
 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

Bila Masuk ke Negara 
Jepang 

Bila tinggal di Jepang 

tercatat di 
Pasport 

1.  

Izin Tinggal dan 

 

2-1 

Batas waktu Izin 

Tinggal 

akan diperiksa 

di Jepang 

Izin tinggal (28 jenis) ditentukan bisa atau tidaknya berkerja 

(1) Status Izin Tinggal yang dapat melakukan kegiatan…18 jenis 

 

(2) Izin Tinggal yang tidak dapat melakukan kegiatan…5 jenis 

 

(3) Dilihat dari status Izin Tinggal/Visa, untuk dapat atau tidaknya 

berkerja…1 jenis 

 
(4) Berdasarkan status dan kedudukan Izin Tinggal/Visa…4 jenis 

Pada waktu sedang 

menetap 

Dokumen yang harus 

dipersiapkan 

Apa yang harus 

dilakukan 

kapan di mana 

Ingin menunjukkan bukti 

surat keterangan untuk 

dapat kerja 

1 Mengisi formulir permohonan 

Izin Kerja 

2. Paspor atau Surat 

Keterangan Status Izin 

TInggal  

3. Zairyu Kado atau Surat 

Keterangan Penduduk 

Permanen Khusus 

4. Surat Izin Melakukan 

Kegiatan Beraktifitas  

(Jika diizinkan beraktivitas 

luar status izin tinggal) 

dan lain-lain 

* * Pendaftaran dikenakan bea 

materai ¥900 

 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 3 

Memohon untuk 

memperoleh Surat Izin 

Kerja 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

Ingin melakukan 

kegiatan dengan 

sponsor Izin Tinggal 

yang sekarang 

1. Mengisi formulir permohonan 

untuk beraktifitas 

2. Surat keterangan yang 

menunjukkan kegiatan apa 

yang akan dilakukan  

3. Paspor atau Surat 

Keterangan Status Izin 

Tinggal 

4. Zairyu Kado 

dan lain-lain 

* Gratis 

 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 

2-6 

Memohon untuk 

memperoleh Surat Izin 

Kerja 

Pembaharuan jangka 

waktu Izin Tinggal 

1. Mengisi formulir permohonan 

perpanjangan Izin 

Tinggal/multiple visa 

2. Foto 

3. Dokumen yang sesuai dengan 

kegiatan di Jepang  

4. Paspor atau Surat Keterangan 

Status Izin Tinggal 

5. Zairyu Kado atau Surat 

Keterangan Penduduk 

Permanen Khusus 

6. Surat Izin Melakukan Kegiatan 

Beraktifitas (Jika diizinkan 

beraktivitas luar status izin 

tinggal) 

7. Surat Jaminan 

dan lain-lain 

* Bila mendapat persetujuan 

dikenakan bea materai \4000 

 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 

2-2 

Mengisi formulir 

permohonan Izin 

Tinggal 
dari 3 bulan 

yang lalu Izin 

Tinggalnya telah 

habis 

Bila sudah lewat dari 1 hari 

Surat Izin Tinggalnya akan 

menjadi 

2-3 

Imigran 

Ilegal  
(visa illegal) 

Bila ingin merubah Izin 

Tinggal 

1. Mengisi formulir permohonan 

membuat perubahan Izin 

Tinggal/visa 

2. Foto 

3. Dokumen yang sesuai dengan 

kegiatan di Jepang 

4. Paspor atau Surat Keterangan 

Status Izin Tinggal 

5. Zairyu Kado atau Surat 

Keterangan Penduduk 

Permanen Khusus 

6. Surat Izin Melakukan Kegiatan 

Beraktifitas (Jika diizinkan 

beraktivitas luar status izin 

tinggal) 

7. Surat Jaminan 

* Bila mendapatkan persetujuan 

dikenakan bea materai \4000 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 

2-４ 

Formulir permohonan 

perubahan Izin 

Tinggal/visa 

Bila Izin 

Tinggalnya 

masih 

berlaku. 

Apa yang harus 

dilakukan 

Pada waktu sedang 

menetap 

Dokumen yang harus 

dipersiapkan 

kapan di mana 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Pada waktu sedang 

menetap 

Dokumen yang harus 

dipersiapkan 

Apa yang harus 

dilakukan 

Apabila ingin tinggal 

permanent di Jepang 

Untuk mendapatkannya harus 

memenuhi beberapa 

persyaratan 

* Bila mendapatkan persetujuan 

bea materai \8000 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 

2-5 

Formulir permohonan 

Izin Tinggal Permanen 

Bila keluar negara 

Jepang untuk 

sementara waktu 
1. Formulir permohonan Surat 

Izin Keluar Jepang/ 

Re-Entry Permit 

2. Paspor 

3. Zairyu Kado atau Surat 

Keterangan Penduduk 

Permanen Khusus 

* Bila mendapatkan 

perrsetujuan  

Biaya (1 kali) \3000 dan 

(beberapa kali) \6000 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 

2-7 

Formulir permohonan 

Re-entry permit (1 kali) 

berakhir masa berlaku izin 

tinggal 

2-7 

Formulir permohonan 

Re-entry permit 

(beberapa kali) 

Bila ingin membuat Izin 

Tinggal untuk anak yang 

lahir di Jepang 

1. Formulir permohonan 

membuat Izin Tinggal 

2. Sertifikat Akte kelahiran, 

Buku Kesehatan Ibu dan 

Anak/Boshitecho 

3. Paspor atau Zairyu Kado 

orang tua 

4. Surat Jaminan 

dan lain-lain 

 

di kantor 

imigrasi 

daerah 

setempat 

2-8 

Formulir permohonan 

pembuatan Izin 

Tinggal dalam 30 

hari dari 

lahir 

di mana 

[Re-entry Permit Khusus] 
1. Paspor 
2. Zairyu Kado atau Surat 
Keterangan Penduduk 
Permanen Khusus 

kapan 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Dibutuhkan Surat Izin Tinggal/Visa bila ingin tinggal di Jepang. 28 jenis Izin Tinggal, setiap jenisnya dapat 

melakukan kegiatan di Jepang dengan jangka waktu yang ditentukan.  

1 Pemeriksaan Izin Tinggal 

Bila Anda, masuk dan tinggal di negara Jepang, memperlihatkan jenis Visanya dan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

Di paspor tertulis jenis/status Visa dan jangka waktu tinggal, harap periksalah. 

