawatan Anak dan Keluarga

 Bantuan Stabilisasi Lapangan Kerja Industri

 Tunjangan Masa Uji Coba Pekerjaan（Uji Coba dalam Rangka Upaya
Penanggulangan Corona（waktu singkat））

Bantuan terhadap kedua belah pihak antara pemilik usaha yang pekerjanya dipindahkan ke
lapangan kerja lain karena terjadi pemberhentian sementara waktu kegiatan usahanya dan pihak
pemilik usaha lainnya yang menampung pekerja lain untuk sementara akibat dampak dari Corona.

Bantuan terhadap pemilik usaha yang mau mempekerjakan orang-orang yang terpaksa berhenti
dari pekerjaan akibat Corona dan dalam masa 3 bulan berlalupun tidak mendapatkan pekerjaan
baru tetapi ingin mencoba pekerjaan yang lainnya mesti tidak memiliki pengalaman kerja. Upah
selama masa percobaan（ 3 bulan）akan disubsidi dalam rangka upaya penanggulangan Corona.
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 Subsidi untuk Sistem Cuti dalam rangka Menjaga Kesehatan Kaum
Ibu dari Corona dan Tunjangan pada saat cuti kerja demi menjaga
keseimbangan dalam lingkungan kerja maupun keluarga guna
menjaga Kesehatan Kaum Ibu
Subsidi disediakan bagi pemilik usaha yang telah memberikan cuti berbayar kepada pekerja
perempuan hamil yang dinyatakan perlu libur bekerja sebagai tindakan pengawasan Kesehatan
maternal terkait Corona.



Saat Harus Mengasuh Anak Akibat Penutupan Sementara Sekolah Dasar

Informasi Mengenai Bantuan Kelangsungan Hidup
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 Proyek Bantuan bagi Pengguna Jasa Kantor Penyedia Pengasuh
Bantuan untuk meringankan biaya penggunaan jasa pengasuh anak ketika SD dan sejenisnya
sementara tutup akibat dampak dari Corona dan Orang Tua tidak dapat mengambil cuti kerja atau
karena klub anak setelah jam sekolah tak tersedia. Bantuan ini pun tersedia bagi pekerja mandiri.

Informasi terkait lainnya
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Terkait upaya penanggulan Corona lainnya bisa dicek di halaman yang tertera.
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 Tunjangan dana Keseimbangan Lingkungan Keluarga dan Pekerjaan
（Pengambilan cuti kerja khusus untuk mengasuh anak dalam upaya penanggulangan
Corona）
Tunjangan cuti berbayar khusus（tidak termasuk cuti berbayar tahunan berdasarkan UU Standar Tenaga
Kerja）kepada Orang Tua murid yang harus mengurus anak SD mereka saat sekolah tutup sementara
akibat dampak dari Corona. Dan juga bagi mereka yang harus mengurus anak dan bekerja juga akan
disediakan cuti berbayar khusus selama 4 jam atau lebih. Tunjangan cuti khusus sekolah dasar dan
informasi dana bantuan berlaku sampai Maret 2022
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 Dana Bantuan untuk Penanganan Tutupnya Sekolah Dasar（bagi pekerja mandiri berbasis komisi）

Sehubung dengan penutupan sementara sekolah dasar, dll juga perlu untuk menjaga anak-anak
yang bersekolah tersebut. karnanya Kami akan memberikan dana dukungan kepada「Mereka yang
pekerja mandiri berbasis komisi（Orang Tua）」pada hari-hari ketika tidak dapat bekerja.



Konsultasi Mengenai Masalah Ketenagakerjaan（PHK,dll.）

Daftar Jendela Layanan Konsultasi①
Tersedia berbagai jenis jendela layanan konsultasi yang sesuai dengan keluhan

Anda. Jangan sungkan untuk menghubungi kami.

 Layanan Konsultasi Ketenagakerjaan Khusus【TEL: Hubungi pelayanan terdekat】

Jendela Layanan Ketenagakerjaan Khusus disediakan di kantor ketenagakerjaan dari setiap Prefektur.
Melayani konsultasi mengenai PHK, pemberhentian, dan tunjangan libur usaha akibat dampak
Corona

Konsultasi Mengenai Pekerjaan

 Hello Work【TEL: Hubungi Hello Work terdekat】
Bagi Anda yang mencari kerja, silakan berkonsultasi di Hello Work terdekat. Anda dapat
menggunakan layanan internet Hello Work untuk mencari informasi pekerjaan. Selain itu, kami
dapat memperkenalkan pekerjaan melalui layanan konsultasi via telepon.

Konsultasi Mengenai Kesehatan Mental dan Batin

 Pusat Kesehatan dan Kesejahteraan Mental【TEL: Hubungi pelayanan terdekat 】
Para ahli seperti perawat Kesehatan masyarakat dan tenaga Kesehatan mental dan batin melayani
konsultasi pertemuan dan telepon mengenai keluhan seperti kurang tidur karena khawatir dengan
Corona, atau tekanan batin dalam merawat anak.

 Portal Situs Kesehatan Mental Pekerja「Kokoro no Mimi」

Konsultasi Mengenai Kekerasan Rumah Tangga dan Perawatan Anak

 Sambungan Konsultasi Kekerasan Rumah Tangga【TEL:#8008】, Konsultasi
Kekerasan Rumah Tangga+（Plus）【TEL:0120-279-889】

Konsultasi mengenai kekhawatiran akibat kekerasan oleh pasangan dan lainnya. Konsultasi kekerasan
rumah tangga tersambung ke jendela layanan terdekat. Untuk konsultasi kekerasan rumah tangga
plus melalui telepon 24 jam, social media dan email.

 Sambungan Konsultasi Perawatan Anak/ Konsultasi Kekerasan Terhadap Anak
【TEL︓ Hubungi kantor konsultasi terdekat, atau [0120-189-783] untuk kantor konsultasi kekerasan terhadap anak】

Melayani konsultasi mengenai kekhawatiran dalam perawatan anak, atau kekerasan terhadap anak, dan
semacamnya.

Hello Work juga menyediakan Layanan Dukungan Lulusan Baru bagi pihak yang dibatalkan
tawaran kerjanya atau diundur waktu masuk kerjanya. Dapat berkonsultasi melalui via telepon
tanpa harus datang.

Di saat yang bersamaan, bagi mereka yang datang langsung, kami juga melayani konsultasi yang
vital dan penjelasan mengenai sistem tunjangan bagi pihak yang memerlukan tunjangan tempat
tinggal dan hidup.

harereba

Tsunagu hayaku

Tersedia informasi berhubungan dengan Kesehatan mental di tempat kerja. Konselor ahli bidang
dan semacamnya juga menyediakan konsultasi Kesehatan via email, telepon, atau social media
untuk masalah Kesehatan mental, rusaknya Kesehatan akibat kerja yang melampaui batas.

Bagi kaum ibu yang sedang dalam masa mengurus anak, silakan gunakan「Mothers Hello Work」
「Mothers Corner」. Kami juga telah menciptakan lingkungan ramah anak, selain itu kami juga
menyediakan layanan konseling mengenai pekerjaan dan mengenalkan pekerjaan, dan juga
informasi pekerjaan yang dapat memudahkan keseimbangan untuk bekerja dan mengurus anak.
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Konsultasi Mengenai Tempat Tinggal

 Jendela konsultasi Sumakoma masalah Tempat Tinggal.【TEL:0120-050-593】
Anda dapat berbicara tentang "masalah yang berkaitan dengan perumahan" seperti tidak memiliki
tempat untuk pergi hari ini atau tidak dapat membayar sewa melalui telepon atau di situs web.



Daftar Jendela Layanan Konsultasi②
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Meja BantuanＦＲＥＳＣ【TEL:0120-76-2029】

Konsultasi Mengenai Masalah Pelecehan dan Kekerasan Seksual

 Pusat Dukungan Terpadu terhadap masalah Pelecehan dan Kekerasan
Seksual Nomor singkatan Nasional【TEL:#8891（Hayaku One Stop）】

Konstultasi Mengenai Masalah Diskriminasi, Prasangka buruk, dan Intimidasi

 Konsultasi mengenai HAM【TEL:0570-003-110】
Komisaris Hak Sipil Kementerian Kehakiman menerima konsultasi mengenai HAM dari para korban yang
menerima diskriminasi yang tidak adil, prasangka buruk, intimidasi,dll.

Terhubung dengan Pusat Dukungan Terpadu terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang
ada disekitar.
Menerima konsultasi mengenai masalah pelecehan dan kekerasan seksual yang diterima.

Saat tidak tahu harus konsultasi ke mana

 Pusat Informasi Terpadu WNA

Konsultasi bagi WNA yang Kesulitan karena terkena dampak Corona

 Resepsionis Loket Konsultasi Pemerintah【TEL:0570-090110】
Konsultasi Administratif Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi merupakan mekanisme yang menerima adanya
pengaduan, pendapat, dan pemerintah terhadap pemerintah serta mendorong penyelesaian dan realisasinya. Menerima
juga konsultasi mengenai masalah Corona, Lembaga Administratif yang bertanggung jawab menghilang dan tidak tahu
harus berkonsultasi ke siapa, atau bahkan masalah yang menyangkut beberapa Lembaga Administratif lainnya.

 Panduan Loket Konsultasi masing-masing Prefektur mengenai Corona
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi telah membuat buku panduan yang merangkum informasi
tentang berbagai langkah dukungan dan loket konsultasi mengenai Corona di 47 Prefektur dengan cara
yang mudah untuk dipahami.

Konsultasi Mengenai berbagai Kesulitan Masalah Hidup

 Konsultasi lebih dekat（Via Telepon）【TEL:0120-279-338】
Siapapun, masalah seperti apapun yang dialami, mari kita selesaikan bersama.
（Contoh konsultasi）Masalah tempat tinggal, bagi mereka yang ingin didengar keluh kesahnya, masalah
kekerasan rumah tangga, masalah kekerasan, ingin konsultasi dengan Bahasa Asing, dll.

 Konsultasi Via SNS seperti LINE, Twitter, Facebook, dll.
Menerima segala jenis konsultasi kesulitan masalah hidup tanpa pandang usia.

Menerima konsultasi dengan nama inisial mengenai kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin dan
usia.（Penerimaan Konsultasi︓ Hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 17:00 〜 21:00.）

 Cure time

 Anda tidak sendirian
Dengan mencari melalui chatbot dengan respons otomatis dan menjawab beberapa pertanyaan , dari
sekitar 150 sistem dukungan Anda dapat menemukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan Anda

【TEL: 0570-013904（IＰ，LN :03-5796-7112）】

Meja Bantuan（Furesuku）adalah layanan bantuan via Telepon bagi para WNA yang
ingin berkonsultasi karena mengalami kesulitan dalam kelangsungan hidup akibat
kehilangan pekerjaan dll karen dampak dari Corona.
Kami menyediakan informasi rencana yang dapat membantu Anda, dan memberikan
informasi tentang apa yang Anda perlukan dan butuhkan untuk tinggal di Jepang
（Zairyuu）. Silakan hubungi kami jika mengalami kesulitan.

Kami dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai prosedur imigrasi,
prosedur kependudukan dll. Layanan via Telepon ataupun kunjungan langsung
tidak hanya dalam Bahasa Jepang, tersedia juga dalam berbagai Bahasa lainnya.
（Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Cina, Bahasa Spanyol, dll.）



Sampai dengan 200.000 JPY

Sampai dengan１Tahun

Sampai dengan２ Tahun
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Pinjaman Kecil Darurat & Dana Bantuan Umum（Biaya Hidup）

Dewan kesejahteraan sosial dari setiap prefektur menyediakan pinjaman khusus bagi
yang terdesak kelangsungan hidupnya karena terdampak oleh Corona.

（Pendaftaran dibuka sampai dengan Maret 2022）

Rumah tangga yang membutuhkan pinjaman darurat dan sementara untuk kebutuhan hidup karena
berkurangnya pendapatan akibat libur usaha yang disebabkan oleh Corona ※Termasuk pihak yang
pendapatannya berkurang akibat COVID-19, meskipun tidak diliburkan usahanya

Untuk
Siapa

Jumlah Maksimum

Masa Penangguhan

Batas Masa Angsuran

i

Untuk pendaftaran silakan hubungi Dewan Kesejahteraan Sosial Kotamadya di
kota Anda tinggal.

Pinjaman kecil untuk pengeluaran tersedia bila berkesulitan dalam melangsungkan hidup secara sementara maupun darurat.

Pinjaman untuk kebutuhan hidup disediakan selama masa pemulihan kondisi hidup.

Rumah tangga yang terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami kesulitan dalam mencukupi
kebutuhan hidup karena kehilangan atau penurunan pendapatan
※ Termasuk pihak yang tidak menganggur tetapi pendapatan menurun akibat dampak COVID-19

Untuk
Siapa

（Lebih dari 2 orang）sampai dengan 200.000 JPY perbulan
（Lajang）sampai dengan 150.000 JPY perbulan
（Masa pinjaman: pada dasarnya sampai dengan 3 bulan）

Sampai1tahun
Sampai 10 tahun

Jumlah Maksimum

Masa Penangguhan

Batas Masa Angsuran

Pinjaman Kecil Darurat（Bagi yang memerlukan pinjaman sementara
[khususnya yang cuti]）

Dana Bantuan Umum（untuk pemulihan kondisi hidup
[khususnya bagi pengangguran dll]）

Aliran Proses Peminjaman

P
e
m
o
h
o
n

Permohonan
Pengriman

Keputusan untuk Peminjaman/ Transfer Dana

●Untuk pertanyaan umum Call Center Konsultasi

0120ｰ46ｰ1999 ※Hari Kerja 9:00〜17:00

※ Banyak situs dari kantor prefektural & sebagian kantor kota, situs web kantor pemerintah daerah terdaftar sebagai “tautan” atau “daftar
kantor pemerintah daerah”. Harap cek melalui QR code di sebelah kanan. Atau carilah dengan menggunakan situs pencarian di internet.

Prefektural Dewan
Kesejahteraan Sosial

※1 Pemberlakuan khusus kali ini berlaku bagi keluarga yang mengalami penurun pendapatan yang berlanjut dapat dibebaskan dari
pajak penebusan.（Untuk dana darurat kecil, setelah diadakan konfirmasi pada tahun 2021 atau 2022, pembebasan pajak dapat
dilakukan sekaligus.Untuk dana bantuan menyeluruh berlaku jika, 1Dana awal dari pinjaman dana darutan kecil pertama dan
pembebasan pajak pada tahun 2021 dan 2022 dikonfirmasi, 2 Perpanjangan dana pinjaman berlaku jika pembebasan pajak tahun
2023 dikonfirmasi, 3Untuk dana pinjaman ulang pembebasan pajak tahun 2024 dikonfirmasi, dan pembebasan pajak juga dilakukan
sekaligus. Yang menjadi target saat pengkonfirmasian dilakukan adalah peminjam, atau kepala keluarga）
※2 Pada saat melakukan pendaftaran pinjaman dana bantuan menyeluruh harus menyetujui persetuan yang berlaku sebelum
melakukan penebusan.

