
PERSYARATAN VISA JAPAN
Paspor Biasa

1. Paspor masa berlaku min. 9 bln terakhir + Paspor Lama
2. Pas foto terbaru berwarna 4,5 cm x 4,5 cm = 2 lembar è background putih & telinga terlihat
3. Surat Sponsor dr Perusahaan
4. Surat Ijin Suami (jika tidak ikut bepergian, serta lampirkan copy KTP Suami)
5. Copy Bukti Keuangan min. 3 bulan terakhir (Rekening Koran / tabungan)
6. Copy KTP
7. Copy Akte Nikah
8. Copy Surat Ganti Nama (jika ada)
9. Copy Kartu keluarga
10.Copy Akte Lahir Anak + Kartu Pelajar / Surat Keterangan Sekolah
11.Copy SIUP (jika ada)
12.Print Out Tiket
13.Bookingan Hotel
14.Mengisi form visa & form itinerary (terlampir)

Paspor Chip / E-Passport

1. Paspor CHIP masa berlaku min. 7 bln terakhir
2. Paspor Lama atau Foto Copy KTP
3. Mengisi form visa waiver (terlampir)

CATATAN :

1. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja.
Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka dicantumkan nama dan status orang
tersebut.

* Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan
fotocopy NPWP dan SIUP.

* Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas
putih polos dengan di cap toko dan sertakan fotocopy NPWP dan SIUP.

* Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak yang dapat
membuktikan hubungannya.

* Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte nikah anak dan akte kelahiran
anak yang dapat membuktikan hubungannya.

* Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditanda tangani sendiri.
2. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan :

* Fotocopy kartu pelajar
* Fotocopy akte kelahiran
* Surat keterangan dari Sekolah asli

3. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon (no. telepon rumah harus ada) +
formulir jadwal perjalanan jangan lupa diisi lengkap dengan nama hotel dan alamatnya. Untuk anak
yang belum mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya. Foto wajib di tempel
langsung di formulir tersebut, untuk menghindari kesalahan penempelan foto



4. Untuk semua dokumen baik formulir visa Jepang HARUS menggunakan kertas ukuran A4 dan
TIDAK BOLEH di setples di setiap lembar dokumen yang akan di submit ke kedutaan.
5. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap.
6. Untuk Visa Bisnis harus ada undangan diatas kop surat perusahaan dari Jepang.
7. Untuk masa berlaku visa dimulai dari tanggal issue visa, masa berlaku visa 3 bulan maka
diperbolehkan tinggal di Jepang selama 14 hari.
8. Visa dapat atau ditolak uang tidak kembali.
9. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya.
10. Harga visa dan persyaratan dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu sesuai dari Kedutaan.
11. Untuk passpor kosong/baru Asia atau usia masih muda, proses visa bisa lebih lama, bisa diminta
kekurangan dok atau direject. Jika visa disetujui, tidak menjamin dapat masuk negara Jepang, tetapi
ada kemungkinan di deportasi, terusatama untuk passport yang masih blank. Bagi anak berusia
dibawah 18th, kedua ortu juga ikut menandatangani lembar form aplikasi. Dan lampirkan surat sponsor
+ copy KTP kedua ortu nya.
12. Tidak semua paspor keluaran Imigrasi Daerah dapat mengajukan visa Japan di Kedutaan Japan
Jakarta, berikut Passport keluaran daerah yang dapat mengajukan visa Japan di Jakarta (untuk wilayah
selain dibawah ini bisa di cek di website) : Jakarta, Bandung , Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak
(kal-bar), Palangkaraya, Palembang (sum-sel), Lampung, Bengkulu, banten, jawa barat, jawa tengah.
13. Selain wilayah tersebut diatas, harus buat Visa Jepang di Kedutaan Jepang Surabaya, Medan, Bali,
dan ujung PandangNama dan Tanggal Kelahiran (dd-mmm-yyyy) HARUS SAMA di Paspor dan KTP,
jika beda diharuskan melampirkan akte lahir dan ganti nama.
14. Untuk anak dibawah 18 Tahun, Orang Tua HARUS membuat Surat Keterangan diatas materai
6000 yang menyatakan bahwa Anak bepergian dengan Orang Tua dan sebutkan tanggal
Keberangkatan dan tanggal Kepulangan.

Ketentuan Photo & Konfirmasi Hotel :

1. Tidak Boleh Pakai Make Up
2. Tidak Boleh Pakai Soflen
3. Tidak boleh pakai Hijab bermodel . Hijabnya harus yang polos
4. Tidak boleh pakai bando dan jepitan rambut

5. Harus ada nama applicant di reservasi atau konfirmasi hotel
6. Harus ada tanggal check in dan check out
7. Harus ada Nama Hotel, Alamat Hotel dan No. Telp Hotel
8. Harus melampirkan seluruh reservasi hotel sesuai tiket



Contoh :

01JUL CGK – HND

10JUL KIX – CGK

Tamu ke Tokyo tgl 01 - 03 Jul,maka hotel yang dilampirkan adalah

Hotel di Tokyo periode 01 – 03 Jul

Hotel di Matsumoto periode 03 – 04 Jul

Hotel di Takayama periode 04 – 05 Jul

Hotel di Osaka periode 05 - 10 Jul

MASA KERJA : 7 HARI KERJA (HARI SABTU,MINGGU / HARI LIBUR NASIONAL TIDAK
TERHITUNG)

SYARAT & KONDISI:
 Biaya dan persyaratan visa dapat berubah sewaktu waktu mengikuti kurs, harga dan kebijakan

dari pihak kedutaan.
 Sesuai ketentuan dari Kedutaan biaya visa tetap dibayarkan walaupun visa ditolak.

SINGLE 700.000

MULTIPLE 1.200.000

WAIVER 200.000


