
 

Persyaratan Dokumen Untuk Pengajuan Aplikasi Visa Kunjungan Sementara di 

Makassar 

  

No Urutan Dokumen Keperlua

n Bisnis 

Wisat

a 

Kunjungan 

Keluarga/Te

man 

Tujuan 

lainnya 

Transit 

1. Paspor o  o  o  o  o  

2. Formulir Permohonan visa dan foto terbaru 

yang tertempel 

o  o  o  o  o  

3. KTP asli o  o  o  o  o  

4. Foto kopi Kartu Keluarga. o  o  o  o  o  

5. Foto kopi Akte Kelahiran. o  o  o  o  o  

6. Foto kopi Akte Perkawinan jika suami/isteri 

ikut bersama. 

o  o  o  o  o  

7. a.   Surat ket. dari tempat kerja dan 

SIUP,SITU,NPWP jika pemohon adalah 

pemilik perusahaan atau 

b.   Surat Keterangan dari lurah/camat 

tentang pekerjaannya atau 

c.   Surat Keterangan dari sekolah/univ. 

atau kartu pelajar/kartu mahasiswa asli 

untuk  pelajar/mahasiswa.  

o  o  o  o   

8. Bukti keuangan pemohon seperti Buku 

Tabungan atau Rekening Koran dari Bank, 

jika pemohon yang bertanggung jawab atas 

biaya 

o  o  o  o   

9. Bukti pemesanan tiket pesawat 

pulang-pergi, 

Untuk tujuan Transit, tiket asli dan 

fotokopinya pulang pergi  

o  o  o  o  o  

10. Jadwal kegiatan selama berada di Jepang. o  o  o  o   

11. Dokumen yang berkenaan dengan tujuan 

ke Jepang 

     

 a. Wisata group: Surat Keterangan  o     



dari penyelenggara tour 

 b. Bisnis: SIUP, SITU, NPWP 

perusahaan 

o      

 c. Kunjungan keluarga/teman: 

dokumen bukti hubungan keluarga/teman 

  o    

 d. Berpartisipasi dalam 

konferensi/seminar:   barang cetakan 

   o   

 e. Pengobatan: keterangan dokter 

atau rumah sakit di Jepang 

   o   

 f. Belajar/Kursus singkat: Letter of 

Acceptance dari Universitas 

/Penyelenggara kursus. 

   o   

 g. Transit: memiliki visa Negara tujuan 

utama 

    o  

12. Surat Jaminan dan Surat Alasan 

Mengundang dari Jepang 

o   o    

13. Keterangan mengenai 

penjamin/pengundang 

     

 a. Jika penjamin/pengundang warganegara 

Jepang: 

  o    

  Fotokopi SIM atau paspor       

  Surat keterangan domisili 

(Jyuminho) 

      

  Koseki Tohon jika ada hubungan 

keluarga dengan pemohon 

      

  Jika penjamin yang bertanggung 

jawab atas biaya: Surat Keterangan 

Pembayaran Pajak (Nozei 

Shomeisho) atau Surat 

Pemberitahuan Pajak Tahunan 

(Kakutei Shinkoku Shomeisho) atau 

Surat Keterangan Penghasilan 

(Shotoku Shomeisho) dan Buku 

tabungan  

      

 b. Jika Penjamin/Pengundang Warga 

Negara Asing: 

  o    



  Surat Keterangan Pencatatan 

Domisili (Toroku Gempyo Kisai Jiko 

Shomeisho) atau Residence Card  

      

  Surat Keterangan sebagai 

mahasiswa jika 

Penjamin/Pengundang belajar di 

Jepang atau Surat Keterangan dari 

tempat kerja jika bekerja. 

      

  Foto kopi paspor dan visa Jepang 

Penjamin/Pengundang. 

      

  Jika penjamin yang bartanggung 

jawab atas biaya: Surat Keterangan 

Penghasilan jika bekerja dan buku 

tabungan 

    

 

  

 c. Jika Penjamin/Pengundang dari 

Perusahaan: 

     

  Akte Perusahaan 

Penjamin/Pengundang 

(Tokibotohon) 

o      

Perhatian:  

 Dimohon untuk menyusun dokumen aplikasi permohonan visa sesuai urutan  

 Dokumen tambahan lain akan diminta jika dianggap perlu 

 Untuk Visa Khusus (Visa Belajar/Pelatihan/Bekerja/Menetap dalam Jangka Waktu 

Tertentu) harap menghubungi Kantor Konsuler Jepang di Makassar 

 