※3 Untuk pinjaman yang harus dilunasi sebelum akhir Desember 2022, batas pelunasannya diperpanjang hingga akhir Januari 2023.

※Dapat mendaftar melalui surat

Bunga Pinjaman/

Penjamin

Bebas Bunga/
Tidak Perlu

Bunga Pinjaman/

Penjamin

Bebas Bunga/
Tidak Perlu

Dewan Kesejahteraan Sosial
Kotamadya

●situs web khusus bantuan kelangsungan hidup（Pinjaman Khusus）di sini



Keluarga Tunggal: 60,000 JPY, Keluarga 2 Orang: 80,000 JPY, Keluarga lebih dari 3
Orang: 100,000 JPY
※ Tunjangan Perlidungan Hunian, Tunjangan Khusus Sementara untuk Orang Tua
Tunggal, Tunjangan Khusus Biaya Hidup Pengasuhan Anak bagi Keluarga
berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan Tunjangan ini.

3 bulan dihitung dari bulan mendaftar

※bagi Anda yang masa dapat dana bantuan mandiri kesulitan biaya hidup
akibat dampak corona telah habis, dapat mengajukan kembali untuk 3
bulan.

（Penerimaan pendaftaran hingga akhir Maret 2022）

Silakan periksa beranda kotamadya Anda untuk jendela dan metode
pendaftaran.

Dana Bantuan Mandiri Kesulitan Biaya Hidup akibat Dampak Corona

Mengenai Pinjaman Khusus Dana Darurat Kecil, Rumah Tangga yang telah mengembalikan
Pinjaman Ulang Dana Komprehensif, dan Rumah Tangga yang pengajuan pinjaman ulangnya
ditolak akan diberikan Tunjangan bagi Mereka yang Kesulitan Kelangsungan Hidupnya akibat
Dampak Corona.

Rumah tangga yang tidak dapat menggunakan pinjaman khusus seperti pinjaman
kecil darurat（※）dan, memenuhi persyaratan di bawah（※）

・Rumah tangga yang telah mengembalikan pinjaman ulang dana bantuan
komprehensifnya sudah selesai/ Peminjamannya berakhir sampai dengan Maret 2022

・Rumah tangga yang pengajuan pinjaman ulangnya ditolak.
・Rumah tangga yang sudah berkonsultasi untuk peminjaman ulang dana
bantuan komprehensif akan tetapi tidak melakukan pengajuan.

（Januari 2022 dan berikutnya, Rumah tangga yang tidak termasuk di atas yang telah

mengembalikan pinjaman dana kecil darurat dan dana bantuan komprehensif/

peminjamannya berakhir sampai dengan Maret 2022）

(1) Persyaratan Pemasukan
Jumlah pemasukan tidak melebihi jumlah pendapatan ①②（perbulan）
①1/12 dari jumlah pembebasan pajak penduduk kota perkapita
②Jumlah standar bantuan perumahan untuk perlindungan mata pencaharian

(2) Persyaratan Aset
Jumlah tabungan kurang dari 6 kali lipat dari ①（tetapi kurang dari 1,000,000 JPY）

(3) Persyaratan Pencari Kerja
Memenuhi salah satu persyaratan di bawah.
・Melakukan pelamaran kerja di Hello Work, dan melakukan aktivitas pencarian
kerja secara jujur dan antusias.
・Melakukan pendaftaran perlindungan keberlangsungan hidup yang dikarenakan
oleh kesulitan menjalankan kehidupan akibat masalah pekerjaan dan ada
kemungkinan sulit untuk mempertahankan hidup dikarenakan berakhirnya
tunggangan.

Untuk
Siapa

Jumlah
Tunggangan
（perbulan）

Periode
Pembayaran

i

Tunjangan bagi Mereka yang Kesulitan Kelangsungan Hidupnya akibat Dampak Corona

●Jika ada pertanyaan mengenai dana bantuan silahkan hubungi kontak di bawah
0120ｰ46ｰ8030 ※ Hari Kerja 9:00〜17:00

●Untuk beranda Bantuan khusus Keberlangsungan Hidup di sini

- 8 -

Tujuan
daftar/
Metode
Pembayaran



Tunjangan Khusus Biaya Hidup Pengasuhan Anak

Sementara dampak dari virus Corona yang telah menyebar ke berbagai orang, kami
akan sangat mendukung anak-anak di Jepang. Dari perspektif demi membuka masa
depan, kami akan memberikan 100.000 JPY per anak untuk rumah tangga pengasihan
anak yang memenuhi persyaratan tertentu.

 Silakan periksa Homepage Kantor Kabinet untuk prosedur mengenai
tunjangan lebih detail

 Untuk Konsultasi,

kami menyiapkan Pusat panggilan 0120－526-145
Jam Operasional︓9:00〜 20:00（termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur,12/29〜1/3）

i
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Untuk Siapa

Detail Tunjangan

Pendapatan tahunan dari mereka yang membesarkan anak adalah 9,6 juta JPY
atau lebih （Perhatian１）tidak termasuk, Anak yang berumur dari 0 〜 3 SMA
（Perhatian２）

（Perhatian１）Perkiraan dengan tanggungan 2 anak dan pendapatan tahunan
pasangan 1,03 juta JPY atau kurang

（Perhatian２）Anak yang lahir diantara 2 April 2003 〜 31 Maret 2022.

Setara dengan 100,000 JPY per anak

Subsidi di muka sebesar 50,000 JPY Subsidi tambahan setara dengan 50,000
JPY

Ringkasana

・Segera memberikan uang tunai
50,000 JPY per anak

Atas kebijakan pemerintah daerah,
bisa berbentuk dengan
・Tunjangan 50,000 JPY terlebih
dahulu lalu ditambah dengan kupon
yang setara dengan 50,000 JPY,
・Selain kombinasi tunjangan
50,000 JPY terlebih dahulu lalu
ditambah lagi 50,000 JPY,
・Digabungkan dengan tunjangan
50,000 JPY diawal, 100,000 JPY
tunai dibayar sekaligus.

Masa
Penerimaan

・Bagi anak-anak di bawah SMP,
akan diusahakan dalam tahun ini.
Pembayaran akan dimulai sesegera
mungkin untuk siswa SMA.

・Tunjangan akan diberikan segera
setelah setiap kotamadya siap

Entitas
Pelaksana

・Kotamadya（termasuk bangsal khusus）



Tunjangan Khusus Biaya Hidup bagi Keluarga yang
dibebaskan dari Pajak Tinggal

Dampak dari berkelanjutannya virus Corona, agar orang yang menghadapi berbagai
kesulitan dapat segera menerima tunjangan untuk berlangsungnya kehidupan, kami
akan memberikan 100,000 JPY per rumah tangga yang dibebaskan dari pajak tinggal.
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Untuk Siapa

Jumlah Tunjangan

Masa Penerimaan

Entitas Pelaksana

① Rumah tangga yang dibebaskan dari tarif per kapita pajak tempat tinggal
untuk tahun ketiga Reiwa untuk semua anggota rumah tangga

※ Tidak termasuk rumah tangga yang hanya terdiri dari kerabat tanggungan dari
mereka yang dikenakan pajak tempat tinggal

② Selain ①, rumah tangga yang tiba-tiba berubah akibat dampak dari virus Corona,
dan dianggap berada dalam situasi yang sama dengan rumah tangga ①
（Rumah tangga yang tiba-tibaa berubah）.

100,000 JPY per rumah tangga

Tunjangan akan diberikan segera setelah setiap kotamadya siap

Kotamadya（termasuk bangsal khusus）

 Silakan periksa Homepage Kantor Kabinet untuk prosedur mengenai
tunjangan lebih detail

 Untuk Konsultasi,

kami menyiapkan Pusat panggilan 0120－526-145
Jam Operasional︓9:00 〜 20:00（termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur,12/29〜1/3）

i



Tunjangan Darurat agar Pelajar dll dapat melanjutkan Studi

Agar pelajar dapat meneruskan studinya, bagi pelajar yang berada dalam
situasi sulit karena dampak dari virus Corona, kami akan memberikan
nominal tetap 100.000 yen kepada pelajar yang memenuhi persyaratan
tertentu.

 Silakan periksa Homepage Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Olahraga, Sains dan Teknologi untuk prosedur mengenai tunjangan lebih
detail

 Untuk informasi lebih lanjut, mohon untuk menghubungi Univeristas
masing-masing.

i
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Target Pelajar

Jumlah Penerimaan

Universitas nasional, negeri dan swasta （ termasuk sekolah pascasarjana ） , sekolah
menengah pertama, perguruan tinggi teknik, sekolah kejuruan
Pelajar dari lembaga pendidikan bahasa Jepang yang ditunjuk oleh pemberitahuan
Kementerian Kehakiman※termasuk Pelajar International

100,000 JPY

Persyaratan Tertentu

① Pengguna 「Sistem Pendukung Studi Pendidikan Tinggi Baru（Beasiswa）」（tidak perlu

daftar）

② Selain ①, pelajar yang direkomendasikan oleh Universitas atau lainnya, yang memenuhi

persyaratan berikut
・Sebagai aturan umum, tinggal di luar rumah Anda
・Tidak menerima kiriman uang dengan jumlah banyak dari rumah
・Tidak ada dukungan tambahan dari rumah yang dapat diharapkan karena penurunan
pemasukan, dll.

・Terpengaruhnya pemasukan paruh waktu karna terkena dampak COVID-19
・Sedang atau berencana menggunakan sistem yang sudah ada seperti beasiswa first class
（beasiswa bebas bunga）

③ dengan mempertimbangkan ② di atas, mereka yang menyadari perlunya dan

merekomendasikannya karena sulitnya melanjutkan studi di universitas karena alasan

finansial.

Alur Proses

Negara

Japan Study Services
Organization（JASSO）

Masing-masing
Universitas, dll

Target Siswa

Subsidi

Daftar yang harus dikirim

Pemer
iksaan

Aplikasi

Pembayaran

(transfer)

※Bagi para pengguna 「Kouto
Kyoikuno Syugakushien Shinseido」
(Sistem Baru Pendukung Studi
Pendidikan Tinggi) akan diberikan
tanpa menunggu rekomendasi.



（Penjualan periode dasar ※1 ） － （Penjualan bulan target※2 ）× 5

※1 Diantara periode 「 November 2018〜 Maret 2019」「 November 2019〜 Maret 2020」
「 November 2020〜 Maret 2021」
（Periode termasuk bulan（bulan dasar）yang digunakan untuk perbandingan penjualan untuk menentukan target bulan）

※2 Salah satu bulan diantara November 2021〜 Maret 2022
（Bulan dimana penjualan turun 50% atau lebih atau 30% atau lebih dan kurang dari 50% dibandingkan dengan bulan
yang sama pada periode dasar. ）

Dana Dukungan Kebangkitan Bisnis

Usaha menengah ke atas, usaha menengah kebawah dan usaha kecil, freelance atau bisnis
pribadi yang terkena dampak besar oleh virus Corona untuk membuat perkiraan pada
Maret 2022, kami akan memberikan dana dukungan berdasarkan jumlah penurunan
penjualan selama 5 bulan sebagai dukungan untuk beban biaya tetap terlepas dari
wilayah atau jenis kerjaan.

 Silakan periksa situs Dana dukungan kebangkitan bisnis
mengenai detail persyaratan tunjangan dan prosedur

【Khusus untuk pendaftar】0120-789-140（※melalui telepon IP︓03-6834-7593）

（Jam Operasional: Setiap hari termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur 8:30〜19:00）

i
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Untuk Siapa

Jumlah Dana

Usaha menengah ke atas, menengah ke bawah, dan bisnis pribadi yang memenuhi ①
dan ②

① Sangat terpengaruh oleh penyebaran virus Corona yang berkepanjangan,
penurunan permintaan atau pembatasan pasokan.

② Terpengaruh oleh ①, Penjualan di bulan target telah menurun 50% atau lebih
atau 30% atau lebih dan kurang dari 50% dibandingkan bulan yang sama
pada periode dasar terlepas dari penilaian bisnis sendiri.

Periode Pendaftaran

31 Januari 2022 〜 31 Mei 2022

Jumlah
Penjualan
Tingkat

Penurunan

Pemilik
bisnis
individu

Perusahaan

Penjualan tahunan※
300 Juta JPY atau

kurang

Penjualan tahunan※
Lebih dari 100 Juta
JPY 〜 500 Juta JPY

Penjualan tahunan※
Lebih dari 500 Juta

JPY

▲50％
atau lebih

500,000
JPY

1,000,000 JPY 1,500,000 JPY 2,500,000 JPY

▲30％
〜50％

300,000
JPY

600,000 JPY 900,000 JPY 1,500,000 JPY

Jumlah Maksimum

※Penjualan tahunan tahun fiskal termasuk bulan dasar（ bulan diantara November 2018〜 Maret 2021 digunakan
untuk membandingkan penjualan ）



- 13 -

Pinjaman Khusus Bagi yang Terkena Dampak COVID-19
dari Japan Finance Corporation dan

The Okinawa Development Finance Corporation

Termasuk pekerja lepas yang berpotensi bisnis, pinjaman bebas bunga dan tanpa agunan
secara nyata disediakan bagi pengusaha perseorangan yang bisnisnya menurun akibat dampak
COVID-19. Mendukung finansial untuk dana bisnis direalisasikan pinjaman bebas bunga melalui
[Pinjaman khusus bagi yang terkena dampak COVID-19] bersama dengan [Sistem Khusus
Subsidi Bunga]. Batas maksimum pinjaman dan batas maksimum pemotongan suku bunga
dinaikkan mulai bulan Juli.

Pinjaman Khusus Bagi yang Terkena Dampak COVID-19
▶ Sistem pinjaman yang dipermudah tersedia untuk pengusaha（ termasuk pekerja lepas

dengan potensi bisnis）yang performa bisnisnya menurun akibat COVID-19（penjualan untuk
6 bulan terakhir（termasuk 1 bulan terakhir）menurun 5% atau lebih dibandingkan dengan 4
tahun terakhir. Suku bunga dikurangi 0,9% selama 3 tahun berturut setelah peminjaman,
terlepas dari tingkat kredibilitas dan adanya agunan.