 

 

Dikeluarkan oleh : Mentri Perhukuman, Badan Imigrasi,「Pengawas Kantor Imigrasi」Brosur 

 

Selanjutnya ada penjelasan tentang 28 jenis Status Izin Tinggal, dan Izin hal yang lainnya yang tidak dapat 

melakukan kegiatan beraktifitas. 

Tanggal disahkannya 

Tempat Mendarat 
 contoh:Bandara Narita 
Terminal 2 

Jangka Waktu 

 Menerima Izin 90 hari 

Visa Wisata, Visa 
Kunjungan,dan lain-lain, 
status Visa tujuan ke Jepang 
or sight seeing) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

(1) Status Izin Tinggal yang Dapat Melakukan Kegiatan (18 jenis) 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Konsulat 

Pemerintah Jepang menerima perwakilan dari pemerintahan 

luar negri, dari Departemen Luar Negeri seperti; Konsulat 

Jendral yang mempunyai perjanjian kerjasama Internasional. 

Dan orang yang bekerja di Konsulat Jendral beserta 

keluarganya mendapatakan hak istimewa untuk tinggal di 

Jepang. 

((Duta Besar luar negeri, Konsulat Jendral, Diplomatik, anggota 

perwakilan negara dll. beserta keluarganya)) 

Sesuai dengan 

jangka waktu 

tugas kerja 

Diplomatik. 

○ 

Tugas Pemerintah 

Pemerintahan Jepang menyetujui hubungan Internasional 

dengan Departemen Luar Negri untuk negara asing yang 

memerintahkan pegawainya untuk kerja/tugas dinas dan 

beserta keluarga, mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di 

Jepang. 

((Para pegawai dan keluarganya yang pegawai Kedutaan 

Besar, Konsulat Jendral dari pemerintah luar negeri dan juga 

pegawai dan keluarganya yang dikirim dari organisasi 

internasional untuk tugas-tugas pemerintah)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun, 

3 bulan, 30 hari 

atau 15 hari 

○ 

Profesor Pengajar 

Universitas di Jepang atau sekolah kursus Akademi 

membutuhkan tenaga kerja pengajar atau penelitian, riset-riset 

yang menyangkut pendidikan. 

((Profesor/dosen universitas dan lain sebagainya)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Artis Seniman 

Yang ingin mendapatkan kepopularitasan, seperti kegiatan di 

musik, kesenian, kesastraan. 

((Pelukis, pencipta lagu, pengarang dan lain sebagainya)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Kegiatan Agama 

Dari suatu perkumpulan agama dari negara asing yang 

dikontrak oleh negara Jepang untuk menyebarkan atau 

menyampaikan Dakwah Agama di Jepang. 

((Ulama Agama, Pastur, Paderi, dan lain-lain yang dikirim dari 

organisasi agama luar negeri)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Wartawan 

Kegiatan untuk meliput, mencari data-data atau kejadian 

penting untuk diberitakan berdasarkan kontrak dengan media 

press luar negri. 

((Wartawan media asing, kameraman)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Profesor yang Memiliki 

Keahlian Tinggi 

No. 1 : 

Salah satu kegiatan dari a) sampai c) berikut dan bisa dilakukan 

oleh orang yang telah lulus dari standar yang ditentukan dalam 

undang-undang kementerian hukum sebagai sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian tinggi, dan kegiatan yang bisa 

sumbangsih untuk memgembangkan penelitian akademik atau 

ekonomi Jepang. 

a) Kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk 

penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi 

pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh 

menteri hukum, atau melakukan kegiatan tersebut serta 

mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubung dengan 

kegiatan tersebut, atau melakukan kegiatan yang meneliti, atau 

mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara 

organisasi pemerintah/swasta yang di Jepang yang belum 

menjadi pilihan. 

b) Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan 

pengetahuan dalam bidan humanistis atau tehnik, atau 

berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di 

Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau 

melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk 

bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. 

c) Kegiatan yang mengelola perdagangan atau bisnis lain di 

organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan 

oleh menteri hukum, atau kegiatan yan mengikutsertakan untuk 

mengelola bisnis tersebut, atau melakukan kegiatan tersebut 

serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan 

kegiatan tersebut. 

No. 1 : 5 tahun, 

No. 2 : tanpa 

batas waktu 

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Profesor yang Memiliki 

Keahlian Tinggi 

No. 2 :  

Diizinkan untuk orang yang telah melakukan kegiatan yang 

ditentukan di No. 1 tersebut, serta kegiatan berikut yang bisa 

dilakukan oleh orang yang telah lulus dari standar yang 

ditentukan dalam undang-undang kementerian hukum karena 

jika orang tersebut tinggal di Jepang akan menguntungkan 

Jepang. 

a) Kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk 

penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi 

pemerintah/swasta di Jepang. 

b) Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan 

pengetahuan atau tehnik dalam bidan ilmu pengetahuan alam 

atau humanistis yang berdasarkan kontrak antara organisasi 

pemerintah/swasta di Jepang. 

c) Kegiatan yang mengelola perdagangan atau bisnis lain di 

organisasi pemerintah/swasta di Jepang, dan mengikutsertakan 

untuk mengelola bisnis tersebut. 

d) Kegiatan yang ditentukan dalam kategori seperti Profesor 

Pengajar, Artis Kesenian, Kegiatan Agama, Wartawan, Legal 

dan Usaha Akunting, Perawatan Medis, Lembaga Penelitian, 

Pendidikan Instruktur, Ahli Tehnik/Spesialis dalam 

Humaniora/Internasional Service, Entertainer/Seniman atau 

Ketrampilan/Keahlian ((kecuali kegiatan yang ditentukan dalam 

No. 2 a) sampai c) tersebut)) yang di lakukan dengan kegiatan 

No. 2 dari a) sampai 3) tersebut. 

((Profesor yang memiliki keahlian tinggi berdasarkan sistem 

poin)) 

  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Manajemen/Pengelola 

Bisnis 

Kegiatan manajemen perdagangan atau bisnis lain di Jepang, 

atau mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut (kecuali 

kegiatan yang ditentukan dalam kategori Legal dan Usaha 

Akunting dan mengikutsertakan manajemen atau mengelola 

bisnis yang wajib memiliki sertifikat untuk melakukan kegiatan 

tersebut berdasarkan hukum). 

