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Dokumen pengajuan permintaan untuk aplikasi pergantian atau perpanjang 

status tempat tinggal 

 

Unduh aplikasi permintaan dari website dibawah dan cek contoh judul  

法務省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱 
いについて」 
< http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri0700026.html > 

 #tolong catat bahwa pengajuan dokumen lain yang mana tidak disebutkan dibawah akan di perlukan 

dalam beberapa kasus. 

 

◆ Bagi Orang Asing Nasional yang mempunyai kesulitan untuk kembali ke 

Negara mereka masing-masing atau ke Negara lain 

( “ Aktifitas yang di pilih (Izin bekerja, 6 bulan)” atau  

“ Aktifitas yang di pilih (izin tidak bekerja, 6 bulan)”  

 

➢ Orang Asing yang berharap untuk bekerja dalam content aktifitas yang sama seperti 

sebelumnya atau berharap untuk bekerja di aktifitas yang berkaitan dengan apa yang 

sebelumnya dilakukan. 

 

※Aktivitas yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya denga maksud bekerja 

yang mana teknik pelatihan magang bisa shift. 

外国人技能実習機構「移行対象職種情報」 

< https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/ > Bahasa : Jepang, Inggris 

※Isi dari pengajuan dokumen sama antara orang asing Nasional bagi siapa yang berharap untuk 

bekerja dalam content aktifitas yang sama seperti sebelumnya dan aktifitas yang berkaitan 

dengan apa telah dilakukan sebelumnya. Namun, dokumen untuk disi berbeda diantara mereka. 

Tolong cek website denga teliti dan unduh setiap masing-masing  dokumen permohonan. 

  

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri0700026.html
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
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[ Orang Asing Nasional yang melanjutkan bekerja yang di terima di organiasi yang sama ] 

- “Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal “ atau “ aplikasi untuk perpanjang untuk 

tetap tinggal “ (di haruskan untuk di foto) 

- Isi dokumen menyatakan bahwa anda mempunyai kesulitan untuk kembali ke Negara anda 

atau ken agar lain ( mislanya, dokumen pernyataan bahwa tidak ada penerbangan dari 

jepang ke Negara anda diakarenkan ada pelrangan dari pihak imigrasi) 

- Pernyataan alasan permasalahan oleh organisasi pengawas atau organisasi penerima 

(Dokumen pernyataan bahwa organisasi penerima mampu untuk 

melanjutkan orang asing nasional dengan isi aktiftas yang sama seperti 

sebelumnya ) 

 

[ Orang Asing luar yang mengganti Organisasi penerima]  

- “Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal “ atau “ aplikasi untuk perpanjang untuk 

tetap tinggal “ (di haruskan untuk di foto) 

- Isi dokumen menyatakan bahwa anda mempunyai kesulitan untuk kembali ke Negara anda 

atau ken agar lain (misalnya, dokumen pernyataan bahwa tidak ada penerbangan dari 

Jepang ke Negara anda diakarenkan ada larangan dari pihak imigrasi) 

- Dokumen kontrak karyawan dengan organisasi penerima 

- Pertanyataan alasan ( detail dijelaskan dibawah) 

 

<Orang Asing Nasional yang diterima bekerja di managemen organisasi yang sama seperti 

sebelumnya > 

• Pernyataan alasan permasalahan dari pengawas organisasi 

• Pernyataan alasan permasalahan dari pengawas organisasi baru atau organisasi 

penerima 

 

➢ Orang Asing Nasional yang berharap mengganti atau memperbaharui status tempat tinggal> 

• “Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal “ atau “ aplikasi untuk 

perpanjangan tetap tempat tinggal” ( mohon di foto) 

• Dokumen pernyataan bahwa anda mempunyai kesulitan kembali ke Negara 

anda atau kenegara lain ( misalanya dokumen pernyataan bahwa tidak 

penerbangan dari jepang ke Negara anda atau kenegara lain dikarena ada 

penolakan dari pihak imigrasi ) 

• Dokumen pernyataan tentang pembayaran untuk tinggal (misalnya 

pembayaran tempat tinggal) 
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◆ Orang Asing yang tidak bisa mengambil teknis tes Nasional dan teknis 

pelatihan magang 

“ Aktifitas yang di pilih ( izin bekerja , 4 bulan)”) 

• Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal (mohon di foto) 

• Dokumen kontrak kerja sebelum prosedur selanjutnya dilaksanakan teknis pelatihan 

magang selesai  

• Pernyataan alasan permasalahan dari penerima organisasi baru    

 

 

◆ Orang Asing Nasional yang berharap untuk melaksankan teknis pelatihan 

magang No.3 
• Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal (mohon di foto) 

• Paspor dan kartu tempat tinggal 

• Transcript sertikat rencana  teknis pelatihan magang dan aplikasi itu 

• Sertifikat pajak tempat tinggal dan pajak pembayaran 

#  poin diatas di terbitkan oleh kantor pusat dimana anda tinggal  

 

◆ Orang Asing Nasional yang tidak mempersiapkan untuk  melaksanakan 

kemampuan bekerja yang spesifik (i) 

(“ Aktifitas yang di pilih ( izin bekerja, 4 bulan)”) 

• Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal ( mohon di foto) 

• dokumen pernyataan alasan kenapa itu membutuhkan waktu untuk di laksanakan 

kemampuan bekerja spesifik (i) di karenakan olehe dampak covid-19 

• Surat jaminan yang di terbitkan oleh organisasi penerima 

• Dokumen kontrak kerja sebelum prosedur dilaksanakan kemampuan pekerjaan spesialis (i) 

telah selesai.  

 

◆ Orang Asing yang mempunyai kesulitan untuk tetap mengambil pelatihan 

magang karena penurunan  pengelola di organisasi penerima 
• Aplikasi untuk mengganti status tempat tinggal (mohon di foto) 

• Pernyataan alasan diterbitkan oleh organisasi penerima 
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• Dokumen kontrak pekerjaan 

• Dokumen yang berkaitan dengan pembayaran upah di terbitkan oleh organisasi penerima 

• Penjelasan teknis pelatihan magang di terbitkan oleh organisasi pengawas atau organisasi 

penerima 

 

Unduh dokumen dari website di bawah  

法務省「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に 

対する雇用維持支援」 

< https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri1400008.html> 

• Referensi 

法務省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取

扱いについて」＜

<http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html＞  

https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri1400008.html

