
Kunjungan Keluarga 
Sementara

Kunjungan Teman
Wisata

(Biaya Sendiri)

Kunjungan Keluarga 
Sementara

(bila Pengundang 
adalah WN Jepang yang 

berdomisili di 
Indonesia)

Keperluan
 Bisnis

  １． ○ ○ ○ ○ ○
  ２． ○ ○ ○ ○ ○
  ３． ○ ○ ○ ○ ○
  ４． ○ ○ ○ ○ ○
  ５． ○ ○ ○ ○ ○
  ６． ○ ○ ○ ○ ○
  ７． ○
  ８． ○

　９． ○ ○ ○

１０． ○

１１． ○

１２． ○

１３． ○ ○ ○

１４． ○ ○

１５． ○

１６．

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

・ ・
・ ・
・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

Catatan: Bila diperlukan, dokumen lain sebagai tambahan akan diminta kemudian.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
(kakutei shinkokusho hikae )

Surat Keterangan Penghasilan
(shotoku shomeisho )

Surat Referensi Bank

Fotokopi Buku Tabungan (3 bulan terakhir)

Surat Keterangan Bekerja yang mencantumkan 
lama bekerja dan besar penghasilan

Fotokopi bukti keuangan, seperti rekening 
koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir 
(bila penanggung jawab biaya bukan pemohon, 
maka harus melampirkan dokumen yang dapat 
membuktikan hubungan dengan penanggung jawab 
biaya)

Surat dari kantor tempat Pemohon bekerja yang 
menjelaskan tujuan kunjungan ke Jepang

b. Bila Pengundang yang bertanggung jawab 
   atas biaya

Surat Jaminan

Dokumen yang berkenaan dengan Pengundang 
seperti tercantum di bawah ini (salah satu 
saja)

Surat Keterangan Pembayaran Pajak (nouzei 
shomeisho ) yang mencantumkan besar 
penghasilan

Fotokopi dokumen status izin tinggal anggota 
keluarga pemohon berkewarganegaraan Jepang yang 
berdomisili di Indonesia.(Mis.: ITAS)

Dokumen bukti hubungan keluarga antara pemohon dan 
anggota keluarga berkewarganegaraan Jepang yang 
berdomisili di Indonesia (Mis.: Koseki Tohon , 
fotokopi Buku Nikah)

Surat Keterangan Bekerja

Surat Undangan

Dokumen yang berkenaan dengan biaya perjalanan

a. Bila Pemohon yang bertanggung jawab atas  
   biaya

Surat Keterangan Domisili Pengundang (juminhyo ). 
Bila Pengundang adalah WN Asing yang berdomisili 
di Jepang, maka Surat Keterangan Pencatatan 
Domisili (Residence Card ) 

Tokibotohon (SIUP perusahaan pengundang di Jepang) 
(Atau Surat Keterangan Bekerja bila undangan 
secara personal.）

Fotokopi Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan 
Belajar（hanya bila masih mahasiswa） 

Bukti pemesanan tiket pesawat pulang-pergi

Jadwal Perjalanan sejak masuk hingga keluar dari 
Jepang

Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga antara 
Pengundang dengan Pemohon

Dokumen yang berkenaan dengan Pengundang, seperti 
foto, surat, dlsb. 

Fotokopi dokumen yang bisa menunjukkan hubungan 
dengan pemohon, seperti Kartu Keluarga, Akta 
Lahir, dlsb. (Bila pemohon lebih dari satu)

PERHATIAN: Demi kelancaran antrian, mohon untuk menyusun dokumen aplikasi permohonan visa Anda sesuai
　　　　　 urutan nomor 2 hingga 14 sebelum mengambil tiket antrian. 

           Aplikasi tidak akan diterima di loket bila dokumen tidak tersusun.

Urutan Dokumen

Paspor

Formulir permohonan visa dan Pasfoto terbaru

Fotokopi KTP

Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Aplikasi Visa Kunjungan Sementara


