
記載例

（中長期在留者用）

1 Diambil dalam waktu 6 bulan terakhir
2 Menghadap ke depan, tanpa topi dan kacamata hitam, 

tanpa latar belakang (foto hitam putih juga bisa dipakai.)
3 Ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3,5 cm 
4 Diambil dengan ekspresi wajah normal
5 Wajah tidak terlalu besar atau terlalu kecil
6 Tidak ada bayangan pada wajah dan latar belakang, foto 
jelas terlihat

× Contoh Foto yang Buruk

Wajah menghadap ke 
samping Memakai kacamata hitam

dan topi

Ada latar belakang

Ekspresi wajah jelas 
berbeda dari biasanya

Ada bayang-bayang Foto sulit dikenali karena
guncangan tangan, dll.

〇 Contoh Foto yang Bagus



Tulislah nama, tanggal lahir, dan 
jenis kelamin sesuai yang tertulis 
pada paspor dan Kartu Zairyu 
Anda. 
Untuk alamat, tulislah dengan 
alamat terbaru yang Anda tinggali 
saat ini, sesuai dengan Kartu 
Zairyu.

Tulislah nomor telepon yang paling 
mudah dihubungi.

Tanggal pada bagian ini diisi dengan 
tanggal penyerahan dokumen, dan 
nama diisi dengan nama pemohon 
dan ditulis sendiri.

Bagi yang ingin melakukan prosedur 
keimigrasian secara daring, jangan 
menulis apa pun pada kedua kolom 
centang ini.

Khusus bagi yang memiliki perubahan 
nama dan sebutan pada register
kependudukannya isilah kolom ini.

Di kolom ini ditulis tentang 
orang yang mewakili 
penyerahan dokumen 
(perwakilan hukum) jika yang 
melakukan pengajuan adalah 
orang yang berusia maksimal 
14 tahun atau orang dewasa 
dalam perwalian (= orang yang 
tidak memiliki kemampuan 
penilaian karena kecacatan 
mental). 
Bukan kolom yang harus diisi 
semua orang.

Pada kolom ini ditulis tentang bagaimana hubungan 
orang yang mewakili penyerahan (perwakilan hukum) 
dokumen ini dengan orang yang melakukan pengajuan. 
Pada contoh deskripsi di sebelah kiri, 
yang mengajukan (=anak): ELIZABETH
perwakilan (=ibu): VICTORIA
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Bagi yang memiliki tanggal 
kedaluwarsa seperti masa tinggal, 
dll., tulislah “Ya” pada kolom ①, 
dan tulislah tanggal yang ada pada 
bagian depan
Kartu Zairyu di kolom ②. 

Penduduk Jangka 
Menengah

①

Di kolom ini, silakan tulis nomor di 
dalam pada   surat 
pemberitahuan nomor pribadi.

Tulislah nama kota tempat tinggal Anda.

②