※ Bagi pengusaha perseorangan（termasuk pekerja lepas dengan potensi bisnis dan terbatas pada skala
kecil ） yang dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai dampak yang ditanggung,
penanganan dapat dilakukan dengan fleksibel.

Penggunaan Dana | Modal operasional dan dana peralatan

※Keduanya merupakan dana yang diperlukan akibat dampak dari Korona Agunan | Bebas agunan

Masa Pinjaman | Peralatan s.d. 20 tahun, operasional s.d. 15 tahun Masa Penangguhan Selang Masa | s.d. 5 tahun

Batas Maksimum Pinjaman（tidak termasuk pinjaman sudah ada）| Usaha kecil & menengah, Shoko Chukin Bank 600 juta JPY

Usaha mikro & pribadi 80 juta JPY

Suku Bunga | Suku bunga dasar dengan jumlah terkurangi 0,9% untuk 3 tahun pertama, dan untuk tahun ke-4 dan
seterusnya dikenakan jumlah suku bunga dasar
（Batas maksimum pemotongan suku bunga : Usaha kecil & menengah, Shoko Chukin Bank 300 juta JPY

Usaha mikro & pribadi 60 juta JPY

Sistem Khusus Subsidi Bunga

Masa Subsidi Bunga|3 tahun pertama setelah peminjaman dilakukan
Batas Maksimum Subsidi Bunga|Perusahaan kecil/menengah・Shoukochuukin 300 juta JPY,
Bisnis Nasional 60 juta JPY

▶ Dukungan finansial berupa subsidi bunga bagi pengusaha perseorangan（ termasuk
pekerja lepas dengan potensi bisnis）yang meminjam [Pinjaman Khusus Bagi yang
Terkena Dampak COVID-19] dari Japan Finance Corporation dan lain-lain.

i
• Konsultasi pada hari kerja
Japan Finance Corporation Business Loan Consultation Center : 0120-154-505
The Okinawa Development Finance Corporation Business Consultation Center : 0120-981-827
Shoko Chukin Bank Consultation : 0120-542-711
• Konsultasi pada akhir pekan dan hari libur
Japan Finance Corporation : 0120-112476（Micro Business & Individual Unit）, 0120-327790（SME
Unit）Okinawa Development Finance Corporation :0120-981-827
Shoko Chukin Bank Consultation : 0120-542-711
• Konsultasi mengenai dana lainnya
Konsultasi keuangan perusahaan kecil/menegah:0570ー783183（Hari Kerja 9:00~17:00）

i •（Privat）Organisasi Usaha Kecil dan Menengah dan Inovasi Daerah Sekretariat 
Penyediaan Laba Khusus masa Pandemi
0570-783183（Hari kerja dan hari libur 9:00~19:00）



Sistem Penangguhan Premi Asuransi Pensiun Kesejahteraan, dll

● Kontak Informasi

Kantor pensiun terdekat（URL di bawah atau kode QR di sebelah kanan）

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

Bagi pemilik usaha yang telah menerima penundaan penangguhan pembayaran atau
yang bahkan sudah berakhir masanya tetapi tetap mengalami kesulitan untuk
membayar Premi Asuransi Pensuin Kesejahteraan dll, bisa saja menerima sistem
penangguhan pembayaran.

※Penundaan pembayaran khusus adalah mekanisme untuk menunda pembayaran selama 1
tahun tanpa jaminan atau keterlambatan pembayaran karena terjadinya penurunan
pendapatan yang cukup besar terkait dalam bidang bisnis dll akibat dampak Korona.
（Termasuk Sistem Penangguhan Premi Asuransi Pensiun Kesejahteran dll berlaku dari
Januari 2020 sampai dengan Desember 2020）

Untuk lebih detailnya silahkan hubungi Kantor Asuransi Pensiun terdekat yang ada.

※Untuk pertanyaan mengenai Asuransi Kesehatan, Jika Anda bergabung dengan Japanese

Health Insurance Association maka bertanya di Kantor Pensiun, tetapi jika Anda bergabung
dengan Society Managed Health Insurance, maka tanyakan di Asosiasi Asuransi Kesehatan.

Penangguhan Premi Asuransi Sosial ①

i
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Saat menerima penundaan pembayaran dari Sistem Penangguhan Premi Asuransi
Pensiun Kesejahteraan dll,
〇 Anda dapat mencicil tiap bulan selama masa tenggang.
〇 Selama masa tenggang, biaya tunggakan akan berkurang dari 8,7% menjadi
0,9% pertahun.
※Rasio telah diubah menjadi seperti yang tertera di atas mulai dari 1 Januari 2022 dan seterusnya.

〇 Penyitaan properti dan harga pertukaran（monetasi seperti penjualan）akan
ditunda.

Jangka waktu penerima penundaan berlaku,
〇 Pada dasarnya berlaku selama 1 tahun.
〇 Jika dalam jangka waktu 1 tahun masih mengalami kesulitan pembayaran, maka setelah
diadakannya konfirmasi kondisi keuangan dll, Pembayaran anggaran dapat diizinkan
dalam premis jangka waktu lebih dari 1 tahun.

〇 Terkecuali di saat mampu memberikan jaminanan dengan jelas, pemberian jaminan tidak

diperlukan.

※ Mekanisme yang sama berlaku untuk premi asuransi tenaga kerja.（Saat menerima

system penundaan pembayaran maka biaya tunggakan akan dihilangkan）Untuk
pertanyaan, silahkan hubungi Biro Tenaga Kerja.

※ Jika Anda mengajukan penundaan pembayaran untuk Pajak Nasional, Pajak Daerah,

Premi Asuransi Tenaga Kerja dll, dengan membawa salinan formulir aplikasi dan Status
Saldo Properti, maka beberapa deskripsi dan lampiran dokumen dapat dihilangkan.



Penangguhan Premi Asuransi Sosial ②

● Kontak Informasi
・ Silakan menggunakan [Panggilan Nasabah Nenkin] Japan Pension Service

TEL:0570-003-004
※03-6630-2525 untuk penelepon dari nomor awal 050

・ Silakan hubungi Kantor Pensiun atau Seksi Pensiun Nasional di kotamadya/kota/desa.

Kasus Khusus Pembebasan Premi Asuransi Pensiun Nasional

Premi asuransi pensiun nasional bisa dibebaskan bagi mereka yang pendapatannya
menurun akibat dampak COVID-19.

【Untuk Siapa】 Bagi yang penghasilannya turun drastis, pendapatannya berkurang
sejak Februari 2020 akibat terdampak COVID-19.

【Rincian】Penangguhan maupun pembebasan seluruhnya atau sebagian premi
asuransi pensiun nasional yang dibayar pribadi.

【Cara Permohonan】Dokumen permohonan diserahkan ke Jendela Layanan Pensiun
Nasional di kotamadya/kota/desa.

※Dokumen permohonan dapat diunduh dari situs Japan Pension Service.
※Penyerahannya silakan melalui pengiriman surat dalam rangka
mencegah penularan COVID-19.

【Penerimaan】 Mulai 1 Mei 2020
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Penurunan, pembebasan dan penangguhan beban premi（pajak）Asuransi Kesehatan
Nasional, Pensiun Nasional, Asuransi Sistem Pengobatan dan Perawatan Lansia akan
mungkin bisa didapatkan bila sejumlah pendapatannya menurun akibat dari COVID-19.
Harap berkonsultasi dengan kantor daerah tempat tinggal, kantor pensiun, atau Asosiasi
Asuransi Kesehatan.

Penurunan/ Pembebasan Premi（Pajak）Asuransi Kesehatan Nasional,
Asuransi Pensiun Nasional, Asuransi Sistem Pengobatan dan Perawatan Lansia

i Kontak Informasi
○ Mengenai Premi（Pajak）Asuransi Kesehatan Nasional
⇒Departemen Asuransi Kesehatan Nasional di kantor kota tempat tinggal
（Harap menghubungi asosiasi terdaftar untuk yang terdaftar dalam Asosiasi Asuransi
Kesehatan Nasional）

○ Mengenai Premi Asuransi Sistem Pengobatan Lansia
⇒Departemen Asuransi Sistem Pengobatan Lansia di kantor kota tempat tinggal
○ Mengenai Premi Asuransi Perawatan Lansia
⇒Departemen Asuransi Perawatan Lansia di kantor kota tempat tinggal
○ Mengenai Premi Asuransi Pensiun Nasional
⇒Departemen Pensiun Nasional di kantor kota tempat tinggal atau kantor pensiun

i



- 16 -- 16 -

Penangguhan Premi Asuransi Sosial③

Sistem Penangguhan Pembayaran Pajak Nasional

Jika mengalami kesulitan sementara waktu untuk membayar Pajak Nasional akibat dampak Corona,
Anda dapat menerima 「Penangguhan Penebusan 」dengan mengajukan permohonan ke kantor pajak.
Selain itu, 「Penangguhan Pajak」dapat diberikan dengan keadaan berikut.
Untuk pertanyaan umum mengenai Penangguhan, silahkan hubungi 「Pusat Konsultasi Rahmat Biro
Pajak Nasional 」 dan untuk informasi lebih detail dan keadaan individual mengenai Sistem
Penangguhan, silahkan hubungi「Kantor Pajak Yurisdiksi（Bagian Pemungutan Cukai）」
【Contoh keadaan indivual】

① Mengalami kerugian harta benda yang besar akibat bencana ② Jika Anda atau keluarga anda sakit ③
Jika bisnis bangkrut, atau ditutup sementara waktu ④ Jika mengalami kerugian bisinis yang signifikan

i • Kontak Informasi
Badan Pajak Nasional（Link di bawah atau QR Code di kanan）

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Saat Penangguhan diakui
◆ Pada prinsipnya, Penangguhan berlaku selama 1 tahun.
（Dapat ditunda 1 tahun lagi tergantung dari situasi）
◆ Pada masa tenggang, biaya tunggakan akan diringankan atau
dihilangkan.
（Perhatian）

Jika biasanya 8.8％ → diringankan menjadi 1.0％（berlaku selama Reiwa Tahun 3）
Jika biasanya 8.7％ → diringankan menjadi 0.9%（berlaku selama Reiwa Tahun 4）

◆ Penyitaan atau Konversi（Penjualan）akan ditunda.

【 Surat selembaran disini 】

i
 Kontak Informasi
Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai penangguhan pemungutan pajak dan
semacamnya, harap hubungi kantor prefektural atau kantor daerah tempat
tinggal.

Sistem Penangguhan Pajak Lokal

１． Penangguhan Pemungutan Cukai

Jika si Pembayar pajak（Termasuk anggota keluarga）terjangkit Korona, atau
selain berkaitan dengan Korona seperti halnya kasus dibawah ini, maka Sistem
Penangguhan dapat diakui.
【Contoh keadaan individual】
① Mengalami kerugian harta benda yang besar akibat bencana
② Jika Anda atau Keluarga Anda sakit
③ Jika bisnis bangkrut, atau ditutup sementara waktu
④ Jika mengalami kerugian bisnis yang signifikan

２． Pendaftaran Penangguhan Penebusan

Jika dalam sementara waktu untuk tidak dapat membayar Pajak Nasional akibat
dampak Korona, maka Pendaftaran Penangguhan Penebusan akan diakui.
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Penangguhan Premi Asuransi Sosial ④
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Mengenai Penangguhan Pembayaran Biaya Listrik, Gas,
Telepon, Iuran Siaran NHK

Menanggapi situasi di saat ini, pelaku bisnis dituntut melakukan
penanganan yang fleksibel seperti penangguhan pembayaran biaya
maupun penangguhan penyetopan layanan（※）bagi yang berkesulitan
membayar biaya listrik, gas, telepon, iuran siaran NHK akibat dari
pandemi COVID-19, terlepas apakah itu perseorangan atau perusahaan.

（※） Selain itu, menanggapi situasi di saat ini, pelaku bisnis dituntut
bertindak cepat dan fleksibel seperti penangguhan pembayaran biaya bagi
yang berkesulitan membayar biaya air, saluran pembuangan dan uang
sewa hunian subsidi.

●Kontak Informasi

Bagi Anda yang memiliki keluhan pembayaran biaya listrik, gas, telepon, iuran

siaran NHK, silakan berkonsultasi terlebih dahulu ke perusahaan yang menjalin

kontrak dengan Anda.
Perusahaan yang（termasuk yang berencana untuk）menangani biaya listrik
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

Perusahaan yang（termasuk yang berencana untuk）menangani biaya gas

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
Jendela layanan iuran siaran NHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

i



【Target penerima①】（Memenuhi persyaratan masing-masing dari no (1) sampai (3))
1 Pengecualianbagimereka yang

remunerasinyamenurunsecarasignifikandikarenakancutidari April ~ Juli 2021.
(1) Bagi mereka yang dimana remunerasi bulanannya menurun secara signifikan karena cuti

akibat dampak dari Corona（termasuk hitungan perjam）
(2) Bagi mereka yang dimana remurasi total bulanannya（jumlah sebulan）menurun hingga 2

kali lipat dibandingkan dengan standar remurasi bulanan yang sudah ditetapkan.

※Berlaku juga jika tidak tidak terjadi perubahan upah tetap（upah pokok, upah harian dll）

(3) Penerimasecaratertulismenyetujuiisidarirevisitersebut.
※Diperlukan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan pemahaman penuh penerima sendiri.（Termasuk persetujuan untuk
menghitung jumlah tunjangan cedera dan sakit, tunjangan kehamilan dan pensiun berdasarkan standar gaji bulanan yang
direvisi）.

RevisiKhususGajiPokokBulananuntukPremiAsuransiPensiunPekerja

- 18-

i
０５７０－００７－１２３（NavigasiPanggilan）

０３－６８３７－２９１３（Jika menghubungimenggunakannomor yang dimulaidengan０５０）

・Waktu Resepsionis: Senin ~ Jum’at:08:30 ~ 19:00 Hari Sabtuminggu ke-2: 09:30 ~ 14:00

Panggilan
Nasabah Nenkin

【Target Penerima②】（Memenuhipersyaratan masing-masing dari no (1) sampai (3)
２ Pengecualianbagimereka yang

remunerasinyamenurunsecarasignifikandikarenakancutidariAgustus 2021 ~ Maret 2022.

Persyaratannya sama seperti no 1 di atas.
３ Pengecualianbagi para penerimarevisikhususakibatpenurunanremunerasisecarasignifikan

pada Juni 2020 hingga Mei 2021.

(1) Bagi mereka yang remunerasi bulanan pada Juni 2020 hingga Mei 2021 menurun secara signifikan
karena cuti akibat dampak dari Corona（termasuk hitungan perjam）dan penerima revisi khusus.

(2) Bagi mereka yang dimana remurasi total pada Agustus 2021（jumlah sebulan）, menurun
hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan remurasi pada September yang sudah ditetapkan.

