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Mengenai Subsidi Pengangguran (Shitsugyo Kyufu) 
 

Orang yang mengundurkan diri dari pekerjaan atau kehilangan kerja, 

Bisa mendapatkan “Subsidi Pengangguran” selama belum mendapatkan pekerjaan berikutnya. 

Bisa menerima uang 50 persen s/d 80 persen dari gaji pekerjaan sebelumnya. 

 

●Persyaratan 

 

●Pendaftaran 

＜Persyaratan yang harus dipersiapkan＞ 

Surat Keterangan Berhenti Kerja untuk Nasabah Asuransi Tenaga Kerja（perlu meminta dari tempat kerja 

sebelumnya） 

 Residence (Zairyu) card ※ 

 Dokumen yang dapat menunjukkan my number (contoh: my number card) 

 Cap/stempel 

 Buku tabungan atau Kartu ATM  atas nama anda sendiri 

Pas foto 2 lembar (2.5cm×3cm) 

※bagi orang yang memiliki kewarganegaraan Jepang, jika tidak memiliki my number card, perlu dokumen Identitas. 

Silahkan tanyakan di Hello Work. 

 

●Waktu yang anda butuhkan sampai mendapatkan uang subsidi tersebut 

Jika anda dikeluarkan oleh perusahaan: 7 hari setelah pendaftaran 

Jika anda mengundurkan diri: 7 hari + 3 bulan setelah pendaftaran（※1） 

 

①Sedang mencari perkerjaan karena ingin segera kembali bekerja. 

②Jika anda diberhentikan oleh perusahaan: 

Selama anda bekerja, anda terdaftar Asuransi Tenaga Kerja (Koyo Hoken) minimal 6 bulan atau lebih dalam 

satu tahun  

 

Jika anda mengundurkan diri: 

Selama anda bekerja, anda terdaftar Asuransi Tenaga Kerja minimal 12 bulan atau lebih dalam 2 tahun 

 

Orang yang tidak terdaftar Asuransi Tenaga Kerja dan bekerja sebagai freelance anda tidak bisa mendapatkannya. 

 Meminta “Surat Keterangan Berhenti Kerja untuk Nasabah Asuransi Tenaga Kerja (Koyo Hoken Hihokensya 

Risyokuhyo)” dari tempat kerja sebelumnya. 

 

↓ 

 

Datang ke hello work (Kokyo Shokugyo Anteijo) di area anda tinggal, dan memproses untuk “keputusan bahwa 

anda dapat menerima subsidi” dan “Pendaftaran untuk mencari kerja” 

      

※1: Untuk orang yang mengundurkan diri setelah tgl 25 Februari 2020 seperti kasus ①s/d ④ berikut  

→menunggu selama 7 hari 

 

①Orang yang berhenti bekerja karena harus merawat/membantu anggota keluarga serumah yang tertular virus 

Corona baru 

②Orang yang berhenti bekerja supaya tidak tertular virus dikarenakan ada karyawan yang tertular di tempat dia 

bekerja 

③Orang yang berhenti bekerja supaya tidak tertular karena dia sendiri atau anggota keluarga serumah memiliki 

penyakit bawaan, hamil, lanjut usia 

④Orang yang berhenti bekerja karena harus menjaga anak sebab terdampak wabah virus Corona baru 
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Orang dengan no①s/d④ yang sudah menunggu lebih dari 7 hari setelah mendaftar Subsidi Pengangguran, silahkan 

berkonsultasi di Hello Work di area anda tinggal. 

 

●Periode penerimaan Subsidi Pengangguran 

Dapat menerima subsidi tersebut sesuai jumlah hari yang telah ditentukan dalam periode 1 tahun (※2) 
sejak hari berikutnya anda berhenti bekerja. 

 

Jumlah hari subsidi yang diterima tersebut tergantung masa anda bekerja di Jepang. 

 

 

●Kontak 

Hello Work 

Lokasi Hello Work dengan interpreter (perbulan Mei 2020) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

  

※2: Berikut ini dapat memperpanjang 1 tahun lebih 

    ・Jika tidak pergi ke Hello Work dikarenakan menghindari tertularnya virus Corona baru 

・Jika terdapat gejala tertularnya virus Corona baru 

・Jika harus menjaga anak sebab terdampak wabah virus Corona baru 
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●Sample dokumen 

＜ Surat Keterangan Berhenti Kerja untuk Nasabah Asuransi Tenaga Kerja１＞ 
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＜ Surat Keterangan Berhenti Kerja untuk Nasabah Asuransi Tenaga Kerja 2＞ 
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Alasan berhenti kerja 

1    Perusahaannya bangkrut 

２   Pensiun 

３   Habis masa kontrak 

４   Disuruh berhenti kerja oleh perusahaan 

５   Kepetusan pekerja 

6  yang lain(selain 1-5), mohon tuliskan alasannya 

Alasan secara rinci (ditulis Perusahaan) 

Alasan secara rinci(ditulis pekerja) 

Apakah ada masalah pada alasan 

yang dibulatkan oleh perusahaan? 

 

ada・tidak 
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●Hal yang perlu diperhatikan  

 

Jika tidak menerima Surat Keterangan Berhenti Kerja untuk Nasabah Asuransi Tenaga Kerja dari perusahaan anda 

bekerja, mintalah ke perusahaan anda bekerja. 

 

Setelah menerima Surat Keterangan Berhenti Kerja untuk Nasabah Asuransi Tenaga Kerja, contrenglah pada 

bagian (alasan berhenti bekerja). 

 

Ketika anda “ingin berhenti kerja” maka pilihlah “alasan pribadi”. 

 

Ketika perusahaan “memberhentikan anda” maka pilihlah “alasan perusahaan”. 

 

Ada juga yang sebenarnya “diberhentikan oleh perusahaan” namun terpaksa seakan-akan menjadi “alasan pribadi”. 

 

Berhati-hatilah, terkadang perusahaan berbohong dengan alasan “Jika tertulis alasan Perusahaan, nantinya anda 

akan sulit mencari kerja”. 

 

※Mintalah untuk mencantumkan jika anda berhenti bekerja karena dampak Virus Corona. 
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＜referensi / Sumber:＞ （Bahasa Jepang） 

Hello work 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 

 

Panduan Hello Work 

http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html 

 

Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

※ “Kepada Anda yang Telah Berhenti Kerja” PDF, ada yang versi bahasa inggris 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf 

 

Tindakan khusus akibat virus corona（Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf 

 

GOWELL TOWN 

https://gowell-town.com/subsidy/0505-9/ 

 

withnews、Yahoo! news（artikle ditulis oleh NPO POSSE） 

https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A 

https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A 

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/ 

 

TOMATES Agent 

https://agent.to-mates.com/ja/column/welfare_in_japan/1995 
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