
                 

Pengumuman dari Kantor Imigrasi Nagoya 

             (3 Apri 2020) 

Waspada akan Virus Korona terbaru 

Pengumuman dari Kepolisian Perfektur Aichi  

(7 April 2020) 

Bagi Anda yang akan berakhir masa berlakunya SIM 

Sebelum habis masa ber laku SIM Anda mengajukan permohonan ke Driver License Centre  

atau Kepolisian, maka setelah masa ber laku habispun SIM masih ber laku selama 3 bulan.  

Pada masa tersebut, pelaksanaan perkuliahan maupun tes bakat tetap diper lukan seperti   

prosedur perpanjangan biasanya.  

Diperuntukkan 

Mereka yang akan memperpanjang SIM antara 13 Maret~31 Juli  2020.  

Bagi mereka yang sudah mengajukan perpanjangan  masa ber laku sekal ipun, pada masa  

tersebut Ybs. dapat melakukan perpanjangan  masa ber laku kembali .  

Mereka yang sudah terlanjur habis masa berlaku SIM 

Apabila selama masa perpanjangan, Ybs tidak dapat memperpanjang dan SIM -nya mati 

kurang dari 3 tahun, serta apabi la selama masa berakhirnya penyebaran virus corona kurang 

dari 1 bulan, Ybs dapat mendapatkan SIM-nya kembali dengan mendapat pembebasan ujian 

tul is dan ujian praktek.  

Pada kasus ini ,  biaya yang diperlukan mendapat keringanan dibandingkan dengan pada masa 

memperoleh SIM kembali umumnya. Pengajuan prosedurnya,  si lakan hu bungi petugas.  

Detai lnya si lakan hubungi Kantor Kepolisian dimasing-masing wi layah tempat Anda tinggal.  

Untuk mengatasi masalah banyaknya pengajuan i j in tinggal di loket imigrasi ,  bagi orang asing  

yang i j in tinggalnya akan berakhir di bulan Maret, Apri l ,  Mei ,  Juni (t idak termasuk " i j in tinggal  

aktivi tas khusus (waktu persiapan meninggalkan negara Jepang"),  orang asing yang akan  

mengajukan perubahan status i j in tinggal dan perpanjangan status i j in tinggal,  sejak  masa  

berakhirnya i j in tinggal tersebut yang bersangkutan dapat melakukan pendaftaran hingga 3  

bulan terhitung sejak masa ber laku habis.  

Dalam rangka mencegah penyebaran virus, bagi mereka yang tidak mendesak, diharap  

agar tidak datang ke Kantor Badan Imigrasi Dan Manajmen Residen.  

 


