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Uang tunai untuk melindungi rumah sewa 

Apa itu uang tunai untuk melindungi rumah sewa ? 

Dibawah situasi sekarang dengan wabah virus corona, bantuan di perluas untuk bisa melindungi biaya 

sewa rumah untuk periode tertentu bagi mereka yang berkepentingan tentang hilangnya rumah mereka 

karena tidak mampu membayar uang sewa dan pendapatan yang menurun dan yang  demikian, pada 

akhirnyamenjadi situasi yang sama untuk pengangguran atau bisnis yang akan di tutup, walaupun itu 

belum terjadi. 

Siapa yang berhak mendapatkannya ? 

Bagi siapa saja saja yang pengangguran atau bisnisnya di tutup dalam tempo waktu dua tahun lalu atau 

dalam situasi yang sama seperti pengganguran karena pendapatan yang sedikit dikarenakan bisnisnya 

ditangguhkan atau alasan lain yang hamper sama. 

• Pendapatan : total pendapatan rumah tangga harus tidak melibihi 1/12 dari pendapatan 

bebas dari pajak tempat tinggal di kota + baiay sewa perbulan ( sampai dengan jumlah 

standar manfaat rumah khusus) ( kota special di Tokyo menjadi istimasi) satu orang 

rumah tangga : 138.000 Yen, 2 orang rumah tangga : 194,000 Yen, 3 orang rumah 

tangga: 241,000 Yen 

• Aset : total simpanan rumah tangga tidak melebihi total di tunjukan dibawah ( Namun, 

total tidak melebihi 1.000.000 yen): ( kota special di Tokyo menjadi estimasi) satu rumah 

tangga : 504,000 yen, 2 orang rumah tangga : 780.000 Yen, 3 orang rumah tangga : 

1.000.000 yen 

• Karyawan pencari pekerjaan : harus bersikap rajin dan penuh semangat  

# Aplikasi pekerjaan dengan Hello wrok tidak bisa mendaftar untuk mendapatkan 

manfaat ini  ( Dari tanggal 30 April) 

Berapa banyak anda akan menerima ? 

• 1 rumah tangga : 53.700 yen 

• 2 rumah tangga : 64.000 yen 

• 4 rumah tangga : 69.800 yen 

Cek Aplikasi  

Akses website “生活福祉資金の特例貸付·住居確保給付金“ ( hanya tersedia dalam bahasa Jepang) di 

kementrian kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial < https://corona-support.mhlw.go.jp/ > 

https://corona-support.mhlw.go.jp/

