
本用紙はインドネシア人候補者へお渡しください。 

Kepada Yth: Calon Kangoshi / Kaigofukushishi dari Indonesia 

Perihal: Permohonan pembaharuan izin tinggal  
 

Calon Kangoshi/Kaigofukushishi yang datang ke Jepang berdasarkan IJEPA dan 

mempunyai izin tinggal “aktivitas tertentu (TOKUTEI KATSUDO)” diizinkan tinggal 
selama 1 tahun. Masing-masing harus mengajukan permohonan pembaharuan izin 

tinggal tersebut sampai hari dicatat berikut ini. 

 
・Calon Kaigofukushishi angkatan ke5 (yang masuk ke Jepang pada bulan Mei 

tahun 2012) 

 →Sampai tanggal 18 bulan Mei 2015 
 

・Calon Kangoshi/Kaigofukushishi angkatan ke6 (yang masuk ke Jepang pada bulan 

Juni tahun 2013) 
 →Sampai tanggal 26 bulan Juni 2015 (Sampai tanggal 28 bulan Mei 2015 untuk 

 yang dibebaskan pelatihan bahasa Jepang sebelum/setelah masuk ke Jepang) 

 
・Calon Kangoshi/Kaigofukushishi angkatan ke7 (yang masuk ke Jepang pada bulan 

Juni tahun 2014) 

 →Sampai tanggal 16 bulan Juni 2015 
 

Aplikasinya bisa dilakukan 3 bulan sebelum hari belakhirnya izin tinggal yang 

sudah ada. Karena ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh institusi 
penerima, maka sebaiknya saudara mempersiapkan lebih awal dan mengajukan di biro 

kantor imigrasi (kantor cabang) daerah yang terdekat. 

 
Dokumen-dokumen yang diperlukan 

*Dokumennya harus dibuat selama 3 bulan terakhir 

1. Formulir aplikasi untuk pembaharuan izin tinggal 
   (Bisa mendapatkan formulir tersebut di kantor imigrasi atau mengunduh di website 

kementerian kehakiman <http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html> 

Formulir untuk saudara adalah “16 上記以外の在留資格・入国目的 (Izin tinggal ・
tujuan kedatangan selain di atas)”dalam website tersebut.) 

 

2. Pasfoto (ukuran 4cm×3cm, latar belakang putih)  1 lembar 
 

3. Paspor dan Kartu Penguguk (atau Sertifikat Registrasi Orang Asing) 

 
4. Surat keterangan jumlah penghasilan dan surat pembayaran pajak selama setahun 

(harap bermohon kepada institusi penerima untuk surat keterangan tersebut) 

Contoh: Surat keterangan pembayaran pajak penduduk (atau dibebaskan dari 
pembayaran), atau surat keterangan potongan pajak atas penghasilan gaji apabila 

tidak ada surat keterangan pembayaran pajak karena pada tahun pertama. 

 
5.  Fotocopy surat keterangan kerja atau fotocopy surat kontrak kerja 

(Harap bermohon kepada institusi penerima untuk surat keterangan kerja bila 

membutuh surat tersebut) 
 

6.  Dokumen yang membukti tempat, waktu, isi dan kondisi kemajuan pelatihan dan 

pekerjaan. (Harap bermohon kepada institusi penerima untuk dokumen tersebut) 

  

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html


本用紙はインドネシア人候補者へお渡しください。 

Apabila tidak mengajukan permohonan pembaharuan izin tinggal sampai hari 

batas yang ditentukan, dianggap sebagai “Ilegal” dan dikenakan sanksi yang berat dan 
dipastikan segera dideportasi dari Jepang. 

Perihal ini dikirimkan kepada institusi penerima dalam bahasa Jepang, jadi 

apabila ada yang tidak dimengerti mengenai cara permohonan tersebut, silakan 
menanyakan kepada staf institusi penerima agar saudara bisa mengajukan 

permohonannya tanpa masalah. 


