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Program Subsidi untuk Bisnis yang Berkelanjutan 

 

Apa itu program subsidi untuk bisnis yang berkelanjutan ? 

Pemerintah memberikan bantuan untuk para pemilik bisnis yang terdampak oleh COVID-19 dengan 

bertujuan untuk melanjutkan bisnis mereka. Sistem baru  aplikasi ini dimulai dari 1 September. 

Siapa yang berhak mendapatkan ini ? 

• Untuk para pebisnis yang mengalami penurunan penjualan sebesar 50% atau lebih banyak di 

bandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya dikarenakan efek dari COVID-19. 

• Untuk siapapun yang telah memulai dan mendapatkan pemasukan dari bisnisnya dari tahun 

2019, dan berniat untuk tetap melanjutkan bisnisnya di masa depan. 

• Untuk Perusahaan kecil adalah.. 

➢ Jumlah modal atau jumlah total investasi kurang dari 1 milyar yen, atau 

➢ Jumlah Angka karyawan adalah 2000 atau lebih sedikit 

*PS : Anda hanya  menerima bantuan ini satu kali saja 

Berapa banyak anda akan menerima ? 

• Perusahaan kecil : 2 Juta Yen 

• Wiraswasta : 1 Juta Yen 

*Anda bisa menerima sebanyak penurunan dari penjualan di akhir tahun. 

▪ Bagaimana cara menghitungnya ? 

Total penjualan di tahun sebelumnya (total pendapatan) – ( penjualan perbulan 

bahwa terjadi penurunan sebesar 50% atau lebih dibandingkan dengan bulan 

yang sama di tahun berikutnya * 12 bulan) 

Apa yang anda butuhkan untuk daftar ? 

• Salin pajak keuangan dokumen sebelumnya tahun 2019 (perusahaan adalah bisnis tahun 

sebelumnya) 

• Salin  buku besar penjualan untuk bulan dimana penjualan menurun. 

• Salin  buku tabungan 

• Salin identitas diri Seperti (KTP/SIM/KK) 

Anda mungkin bisa bertanya untuk daftar dengan dokumen lain. 

Bagaimana caranya untuk  mendaftar ? 
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1. Akses ke aplikasi website di “program subsidi untuk bisnis yang berkelanjutan”< 

https://jizokuka-kyufu.go.jp/> ( hanya tersedia dalam bahasa Jepang) 

2. Masukan email anda dan informasi lainnya 

3. Cek email dari website dan masuk ke link yang sudah dicantumnkan 

4. Buat “ halamana saya” 

5. Cantumkan dokumen dan daftar 

6. Anda akan menerima pemberitahuan dokumen dan uang tunai 

 

 

https://jizokuka-kyufu.go.jp/