(3) Penerima secara tertulis menyetujui isi dari revisi tersebut（persyaratannya sama seperti no 1 di atas）

Untukdetailnya, search link atausilahkan check di QR code yang tersediaUntukdetailnya, search link atausilahkan check di QR code yang tersedia

cari

LayananPensiun
PerpanjanganRevisiKhusus
LayananPensiun
PerpanjanganRevisiKhusus https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

【Target Asuransi】
Bagi Premi Asuransi pada bulan dimana remunerasinya menurun drastis（nomor 3 berlaku pada Agustus 2021）diberlakukan
pada bulan berikutnya.
※Jika memenuhipersyaratannomor 1, makapenerimaakanmendapatkanpemberitahuansampaidenganakhir September 2021
※ Jika memenuhi persyaratan nomor 2, mereka yang mendapatkan pemberitaguan pada, jika Agustus hingga Desember 2021 menjadi

bulan penurunan drastis sampai akhir Februari 2022, jika Januari hingga Maret 2022 menjadi bulan penurunan drastis sampai Mei
2022 menjadi target.

※ Bagaimanapun, Anda tetapdapatmengajukanpermohonansecarasurutsampaisaatitu, tetapiuntukmeminimalkankerumitanpenghitungangaji dan

dampakdaripenyesuaianakhirtahundll, diharapkanmengirimkansesegeramungkinuntukmelakukanrevisi.

【ProsedurPendaftaran】
Harap lampirkan Formulir Revisi Bulanan（Revisi khusus）dan ajukan permohonan ke Kantor Pensiun di Yurisdiksi Anda

※ Kirim lewat pos ke Kantor Pensiun Yuridiksi Anda.（Dapat diserahkan ke loket.）

※ UntukPemberitahuan dan Formulirbisa di download di Homepage LayananPensiunJepang.

※ Anda hanyadapatmendaftartindakankhususini No 1 atau No 2 masing-masing satu kali saja.

※ Jika andaadalahanggotaAsosiasiAsuransi Kesehatan makapengajuanpermohonanrevisikhususgajibulanan
standar dapat diajukan ke Asosiasi Asuransi Kesehatan.

Bagi mereka yang harus cuti akibat dampak dari Corona dan yang remunerasinya menurun secara signifikan

dikarenakan cuti antara tahun April 2021 ~ Maret 2022, dengan memenuhi persyaratan tertentu, disertai laporan
pemberitahuan dari pemilik bisnis, maka Asuransi Kesehatan dan Premi Kesejahteraan Pensiun, terlepas dari revisi biasa
（revisi di bulan ke-4）,dapat direvisikan ke bulan berikutnya sebagai pengecualian.
Selainitu, bagimereka para penerimarevisi, denganmemenuhipersyaratantertentu, dapatmengubahkeputusan regular yang
telahditetapkan pada September 2021 sebagaipengecualian.

cari

Untukdetailnya, search link atausilahkan check di QR code yang tersediaUntukdetailnya, search link atausilahkan check di QR code yang tersedia

（Bagi mereka yang menerima ketentuan khusus perhitungan asuransi dalam keputusan reguler di tahun 2020 termasuk, namun tidak termasuk mereka yang telah kembali dari cuti）

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html
LayananPensiun
PerpanjanganRevisiKhusus
LayananPensiun
PerpanjanganRevisiKhusus



Sistem Bantuan Konsultasi Kemandirian untuk Kesulitan Hidup

Dukungan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan situasi setiap orang disediakan
bagi mereka yang menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keperluan hidupnya.

Contoh Opsi Bantuan

Bantuan Kerja/ Bantuan Persiapan Kerja

■Bantuan konseling yang berhubungan dengan pekerjaan,

dan bantuan pencarian kerja untuk setiap orang.

■Selain itu, bantuan berupa pelatihan seminar dan

pengalaman kerja diadakan bagi yang khawatir mengenai

pekerjaan, atau kurang percaya diri dengan kemampuan

berkomunikasi.

Bantuan Pemulihan Keuangan Rumah Tangga

■Pelantasan mediasi kredit pinjaman dan

pemahamam situasi keuangan dengan

「visualisasi」 keuangan rumah tangga.

■Selain itu, bantuan untuk tunggakan

sewa, pajak, dan utilitas serta berbagai

macam tunjangan juga tersedia.

Tunjangan Perlindungan Hunian

■Tunjangan perlindungan hunian bagi yang

memiliki kesulitan keuangan sehingga

kehilangan atau kemungkinan hilangnya hunian

karena pemberhentian kerja. Sebagai

syaratnya, harus beraktifitas mencari

pekerjaan.

Bantuan Hidup Sementara

■Pemberian bantuan kehidupan sehari-

hari berupa pakaian, makanan, dan

hunian sementara bagi yang kehilangan

hunian.

Proses Konsultasi
（Kegiatan Bantuan Konultasi Mandiri）

P
e
n
e
rim

a
a
n

K
o
n
su
lta
si

P
e
m
ila
h
a
n
S
itu
a
si

M
a
sa
la
h
K
e
h
id
u
p
a
n

P
e
m
b
e
n
tu
k
a
k
n

R
e
n
c
a
n
a
B
a
n
tu
a
n

P
e
n
y
e
d
ia
a
n
O
p
si

B
a
n
tu
a
n

P
e
n
g
u
la
sa
n
R
e
n
c
a
n
a

P
e
n
y
e
le
sa
ia
n
M
a
sa
la
h

i Untuk konsultasi harap menghubungi kantor pemerintah daerah tempat tinggal Anda
atau jendela pelayanan institusi yang menjalankan bantuan konsultasi kemandirian.
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Tunjangan Perlindungan Hunian （Biaya Sewa Hunian）

Bagi mereka yang beresiko kehilangan tempat tinggal akibat penurunan
pendapatan karena cuti kerja karena dampak Korona, akan diberikan
Tunjangan Perlindungan Hunian agar dapat tinggal dengan stabil.

● Pendaftaran dapat diajukan kepada: Institusi yang melayani konsultasi & dukungan
di wilayah tempat tinggal
Daftar Kontak Seluruh Jepang

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

Jumlah
Penerimaan

Harga sewa rumah（Namun batasnya adalah jumlah standar khusus untuk
bantuan perumahan）
（Batas Khusus untuk wilayah Tokyo）Keluarga Tunggal:53,700 JPY, Keluarga 2
Orang:64,000 JPY, Keluarga 3 Orang :69,800 JPY

Jangka
Penerimaan

Pada prinsipnya berlaku 3 bulan（Jika kegiatan pencarian kerja dilakukan
dengan jujur maka ada kemungkinan di perpanjang 3 bulan（Paling lama
sampai dengan 9 bulan））

※Bagi mereka yang Tunjangan Perlindungan Huniannya telah berakhir, dapat

menerima kembali tunjangan selama 3 bulan hingga akhir Maret 2022
（Pendaftaran mulai Februari 2021）

①Mereka yang di PHK atau mengalami Penutupan Bisnis dalam 2 tahun belakangan

②Alasan mengapa kesempatan untuk mendapatkan gaji dll harus dikaitkan dengan

tanggung jawab individu., atau pendapatannya harus dikurangi terlepas dari keadaan
individu, seperti halnya PHK atau penutupan Bisnis.

○ Persyaratan Pendapatan: Jumlah pemasukan total Rumah Tangga tidak melebihi jumlah ① dan ②
① 11/12 dari jumlah pembebasan pajak penduduk kota perkapita
② Harga sewa rumah（Batasnya adalah jumlah standar khusus untuk bantuan perumahan）
（Batas khusus untuk wilayah Tokyo）Keluarga Tunggal:138,000 JPY,Keluarga 2 Orang:194,000
JPY,Keluarga 3 Orang:241,000 JPY
○ Persyaratan aset: Jumlah tabungan dalam Rumah Tangga kurang dari 6 kali lipat dari ①（Tetapi
kurang dari 1,000,000 JPY）
（Batas Khusus untuk wilayah Tokyo）Keluarga Tunggal:504,000 JPY,Keluarga 2 Orang:780,000
JPY,Keluarga 3 Orang:1,000,000 JPY

○ Persyaratan Pencari Kerja︓Melakukan pelamaran kerja di Hello Work atau jendela agen tenaga

kerja publik gratis yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan melakukan aktivitas pencarian kerja

secara jujur dan antusias.

※ Mengenai penerima ②, tidak diwajibkan untuk melamar kerja di Hello Work
※ Bagi mereka yang mendaftar pada Maret 2022, sebagai kasus khusus dapat menerima Tunjangan
Pelatihan Kejuruan dan Tungjangan Perlindungan Hunian sekaligus.

Persyaratan Penerimaan

dll

● Call Center Konsultasi untuk pertanyaan umum

0120ｰ23ｰ5572 ※Hari Kerja 9:00〜17:00
● Situs web khusus untuk bantuan dukungan hidup（Tunjangan
perlindungan hunian）di sini

Untuk Siapa

Tunjangan Jaminan Hunian
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Pinjaman Dana Tunjangan Rumah Tangga Orang
Tua Tunggal dengan Pembebasan Tebusan

Bagi orang tua tunggal yang antusias untuk mandiri melalui pekerjaan,
akan diberikan pinjaman tanpa bunga dengan pembebasan tebusan untuk
dana yang diperlukan untuk menyewa rumah.

i Untuk pendaftaran silahkan hubungi kotamadya

di wilayah tempat anda tinggal.

（Bagi anda yang tinggal di wilayah kotayang ditunjuk, silahkan hubungi Balai kota）

Untuk Siapa

Bagi Orang Tua Tunggal yang memenuhi salah satu Persyaratan di
bawah.
① Bagi mereka penerima Tunjangan Anak, atau yang pendapatannya
setara.

② Bagi mereka yang antusias menerima（※）Program Tunjangan Ibu-
Anak dan Ayah-Anak.

Jumlah Pinjaman

Maksimal 40,000 JPY perbulan x 12 bulan

Pembebasan tebusan bisa dilakukan sekaligus bagi mereka yang terus
bekerja selama 1 tahun

※Bagi mereka penerima Tunjangan Anak akan diadakan wawancara
yang bertujuan untuk memahami keadaan keberlangsungan
hidup, keinginan bekerja, upaya yang dilakukan untuk
mendapatkan sertifikat, Program ini bertujuan untuk menyatukan
beberapa menu tunjangan sesuai dengan keadaan masing-
masing.

Pembebasan Penebus



Sistem Perlindungan Kesejahteraan

○ Perlindungan kesejahteraan adalah perlindungan esensial yang tersedia bagi yang telah mendayakan
seluruh kapasitasnya seperti kemampuan dan aset. （Bagi yang termasuk dalam situasi di bawah ini.）
・Tidak memiliki aset seperti bangunan, kendaraan, simpanan atau sejenisnya yang dapat digunakan
segera.
※ Ada kemungkinan pengecualian diakuinya kepemilikan bangunan dan kendaraan.

・Tidak mampu bekerja, atau mampu bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
・Tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya meskipun telah menggunakan tunjangan dari jaminan sosial dan
pensiun.
・Diperutamakannya perlindungan untuk yang tertanggung oleh penanggung keluarga.
※ Saat permohonan perlindungan dilakukan, orang tua yaitu suami-istri yang memiliki anak yang masih
bersekolah di SMP kelas 3 atau kebawah adalah fokus subjek dalam peninjauan dan pada umumnya
pekerja sosial dari kantor kesejahteraan akan menemui secara langsung dan memeriksa apakah memang
tidak dapat menanggung. Untuk pihak wajib menanggung yang lain, akan dijajaki melalui dokumen.

※ Biaya hidup esensial ditetapkan melalui usia, jumlah anggota keluarga（biaya hidup minimal）dan

bantuan perlindungan kesejahteraan dapat diterima bila pendapatan lebih rendah dari biaya minimal yang
diperlukan untuk hidup.

○ Selain persyaratan diatas, terdapat persyaratan lebih detil lainnya untuk menentukan apakah Anda

dapat menerima bantuan perlindungan kesejahteraan. Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kantor
kesejahteraan di kantor pemerintah daerah tempat tinggal.

Siapa yang Dapat Menerima Perlindungan Kesejahteraan?

Semenjak Menerima Perlindungan Kesejahteraan

Alur Proses

Perlindungan kesejahteraan adalah sistem perlindungan esensial tersedia sesuai dengan
tingkat kesulitan seseorang yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup
pokok dan memacu kemandirian.
Selain itu, pengajuan perlindungan kesejahteraan adalah hak warga negara. Setiap
orang berpotensi membutuhkan perlindungan kesejahteraan, jadi jangan ragu untuk
menghubungi badan otonomi daerah.

○ Harap berkonsultasi dengan kantor kesejahteraan di pemerintah daerah tempat tinggal（konter layanan
konsultasi urusan keseharian）
○ Apabila permohonan atas perlindungan diajukan, kantor kesejahteraan akan menentukan kelayakan
untuk menerima perlindungan dan inspeksi untuk menentukan jumlah bantuan perlindungan dengan
mengadakan kunjungan inspeksi, peninjauan asset dan semacamnya.
○ Pada umumnya kantor kesejahteraan akan menentukan kelayakan untuk menerima perlindungan
kesejahteraan 14 hari setelah diajukannya permohonan, sesudah inpeksi diatas dilakukan.

○ Selama menerima perlindungan kesejahteraan, pekerja sosial akan mengadakan kunjungan inspeksi
beberapa kali setahun, Anda juga wajib untuk mengikuti petunjuk mengenai hidup keseharian.
○ Selama menerima perlindungan kesejahteraan, pendapatan wajib dilaporkan setiap bulan.
○ Selain biaya hidup, bantuan biaya sewa yang tidak lebih dari jumlah standar tetap juga akan diberikan.
○ Biaya medis dan perawatan juga termasuk dalam cangkupan bantuan.
○Dukungan konsultasi keuangan rumah tangga, dukungan pendidikan dan kehidupan anak, dukungan
pekerjaan, dll juga dapat diterima.（kecuali pada beberapa pemerintah daerah）

Biaya Hidup Minimal

Pendapatan Dana Pensiun/ Tunjangan Anak Bantuan perlindungan yang diberikan

i
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 Untuk berkonsultasi, silahkan hubungi Kantor Kesejahteraan Pemerintah Daerah Anda. （link di sini）

※ Berdasarkan kondisi saat ini, Dinas Kesejahteraan secara fleksibel membantu mengelola aset
yang mengalami penurunan sementara. Untuk informasi detailnya, silahkan periksa di website
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.



