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“Sistem Dukungan untuk para pencari kerja” adalah sebuah sistem dukungan dari pemerintah 

Jepang, untuk para pencari kerja supaya lebih lancar, yang mana para pencari kerja ini adalah 

orang yang tidak dapat asuransi tenaga kerja – Koyohoken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan menghubungi  Hello Work di 

kota Anda. 
 

●Persyaratan untuk menerima dukungan harus memenuhi persyaratan① hingga ④ di bawah 

ini:  

 

① Melamar pekerjaan ke Hello Work    

② Tidak ditanggung oleh asuransi tenaga kerja dan tidak menerima Subsidi Pengangguran –

Shitsugyo kyufu- 

③ Memiliki keinginan dan kemampuan untuk bekerja  

④ Diakui bahwa diperlukan dukungan oleh Hello Work   

 

(contoh） Orang yang tidak menerima Subsidi pengangguran    

        Orang yang menerima Subsidi Pengangguran tetapi belum dapat pekerjaan baru 

 

Sistem Dukungan untuk para pencari  kerja! 

– Kyushokusha Shien Seido! 
 

(pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan supaya bisa 

menemukan pekerjaan) 

para pencari kerja 

akan dibantu 

untuk mencari 

pekerjaan oleh 

organisasi “Hello 

Work” 

“Pelatihan kerja 

– Shokugyo 

kunren” 

untuk 

menemukan 

pekerjaan 

lebih cepat. 

“Dana bantuan untuk pelatihan kerja – Shokugyokunren Jukou Kyufukin” 

(Biaya yang diberikan  untuk meningkatkan keterampilan) 

 
 

https://tcc117.jp/facil/
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          Orang yang kehilangan pekerjaannya swasta 

Orang yang telah tamat sekolah tetapi belum dapat pekerjaan 

 

●Tentang “Pelatihan kerja – Shokugyo Kunren” 
“kursus dasar”    - Mempelajari keterampilan dasar dalam waktu singkat. 

“kursus praktek”   - Mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan yang Anda 

inginkan 

⮚ Waktu pelatihan: 1 kursus 2 hingga 6 bulan 

⮚ Untuk informasi lebih lanjut, dapat informasi di Hello Work Internet Service 

（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/）  

 

●Tentang “Dana bantuan untuk kehadiran pelatihan kerja” sebesar  

¥100,000/bulan, selain biaya dibawh ini:  
Uang untuk menghadiri “pelatihan kerja” 

Biaya tempat tinggal (*) 

(*)jika  diperlukan tempat tinggal untuk menghadiri pelatihan kerja oleh Hello Work 

 

 

 

① Pendapatan sendiri perbulan dibawah ¥80,000  

② Pendapatan seluruh kerluarga perbulan dibawah ¥250,000  

③ Tabungan seluruh keluarga dibawah ¥3,000,000 

④    Tidak punya tanah atau bangunan selain tempat tinggal sekarang 

⑤ Menghadiri semua pelatihan  

⑥ Tidak ada seorang pun dalam keluarga yang menerima dana bantuan yang sama 

⑦ Tidak pernah menerima dana bantuan secara penipuan 

 

*Anda harus pergi ke Hello Work untuk berbicara tentang pekerjaan, baik selama 

dan setelah pelatihan   

 
Jika Anda tidak cukup untuk sehari-hari hanya dengan “Dana bantuan untuk kehadiran pelatihan kerja”, 

Anda dapat meminjam uang (tentunya yang  harus Anda kembalikan). 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan tanyakan pada Hello Work. 

 

 

 

●prosedur 

Persyaratan untuk mendapat biaya bantuan: 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


インドネシア語 

原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

 

 

 

Prosedur untuk menerima pelatihan Prosedur untuk “Dana bantuan untuk 

kehadiran pelatihan kejuruan” 

1. Melamar pekerjaan di Hello Work di 

daerah tempat tinggal 

 

Beri tahu bahwa Anda ingin menggunakan 

“Sistem Pendukung Pencari Kerja” 

Memberitahu bahwa Anda ingin mendapatkan 

dana bantuan 

↓ 

2. Pilih kursus pelatihan di Hello Work Mendapatkan dokumen dan surat-surat yang 

diperlukan untuk pemeriksaan pendahuluan ♦ 

↓ 

3. Terapkan untuk pelatihan di Hello Work Tulis dan serahkan dokumen untuk pemeriksaan 

pendahuluan ♠ 

↓ 

4. Serahkan formulir aplikasi di tempat 

pelatihan 

 

 

↓ 

5. Ikuti tes oleh tempat pelatihan 

(wawancara dan menulis), mengenai 

persiapan untuk wawancara dan ujian 

tertulis, silahkan tanyakan pada Hello Work 

 

 

↓ 

6. Saat Anda menerima pemberitahuan 

“Lulus”, 

Terima “Rencana Dukungan Pekerjaan” di 

Hello Work 

 

Terima hasil pemeriksaan pendahuluan 

Terima dokumen untuk aplikasi 

 

↓ 

7. Ikut pelatihan  

Ikut konsultasi kerja di Hello Work pada hari 

yang ditentukan   

Terapkan untuk dana bantuan pada saat konsultasi 

kerja di Hello Work 

 

*Dalam kasus-kasus berikut, Anda tidak dapat menerima “dana bantuan untuk kehadiran 

pelatihan kerja”. 

Harap diperhatikan hal-hal berikut ini: 

https://tcc117.jp/facil/
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・tidak hadir ke Hello Work pada hari yang ditentukan

・tidak hadir ke pelatihan / terlambat / pulang lebih awal (bahkan sekali)

(jika ada alasan kenapa tidak hadir pelatihan Anda harus mendapatkan sertifikat. Silakan hubungi 

kami.) 

●Kontak informasi
Hallo Work di kota tempat tinggal Anda

Hallo Work yang ada penerjemah (mulai Mei 2020)

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

Referensi / Sumber 
“Tentang sistem pendukung mencari kerja” (Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

“Ada sistem pendukung mencari kerja!” (Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

♠ Dokumen dan formulir yang diperlukan sebagai referensi untuk

mendapatkan  “dana bantuan untuk pelatihan kerja” 

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

Residence (Zairyu) card  

Surat diberikan dari Hello Work (♦) 

Dokumen yang ditunjuk lainnya (informasi lebih lanjut silakan menghubungi  Hello Work) 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645028.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000657587.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

