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Biro Imigrasi 

 

Mengenai perpanjangan jangka waktu untuk penerimaan aplikasi dan 

pengambilan hasil pemeriksaan aplikasi (seperti penerbitan kartu 

residensi) 

 

〇Perpanjangan jangka waktu penerimaan aplikasi 

 

Sesuai dengan kondisi sekarang terkait adanya dampak infeksi virus 

Corona jenis baru, sebagai tindak penanganan mencegah kemacetan di 

antrean loket imigrasi untuk urusan aplikasi residensi, kami akan 

memperpanjang jangka waktu penerimaan aplikasi untuk pengurusan 

mengganti status residensi atau memperpanjang masa izin tinggal dari 

warga negara asing (tidak termasuk warga negara asing dengan status 

“Kegiatan Khusus dengan kategori persiapan pulang ke negaranya”) yang 

akan habis masa tinggal pada bulan 3, 4, 5, 6atau 7 (lihat catatan) sampai 3 

bulan berikutnya dari hari terakhir masa berlaku izin tinggal. 

 

(Catatan) Termasuk warga negara asing yang perlu aplikasi permohonan status izin 

tinggal pada bulan 3, 4, 5, 6 atau 7 seperti misal orang yang lahir di Jepang. 

(Catatan) Mohon memperhatikan bahwa setelah habis masa residensi Anda tidak bisa 

keluar dengan izin re-entry atau izin re-entry khusus. 

 

〇Perpanjangan jangka waktu pengambilan hasil pemeriksaan aplikasi 

 

Untuk warga negara asing yang sudah mempunyai kartu residensi dan 

sudah mengajukan aplikasi untuk mengganti status izin tinggal atau 

memperpanjang masa izin tinggal (jangka menengah dan jangka panjang), 

masa waktu pengambilan hasil pemeriksaan aplikasi (seperti penerbitan 

kartu residensi dan lain-lain) biasanya maksimal 2 bulan setelahnya 

terhitung dari hari terakhir masa izin tinggal, tetapi kali ini akan 

diperpanjang tambah 3 bulan. 



 

Kami mohon supaya tidak datang ke kantor imigrasi jika tidak ada hal yang mendesak 

dikarenakan untuk mencegah penyebaran infeksi. 

               

（日本語） （English） （简体中文） （繁体中文）  （한국） （BahasaIndonesia） 

           

（Tiếng việt）（Tagalog） （Portuges） （नेपाली） 

 

  

 

【Pemberitahuan dari kantor imigrasi Tokyo】 

Pada saat ini pihak kantor imigrasi Tokyo membatasi jumlah orang yang 

bisa masuk dari sisi pandang pencegahan penyebaran infeksi. Mohon maaf 

sebelumnya karena kemungkinan Anda harus nunggu di luar sebelum bisa 

masuk kantor Imigrasi. 

Informasi terkait penyakit infeksi Corona virus dibagikan di website ini 

（Website Kementerian Hukum） 