（※）Bagi pihak yang terdaftar dalam asuransi kesehatan nasional
Tergantung regulasi pada beberapa pemerintah daerah, tunjangan penyakit dan cedera
mungkin bisa didapatkan oleh pekerja yang terjangkit COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut
harap hubungi pemerintah daerah tempat tinggal Anda.

Tunjangan Cedera dan Sakit

Tunjangan Cedera dan Sakit adalah sistem tunjangan bagi pihak tertanggung dalam asuransi
kesehatan dengan sistem yang menjamin pendapatan apabila terpaksa absen dari kerja untuk
pengobatan yang diakibatkan dari cedera atau penyakit diluar dari kecelakaan kerja. Tunjangan
ini juga dapat digunakan bagi pihak yang tidak dapat bekerja karena dalam pengobatan akibat
dari terinfeksi COVID-19.

•Untuk detil persyaratan dan prosedur, harap hubungi pihak asuransi
kesehatan Anda.

i

Tunjangan dapat diberikan apabila memenuhi kedua syarat berikut.
① Tidak bisa bekerja karena harus berobat akibat jatuh sakit atau cedera di luar
kerja.
※ Penyakit atau cedera yang diderita saat bertugas atau perjalanan menuju kerja
ditanggung dalam asuransi kecelakaan kerja.

② Absen dari kerja lebih dari 4 hari.
※ Tunjangan akan diberikan mulai dari hari ke-4 absen dari kerja, setelah absen dari
kerja selama 3 hari berturut untuk pengobatan（masa tunggu）.

※ Masa tunggu termasuk cuti berbayar dan hari libur nasional seperti akhir pekan dan
hari perayaan.

Persyaratan Tunjangan

Masa Tunjangan

Maksimal selama 1 tahun 6 bulan dihitung dari hari tunjangan diberikan
※ Tunjangan akan diberikan pada hari persyaratan tunjangan penyakit dan cedera terpenuhi.

Jumlah yang Diterima Per-hari

2/3 dari 1/30 rata-rata gaji pokok bulanan 12 bulan terakhir sebelum hari dalam
bulan dimana tunjangan penyakit dan cedera mulai diberikan.

※Apabila jumlah gaji yang dibayarkan lebih rendah dari jumlah
tunjangan, jumlah perbedaan antara tunjangan dan gaji akan
diberikan.

• Tidak menderita gejala tertentu, tetapi berdasar hasil pemeriksaan dinyatakan “Positif 
COVID-19” dan harus dirawat inap

• Menderita gejala seperti demam, dan harus absen dari pekerjaan untuk pengobatan

Jumlah
Tunjangan

1/30 rata-rata gaji
pokok 12 bulan

terakhir
2/3

Jumlah
Hari

Tunjangan
＝ × ×
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 Terlepas dari kewajiban yang tertera dalam UU Ketenagakerjaan, perusahaan
diharapkan berupaya menghindari kerugian usaha dengan menggunakan
subsidi penyesuaian kerja secara proaktif untuk membayar tunjangan libur
karyawan saat perusahaan meliburkan karyawan.

※ Informasi mengenai subsidi penyesuaian kerja dapat dilihat pada halaman berikutnya.
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Tunjangan Libur Usaha
（Pasal 26 UU Ketenagakerjaan）

Berdasar Pasal 26 UU Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan membayar
tunjangan libur usaha kepada karyawannya selama masa bisnis libur demi
menjamin kehidupan pokok karyawan apabila perusahaan meliburkan
karyawan atas alasan perusahaan tersebut.

i  Untuk konsultasi masalah individu hubungi

Jendela Konsultasi Khusus Tenaga Kerja yang disediakan setiap
Prefektur

▶ Perusahaan harus membayar tunjangan libur karyawan selama masa bisnis
diliburkan bila meliburkan bisnisnya atas alasan dari pihak perusahaan.

▶ Perusahaan tidak diwajibkan membayar tunjangan apabila penyebab
diliburkannya bisnis berasal dari sesuatu yang berada di luar kemampuan
perusahaan.

① Penyebab insiden berasal dari pihak luar perusahaan

② Insiden tidak terhindari meskipun sang pemilik usaha berusaha
semaksimalnya untuk menjalankan bisnis seperti normal.

Contoh yang termasuk dalam ① adalah munculnya faktor yang berasal dari luar perusahaan

seperti tuntutan yang berdasar dari status darurat nasional sehingga sulit menjalankan bisnis.
Untuk memenuhi syarat ②, perusahaan harus menunjukkan usaha maksimal yang nyata
untuk menghindari meliburkan bisnis. Keputusan apakah perusahaan telah berusaha maksimal
akan ditetapkan secara terpisah apabila perusahaan memberikan contoh nyata, seperti:

・Mempertimbangkan adanya kemungkinan bagi karyawan untuk tetap bekerja melalui langkah-
langkah seperti bekerja dari rumah.

・Apakah perusahaan tersebut meliburkan perusahaanya atau tidak, meskipun terdapat
pekerjaan lain yang masih bisa dilakukan oleh karyawannya.

Oleh karena itu, kewajiban untuk membayar tunjangan libur karyawan tidak

akan terhapus begitu saja hanya dengan alasan “dampak menyebarnya COVID-19”

Situasi Dimana Perusahaan Diwajibkan untuk Membayar Tunjangan Libur

Jumlah Tunjangan Libur Bisnis

Berjumlah lebih dari 60% dari rata-rata upah（jumlah total upah dalam 3 bulan terakhir
sebelum hari bisnis diliburkan yang dibagi dengan total hari kerja pada masa tersebut※）

※ Terdapat ketetapan mengenai jumlah minimum tunjangan bagi yang berupah dengan sistem
bayaran per jam, per hari, atau berdasarkan hasil karya.



Subsidi Penyesuaian Kerja（Tindakan Khusus）

Subsidi penyesuaian kerja diberikan kepada pemilik usaha yang terpaksa mengurangi
kegiatan usahanya karena alasan ekonomi, untuk sementara waktu meliburkan usahanya,
melakukan pendidikan / pelatihan maupun metempatkan kantor lain pekerjanya untuk
mempertahankan pekerjanya. Berdasarkan permohonan dari pemilik usaha, subsidi
diberikan untuk membantu sebagian tunjangan libur usaha yang telah dibayarkan oleh
pemilik usaha kepada pekerja.

Adanya persyaratan antara lain Indeks Produksi terbaru yang menggambarkan kondisi kegiatan usaha
seperti penjualan mengalami penurunan sebesar 5% atau lebih dibandingkan bulan pembanding

Untuk Siapa︓ Para pebisnis yang terkena dampak Corona

Tindakan Khusus

○Detail Subsidi・Target
※Dimulai dari 1 Mei 2021 hingga 31 Maret 2022

① Tarif Subsidi untuk Tunjangan Cuti Perusahaan kecil/sedang 4/5, Perusahaan besar 2/3
Jika tidak ada PHK 【Perhatian １】【Perhatian ３】 Perusahaan kecil/sedang 9/10,Perusahaan
besar3/4
※Batas dana subsidi 13,500 JPY perhari untuk setiap penerima

※ 11,000 JPY untuk bulan Januari dan Februari 2022, 9,000 JPY untuk bulan Maret di Tahun yang sama
② Jika telah melakukan Pelatihan Pendidikan, maka akan ditambahkan 2,400 JPY bagi perusahaan kecil,
dan 1,800 JPY bagi perusahaan besar

③ Bagi pelajar yang baru lulus sekolah, akan diberikan subsidi juga jika masuk asuransi tenaga kerja
dan masih bekerja kurang dari 6 bulan.

④ Pembayaran maksimum 100 hari dalam setahun dapat digunakan secara terpisah.
⑤ Bagi pekerja yang cuti walaupun tidak masuk Asuransi Tenaga Kerja tetap menjadi target
penerima

○Persentase dan Jumlah subsidi akan ditingkatkan jika dalam keadaan seperti di bawah ini
※Berlaku jika terjadi cuti kerja setelah 8 Januari 2021 ke atas

⑥ Bagi Tempat Makan dan lainnya yang telah bersedia untuk bekerjasama dalam mempersingkat jam
buka dll, sebagai tanggapan atas permintaan sesuai dengan kebijakan respon dasar oleh gubernur
mengenai area yang harus menerapkan PPKM dan area yang tingkat prioritas pencegahan penyebaran
harus diiterapkan,maka Persentase subsidi akan ditingkatkan hingga maksimal 10/10【
Perhatian2】
※Batas dana subsidi 15,000 JPY perhari untuk setiap penerima

⑦ Bagi Perusahaan Nasional yang indikator produksinya mengalami penurunan lebih dari 30% rata-rata
bulanan selama 3 bulan terakhir dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, maka
Persentase subsidi akan ditingkatkan hingga maksimal 10/10【Perhatian 2】
※Batas dana subsidi 15,000 JPY perhari untuk setiap penerima
【Perhatian １】Jika tidak melakukan PHK pada 24 Januari 2020 ke depannya（hingga Desember 2021）
【Perhatian 2】Jika tidak melakukan PHK pada 8 Januari 2021 dan ke depannya
【Perhatian ３】Jika tidak melakukan PHk pada 8 Januari 2021 dan ke depannya （mulai dari Januari 2022）

○ Dukungan untuk Mempertahankan Pekerjaan Berdasarkan Kenaikan Upah Minimum
※Mulai dari Oktober 2021 hingga Maret 2022

⑧ Jika perusahaan kecil atau menengah yang menjadi target kondisi bisnis khusus menaikkan upah per
jam terendah di tempat kerja di atas tingkat tertentu, UMR akan meningkat dari Oktober tahun ini
hingga 4 Maret 2022 akan dibayar terlepas dari persyaratan skala cuti.

i

●Silahkan periksa situs Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan mengenai detail persyaratan tunjangan dan

prosedur

●Permohonan dilayani di Hello Work atau Dinas Tenaga Kerja yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tempat usaha

（Loket,pengiriman post atau online ）

●Pusat panggilan melayani pertanyaan mengenai Subsidi Penyesuaian Kerja

0120-60-3999（Jam Operasional 9:00〜21:00（termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional））
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Karena dampak dari langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah Corona dan penyebarannya,
① Pekerja yang bekerja di Perusahaan kecil / sedang tetapi harus cuti kerja diantara tanggal 1
April 2021 hingga 31 Maret 2022

② Bagi pekerja yang bekerja dengan sistem shift di perusahaan benar namun perusahaan
mengambil cuti, akan tetapi pekerja tidak dapat menerima upah（tunjangan cuti）selama
masa cuti（※） diantara tanggal 1 April 2021 hingga 31 Maret 2022

※ Pekerja yang tidak memiliki Asuransi Tenaga Kerja juga termasuk.

Subsidi Libur Usaha dalam Penanganan COVID-19

Tunjangan dan Subsidi yang diberikan kepada pekerja yang harus cuti kerja
akan tetapi tidak dapat menerima tunjangan cuti akibat dampak Corona

Untuk Siapa

Jumlah Bantuan

80% dari Upah sebelum cuti（Maksimal 8,265 JPY）

※ Maksimal 11,000 JPY untuk April 2021, maksimal 9,900 JPY untuk Mei hingga Desember 2021

※ Atas permintaan gubernur daerah di mana tindakan prioritas seperti tindakan darurat atau.
pencegahan penyebaran Influenza Baru dll maka harus dilaksanakan bagi pekerja di fasilitas
（restoran, dll.）yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Penegakan Tindakan Khusus
untuk yang bekerja sama dalam mempersingkat jam kerja dimulai pada 1 Mei 2021 hingga 31
Maret 2022, jumlah maksimum pembayaran per hari adalah 11,000 JPY

※ Tunjangan disesuaikan dengan Catatan Cuti

● Silahkan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk
persyaratan terperinci dan prosedur khusus.

● Kami melayani pertanyaan mengenai dukungan cuti dan tunjangan untuk penyakit menular virus
corona pada pusat panggilan（0120-221-276）
（Jam Operasional Senin 〜 Jum’at 8:30〜20:00／ Sabtu, Minggu, Hari Libur 8:30〜17:15）

i

Jangka Pendaftaran

・Bahkan jika jam kerjanya berkurang karena dipersingkat seperti bekerja dari 8 jam menjadi 3 jam
dalam sehari, Bagi yang jam kerjanya kurang dari 4 jam dalam sehari maka akan dianggap 1/2 hari
kerja.

・Jika yang harusnya berkerja 5 kali tetapi menjadi 3 kali dalam seminggu, menjadi cuti sebagian dalam
sebulan.

（ Hari masuk kerja dll tidak dihitung dari Catatan Cuti ）
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Penerima Jangka Cuti
Jangka Pendaftaran（Pengiriman
pos harus sampai tepat waktu）

①・② April 〜 Desember 2021 31 Mret 2022（Kamis）

①・② Januari 〜 Maret 2022 20 Juni 2022（Kamis）

○ Bagi mereka yang menunggu keputusan pembayaran（non-pembayaran）dan memakan waktu, sehingga jangka
pendaftaran selanjutnya berakhir

→ Pendaftaran akan diterima jika Anda mengajukan dalam waktu satu bulan sejak tanggal keputusan pembayaran
（non-pembayaran）
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Subsidi untuk Sistem Cuti dalam rangka Menjaga
Kesehatan Kaum Ibu dari Corona

（Bagi Pemilik Bisnis yang mempekerjakan Pekerja）

Guna menyediakan lingkungan kerja dimana pekerja perempuan hamil yang dinyatakan
perlu libur bekerja sebagai tindakan pengawasan kesehatan maternal terkait COVID-19
dapat mengambil cuti dengan tenang dan melahirkan serta dapat terus bekerja aktif
setelah melahirkan, maka subsidi disediakan bagi pemilik usaha yang telah memberikan
cuti berbayar kepada pekerja perempuan tersebut.

Bagi pemilik bisnis yang memenuhi seluruh persyaratan ①〜④

① Sebagai upaya penjagaan kesehatan kaum Ibu dari Corona, sistem cuti

berbayar wanita hamil dapat diterima di bawah bimbingan dokter atau bidan（tidak
termasuk cuti berbayar tahunan, dan terbatas untuk mereka yang dibayar 60% atau
lebih dari jumlah cuti tahunan yang dibayarkan）,

② Rincian mengenai sistem cuti berbayar sebagai upaya menjaga Kesehatan kaum Ibu

dari Corona dan kepada para pemilik bisnis yang telah menginformasikan kepada
pekerjanya,

③ Bagi pemilik bisnis yang jumlah total cuti berbayarnya lebih dari 5 hari di antara 1

April 2021 ~ 31 Maret 2022,

④Pada saat mendaftar subsidi ini, pelamar sebelumnya belum menerima 「subsidi

untuk dukungan kompatibilitas dll, （kursus dukungan untuk mengambil cuti dengan
upaya menjaga kesehatan kaum Ibu dari Corona）」 di tahun 2020 & 2021 dan 「Subsidi
untuk sistem cuti dengan upaya Menjaga Kesehatan kaum Ibu dari Corona」di tahun
2020.

