
※Jika jumlah rumah tangga 4 atau lebih, 

 batas atas adalah 1.000.000 yen. 

Manfaat Keamanan Perumahan 

 

【Persyaratan Pembayaran Manfaat Keamanan Perumahan】 

① Kemiskinan secara finansial terjadi karena pemutusan hubungan kerja dan kaitannya, juga menjadi 

orang yang kehilangan tempat tinggalnya. 

② Tanggal aplikasi harus dalam dua tahun sejak tanggal pengangguran atau menutup bisnis atau jika 

peluang mendapatkan gaji individu atau penghasilan bisnis lain berkurang sebagai kesalahan 

individu tanpa alasan dari tanggung jawab pribadi, dan situasi kerja individu tersebut sama dengan 

ketika pengangguran atau menutup bisnis. 

③ Menjadi pemelihara mata pencaharian utama. 

④ Jika jumlah penghasilan pemohon dan anggota rumah tangga yang sama dengan pemohon untuk bulan 

tanggal aplikasi kurang dari jumlah standar penghasilan.（penghasilan termasuk keuntungan publik） 

Jumlah  

Rumah Tangga 

Jumlah Standar Jumlah Sewa（Batas atas） Jumlah Standar Pendapatan

（Jumlah Standar+Jumlah Sewa） 

１orang ７８，０００yen ３６，０００yen １１４，０００yen 

２orang １１５，０００yen ４３，０００yen １５８，０００yen 

３orang １４０，０００yen ４６，６００yen １８６，６００yen 

４orang １７５，０００yen ４６，６００yen ２２１，６００yen 

５orang ２０９，０００yen ４６，６００yen ２５５，６００yen 

６orang ２４２，０００yen ５０，０００yen ２９２，０００yen 

７orang ２７５，０００yen ５６，０００yen ３３１，０００yen 

 

⑤ Jika pada tanggal aplikasi, jumlah tabungan dimiliki pemohon dan anggota rumah tangga yang sama 

dengan pemohon kurang dari atau sama dengan tabel berikut. 

 

 

⑥ Mencari pekerjaan di Hello Work dan lakukan pencarian kerja dengan tulus dan antusias. 

 ※Akibat imbas dari infeksi Virus Korona Baru, saat ini tidak perlu melamar pekerjaan di Hello Work. 

⑦ Jika pemohon maupun orang yang berada di rumah tangga yang sama tidak menerima pinjaman 

(Manfaat Kehadiran Pelatihan Kejuruan) dan manfaat serupa yang diberikan oleh pemerintah daerah 

⑧ Harus pemohon maupun orang yang berada di rumah tangga yang sama, dan bukanlah seorang anggota 

kelompok penjahat. 

 

【Metode Kalkulasi Pembayaran】 

① Jika jumlah penghasilan rumah tangga (jumlah bulanan) kurang dari jumlah standar 

Jumlah pembayaran(※)＝Jumlah sewa sebenarnya 

② Jika jumlah penghasilan rumah tangga melebihi dari jumlah standar 

Jumlah pembayaran(※)＝Jumlah sewa sebenarnya－（Jumlah penghasilan rumah tangga（Bulanan）－Jumlah standar） 

Jumlah Rumah Tangga Jumlah tabungan 

１orang ４６８，０００yen 

２orang ６９０，０００yen 

３orang ８４０，０００yen 



※ Jumlah pembayaran maksimum adalah jumlah sewa (batas atas) 

【Apa yang Diperlukan untuk Mengajukan Manfaat Keamanan Perumahan】 

① Dokumen verifikasi identitas salah satu dari berikut 

SIM (Jika alamat pada SIM berbeda dengan alamat saat ini,juga memerlukan salinan belakangnya) 

kartu nomor Pribadi, kartu registrasi penduduk dasar, paspor, berbagai buku catatan kesejahteraan, 

kartu asuransi kesehatan, sertifikat penduduk, daftar keluarga, dll. 

② Dokumen bukti pengangguran dan kaitannya atau penurunan penghasilan 

 Jika Pengangguran 

  Sertifikat pengunduran kerja, pemberitahuan pemecatan, Pemberitahuan untuk tidak diperbarui kontrak 

kerja jangka waktu tetap, Sertifikat kualifikasi asuransi kerja dan sebagainya. Jika telah menutup 

bisnis  sendiri, seperti pemberitahuan penutupan bisnis dan sebagainya untuk mengonfirmasi bahwa 

telah menutup bisnis. 

 Jika Penghasilan Menurun  

  Dokumen yang memastikan bahwa situasinya setara dengan kasus pengangguran atau menutup bisnis 

 Contoh：Dokumen yang menunjukkan berkurangnya jam kerja seperti pekerjaan paruh dan sebagainya, 

Dokumen pemesanan penangguhan bisnis dari majikan, Dokumen yang menunjukkan bahwa janji seperti 

kontrak dan lain-lain telah dibatalkan.    

③ Dokumen tentang aset penghasilan 

 ・Slip gaji（untuk semua rumah tangga） 

 ・Jika menerima tunjangan pengangguran dari asuransi kerja「Sertifikat Asuransi Ketenagakerjaan」 

 ・Jika menerima pensiun, buku tabungan dan lain-lain untuk mengetahui jumlah dana pensiun Anda 

 ・Jika menerima tunjangan anak dan tunjangan pemeliharaan anak, sesuatu untuk memeriksa jumlah yang 

diterima 

 ・Salinan buku tabungan lembaga keuangan（untuk semua rumah tangga） 

【Tentang Pembatalan Pembayaran】 

  Pembayaran akan dihentikan jika salah satu persyaratan berikut ini berlaku 

・Jika mengabaikan kewajiban untuk menerima Manfaat Keamanan Perumahan 

・Jika penghasilan yang diperoleh dari bekerja melebihi dari jumlah standar karena mendapatkan 

pekerjaan tetap atau meningkatkan peluang untuk gaji penerima dan penghasilan usaha lainnya 

・Jika meninggalkan rumah（kecuali kasus permintaan dari tuan tanah atau instruksi dari organisasi 

pendukung konsultasi independen） 

・Jika menemukan pembayaran yang tidak tepat seperti aplikasi palsu setelah pembayaran ditentukan 

・Jika penerima dan anggota rumah tangga yang sama dengan penerima diketahui adalah anggota kelompok 

penjahat, maka akan dihukum lebih dari hukuman penjara apabila menerima biaya kesejahteraan 

【Perpanjangan・Perpanjangan Ulang Periode Pembayaran】 

  Saat akhir periode penerimaan Manfaat Keamanan Perumahan, dapat memperpanjang 3 bulan maksimal 2 

kali jika syarat tertentu terpenuhi 

(Persyaratan)・Bersikap tulus dan antusias mencari pekerjaan selama periode penerimaan   

   ・Penghasilan rumah tangga dan tabungan berada di bawah jumlah tertentu 

【Tentang Pembayaran Ulang】 

 Pada prinsipnya, Manfaat Keamanan Perumahan hanya berlaku sekali per orang. 

 Namun, jika mendapatkan pekerjaan tetap sebagai hasil menerima Manfaat Keamanan Perumahan, 



mendapatkan pembayaran kedua hanya jika diberhentikan karena keadaan perusahaan atau bangkrut. Jika 

masa kerja telah ditetapkan sebelumnya dan setuju tidak diperpanjang, tidak dianggap sebagai alasan 

perusahaan.  

  