((Pengusaha/pengelola perusahaan)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun, 

4 bulan atau 3 

bulan 

○ 

Legal dan Usaha 

Akunting 

Pengacara usaha untuk hukum internasional, Ahli akunting 

yang telah mendapatkan pengakuan resmi di internasional dan 

orang yang mempunyai ijazah resmi dalam hukum untuk 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akuntasi dan 

perhitungan, seperti 

((Pengacara, ahli akunting yang telah mendapatkan pengakuan 

resmi)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Perawatan Medis 

Para dokter kesehatan atau yang berhubungan dengan 

kemedisan yang telah mendapatkan Ijazah secara hukum untuk 

berkerja sebagai ahli medis. 

((Dokter umum, dokter gigi, perawat)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Lembaga Penilitian 

Ada ikatan perjanjian dengan organisasi pemerintah atau 

swasta untuk mengadakan penilitian atau riset-riset. 

((Profesor/dosen, para ahli yang berhubungan dengan 

penilitiannya di organisasi pemerintah atau perusahaan 

swasta)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

PendidikanInstruktur 

Sekolah yang berada di Jepang SD, SMP, SMA, Sekolah untuk 

orang buta, Sekolah untuk orang tuli Sekolah cacat mental, 

Sekolah kursus keterampilan, Sekolah kejuruan yang 

membutuhkan tenaga pengajar dari luar negeri. 

((Guru Bahasa asing dll. untuk SMP dan SMAdan lain 

sebagainya)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Ahli Tehnik/Spesialis 

dalam 

Humaniora/Internasion

al Service 

Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan 

tehnik atau pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, 

ilmu teknologi, ilmu pengetahuan alam yang lain, atau ilmu 

pengetahun hukum, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, 

ilmu pengetahuan humaniora lain berdasarkan kontrak antara 

organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan 

oleh menteri hukum, atau membutuhkan pemikiran atau 

sensivitas yang berdasarkan kebudayaan luar negeri, yang 

berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di 

Jepang. (Kecuali kegiatan yang di tentukan dalam kategori 

seperti Profesor Pengajar, Artis Kesenian, Kegiatan Agama, 

Wartawan, Manajemen/Pengelola Bisnis, Legal dan Usaha 

Akunting, Perawatan Medis, Lembaga Penelitian, Pendidikan 

Instruktur, Perpindahan Tempat Kerja, Entertainer/Seniman) 

((Insinyur seperti insinyur mekanis dll., penerjemah, desainer, 

guru bahasa asing untuk perusahaan swasta, orang yang 

mengikutsertakan bisnis untuk marketing dll.))  

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
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 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Perpindahan Tempat 

Kerja 

Kegiatan seperti dinas kerja di kantor yang berada di Jepang 

dengan jangka waktu tertentu, berkegiatan yang dicantumkan 

dalam bagian bawah di daftar tersebut megenai ahli tehnik/ilmu 

pengetahuan humaniora, internaional service, dan dilakukan 

oleh karyawan yang bekerja di organisasi pemerintah/swasta di 

luar negeri yang mempunyai kantor pusat , kantor cabang atau 

kantor lain yang berada di Jepang. 

((Dinas Kerja ke Luar Negri)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

Perawatan Lansia 

Kegiatan yang mengikutsertakan untuk perawatan lansia, atau 

meminpin perawatan lansia dan dilakukan oleh orang yang 

memiliki sertifikat perawat lansia berdasarkan kontrak antara 

organisasi pemerintah/swasta di Jepang. 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

〇 

Entertainer/Seniman 

Pertunjukkan drama, hiburan, pertunjukkan musik, olahraga, 

dan kegiatan yang berhubungan dengan entertainment atau 

hiburan umum lainnya.Yang ingin Go Internasional dan ingin 

kepopularitasannya meningkat. (Kecuali kegiatan yang di 

tentukan dalam kategori Manajemen/Pengelola Bisnis.) 

((Aktor, penyanyi, penari pemain olahraga profesional, dan lain 

sebagainnya)) 

3 tahun, 1 

tahun, 6 bulan, 3 

bulan atau 15 

hari 

○ 

Ketrampilan/Keahlian 

Organisasi/Badan Usaha Pemerintah atau swasta yang berada 

di Jepang yang menjalin ikatan perjanjian usaha dalam batas 

waktu tertentu berdasarkan atas keistimewaan usaha industri 

yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk melakukan 

kegiatan usaha kerja.  

((Chef masakan luar negeri, guru olahraga, pilot pesawat, alih 

tehnik untuk pengolahan logam mulia dan lain sebagainya)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
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 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Praktek Kerja 

Tipe 1 : 

a) Kegiatan yang menerima pelatihan dan mengikutsertakan 

pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan 

berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam 

undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk 

praktek kerja yang Tipe 1, Tipe Penerimaan Berbasis 

Perusahaan Tunggal).b) Kegiatan yang menerima pelatihan 

dan mengikutsertakan pekerjaan yang berhubungan dengan 

keterampilan berdasarkan rencana praktek kerja yang telah 

disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan 

hanya untuk praktek kerja yang Tipe 1, Tipe Penerimaan 

Berbasis Asosiasi). 

 

Tipe 2 : 

a) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan 

keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja 

yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja 

(diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe2 , Tipe 

Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal).  

b) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan 

keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja 

yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja 

(diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 2, Tipe 

Penerimaan Berbasis Asosiasi). 

 

Tipe 3 : 

a) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan 

keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja 

yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja 

(diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 3, Tipe 

Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal).  

b) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan 

keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja 

yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja 

(diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 3. Tipe 

Penerimaan Berbasis Asosiasi). 

((Trainee praktek kerja)) 

 

Tipe 1 :  

Jangka waktu 

masing-masing 

yang ditentukan 

oleh Menteri 

Hukum (kurang 

dari 1 tahun) 

 

Tipe 2 :  

Jangka waktu 

masing-masing 

yang ditentukan 

oleh Menteri 

Hukum (kurang 

dari 2 tahun) 

 

Tipe 3 :  

Jangka waktu 

masing-masing 

yang ditentukan 

oleh Menteri 

Hukum (kurang 

dari 2 tahun) 

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

(2) Izin Tinggal yang Tidak Dapat Melakukan Kegiatan (5 Jenis) 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Kegitan Kebudayaan 

Kegiatan kesenian atau ilmu pengetahuan yang sesuai dengan 

keahliannya dan kebudayaan negeri sendiri yang bersifat 

istimewa untuk dibuat penelitian dan diperintahkan bertugas 

oleh atasannya untuk belajar ke luar negeri untuk memajukan 

lagi keahlian yang telah didapatnya. 