※ Bagi yang tidak masuk Asuransi Tenaga Kerja juga bisa menerima

Untuk Siapa（Pemilik bisnis）

Jumlah Penerimaan

150,000 JPY dalam sekali saja untuk 1 bisnis

• Silakan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan 
Kesejahteraan untuk persyaratan terperinci dan prosedur khusus.

i

• Jika ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi

silakan hubungi Kantor Kesejahteraan Pemerintah Daerah terdekat

Jam Operasional︓８︓30〜17︓15（tidak termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur, Akhir/ Awal Tahun）

Jangka Pendaftaran

Reiwa Tahun 3

Sehari setelah jumlah total cuti berbayar dari penerima mencapai total 5 hari
sampai dengan 31 Mei 2022

※Pendaftaran per satu bisnis

• Jika penerima merupakan anggota asuransi tenaga kerja, maka bisa menerima 
「Subsidi Dukungan Saldo（Subsidi untuk Kursus Cuti dengan tujuan Menjaga
Kesehatan Kaum Ibu dari Corona）」



- 28 -

Subsidi Bantuan Keseimbangan Kehidupan Kerja（Course Dukungan
untuk Pengambilan Cuti dalam rangka Menjaga Kesehatan Kaum Ibu

dari Corona）
（Bagi Pemilik Bisnis yang mempekerjakan Pekerja）

Untuk menciptakan lingkungan kerja dimana pekerja wanita hamil yang perlu
mengambil cuti sebagai upaya menjaga kesehatan kaum ibu dari Corona dapat
mengambil cuti dengan tenang dan melahirkan dan terus berperan aktif setelah
melahirkan, bagi para pemilik bisnis yang telah menetapkan sistem cuti berbayar untuk
pekerja perempuan akan disubsidi.

Bagi pemilik bisnis yang memenuhi seluruh persyaratan ①〜③

Dimulai dari 7 Mei 2020 ~ 31 Maret 2022
① Sebagai upaya penjagaan kesehatan kaum Ibu dari Corona, sistem cuti berbayar
wanita hamil dapat diterima di bawah bimbingan dokter atau bidan（tidak termasuk cuti
berbayar tahunan, dan terbatas untuk mereka yang dibayar 60% atau lebih dari jumlah cuti
tahunan yang dibayarkan）,

② Rincian mengenai sistem cuti berbayar sebagai upaya menjaga Kesehatan kaum Ibu dari
Corona dan kepada para pemilik bisnis yang telah menginformasikan kepada pekerjanya,

③ Bagi pemilik bisnis yang total jumlah cuti berbayarnya lebih dari 20 hari

Untuk Siapa（Pemilik bisnis）

Jumlah Penerimaan

Bagi Pekerja（Anggota Asuransi Tenaga Kerja）per orang︓285,000 JPY
※Dalam 1 bisnis︓Maksimal５orang

• Silakan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan
Kesejahteraan untuk persyaratan terperinci dan prosedur khusus.

i

• Jika ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi
silakan hubungi Kantor Kesejahteraan Pemerintah Daerah terdekat
Jam Operasional︓８︓30〜17︓15（tidak termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur, Akhir/ Awal Tahun）

Jangka Pendaftaran

Sehari setelah jumlah total cuti berbayar dari penerima mencapai total 20 hari
sampai dengan 31 Mei 2022
※Pendaftaran per satu bisnis

Reiwa Tahun 3

※ Tertulis persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar subsidi ini, Akusisi cuti berbayar tahun
2021（1 April 2021 ~ 31 Maret 2022）yang telah diambil pekerja.
Silakan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk
persyaratan terperinci seperti di bawah.
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Subsidi Bantuan Keseimbangan Kehidupan Kerja（Bantuan
Pencegahan Berhenti Kerja karena Perawatan

（Khusus Penanganan COVID-19））

Subsidi disediakan bagi pemilik usaha kecil dan menengah yang melakukan
upaya dengan memberikan cuti berbayar khusus agar pekerja dapat melakukan
perawatan keluarga sebagai penanganan terhadap COVID-19. Cuti tersebut
berbeda dengan Cuti Perawatan berdasar Undang-Undang Cuti Perawatan Anak
dan Keluarga.

Untuk Siapa（Pemilik Usaha）

Jumlah Subsidi

Tanggal Penerapan

Masa Permohonan

• Silakan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan
untuk persyaratan terperinci dan prosedur khusus.

新型コロナ 介護支援 両立支援等助成金 検 索

• Untuk pertanyaan, silakan hubungi Kantor Kesejahteraan Pemerintah Daerah terdekat
Jam Operasional︓８︓30〜17︓15（tidak termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur, Akhir/ Awal Tahun）

Jumlah hari yang diperoleh Jumlah Subsidi

Total 5 hari atau lebih,
kurang dari 10 hari 200.000 JPY

Total 10 hari atau lebih 350.000 JPY

Cuti yang sudah diperoleh dari 1 April 2021 〜 31 Maret 2022

Dalam waktu 2 bulan dari hari setelah persyaratan terpenuhi

① Harus memberikan informasi untuk internal perusahaan tentang rincian sistem

bantuan keseimbangan pekerjaan dan perawatan, sekaligus tentang sistem cuti
berbayar untuk perawatan（※）yang dapat dimanfaatkan sebagai penanganan
terhadap COVID-19.
※Sistem yang memungkinkan untuk mengambil lebih dari 20 hari pada hari kerja yang ditentukan

※Diperlukan sistem cuti khusus yang berbeda dengan Cuti Perawatan yang ditetapkan hukum,

Cuti Perawatan, Cuti Berbayar Tahunan

② Pekerja yang terpaksa libur kerja untuk merawat keluarga akibat dampak COVID-19,

harus mendapatkan cuti yang tertera pada ① yang totalnya 5 hari atau lebih

① Ketika layanan perawatan yang biasa digunakan atau akan digunakan oleh anggota
keluarga tidak tersedia karena libur usaha akibat COVID-19

② Ketika sengaja tidak mengunakan layanan perawatan yang biasa digunakan atau akan
digunakan oleh anggota keluarga sebagai rangka penanganan COVID-19

③ Ketika seseorang yang biasanya merawat anggota keluarganya tidak dapat merawat
akibat dampak COVID-19

Pekerja yang berhak

Untuk 1 pemilik usaha kecil dan menengah bisa
mengajukan sampai 5 orang
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Bantuan Stabilisasi Lapangan Kerja Industri

Untuk Siapa（Pemilik Bisnis）

Persentase・Jumlah Tunjangan

i
●Silahkan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan
untuk persyaratan terperinci dan prosedur khusus.

●Pendaftaran diterima di Biro Tenaga Kerja atau Hello Work（loket atau pengiriman
pos）, yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tempat bisnis.

●Kami melayani pertanyaan terkait Bantuan Stabilisasi Lapangan Kerja Industri pada
pusat panggilan

0120-60-3999 （Jam Operasional 9:00〜21:00（termasuk Sabtu, Minggu, dan Hari Libur））

Target Tunjangan「Pemindahan Tenaga Kerja」

① Bagi pemilik bisnis yang mengirimkan pekerja（karyawan yang diasuransikan oleh

asuransi kerja）dengan tujuan untuk mempertahankan pekerjaan akibat dampak Corona
dan terpaksa harus menghentikan kegiatan usahanya sementara waktu（Perusahaan
Pemindah Tenaga Kerja）
② Pemilik bisnis yang menerima para pekerja（Perusahaan Penerima Tenaga kerja）

■Untuk Siapa : Bagi perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyesuaian pekerjaan
（Pengusaha yang terpaksa menghentikan sementara kegiatan bisnis akibat dampak
Corona dan melakukan pemindahan pekerja dengan tujuan mempertahankan
pekerjaan）
■Premis : Tunjangan demi mempertahankan pekerjaan dengan premis bahwa pekerja
yang dipindahkan akan kembali ke kantor semula setelah periode berakhir

○Biaya Operasional yang Diperbantukan

Mensubsidi sebagian biaya yang diperlukan selama masa perpindahan, seperti upah yang ditanggung oleh pemilik

usaha yang diperbantukan dan pemilik usaha yang diperbantukan, dan biaya penyesuaian yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan serta manajemen tenaga kerja

Perusahaan kecil/
menengah

Selain dari Perusahan
kecil/ menengah

Perusahaan pemindah tenaga kerja tidak melakukan PHK kepada pekerja 9/10 3/4

Perusahaan pemindah tenaga kerja melakukan PHK kepada pekerja 4/5 2/3

Batas Tunjangan（Total Perusahaan Pemindah・Penerima Tenaga Kerja） 12,000 JPY per hari

○ Biaya Awal Penempatan
Tunjangan akan diberikan kepada Penerima jika telah melakukan langkah-langkah seperti

aturan kerja dan biaya pemeliharaan kontrak Pemindah, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan
terlebih dahulu oleh pemberi kerja yang diperbantukan, dan tindakan yang diperlukan bagi pemberi
kerja yang diperbantukan untuk menyelesaikan penugasan tersebut, seperti peralatan dan
perlengkapan untuk pemilik bisnis yang diperbantukan saat menerima pekerja.

Pemindah Penerima

Jumlah Tunjangan 100,000 JPY per orang（Jumlah tetap）

Jumlah Penambahan
（※）

50,000 JPY per orang（Jumlah tetap）

※ Jika pemberi kerja yang diperbantukan adalah perusahaan dalam
industri yang mempekerjakan lebih banyak atau perusahaan yang
persyaratan indeks produktivitasnya menurun hingga batas
tertentu, atau jika pemberi kerja yang diperbantukan menerima
pekerja dari industri yang berbeda, maka jumlah subsidi akan
ditambahkan.

※ pemilik usaha yang independensinya tidak diakui tidak termasuk

Bantuan terhadap kedua belah pihak antara pemilik usaha yang pekerjanya dipindahkan
ke lapangan kerja lain karena terjadi pemberhentian sementara waktu kegiatan
usahanya dan pihak pemilik usaha lainnya yang menampung pekerja lain untuk
sementara akibat dampak dari Corona.

※ Tarif subsidi dalam hal perbantuan antara pemilik usaha yang independensinya tidak diakui ︓Perusahaan kecil atau menengah 2/3,selain Perusahaan

kecil atau menengah 1/2
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Tunjangan Masa Uji Coba Pekerjaan
（Uji coba dalam rangka Upaya Penanggulangan Corona（waktu

singkat））

Bantuan terhadap pemilik usaha yang mau mempekerjakan orang-orang
yang berhenti akibat Corona, ingin mencoba pekerjaan yang belum memilik
pengalaman pada kerjaan tersebut. Upah selama masa percobaan（3
bulan）akan disubsidi dalam rangka upaya penanggulangan Corona.

Pada hari perkenalan, Pemilik bisnis yang mencoba mempekerjakan mereka yang memenuhi
semua hal berikut dalam jangka waktu tertentu（pada prinsipnya 3 bulan）
①Mereka yang tidak bekerja（ termasuk Mereka yang berada dalam keadaan yang secara
substansial mirip dengan tidak bekerja karena penurunan shift）

② Pekerja yang ingin mendapat perkerjaan tanpa pengalaman kerja

Untuk Siapa（Pemilik Bisnis）

Detail Tunjangan

＜Referensi︓Subsidi pekerjaan percobaan（kursus percobaan umum）＞

○ Untuk pencari kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan tetap karena kurangnya pengalaman kerja dll, bagi pemilik usaha yang
melakukan percobaan kerja dalam jangka waktu tertentu（pada prinsipnya 3 bulan）dengan tujuan untuk dijadikan sebagai
pekerja tetap akan diberi tunjangan 40.000 JPY per bulan（Kurang dari 30 jam tidak memenuhi syarat untuk subsidi）

※ Bagi mereka yang telah berulang kali pindah pekerjaan lebih dari dua kali dalam dua tahun, mereka yang telah meninggalkan

pekerjaan selama lebih dari satu tahun, mereka yang telah meninggalkan pekerjaan demi untuk mengasuh anak dan tidak memiliki
pekerjaan tetap selama lebih dari satu tahun, para freeter dan NEET yang berusia di bawah 55 tahun, mereka yang memerlukan
pertimbangan khusus（penerima perlindungan hidup dll.）

Keinginan Pekerja Jangka waktu yang ditentukan 支給額

Pekerja tetap 30 jam atau lebih dalam 1 minggu 40,000 JPY per bulan

Pekerja jangka singkat
20 jam atau lebih 〜 kurang dari 30 jam

dalam 1 minggu
25,000 JPY per bulan

Gambaran Tunjangan

Masa percobaan
Masa Kontrak（3 bulan）

Pekerjaan pada jangka waktu tertentu

（Jangka Tetap atau Singkat）

Masa percobaan dimulai Kontrak tetap

Tunjangan upah sebagian

i ●Silahkan periksa Homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan
Kesejahteraan untuk persyaratan terperinci dan prosedur khusus.

●Pendaftaran diterima di Biro Tenaga Kerja atau Hello Work（loket atau
pengiriman pos）, yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tempat bisnis.



Tunjangan Dasar Asuransi Kerja（Tunjangan Pencari Kerja）

Bantuan dana bagi orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan（pencari kerja）agar
dapat menjalani kehidupan yang stabil dan dapat mendapatkan perkerjaan sesegera
mungkin.Tunjangan yang diberikan sekitar 50% ~ 80% dari upah pekerjaan sebelumnya
bagi mereka yang memenuhi persyaratan tertentu.
※Pencari kerja harus memiliki bukti sebagai pencari kerja dan harus menghubungi Hello
work terlebih dahulu.

︓Bagi yang memenuhi persyaratan di bawah. Pertama-tama, hubungi Hello Work terlebih dahulu.Untuk Siapa

i ●Silahkan periksa homepage Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk
persyaratan terperinci dan prosedur khusus.
●Selain itu, bagi yang di PHK silahkan hubungi Hello Work terdekat terlebih dahulu.

Jumlah Tunjangan

○ Bagi mereka yang telah di PHK dan 「dalam keadaan tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun memiliki
antusias untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan setiap saat
（kondisi kesehatan, lingkungan keluarga, dll）dan sedang aktif mencari pekerjaan. 」

○ Pada prinsipnya, bagi mereka yang memiliki masa pertanggungan 12 bulan dalam 2 tahun sebelum tanggal
meninggalkan pekerjaan.

