
Kebijakan Bantuan untuk Pengusaha dan Pihak-pihak Lainnya Terkait Program 

Penanganan Status Darurat 

Pengumuman Selasa, 11 Mei 2021 

Program Penanganan Status Darurat berlaku mulai besok, hari Rabu, 12 Mei 2021. 

Dengan adanya permintaan kepada warga untuk menahan diri dari keluar rumah dan 

permintaan kepada pengusaha untuk meliburkan sementara dan mempersingkat jam kerja, 

diharapkan Program Penanganan Status Darurat berdampak luas. Pemerintah pusat, 

Pemerintah Prefektur Fukuoka, dan pemerintah kota perlu bekerja sama untuk memberikan 

berbagai bantuan kepada pengusaha secepat mungkin. 

 

Terdapat tiga kebijakan bantuan yang baru. 

 

○Pertama, bantuan untuk restoran, kafe, dll. yang terkena dampak langsung Program 

Penanganan Status Darurat. 

Selain bantuan yang diumumkan pada hari Jumat, 7 Mei 2021, Prefektur Fukuoka akan 

memberikan Bantuan Biaya Sewa secara terpisah. Restoran, kafe, dll. yang memenuhi 

syarat adalah yang menyediakan minuman beralkohol atau karaoke dan bersedia bekerja 
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sama untuk libur sementara atau mempersingkat jam operasi dengan berhenti menyajikan 

alkohol dan karaoke hingga pukul 20.00. 

Bantuan Biaya Sewa yang diberikan adalah 2/3 biaya sewa ruko, dengan jumlah maksimal 

200.000 yen. 

Selain bantuan dari Pemerintah Prefektur Fukuoka, pemerintah kota dan desa juga dapat 

memberikan bantuan tambahan. 

 

○Kedua, selain Bantuan Bulanan yang telah diumumkan oleh pemerintah pusat, 

Pemerintah Prefektur Fukuoka juga akan menyediakan bantuan secara terpisah. 

Pemerintah pusat menyediakan Bantuan Bulanan (maks. 200.000 yen untuk korporasi dan 

100.000 yen untuk perorangan) kepada perusahaan kecil dan menengah yang 

penjualannya menurun 50% atau lebih karena libur sementara dan penyingkatan jam 

operasi, dan karena permintaan kepada warga untuk menahan diri dari keluar rumah 

karena penerapan status darurat. 

Pemerintah Prefektur Fukuoka akan memberikan bantuan kepada perusahaan kecil dan 

menengah, dll. yang mengalami penurunan penjualan sebesar 30% s/d kurang dari 50%, 

yang tidak memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Bulanan dari pemerintah pusat. 

Jumlahnya maksimal 100.000 yen per bulan untuk korporasi, dan maksimal 50.000 yen per 

bulan untuk perorangan. 



Pemerintah Prefektur Fukuoka juga akan memberikan bantuan kepada usaha penjualan 

minuman beralkohol yang memiliki hubungan bisnis dengan restoran, kafe, dll. yang 

berhenti menyajikan minuman beralkohol, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 

Bantuan Bulanan dari pemerintah pusat (mengalami penurunan penjualan 50% atau lebih). 

Jumlah bantuannya maksimal 200.000 yen per bulan untuk korporasi, dan maksimal 

100.000 yen per bulan untuk perorangan. 

 

○Ketiga, Subsidi untuk Fasilitas Skala Besar dan Penyewa Fasilitas Seluas Lebih dari 

1.000 m
2
. Untuk fasilitas skala besar yang menarik pengunjung, kami minta kerja samanya 

untuk menerapkan jam operasi hingga pukul 20.00. Subsidi akan dibayarkan kepada 

fasilitas dan penyewa yang memenuhi permintaan ini. 

Jumlah subsidi per hari akan ditentukan dengan mengalikan subsidi pokok 200.000 yen per 

1.000 m
2
 untuk fasilitas skala besar dan 20.000 yen per 100 m

2
 untuk penyewa fasilitas 

tersebut, dengan rasio jam yang dipersingkat sesuai permintaan untuk mempersingkat jam 

operasi hingga pukul 20.00, terhadap jam operasi asli. 



 

○Kami juga akan menerbitkan Voucher Produk Lokal dengan Diskon untuk daerah, dalam 

rangka mendukung pemulihan perekonomian daerah sesegera mungkin. Voucher ini akan 

diterbitkan mulai bulan Juli dengan persentase diskon 20% atau lebih. 

○Memandang perlunya percepatan program vaksinasi, pada hari ini Pemerintah Prefektur 

Fukuoka bersama-sama dengan Pemerintah Kota Fukuoka mengajukan permintaan 

kepada pemerintah pusat untuk mendirikan pusat vaksinasi skala besar di Kota Fukuoka, 

yang akan dioperasikan di bawah kendali langsung pemerintah pusat. 

 

○Pemerintah Prefektur Fukuoka tengah memperkuat sistem penyediaan perawatan medis. 

Jumlah tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 telah mendapat tambahan 42 

tempat tidur baru pada hari ini, sehingga menjadi total 1.049 tempat tidur. Untuk 



mengamankan target 1.220 tempat tidur, kami akan terus berkoordinasi secara sigap 

dengan fasilitas kesehatan dan menambah jumlah tempat tidur untuk kasus parah. 

 

○Jumlah kasus positif COVID-19 yang baru telah melebihi 500 orang sejak Golden Week. 

Terlihat bahwa penularan berlangsung dengan cepat. 

Kami mohon kerja sama dari semua warga Prefektur Fukuoka untuk menahan diri dari 

keluar rumah yang tidak perlu dan tidak mendesak, termasuk pada siang hari, dan 

menerapkan sistem bekerja di rumah (WFH) atau perbedaan jam masuk kerja. 