((Orang yang meneliti kebudayaan Jepang atau orang yang 

memperkenalkan kebudayaan negaranya dan lain 

sebagainya)) 

3 tahun, 1 

tahun, 6 bulan 

atau 3bulan 

× 

Menetap pada Jangka 

Waktu yang Pendek 

Berada di Jepang dengan jangka waktu yang pendek seperti 

berpariwisata, pemeliharaan kesehatan, olahraga, 

mengunjungi sanak saudara, peninjuan, kursus jangka pendek, 

menghadiri rapat, menyampaikan pesan dari perusahaan.  

((Wisatawan, peserta rapat dan lain sebagainya)) 

90 hari, 30 hari 

atau jangka 

waktu yang 

dihitung per hari 

dalam 15 hari 

× 

Belajar ke Luar Negeri 

Kegiatan pendidikan di Jepang, seperti di Universitas, Sekolah 

Kejuruan, Sekolah Menengah Atas (SMA) (termasuk siswa 

yang duduk antara tahun ke-4 sampai ke-6 di sekolah yang 

tergabung dalam SMP dan SMA), atau siswa yang duduk di 

kelas setingkat SMA di sekokah luar biasa, atau SMP sekolah 

luar biasa (termasuk siswa yang duduk antara tahun ke-1 

sampai ke-3 di sekolah yang tergabung dalam SMP dan SMA). 

Atau, SMP sekolah biasa, SD/SD sekolah luar biasa, SMK, 

sekolah yang jenis lain, atau lembaga pendidikan yang 

setingkat untuk mendapatkan fasilitas dan sistem organisasi 

dengan sekolah tersebut.  

((Mahasiswa Universitas atau Lembaga pendidikan tinggi 2 

tahun (D2), siswa Sekolah Kejuruan/SMA/SMP serta SD dll.)) 

4 tahun 3 bulan, 

4 tahun, 3 tahun 

3 bulan, 3 

tahun, 2 tahun 3 

bulan, 2 tahun, 

1 tahun 3 bulan, 

1 tahun, 6 bulan 

atau 3 bulan 

× 

Penelitian/Riset 

Organisasi Pemerintah maupun Swasta yang berada di Jepang 

yang mempunyai hubungan dengan keahlian teknik yang 

khusus untuk belajar ke Jepang (Kecuali kegiatan yang 

disebutkan di bagian ‘Peraktek Kerja Tipe 1 ’ serta ‘Belajar ke 

Luar Negeri). 

((Trainee atau latihan kerja)) 

1 tahun, 6 bulan 

atau 3 bulan 
× 

Pendiaman Keluarga 

Kegiatan sehari-hari sebagai istri/suami atau anak yang 

ditanggung oleh orang yang tinggal di Jepang dengan 

mempunyai Izin Tinggal yang mulai dari Pendidikan Instruktur 

sampai kegiatan tentang pertukaran kebudayaan (kecuali 

Praktek Kerja), atau orang yang mempunyai izin tinggal yang 

Mahasiswa Asing. 

 ((Suami/istri/anak  yang ditanggung oleh warga asing yang 

tinggal di Jepang )) 

5 tahun, 4 tahun 

3 bulan, 4 

tahun, 3 tahun 3 

bulan, 3 tahun, 

2 tahun 3 bulan, 

2 tahun, 1 tahun 

3 bulan, 1 

tahun, 6 bulan 

atau 3 bulan 

× 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

(3) Dilihat dari Status Izin Tinggal/Visa, Untuk Dapat atau Tidaknya Bekerja (1 jenis) 

Status Izin Tinggal 
Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang 

((contoh jenis kegiatannya)) 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Kegiatan yang 

Istimewa 

Keputusan yang telah ditentukan oleh Menteri Perhukuman, 

mengenai membawa orang untuk ikut serta tinggal di Jepang. 

((Pembantu rumah tangga di kediaman Diplomat dan lain-lain, 

peserta program Working Holiday, calon perawat dan perawat 

khusus untuk lansia (warga asing yang mengikuti program 

EPA) dll.)) 

5 tahun, 4 

tahun, 3 tahun,  

2 tahun, 1 

tahun, 6 bulan, 

3 bulan atau 

jangka waktu 

yang 

ditentukan oleh 

Menteri Hukum 

(jangka 

waktunya 

kurang dari 5 

tahun) 

○ 

(4) Berdasarkan Status dan Kedudukan Izin Tinggal/Visa (4 jenis) 

Status 

Izin Tinggal 
Status atau Posisi yang Memiliki di Jepang 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Izin Tinggal/ 

Visa Permanen 

Bagi orang asing yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Menteri Perhukuman untuk mendapatkan Izin Tinggal dengan 

status Permanen (Kecuali bagi yang “Penduduk Permanen 

Khusus” di dalam Undang-undang keimigrasian khusus) 

Tidak terbatas ◎ 

Mempunyai Pasangan 

Orang Jepang 

Bagi Anda yang mempunyai pasangan hidup Orang Jepang, 

Orang Jepang yang mempunyai anak kandung atau anak 

angkat, mendapatkan Izin Tinggal. Sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang Hukum Sipil Tahun 1896 No 89, Bab 817 

Peraturan No 2. 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

◎ 

Pasangan hidupnya 

Mempunyai Visa 

Permanen dan lain-lain 

Bagi yang pasangan orang Jepang atau anak lahir di Jepang 

dan tinggal terus menerus di Jepang sebagai keluarga orang 

yang  tinggal di Jepang dengan mempunyai Visa Permanen, 

atau Penduduk Permanen Khusus (selanjutnya disebut 

«penduduk permanen dll.») yang ditentukan di dalam 

undang-undang keimigrasian khusus yang melepaskan 

kewarganegaraan berhubungan dengan perjanjian kedamaian. 

((Orang yang bervisa permanen, anak kandung yang lahir dari 

pasangan orang Jepang yang tinggal menetap di Jepang dan 

mendapatkan visa permanen istimewa)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun 

atau 3 bulan 

◎ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

Status 

Izin Tinggal 
Status atau Posisi yang Memiliki di Jepang 

Jangka waktu 

Izin Tinggal 
Kerja 

Orang yang Bertempat 

Tinggal Tetap 

Menteri perhukuman mempertimbangkan alasan istimewa bagi 

orang yang dipilih untuk mendapatkan tempat tinggal dan Izin 

Tinggal dengan jangka waktu tertentu. 