○ Bagi mereka yang meninggalkan pekerjaan karena perusahaan bangkrut atau PHK, dll dan dikarenakan
kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu tidak diperbarui atau karena alasan lain yang tidak dapat dihindari,
dan juga bagi mereka yang memiliki masa pertanggungan 6 bulan dalam satu tahun sebelum tanggal
meninggalkan pekerjaan.

【Jumlah tunjangan perhari（Jumlah tunjangan harian dasar）】

・ Pada prinsipnya, sekitar 50 hingga 80% dari jumlah total upah yang dibayarkan setiap

bulan selama 6 bulan sebelum hari meninggalkan pekerjaan dibagi 180, dan semakin
rendah upah maka semakin tinggi tunjangan yang bisa diperoleh. Selain itu, jumlah
tunjangan harian dasar memiliki batas atas dan batas bawah.

★ Rumus kira-kira
Upah 6 bulan pekerjaan sebelumnya

180

【Jangka waktu penerima tunjangan（Jangka waktu tunjangan yang ditentukan）】

・ Pensiun, Masa berakhirnya kontrak, Keadaan pribadi 90 hari 〜 150 hari

・ Kebangkrutan・PHK, Kontrak kerja tidak diperpanjang 90 hari 〜 330 hari

・ Penyandang disabilitas yang kesulitan mencari pekerjaan 150 hari 〜 360 hari

【Ketentuan khusus mengenai perpanjangan jangka tunjangan sebagai tanggapan terhadap dampak Corona, dll 】

・ Bagi mereka yang terpaksa meninggalkan pekerjaan akibat dampak Corona dll, kami mengambil

langkah- langkah untuk memperpanjang jumlah hari di mana tunjangan dasar di atas dibayarkan selama
60 hari pada hukumnya（sebagian 30 hari）. Untuk detailnya, silakan lihat brosur atau hubungi kantor
Hello Work terdekat.

Prosedur
○ Silahkan mengurus prosedur seperti melamar pekerjaan sendiri dan lainnya ke Hello Work
yang memiliki yurisdiksi atas alamat Anda.

※ “Surat Pemberhentian” yang dikeluarkan oleh majikan diperlukan untuk prosedur
penerimaan. Bahkan bagi Anda yang belum menerima ”Surat Pemberhentian” dari
perusahaan dapat memeriksa kelayakan Anda agar dapat mengajukan permohonan
tunjangan ke Hello Work, jadi silahkan berkonsultasi dengan Hello Work terlebih dahulu.

Persentase Tunjangan

×（50〜80％）※ ＝ Jumlah tunjangan harian dasar

※ Bagi yang berusia 60〜64 tahun 45〜80％

- 32 -



- 33 -

Pelatihan Kerja Publik
（Pelatihan bagi yang kehilangan pekerjaan ）

Dapat mengikuti pelatihan kerja secara gratis（hanya menanggung biaya
buku teks, dll.）sambil menerima pembayaran asuransi tenaga kerja.

︓Bagi pencari pekerjaan dan pada prinsipnya memenuhi 4 persyaratan berikut iniUntuk Siapa

Rincian Pelatihan

① Pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja
② Jangka waktu pelatihan sekitar 3 bulan sampai 2 tahun（Tersedia juga kursus jangka pendek untuk

1~2 bulan yang berlaku setiap saat）
③ Biaya pelatihan gratis（kecuali perlu menanggung biaya buku teks, dll. sekitar 10.000 - 20.000 JPY）
④ Pelatihan diselenggarakan oleh negara, prefektur, lembaga pelatihan swasta（mendapat pelimpahan

dari prefektur）

i
● Silakan periksa situs Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan
mengenai prosedur secara konkrit.

● Mengenai pelatihan yang diadakan di wilayah tempat tinggal, dapat dicari di Hello
Work Internet Service.

● Silakan menghubungi Hello Work terdekat untuk konsultasi pelatihan.

① Melamar pekerjaan ke Hello Work
② Menerima subsidi Pengangguran dari asuransi tenaga kerja
③ Memiliki keinginan dan kemampuan untuk bekerja
④ Disetujui oleh Hello Work bahwa diperlukan bantuan seperti pelatihan kerja

Alur Pelatihan・・・Silakan mengunjungi Hello Work terlebih dahulu︕

Untuk dapat mengikuti Pelatihan Kerja Publik（Pelatihan bagi yang kehilangan pekerjaan）dan
Pelatihan bagi pencari kerja, melakukan pendaftaran pencarian kerja di Hello Work, setelah itu
mengikuti seleksi berupa wawancara, dll. dengan pihak yang akan mengadakan pelatihan, setelah lulus
seleksi dilanjutkan mengikuti mediasi pelatihan oleh Hello Work.
Mediasi pelatihan dilakukan melalui konsultasi pekerjaan di Hello Work terhadap :
① Orang yang dinyatakan perlu mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan
② Orang yang diputuskan oleh Hello Work bahwa memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengikuti
pelatihan

※ Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, pihak Hello Work telah menyediakan 「Konter Konsultasi

Peningkatan Penanggulangan Korona」yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pelatihan

kejuruan secara bersamaan.
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Pelatihan Bagi Pencari Kerja

Bagi pencari kerja yang tidak dapat menerima asuransi tenaga kerja, dapat mengikuti
pelatihan kerja secara gratis （ hanya menanggung biaya buku teks, dll. ） sambil
menerima tunjangan pelatihan 100.000 JPY per bulan jika memenuhi persyaratan.

︓ Bagi pencari pekerjaan dan pada prinsipnya memenuhi 5 persyaratan berikut ini.Untuk Siapa

Rincian Pelatihan

① Pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan dini
② Jangka waktu pelatihan 2 sampai 6 bulan（Bagi mereka yang bekerja dengan sistem shift
kursus pelatihannya diadakan selama 2 minggu（pengcualian berlaku sampai akhir Maret 2022））

③ Biaya pelatihan gratis（kecuali perlumenanggung biaya buku teks, dll. sekitar 10.000- 20.000JPY）

④ Pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan swasta yang sudahmendapat sertifikasi dari negara

⑤ Ada 2 jenis kursus

・「Kursus dasar」: mempelajari kemampuan dasar sebagai pekerja dan keterampilan, dll.
yang dapat diperoleh dalam waktu singkat

・「Kursus praktis」: mempelajari keterampilan praktis untuk melaksanakan tugas
dalam kategori pekerjaan yang diinginkan

i
● Silakan periksa situs Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan mengenai detail
persyaratan tunjangan dan prosedur.

● Mengenai pelatihan yang diadakan di wilayah tempat tinggal, dapat dicari di Hello Work Internet
Service.

● Silakan menghubungi Hello Work yang memiliki yurisdiksi atas alamat Anda untuk konsultasi
pelatihan.

Rincian Pembayaran dan Persyaratan Tunjangan

① Melamar pekerjaan ke Hello Work
② Tidak diasuransikan oleh asuransi kerja
③ Tidak sedang menerima Subsidi dari asuransi tenaga kerja
④ Memiliki keinginan dan kemampuan untuk bekerja
⑤ Disetujui oleh Hello Work bahwa diperlukan bantuan seperti pelatihan kerja
※ Untuk dapat menerima tunjangan, juga harus memenuhi persyaratan pada
「Rincian dan Persyaratan pembayaran tunjangan」yang tertera di bawah.

【Jumlah Tunjangan】
・Tunjangan mengikuti pelatihan kerja : 100.000 JPY per bulan
・Tunjangan perjalanan : Jumlah tertentu yang sesuai dengan rute perjalanan sampai ke tempat
pelatihan（ada batas maksimum）

・Tunjangan asrama : 10.700 JPY per bulan
※ Untuk detail [Tunjangan perjalanan] dan [Tunjangan asrama] silakan menghubungi Hello Work.
【Persyaratan Pembayaran Utama】（Berhak bagi yang memenuhi semua persyaratan berikut）
・ Bagi yang pendapat bulanannya dibawah 80,000 JPY perbulan（※）
※ Yang bekerja sesuai shift kerja,buka usaha sendiri,freelance,dan yang melakukan bisnis
sampingan.Pendapatan pastinya dibawah 80,000 JPY atau Pendapatannya dibawah 120,000 JPY
perbulan.（pengecualian sampai akhir Maret 2022）
・Penghasilanbulananrumahtangga400.000JPYataukurang（pengecualiansampaiakhirMaret2022）
・Aset keuangan rumah tangga 3 juta JPY atau kurang

Alur Pelatihan︓Lihat di halaman 33（sama dengan Pelatihan Kerja Publik）



Kualifikasi yang dapat berguna saat mencari kerja dan dilatih di Lembaga
Pelatihan selama 6 bulan lebih
（Contoh）Kualifikasi Nasional seperti Keperawatan, Asisten Perawat, Pengasuh,
Pekerja Perawatan, Terapis Fisik, Terapis Okupasi, Juru Masak, Ahli gizi dll yang
diakui Negara dan Kualifikasi Swasta di bidang Digital dll

Tunjangan untuk Pelatihan Kejuruan Program
Kualifikasi dengan tujuan agar bisa Dipromosikan

Tunggal Tunjangan biaya kelangsungan hidup yang bisa diterima oleh
Orang Tua Tunggal yang mengikuti program kualifikasi guna mendapatkan
serifikat dengan tujuan agar dapat mendapatkan promosi dan stabilitas
dalam lingkungan kerja.

Bagi Orang Tua Tunggal yang termasuk dalam salah satu persyaratan di bawah
dan belaku semenjak hari kegiatan pelatihan dimulai
① Penerima Tunjangan Membesarkan Anak atau yang Berpendapatan setara.
② Mereka yang telah mempelajari kurikulum selama 6 bulan atau lebih di
lembaga pelatihan dan diharapkan memperoleh sertifikat kualifikasi, dll.

Untuk Siapa

Target Pelatihan

i Untuk pendaftaran silahkan hubungi prefektur
atau kotamadya di wilayah tempat anda
tinggal.

Selama kegiatan pelatihan berlangsung, 100,000 JPY perbulan
※Pajak Penduduk Rumah Tangga 70,500 JPY perbulan

※40,000 JPY akan ditambahkan hanya pada masa pembelajaran tahun terakhir

Rincian Pembayaran
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Subsidi untuk Penanganan Tutupnya Sekolah Dasar dan semacamnya
（ Untuk pemilik usaha yang mempekerjakan karyawan ）

Subsidi akan tersedia bagi sesuatu perusahaan bila perusahaan tersebut memberikan cuti
berbayar（tidak termasuk cuti berbayar tahunan yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang
Ketenagakerjaan）untuk menangani penurunan pendapatan bagi pekerja yaitu orangtua dari
anak yang bersekolah dasar, yang harus bercuti karena ditutup- sementaranya sekolah dasar
akibat pandemi COVID-19, terlepas apakah itu pekerja tetap atau tidak.

Pemilik usaha yang memberikan cuti berbayar（upah dibayar penuh）yang terpisah dari cuti tahunan yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kepada pekerja yang harus merawat anak ,yang
termasuk dalam kategori ① atau ②.
①Anak yang bersekolah di sekolah dasar dan semacamnya（※※）yang ditutup sementara（※）untuk
mengatasi penyebaran COVID-19 selaras dengan petunjuk umum.
※ Tidak hanya untuk liburan seluruh SD, tetapi juga untuk liburan angkatan/ satuan kelas, kelas online, dan
absensi sekolah yang terdistribusi.
※※Sekolah dasar dan semacamnya:Sekolah Dasar, Pendidikan Wajib Dasar, berbagai macam sekolah
（terbatas untuk sekolah setingkat dengan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar）, Sekolah Luar Biasa
（seluruh jurusan）, Lembaga Aktivitas Usai Sekolah, Pusat Perawatan Anak, Taman Kanak-Kanak,
Playgroup, institusi setara TK /Play group yang terakui（Nintei Kodomo-en）, Playgroup di luar lisensi,
fasilitas penitipan balita berskala privat dan semacamnya（Katei-teki Hoiku Jigyou-to）, usaha yang
berhubungan dengan perawatan dan penitipan anak sementara, fasilitas yang mendukung anak-anak yang
memiliki kebutuhan khusus.
②Anak-anak yang diharuskan untuk absen dari sekolah dasar dan semacamnya yaitu anak yang terjangkit
COVID-19.

Untuk Siapa（Pemilik Usaha）

Jumlah Tunjangan
Setara jumlah upah terbayarkan ke pekerja yang mengambil cuti × 10/10
※Jumlah maksimal tunjangan per hari untuk cuti diantara 1 Agustus 〜 31 Desember 2021 adalah 13,500 JPY

Jumlah maksimal tunjangan per hari untuk cuti diantara 1 Januari 〜 28 Februari 2022 adalah 11,000 JPY

Jumlah maksimal tunjangan per hari untuk cuti diantara 1 Maret 〜 31 Maret 2022 adalah 9,000 JPY

※ Bagi perusahaan yang memiliki tempat usaha di daerah yang terkena keadaan darurat atau daerah di

mana tindakan prioritas seperti pencegahan penyebaran harus dilaksanakan selama masa cuti yang akan
diajukan , jumlah maksimal per hari adalah 15,000 JPY

Masa Penerapan

Cuti berbayar yang digunakan di antara1 Agustus 2021 〜 31 Maret 2022
※ Kecuali pada libur musim semi, dan hari dimana sekolah tidak dijadwalkan untuk buka.

• Silahkan periksa situs Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan
mengenai detail persyaratan tunjangan dan prosedur.

Periode Pendaftaran

i

 Untuk konsultasi umum,
Subsidi penyesuaian pekerjaan, subsidi stabilitas ketenagakerjaan industri, subsidi dukungan cuti sekolah dasar / dukungan pusat panggilan

0120－60－3999 Jam Operasional︓９︓00〜21︓00（termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur）

検 索新型コロナ 休暇支援

●Untuk mengambil cuti diantara 1 Agustus 〜 31 Oktober 2021 ⇒ 27 Desember 2021（Harus tiba）
●Untuk mengambil cuti diantara 1 November 〜 31 Desember 2021⇒ 28 Februari 2022（Harus tiba）
●Untuk mengambil cuti diantara 1 Januari 〜 31 Maret 2022 ⇒ 31 Mei 2022（Harus tiba）

 Di 『Loket Konsultasi Khusus Subsidi untuk Cuti Sekolah Dasar, dll』 Biro Tenaga
Kerja Prefektur, layanan khusus diberikan kepada perusahaan sesuai dengan isi
konsultasi dari pekerja, seperti 「Saya ingin perusahaan menggunakan subsidi ini.
」 Kami sedang bekerja untuk memperkenalkan sistem cuti dan memanfaatkan
subsidi. Silakan merujuk ke sini untuk aplikasi langsung dari pekerja melalui meja
konsultasi khusus dan sistem dukungan dan tunjangan cuti.
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Dana untuk Penanganan Tutupnya Sekolah Dasar dan semacamnya
（Bagi pekerja mandiri berbasis komisi）

Bantuan keuangan akan diberikan kepada pekerja mandiri yang tidak dapat
melanjutkan pekerjaan sesuai dengan kontraknya karena harus merawat anak akibat
Sekolah Dasar yang sementara diliburkan yang disebabkan oleh COVID-19.

