VISA JEPANG KONSULAT MEDAN
(Wilayah Yurisdiksi: Aceh Nangroe Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau)

PERSYARATAN:
1. Paspor asli yang masa berlaku lebuh dari 6 bulan dari jadwal kepulangan.
2. Mengisi formulir aplikasi visa secara komputerisasi.
3. Mengisi formulir rincian perjalanan.
4. Pas foto bewarna terbaru, latar belakang putih, ukuran 4,5 x 4,5 = 2 lembar. Foto dicetak di atas kertas foto bermutu
cetak baik dan jelas penampilannya. (Foto tidak boleh menggunakan baju bewarna putih yang senada denga latar
belakang. Telinga dan dahi harus kelihatan. Gigi tidak boleh kelihatan. Tidak boleh mengenakan aksesoris seperti:
Kalung, anting, dan kaca mata).
5. Surat sponsor berbahasa inggris dari tempat pemohon bekerja, berkop surat dan cap perusahaan.
 Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan fotocopy SIUP
& TDP.
 Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas putih polos
dengan di cap toko dan sertakan fotocopy SIUP, TDP, NPWP.
 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.
6. Bukti keuangan 3 bulan terakhir, berupa rekening koran dengan saldo akhir minimal Rp. 30 Juta/orang.
7. Fotocopy KTP.
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
9. Fotocopy Akta Perkawinan (bagi yang sudah menikah), Akta Perceraian (bagi yang sudah bercerai), Akta Kematian
(Jika suami/istri sudah meninggal dunia).
10. Fotocopy Surat Ganti Nama (Jika ada perbedaan nama anatara KTP dan Paspor).
11. Jika anak ikut bepergian dan masih sekolah, maka lampirkan :
 Fotocopy Akta Kelahiran.
 Surat keterangan sekolah berbahasa inggris.
 Kartu pelajar/mahasiswa (Jika ada)
12. Printout reservasi tiket yang sudah di issue.
13. Printout reservasi hotel yang sudah di issue.
CATATAN: Semua dokumen yang dilampirkan wajib menggunakan kertas A4/HVS dan tidak boleh di staples.
Type

Proses

Harga

Single Entry Biasa

07 - 14 Hari Kerja

Rp. 550.000