((Pengungsi resettlement, orang yang keturunan Jepang, 

orang yang mempunyai kewarganegaraan Cina tetapi 

keturunan Jepang yang tidak bisa/ingin pulang ke Jepang 

waktu zaman perang dan lain sebagainya)) 

5 tahun, 3 

tahun, 1 tahun, 

6 blan atau 

jangka waktu 

yang 

ditentukan oleh 

Menteri Hukum 

(jangka 

waktunya 

kurang dari 5 

tahun) 

◎ 

(Perhatian) kolom (kerja) diartikan sebagai berikut 

  ◎: Tidak ada batas waktu untuk berkerja 

 ○: Dapat berkerja dengan batas waktu 

 ×: Tidak dapat berkerja 

 

Referensi materi: Kementerian Hukum Badan Imigrasi ‘Daftar Status Izin Tinggal’,  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-1 Batas Waktu Izin Tinggal 

Batas waktu Izin Tinggal mempunyai 11 tahapan yang harus dilampaui 15 hari, 30 hari, 90 hari, 3 bulan, 6 bulan, 

1 tahun, 1 tahun 3 bulan, 2 tahun, 2 tahun 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, jangka waktu ini untuk persiapan akan 

keluar negara dan ada waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan Izin Tinggal. Bila tahap ini telah dilewati 

dibutuhkan untuk memperoleh rekomendasi Izin Tinggal. 

 

* Tekanlah ⑴,⑵,⑶,⑷ di 1. Pemeriksaan Izin Tinggal untuk mencari penjelasan tentang macam-macam Izin 

Tinggal menurut jangka waktu. 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/01.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-2 Perubahan Jangka Waktu Izin Tinggal 

Bila ingin terus melanjutkan kegiatan yang sama dan ingin memperpanjang Izin Tinggal, dan untuk itu harus 

memenuhi prosuder untuk memperbaharui Izin Tinggal. 

Permohonan pendaftaran dapat dilakukan sebelum habis masa berlaku izin tinggal (untuk orang yang 

mempunyai izin tinggal lebih dari 6 bulan ke atas, dapat mendaftar sekitar 3 bulan sebelum masa berlaku izin 

tinggal habis). 

Jika tidak bisa mendapatkan hasil permohonannya dalam jangka waktu izin tinggal, Anda dapat tinggal di 

Jepang dengan Status Izin Tinggal yang sama, paling lamanya sampai 2 bulan setelah habis masa berlaku 

sekarang (Bila dapat hasil permohonan dalam 2 bulan, tanggal yang mendapatkan hasilnya dianggap sebagai 

hari terakhir masa berlaku izin tinggal). 

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan sesuai dengan jenis Status Izin Tinggal dan Jangka 

Waktu Izin TInggal, oleh karena itu hubungilah Kantor Imigrasi daerah District Anda. 

Dokumen yang dibutuhkan 
Tempat Pendaftaran/ 

Pemberian Informasi 

Dari & 

sampai kapan 
Biaya 

1. Permohonan formulir pendaftaran 

perubahan 

perubahan jangka waktu Izin Tinggal 

2. Foto 

3. Dokumen yang sesuai dengan 

kegiatan di Jepang 

4. Paspor atau Surat Keterangan 

Status Izin Tinggal 

5. Zairyu Kado 

6. Surat Izin Beraktivitas Luar Status 

Izin Tinggal (jika diizinkan 

beraktivitas luar status izin) 

Memberikan surat penjelasan tentang 

melakukan kegiatan aktifitas apa di 

Jepang. 

7. Surat Jaminan 

dan lain-lain 

Tempat Pendaftaran:Kantor Imigrasi 

setempat 

Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi 

setempat 

dan pusat informasi untuk orang asing 

(referensi 4 Tempat untuk 

menanyakan tentang masalah 

menetap) 

2 bulan sebelum 

jangka waktu 

Izin Tinggalnya 

habis. 

Bila 

mendapatkan 

persetujuan 

dikenakan 

bea materai 

¥4000. 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

Sumber: Kementerian Hukum (Permohonan Izin untuk Memperbaharui Jangka Waktu Izin Tinggal) 

 

Contoh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-3 Pelanggaran Hukum Izin Tinggal/Visa Ilegal 

Bila Izin Tinggal lewat dari 1 hari, dinyatakan telah melanggar hukum (over stay)/Visa Ilegal, lalu tidak 

diperbolehkan masuk ke Jepang lagi selama jangka waktu tertentu. Bila orang yang melanggar hukum Izin 

Tinggal ingin kembali ke negaranya dengan alasan, dan cara yang harus melewati prosuder sebagai berikut:  

Dipulangkan ke negaranya  

dengan cara biasa 

Bila mengalami sakit atau ada urusan yang tidak dapat dihindarkan dan 

waktunya sama dengan habisnya batas waktu Izin Tinggal, untuk itu 

segeralah mengambil formulir permohonan perpanjangan Visa. Dengan 

demikian pemulangan ke negaranya dapat dilakukan dengan cara biasa. 

Dipulangkan dengan mendapatkan 

perintah 

Orang yang melanggar hukum karena melewati batas waktu tinggal dan 

diperintahkan untuk pulang ke negaranya dan bila dalam kondisi tubuh 

tidak baik, disiapkan akomo dasi yang sederhana. 

Contoh orang yang dipulangkan ke negaranya/Deportasi dari Jepang 

sebagai berikut: 

(1) Dengan kesadarannya sendiri untuk kembali ke negaranya dan 

melaporkan sendiri ke Kantor Imigrasi wilayah setempat. 

(2) Tidak disesuaikan dengan pemaksaan untuk mengungsi/meninggalkan 

Jepang dari kesalahan melebihi batas izin tinggal. 

(3) Melakukan pelanggaran dengan melakukan pencurian, dan dihukum 

penjara dan hukumannya itu tidak bisa ditangguhkan. 

(4) Setelah lewat dari pengungsian dan mendapat perintah untuk keluar 

dari Jepang tetapi tidak menuruti perintah tersebut. 

(5) Diperintahkan untuk secepat mungkin dan dengan pasti untuk keluar 

dari Jepang. 

Dipaksa untuk mengungsi 

(Penyerahan orang yang di Deportasi) 

Bila melakukan kejahatan dan ditangkap, maka orang tersebut harus 

mengukuti program karantina di rumah tahanan. Setelah itu diserahkan 

kepada petugas pengawas Imigrasi setempat untuk melanjutkan proses 

pengungsian (karantina) atau juga dapat disidang dan didakwa. 