Bagi orang tua yang harus merawat anak-anak sesuai dengan ① atau ②
dan memenuhi persyaratan tertentu:
①Anak yang bersekolah di sekolah dasar dan semacamnya（※※）yang ditutup sementara（※）untuk mengatasi
penyebaran COVID-19 selaras dengan petunjuk umum.
※ Tidak hanya untuk liburan seluruh SD, tetapi juga untuk liburan angkatan/ satuan kelas, kelas online, dan
absensi sekolah yang terdistribusi.
※※Sekolah dasar dan semacamnya:Sekolah Dasar, Pendidikan Wajib Dasar, berbagai macam sekolah（terbatas
untuk sekolah setingkat dengan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar）, Sekolah Luar Biasa（seluruh
jurusan）, Lembaga Aktivitas Usai Sekolah, Pusat Perawatan Anak, Taman Kanak-Kanak, Playgroup, institusi
setara TK /Play group yang terakui（Nintei Kodomo-en）, Playgroup di luar lisensi, fasilitas penitipan balita
berskala privat dan semacamnya（Katei-teki Hoiku Jigyou-to）, usaha yang berhubungan dengan perawatan dan
penitipan anak sementara, fasilitas yang mendukung anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
② Anak-anak yang diharuskan untuk absen dari sekolah dasar dan semacamnya yaitu anak yang terjangkit
COVID-19.

Untuk Siapa（Para pekerja mandiri berbasis komisi）

Jumlah Tunjangan

Masa Penerapan
1 Agustus 2021 〜 31 Maret 2022
※ Kecuali pada libur musim semi, dan hari dimana sekolah tidak dijadwalkan untuk buka.

Persyaratan Tertentu

●Bila Anda seharusnya bekerja sebagai pekerja mandiri
● Bila Anda menerima bayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada
kontrak dengan batasan tertentu yang ditentukan oleh pemberi kontrak seperti detil
pekerjaan, tempat kerja, tanggal dan waktu, dan seterusnya.

Periode Pendaftaran

Silahkan periksa situs Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan
Kesejahteraan mengenai detail persyaratan tunjangan dan prosedur.

i

 Untuk konsultasi umum,

 Subsidi penyesuaian pekerjaan, subsidi stabilitas ketenagakerjaan industri, subsidi dukungan cuti sekolah dasar /
dukungan pusat panggilan

0120－60－3999 Jam Operasional︓９︓00〜21︓00（termasuk Sabtu, Minggu, Hari Libur）

Hari yang tidak bisa kerja adalah
1 Agustus 〜 31 Desember 2021⇒ 6,750 JPY per hari（nominal tetap）
1 Januari 〜 28 Februari 2022⇒ 5,500 JPY per hari（nominal tetap）
1 Maret 〜 31 Maret 2022⇒ 4,500 JPY per hari（nominal tetap）
※ Mereka yang memiliki alamat di daerah yang terkena keadaan darurat atau daerah di mana
tindakan prioritas seperti pencegahan penyebaran harus dilaksanakan selama periode ketika
pekerjaan untuk melamar tidak memungkinkan 7,500 JPY per hari（nominal tetap）

Hari yang tidak bisa kerja adalah
1 Agustus 〜 31 Oktober 2021⇒ hingga 27 Desember 2021（harus tiba）
1 November 〜 31 Desember 2021 ⇒ hingga 28 Februari 2022（harus tiba）
1 Januari 〜 31 Maret 2022⇒ hingga 31 Mei 2022（harus tiba）



Bisnis dukungan pengguna babysitter yang dipimpin perusahaan
（Tindakan khusus︓bagi yang bekerja di perusahaan）

Ini mensubsidi biaya penggunaan babysitter saat Sekolah Dasar tutup karna

dampak virus Corona, dan Orang Tua yang bekerja di Perusahaan tidak bisa

libur, juga tidak bisa menggunakan Lembaga Aktivitsa Usai Sekolah dll.

Mereka yang termasuk dari ① 〜 ③ di bawah ini menjadi target tindakan khusus

①Bekerja di perusahaan swasta, dll

②Tidak bisa terus bekerja tanpa menggunakan babysitter karena pasangan yang
bekerja, atau single parent.

③Sekolah dasar atau TK tempat anak bersekolah, dll libur karna dampak virus
Corona

Untuk Siapa

Rincian Tindakan Khusus

Prosedur Pendaftaran

Kami akan memberikan kupon diskon（2,200 JPY/ lembar）yang dapat digunakan
saat sekolah dasar dan taman kanak-kanak tutup sementara atau libur.

＜Waktu biasa＞ ＜Tindakan khusus＞

・jumlah lembar maksimum per hari︓ 2 lembar per anak ⇒ 5 lembar per anak

・ jumlah lembar maksimum per bulan︓ 24 lembar per rumah tangga ⇒ 120 lembar per rumah tangga

・ jumlah lembar maksimum per tahun ︓280 lembar per ruma tangga ⇒ tidak ada batasan
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① Daftar kupon diskon

⑥ Kirim kembali setengah kupon
diskon yang telah digunakan

④ Menyediakan layanan pengasuh

⑤ Pembayaran biaya penggunaan・
diberikan kupon diskon

③ Daftar untuk menggunakan sitter

② Kirim kupon diskon

※Kami akan memberi
Anda tiket ini dengan
alasan yang tertulis

●Untuk detailnya, silakan lihat beranda National Childcare Service

Association.

http://www.acsa.jp/



Bisnis dukungan pengguna babysitter yang dipimpin perusahaan
（Tindakan khusus︓bagi yang bekerja secara individu）

Ini mensubsidi biaya penggunaan babysitter saat Sekolah Dasar tutup karna dampak virus

Corona, dan Orang Tua yang bekerja secara individu tidak bisa libur, juga tidak bisa

menggunakan Lembaga Aktivitsa Usai Sekolah dll.

Mereka yang termasuk dari ① 〜 ③ di bawah ini menjadi target tindakan khusus

① Yang bekerja secara individu（wiraswasta,freelance, dll）

②Tidak bisa terus bekerja tanpa menggunakan babysitter karena pasangan yang
bekerja, atau single parent.

③Sekolah dasar atau TK tempat anak bersekolah, dll libur karna dampak virus
Corona

Untuk Siapa

Rincian Tindakan Khusus

Prosedur Pendaftaran

Kami akan memberikan kupon diskon（2,200 JPY/ lembar）yang dapat digunakan
saat sekolah dasar dan taman kanak-kanak tutup sementara atau libur.

＜Tindakan khusus＞

・jumlah lembar maksimum per hari ︓ 5 lembar per anak

・jumlah lembar maksimum per bulan ︓ 120 lembar per rumah tangga

・jumlah lembar maksimum per tahun ︓ tidak ada batasan
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① Daftar kupon diskon

④ Menyediakan layanan pengasuh

⑤ Pembayaran biaya penggunaan・
diberikan kupon diskon

③ Daftar untuk menggunakan sitter

② Kirim kupon diskon

※Kami akan memberi
Anda tiket ini dengan
alasan yang tertulis

⑥ Kirim kembali
setengah kupon
diskon yang telah
digunakan

i ●Untuk detailnya, silakan lihat beranda National Childcare Service

Association.

http://www.acsa.jp/
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 Komisi Perdagangan yang Adil

Halaman Informasi terkait Corona
Menyediakan informasi terkait upaya
penanggulangan terhadap Konsep Undang-undang
Antimonopoli dan Undang-undang Subkontrak, dan
informasi mengenai konter konsultasinya bagi para
pebisnis akibat dampak dari virus Corona.

 Kementerian Pertahanan, Infrastruktur,
Transportasi, dan Pariwisata Upaya
penanggulangan yang dilakukan Kementerian

Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata

Menyediakan informasi bagi masyarakat terkait
penggunaan trasportasi umum, tindakan
pencegahan penularan virus di transportasi umum,
dan berbagai menu bantuan yang tersedia guna
mendukung operasional bisnis yang berkaitan
dengan trasportasi darat.

 Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja

Kerja, dan Kesejahteraan Halaman khusus

informasi Corona

Menyediakan informasi terkait kasus penularan
Corona dan berbagai jenis bantuan salah satunya
dana subsidi penyesuaian pekerjaan, dll.

 Sekretariat Kabinet Upaya
penanggulangan Corona

Menyediakan informasi terkait upaya
penanggulangan Corona bagi para penduduk.

 Kementerian Keuangan
informasi terkait Corona

Menyediakan informasi terkait penggalangan dana
dan sistem penangguhan pembayaran pajak
nasional sesuai dengan Kebijakan Keuangan yang
berlaku bagi para penduduk.

 Badan Kepolisian Nasional Upaya
penanggulangan Corona

Menyediakan informasi terkait berbagai prosedur
administrasi dan kasus kejahatan yang
memanfaatkan merebaknya penularan virus Corona

 Badan Jasa Keuangan
Halaman informasi terkait Corona

Menyediakan informasi terkait masalah kesulitan
dalam penggalangan dana dll bagi para pebisnis
maupun para individu.

 Badan Urusan Konsumen Informasi
terkait Corona bagi para Konsumen

Menyediakan informasi terkait apa saja yang harus
diperhatikan para konsumen saat menerima permintaan
yang mencurigkan atau masalah yang ditimbulkan akibat
metode bisnis tidak bermoral dll. Dan juga tersedia konter
konsultasi bagi konsumen

 Kementerian Ekonomi, Perdagangan,
dan Industri Bantuan terkait Corona

Menyediakan informasi panduan guna mengurangi
dampak yang diterima oleh perusahaan , dan upaya
penanggulangan bagi perusahaan yang terkena dampak
Corona（COVID-19）.

 Kementerian Lingkungan Hidup
Halaman khusus informasi Corona

Menyediakan informasi terkait upaya yang dilakukan
Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah
penyebaran virus Corona.

 Kementerian Kehakiman Halaman
khusus informasi Corona

Menyediakan informasi terkait penularan virus Corona
（masalah hukum, masalah HAM, Izin menetap/
Dukungan kelangsungan hidup, dan Kedatangan dari luar
negeri）bagi para penduduk maupun WNA yang tinggal
di Jepang

 Kementerian Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan Informasi terkait Corona

Menyediakan informasi terkait upaya penanggulangan
penularan virus Corona（Informasi persediaan
makanan, Hal yang harus diperhatikan saat makan di
luar, Batuan yang tersedia dll）yang ditujukan untuk
masyarakat dan perusahaan yang bersangkutan.

 Biro Imigrasi Jepang Informasi
terkait Corona

Menyediakan informasi saat masuk dan tinggal
di Jepang berkaitan dengan Corona.
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 Pamflet bantuan（Bagi para pembisnis
terkena dampak dari virus Corona）

Menyediakan kumpulan pamflet-pamflet yang
dapat bermanfaat bagi para pebisnis yang
terkena dampak dari virus Corona.

 Bantuan dibidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan Bisnis

dibidang Maknan
Menyediakan informasi yang dapat dengan mudah untuk
dipahamani mengenai bantuan di bidang Pertanian,
Kehutanan, Perikanan serta Bisnis di bidang makanan yang
terkena dampak Corona.

 Bantuan bagi orang-orang yang

terlibat dalam bidang Budaya & Seni

Menyediakan informasi yang dapat dengan mudah
untuk dipahami mengenai bantuan bagi orang-orang
yang terlibat dalam bidang Budaya & Seni（seniman）
.

 Dana bantuan keuangan bagi pelajar
yang terkena dampak virus Corona

Menyediakan informasi terkait dana bantuan finansial
bagi para pelajar yang mengalami kesulitan untuk
melanjutkan program pembelajaran akibat dampak
dari virus Corona.

 Situs portal bantuan kelangsungan

hidup bagi WNA

Menyediakan informasi terkait kasus penularan virus
Corona dan informasi berguna lainnya selama
menetap di Jepang yang tersedia dalam berbagai
bahasa.

 Departemen Luar Negeri Homepage

keamanan Luar Negeri

Menyediakan informasi terkait perubahan tindakan
pembatasan dll yang dapat mengakibatkan resiko
penularan, menerbitkan informasi resiko penularan ke
berbagai negara, dan informasi terkait kesulitan untuk
meninggalkan negara yang dikarenakan penangguhan
operasi dll akibat dampak dari Corona.

 Pusat Inspeksi virus Corona bagi
para Wisatawan Asing（TeCOT）

Bekerjasama dengan Kementerian kesehatan, tenaga kerja,
dan kesejahteraan, Kementerian ekomoni, perdagangan, dan
industri menyediakan layanan gratis yang memungkinkan para
wisatawan asing untuk mencari dan memesan institusi medis
yang dapat menerbitkan sertifikat hasil pemeriksaan sesuai
dengan persyaratan negara tujuan.

 Pusat Dukungan Perhukuman Jepang

（Hou-Terasu）Informasi terkait virus

Corona

Menyediakan informasi yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan
dengan penularan virus Corona.

 Bantuan bagi keluarga Orang Tua
Tunggal atas dasar meningkatnya

penularan virus Corona
Menyediakan informasi bagi bantuan Nasional yang
tersedia di beberapa negara tertentu yang
diperuntukkan bagi keluarga Single Parent yang
terkena dampak dari virus Corona.

 Bantuan bagi WNA dan Lembaga
penerima WNA yang terkena dampak

dari virus Corona

Menyediakan informasi terkait berbagai jenis bantuan
yang dapat diterima oleh WNA, majikan yang
mempekerjakan WNA, dan Lembaga penerima WNA.

 Aplikasi pengecheck konta（relasi）

virus Corona（COCOA)

COCOA merupakan aplikasi dari smart phone yang
dapat mengirimkan pemberitahuan tentang adanya
kemungkinan terjadinya kontak langsung dengan
penderita Corona.

 Berbagai informasi jenis dukungan
terkait virus Corona

Kami menerbitkan pamflet, dll yang merangkum dukungan
untuk orang-orang yang kehidupan dan bisnisnya
terpengaruh oleh virus Corona.

 Aplikasi Sertifikat Vaksinasi virus

Corona

Aplikasi yang dapat memperoleh sertifikat vaksinasi
Corona yang diberikan secara resmi oleh pemerintah
Jepang.


