
Alamat Lengkap 

Tanggal Pengajuan 

Nomor Telpon yang dapat dihubungi Tanggal Lahir 

nama lengkap (alfabet) 

Cara penerimaan uang 

X 1 

〇 5 2 

Nama BANK 

Untuk Bank selain Japan Post Bank 

Untuk Japan Post Bank 

Nama  
Cabang 

Kode Cabang 

Nomor Rekening Nama Pemilik Rekening 

Alfabet dan tulis Katakana di atasnya 

Alfabet dan tulis Katakana di atasnya 

Nama Pemilik Rekening Nomor Rekening Kode Rekening 

ing 

世帯主 

Kepala Keluarga 

 

tanggal lahir 

Nama Kantor Daerah 

Kepala Keluarga (orang yang mengajukan・orang yang menerima BLT) 

※Jika data sudah terprint pada tabel di bawah, cek data, apabila ada kesalahan, perbaiki dengan pena merah  

Nama Lengkap 
(alfabet) 

Melalui rekening BANK 

apabila diwakilkan, isi data pada halaman selanjutnya 

Formulir Pengajuan Bantuan Langsung Tunai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceklis kotak ini jika Anda 
mengajukan langsung ke 
kantor daerah, dan tidak 
perlu mengirimkan 
formulir ini 

 

＊Untuk 

pemagang hanya 

mengisi nomor 1 

saja. 
Silang X pada kotak di 
samping dengan pena 
merah jika Anda TIDAK 
menginginkan BLT 

 

Cap inkan atau 
tanda tangan 

ceklis kotak ini jika 
Anda ingin uang BLT 
ditransfer ke rekening 
BANK Anda 

 



Halaman belakang formulir 

berkas yang menjelaskan identitas diri 

tempel di sini fotokopi salah satu berkas di bawah ini  

berkas yang menjelaskan akun rekening bank 

tempel di sini fotokopi salah satu berkas di bawah ini  

Checklist 

1. Periksa kembali apakah ada bagian yang belum diisi. 

2. Periksa kembali apakah nomor rekening yang Anda tulis sesuai dengan nomor 

rekening yang tertera pada buku rekening. 

3. Periksa juga lampiran yang ditempel apakah sudah lengkap. 

 

apabila diwakilkan 

Nama orang yang mewakilkan 

Kanji / Alfabet 

 

Hiragana / Katakana 
Tanggal lahir orang  
yang mewakilkan 

Alamat orang yang mewakilkan 
No telpon 
orang yang 
mewakilkan 

Nama Lengkap  
Pemberi Izin / Kuasa 

Cap atau 
tanda 
tangan 

Hubungan dengan orang yang mengajukan 

apabila diwakilkan, lampirkan juga data identitas orang yang mewakilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokopi Surat Izin Mengemudi 
Fotokopi Buku Asuransi Kesejahteraan  

Fotokopi Kartu My Number Fotokopi Kartu Asuransi Kesehatan 

Fotokopi buku rekening 
(bagian yang ada nomor 
rekening) 

atau 

Fotokopi kartu ATM 

Pastikan cek 3 hal di bawah ini, setelah dicek, ceklis kotak sesuai nomor. 