Masa pengungsiannya 5 tahun lamanya dan dikeluarkan dari negara 

Jepang dan tidak dapat masuk lagi ke Jepang. Bila ada catatan dimasa 

lalunya pernah melewati karantinaan di negara Jepang maka 10 tahun 

lamanya akan dapat masuk ke negara Jepang lagi. Dan ada juga yang 

tidak dapat kembali lagi masuk ke negara Jepang. 

⋇ Bila mendapatkan Surat Izin Tinggal khusus: Orang yang mengalami 

paksaan untuk dilkarantina dan masalahnya dipertimbangkan oleh Menteri 

Perhukuman dan orang itu mendapatkan Izin Tingggal. Izin Tinggalnya 

diputuskan oleh Menteri Perhukuman boleh atau tidaknya menetap di 

Jepang, dan dapat juga tinggal di Jepang terus-menerus. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-4 Perubahan Izin Tinggal 

Status Izin Tinggalnya (mempunyai pasangan hidupnya orang Jepang), (orang yang menetap), (orang yang 

bervisa permanen), (pasangannya bervisa permanent) status Visa yang demikian yang mendapatkan izin 

melakukan kegiatan tanpa ada batas waktu. Tidak perlu untuk mengubah status Izin Tinggalnya dikarenakan 

perubahan pekerjaan. Tetapi selain status Visa tersebut atau mempunyai status Visa yang lainnya harus 

melakukan perubahan status Visa/Izin Tinggalnya sesuai dengan lapangan pekerjaannya dan kerjanya. Untuk 

itu mendaftarkannya ke Kantor Imigrasi wilayahnya. Dokumen atau syarat-syarat yang harus dipersiapkannya 

tergantung dari status Visa dan jangka waktu Visa tersebut. 

.Untuk lebih jelasnya tanyakanlah ke Kantor Imigrasi setempat. 

Dokumen yang dibutuhkan 
Tempat Pendaftaran/ 

Pemberian Informasi 

Dari & 

sampai kapan 
Biaya 

1. . Formulir permohonan perubahan 

Izin Tinggal 

2. Foto 

3. Dokumen yang sesuai dengan 

kegiatan di Jepang 

4. Paspor atau Surat Keterangan 

Status Izin Tinggal 

5. Zairyu Kado6. Surat Izin 

Beraktivitas Luar Status Izin 

Tinggal (jika diizinkan beraktivitas 

luar status izin tinggal) 

Memberikan surat penjelasan 

tentang melakukan kegiatan aktifitas 

apa di Jepang. 

7. Surat Jaminan 

Tempat Pendaftaran:Kantor 

Imigrasi setempat 

Pemberian Informasi: Kantor 

Imigrasi setempat 

dan Pusat informasi untuk orang 

asing 

(referensi 4 Tempat untuk 

menanyakan tentang masalah 

menetap) 

Bila masa Izin 

Tinggalnya masih 

berlaku segeralah 

untuk mendaftarkan. 

Bila 

mendapatkan 

persetujuan 

dikenakan 

bea materai 

¥4,000 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

Sumber : Kementerian Hukum (Permohonan untuk Merubah Status Izin) 

 

 

 

Contoh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-5 Permohonan Izin Tinggal Permanen 

Bila ingin tinggal di Jepang selamanya/permanen, harus mendaftarkan diri untuk membuat Izin Tinggal 

Permanent. Mendaftarkan diri ke Kantor Imigrasi wilayah setempat. Dengan demikian status Izin Tinggalnya 

menjadi permanent dan dapat tinggal selamanya dengan status kewarganegaraannya sendiri. Dan juga tidak 

perlu untuk mengurus perpanjangan Izin Tinggal, bila ingin berwisata dan keluar dari Jepang diperlukan Izin 

Re-entry Permit (izin keluar dan masuk lagi ke negara Jepang). Untuk memohon Izin Tinggal Permanent 

dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya hubungi Kantor Imigrasi di wilayah 

Anda. 

 Bila mendapatkan persetujuan dikenakan bea materai \8000. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-6 Izin Beraktivitas Luar Status Izin Tinggal 

Sebagai contohnya orang yang bersekolah di Jepang dan ingin bekerjasambilan/part time, untuk itu dibutuhkan 

izin tersebut (Jika pelajar asing yang pekerjaan membantu pendidikan (TA=Teaching Assistant) atau membantu 

menelaah (RA= Research Assistant) di Universitas yang terdaftar orang yang bersangkutan atau Sekolah 

Kejuruan (hanya untuk kelas tahun ke-4, ke-5 atau jurusan keahlian saja), tidak diperlukan izin tersebut. Tetapi 

bila berkerja dengan mengharapkan penghasilan yang tinggi hal ini tidak sesuai dengan izin kerjanya, harus 

mendaftarkan dan menanyakannya ke Kantor Imigrasi setempat. Bila kegiatannya tidak sesuai dengan Izin 

Tinggal menetapnya, maka izin kerjanya dinyatakan melanggar hukum. 

Untuk lebih jelasnya hubungilah pihak Kantor Imigrasi setempat. 

Dokumen yang dibutuhkan 
Tempat Pendaftaran/Pemberian 

Informasi 
Kapan Biaya 

1. Mengisi formulir 

permohonan Izin kegiatan 

beraktifitas. 

2. Surat yang menjelaskan 

kegiatan apa yang akan 

dilakukan untuk sebagai 

garansi. 

3. Paspor atau Surat 

Keteranan Status Izin 

Tinggal 

4.Zairyu Kado 

5. Penunjukan dokument dll. 

yang menerangkan identitas 

(jika permohonan akan 

diwakilkan) 

Tempat pendaftaran: Kantor imigrasi di 

daerah setempat. 

Pemberian informasi: Kantor Imigrasi 

didaerah setempat atau pusat informasi 

untuk penduduk orang asing 

(mencari keterangan 4 Tempat untuk 

menanyakan tentang masalah 

menetap ) 

Pada 

waktu 

Anda ingin 

melakukan 

kegiatan 

beraktifitas 

Gratis 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

Sumber : Kementerian Hukum (Permohonan Izin untuk Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal) 

 

Contoh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-7 Izin Keluar dan Masuk Negara (Re-entry Permit) 

Bila Anda mempunyai Izin Tinggal dan akan berpergian untuk sementara waktu keluar negara Jepang, 

diharuskan mendaftarkan re-entry permit ke Kantor Imigrasi. Sebelum keluar negara Jepang untuk sementara 

waktu dan akan kembali lagi masuk ke Jepang, buatlah izin (re-entry permit) ke Kantor Imigrasi setempat. 

