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Dokumen yang diperlukan untuk Aplikasi Paspor Jepang
Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan untuk aplikasi paspor Jepang bagi warga negara Jepang yang tinggal dan telah menyerahkan lapor diri
(zairyu todoke) di wilayah yuridiksi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Karena tabel ini hanya menampilkan dokumen yang diperlukan yang penting
dan umum saja, dan ada berbagai hal yang harus diperhatikan pada saat menyerahkan aplikasi, maka sebelum datang ke kantor kami harap selalu
konfirmasi dan bertanya detilnya terlebih dahulu dengan telepon (hunting: (+62-21) 3192-4308） atau mengunjungi website Kedutaan Besar
Jepang (http://www.id.emb-japan.go.jp/visaJ.html). Apabila tidak memenuhi persyaratan maka aplikasi tidak bisa diterima. Dan juga harap
diperhatikan bahwa adakalanya diminta dokumen tambahan tergantung dari isi permohonan.
Paspor Umum

Jenis
Dokumen

Baru

Perpanjang

Paspor hilang /dicuri
Perubahan item

Paspor yang dimiliki saat ini

Asli yang masih dalam masa berlaku

Formulir Aplikasi

Disediakan di loket atau download di sini

Umur kurang dari 20
th.

Masa berlaku ５
tahun

Masa berlaku ５
tahun

Umur 20 tahun
keatas

Masa berlaku 5
tahun atau 10 tahun

Masa berlaku 5 tahun
atau 10 tahun

1 lembar

1 lembar

１set

Pada prinsipnya tidak
diperlukan apabila
tidak ada perubahan
pada nama atau pada
domisili (honsekichi)

Pasfoto background putih
（panjang 4.5cm× lebar

Masa berlaku sama
dengan paspor yang
dimiliki sekarang

1 lembar

Paspor umum

SPLP untuk pulang ke
Jepang

Fotokopi halaman foto dari paspor yang
dimiliki saat ini (apabila ada)
Hanya ada di loket
Masa berlaku ５
tahun
Masa berlaku 5
tahun atau 10 tahun

periode tertentu
sampai kepulangan

2 lembar

2 lembar

1 set

Saat mengajukan
permohonan bisa
dengan fotokopi (fax
dll.) dahulu, dan aslinya
harus diserahkan pada
hari selanjutnya.

3.5cm）

Koseki tohon (shohon) asli
yang diterbitkan dalam 6
bulan terakhir.

1 set

Paspor Umum

Jenis
Dokumen

Baru

Perpanjang

Paspor hilang /dicuri
Perubahan item

Paspor umum

Tiket penerbangan
pulang ke Jepang yang
sudah dikonfirm

Dokumen konfirmasi
penerbangan

Surat keterangan kehilangan atau kecurian
yang asli yang diterbitkan oleh kantor polisi
setempat.

Dokumen lain

Jumlah hari kerja
Biaya pembuatan

１／２

SPLP untuk pulang ke
Jepang

4 hari kerja

4 hari kerja

Bisa pada hari itu juga.
Harap konsultasi
dahulu.

Dibayarkan pada saat pengambilan （Bukan pada saat pengajuan permohonan）

２／２