Dengan demikian bila Anda masuk ke negara Jepang, Anda tidak perlu lagi membuat Izin Tinggal lagi. Dan 

dapat terus menggunakan Izin Tinggal yang sama, dan bisa tinggal diJepang lagi. 

(1) Re-entry Permit adalah 

Orang yang mempunyai status Izin Tinggalnya jangka pendek seperti (Visa pariwisata, pembicaraan bisnis 

bertemu sanak saudara, masuk ke Jepang dengan Visa kerja dengan waktu singkat) selain dari Izin Tinggal 

tersebut, status visa yang lainnya bila akan keluar dari Jepang untuk sementara waktu diharuskan mendaftarkan 

diri untuk izin keluar dan masuk ke Jepang. Bila tidak mendaftarkannya maka Izin Tinggalnya dinyatakan 

melanggar hukum Izin Tinggal. 

 (referensi : *Mengenai "Re-entry Permit Khusus" :  A Sistem Baru untuk Pengelolaan Penduduk Warga 

Asing/Basis Sistem Registrasi untuk Penduduk Warga Asing 1-1(2) Re-entry Permit Khusus) 

 

(2) Izin Satu Kali dan Izin Beberapa kali (Re-entry Permit) 

Re-entry permit terbagi menjadi, izin satu kali saja dan izin beberapa kali. 

Izin satu kali: Dapat digunakan sekali saja. 

Izin beberapakali: Dapat digunakan dengan beberapa kali pemakaian. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/a/01_1.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

(3) Jangka Berlakunya 

Jangka waktu Re-entry Permit adalah sampai masa berlaku Izin Tinggal orang yang bersangkutan, yaitu batas 

maksimumnya 5 tahun (bagi yang Penduduk Permanen Khusus adalah 6 tahun), tidak dapat melebihi jangka 

waktu Izin Tinggal yang telah ditentukan. Permohonan izin harus dilakukan sebelum berakhir masa berlaku Izin 

Tinggal. 

Dokumen yang 

dibutuhkan 
Tempat Pendaftaran/Pemberian Informasi Sampai kapan Biaya 

1. Formulir permohonan 

Surat Izin Keluar 

Jepang/ Re-Entry 

Permit 

2. Paspor 

3. Zairyu Kado atau Surat 

Keterangan Penduduk 

Permanen Khusus 

4. Penunjukan dokument 

dll. yang menerangkan 

identitas (jika 

permohonan akan 

diwakilkan) 

Tempat Pendaftaran:Kantor Imigrasi setempat 

Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi 

setempat 

dan Pusat informasi untuk orang asing 

(referensi 4 Tempat untuk menanyakan 

tentang masalah menetap) 

,Harus dilakukan 

sebelum berakhir 

masa berlaku Izin 

Tinggal. 

Bila diizinkan (izin 

untuk satu kali ) bea 

materai ¥3,000 (izin 

untuk beberapa kali 

bea materai ¥6,000. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

Sumber: Kementerian Hukum (Permohonan Re-entry Permit) 

Contoh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan 

Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, 

Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal 

2-8 Permohonan Pembuatan Izin Tinggal 

Anak yang lahir di Jepang dan tidak mempunyai kewarganegaraan Jepang, ingin tinggal di Jepang harus 

melapor dan mendaftarkan diri anak tersebut untuk membuat Status Izin Tinggal di Kantor Imigrasi wilayah 

setempat, waktunya 30 hari dari anak tersebut lahir, bila 60 hari setelah kelahiran dan akan keluar dari negara 

Jepang tidak perlu mendaftarkannya. 

Dokumen yang  

dibutuhkan 

Tempat Pendaftaran/ 

Pemberian Informasi 
Sampai kapan Biaya 

1. Formulir 

permohonan 

membuat Izin 

Tinggal 

2. Surat akte 

kelahiran, buku 

kesehatan Ibu 

dan anak 

(boshitecho), dan 

lain-laiN 

3. Pasport orang 

tua dan Zairyu 

Kado orag tua 

4. Surat Jaminan 

dan lain-lain. 

Tempat Pendaftaran:Kantor Imigrasi 

setempat 

Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi 

setempat 

dan Pusat informasi untuk orang asing 

(referensi 4 Tempat untuk menanyakan 

tentang masalah menetap) 

30 hari dari lahir (bila 60 

hari setelah lahir akan 

keluar negara Jepang 

tidak diperlukan) 

Gratis 

 

Untuk anak dari orang yang Penduduk Permanen Khusus, harus melakukan Permohonan Izin untuk Penduduk 

Permanen Khusus dalam 60 hari setelah lahir anak di Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa tempat Anda 

tinggal.

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

 

Sumber : Kementerian Hukum (Permohonan Pembuatan Izin Tinggal) 

Contoh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

3  Pembuatan Surat Keterangan Izin Kerja 

Surat Keterangan Izin Kerja adalah: untuk memberikan kemudahan fasilitas kedua belah pihak bagi majikan 

atau pemiliknya dan orang asing (pekerja). Bila yang memohon orang asing, orang itu sendiri dapat 

membuatnya, Surat Keterangan Izin Kerja ini dan dapat menjadi bukti untuk dapat berkerja. 

Mendaftarkannya di Kantor Imigrasi wilayah setempat. 

Dokumen yang dibutuhkan Tempat Pendaftaran/Pemberian Informasi 
Sampai 

kapan 
Biaya 

1. Mengisi formulir 

permohonan izin kerja 

2. Zairyu Kado 3. Paspor atau 

Surat Keterangan Status 

Izin Tinggal 

4. Surat Izin Beraktivitas Luar 

Status Izin Tinggal (jika 

diizinkan beraktivitas luar 

status izin tinggal) 

dan lain-lain. 

Tempat Pendaftaran:Kantor Imigrasi setempat 

Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat 

dan Pusat informasi untuk orang asing 

(referensi 4 Tempat untuk menanyakan tentang 

masalah menetap) 

bila 

dibutuhkan 

Pendaftaran 

dikenakan 

bea materai 

¥900 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/04.pdf


 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

 

Sumber: Kementerian Hukum (Permohonan untuk Surat Keterangan Izin Kerja) 

Contoh 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

4 Tempat Untuk Menanyakan Tentang Masalah Menetap 

Di Kantor Imigrasi Anda dapat mendaftarkan berbagai macam hal tentang pendaftaran masuk ke negara, Izin 

Tinggal, dan lain sebagainya, untuk itu diberbagai wilayah terdapat tempat untuk menangani hal tersebut, 

Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Hiroshima dan Fukuoka terdapat Kantor Imigrasi yang 

menangani masalah tersebut. Dan juga cabang “pusat informasi untuk orang asing” yang menetap. Di pusat 

informasi ini bukan hanya bahasa Jepang saja bila ingin berkonsultasi tetapi telah tersedia berbagai bahasa 

asing (Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Spanyol). 

Dan juga di daerah Saporo, Takamatsu dan Naha terdapat Kantor Imigrasi daerah, dikantor cabang dapat 

menerima konsultasi. Di setiap Kantor Imigrasi menyediakan konsultasi lewat telepon dan datang langsung 

untuk menanyakan hal tersebut. Silahkan menggunakan fasilitas yang tersedia ini. 

 Kode Pos Alamat Telepon 

Pusat 

Informasi 

Untuk Orang 

Asing yang 

Menetap 

Sendai 983-0842 Miyagi-ken, Sendai-shi, Miyagino-ku, Gorin 1-3-20 

0570-013904 

(Jika 

menggunakan 

IP, PHS atau 

telepon dari 

luar negeri : 

03-5796-7112)  

hari biasa 

8.30am - 

5:15pm 

Tokyo 108-8255 Tokyo-to, Minato-ku, Konan 5-5-30 

Yokohama 236-0002 
Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Kanazawa-ku 

Torihama-cho 10-7 

Nagoya 455-8601 Aichi -ken, Nagoya-shi, Minato-ku, Shoho-cho 5-18 

Osaka 559-0034 Osaka-shi, Suminoe-ku, Nanko kita 1-29-53 

Kobe 650-0024 Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku, Kaigandori 29 

Hiroshima 730-0012 
Hiroshima-ken, Hiroshima-shi, Naka-ku, 

Kamihacchobori 2-31 

Fukuoka 812-0003 
Fukuoka-ken, Fukuoka-shi, Hakata-ku, Shimosui 

778-1, Fukuoka Airport, Pesawat Domestik Terminal 3 

Instansi 

Penasehat 

Sapporo 060-0042 Hokkaido, Sapporo-shi, Chuo-ku, Odori Nishi 12 

Takamatsu 760-0033 Kagawa-ken, Takamatsu-shi, Marunouchi 1-1 

Naha 900-0022 Okinawa-ken, Naha-shi, Higawa 1-15-15 

Sumber: Home Page Kantor Imigrasi 

 

Selain pelayanan tersebut, di Badan Imigrasi menyediakan pusat konsultasi yang tipe “One Stop” kerjasama 

dengan loket konsultasi di lembaga pemerintahan daerah untuk prosedur administrasi pemerintahan dll. seperti 

prosedur keimigrasian yang diperlukan bagi penduduk warga asing untuk tinggal di Jepang, dan juga untuk 

menerima konsultasi dan menyediakan layanan informasi yang ada hubungan dengan kehidupan. 

Di pusat di bawah ini juga dapat dipakai bahasa asing (bahasa Inggris, Cina dll.) selain bahasa Jepang, jika 

Anda konfirmasi/konsultasi melalui telepon atau kunjungi pusat. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html


 

 

 

 

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 
 

 ABIzin Tinggal 

 

  

B Izin Tinggal 
 

 

 Alamat Nomor Telepon Bahasa Asing yang dapat dipakai 

Pusat Bantuan 

Konsultasi untuk 

Warga Negara Asing 

〒160-0021 

Tokyo-to, Shinjuku-ku, 

Kabuki-cho 2-44-1 

Tokyo-to Kenko Center ‘Haijia’ 

Lt. 11, dalam Shinjuku 

Multicultural Symbiotic Plaza 

(Tabunka Kyosei Plaza) 

TEL 

03-3202-5535 

TEL/FAX 

03-5155-4039 

bahasa Inggris, Cina : (hari Senin 

– Jumat ((kecuali hari Rabu 

minggu ke-2)) 

bahasa Portugis : (hari Kamis, 

Jumat) 

bahasa Spanyol : (hari Senin, 

Kamis) 

bahasa Indonesia (hari Selasa) 

bahasa Vietnam (hari Jumat)  

bahasa Bengali (hari Selasa, 

Rabu ((kecuali hari Rabu minggu 

ke-2))  

Pusat Konsultasi 

Umun bagi Warga 

Asing Saitama 

〒330-0074Saitama-ken, 

Saitama-shi, Urawa-ku Kita 

Urawa 5-6-5 

Saitama Prefecture Urawa 

Gedung Kantor Pemerintahan 

Gabungan Lt.3  

TEL 

048-833-3296 

FAX 

048-833-3600 

Konsultasi/Petunjuk untuk 

prosedur keimigrasian dan tinggal 

di Jepang 

bahasa Portugis (hari Senin, 

Rabu, Jumat) 

Konsultasi/Petunjuk untuk warga 

asing mengenai pekerjaan 

dll.bahasa 

Inggris/Portugis/Spanyol /Cina,/ 

Hangeul,/bahasa 

Tagalog/Thailand/Vietnam (hari 

Selasa) 

Petunjuk untuk kehidupan dan 

pelayanan lain yang ada 

hubungan dengan kehidupan 

bahasa Inggris, Portugis, Spanyol, 

Cina, Korea, Tagalog, Thailand, 

Vietnam (kapan saja diterima 

konsultasi) 

Pusat One Stop 

Bantuan Umun 

bagi Warga Asing 

Hamamatsu 

〒430-0916 

Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, 

Naka-ku, Hayama-cho 2-1, 

Create Hamamatsu Lt.4 

 

TEL 

053-458-2170 

FAX 

053-458-2197 

Konsultasi untuk prosedur 

keimigrasian dan tinggal di Jepang 

dan disediakan layanan informasi 

bahasa Inggris, Portugis, Spanyol 

(hari Rabu) 

Konsultasi untuk kehidupan dan 

pelayanan lain yang ada 

hubungan dengan kehidupan dan 

disediakan layanan informasi 

bahasa Inggris (hari Senin - 

Jumat), bahasa Portugis (hari 

Selasa – Jumat, Sabtu, Minggu), 

bahasa Cina (hari Selasa), bahasa 

Spanyol (hari Rabu), bahasa 

Tagalog (hari Kamis) 

Sumber: home page Badan Imigrasi 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/id/b/index.html

