
Cara masuk ke Jepang yang sedang dalam situasi
melawan infeksi covid-19 bagi mahasiswa asing

Berikut ini adalah informasi per tanggal 1 November 2020.
Harap pastikan untuk menghubungi instansi penerima seperti sekolah karena detailnya akan bervariasi tergantung pada 
waktu dan situasinya.



Step 1. Apa yang harus dilakukan di negara
Anda sendiri



①Menyerahkan surat persetujuan untuk 
memberikan informasi lokasi

・Judul dokumen:

"Persetujuan tentang pemberian informasi lokasi"

・Cara untuk mendapatkan dokumen:

Mendapatkannya dari sekolah.

・Alamat pengiriman dokumen:

Lembaga penerima seperti misalnya sekolah

・Alasan pengumpulan dokumen:

Hal ini dibuat berdasarkan keterangan yang bisa di lihat

di halaman selanjutnya [②Mengurus visa pelajar] bagian

[Surat Kontrak] poin 2 - (1) - ス

Sample



②Mengurus visa pelajar
・Silakan mengurus visa pelajar di kedutaan 
atau konsulat Jepang di negara Anda sendiri.

・Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan 
visa pelajar adalah

sebagai berikut.

1) Aplikasi sertifikat (disertai foto)

2) Paspor

3) Sertifikasi status ijin tinggal

4) Surat penerimaan dari sekolah

5) Dua salinan surat kontrak

Pastikan untuk memeriksa yang diperlukan ke
kedutaan setempat.

Penjelasan lebih 
rinci ada di 
halaman 
berikutnya



Sertifikasi status ijin tinggal (salinan)surat kontrakSurat penerimaan dari sekolah

Sample

Ikrar ini adalah dokumen yang dibuat oleh lembaga / organisasi penerima seperti sekolah kepada 
pemerintah Jepang sebagai bukti bahwa sekolah akan melacak pergerakan imigran yang datang ke Jepang.
URL: https://www.mofa.go.jp/files/100135223.pdf



③Pemantauan kesehatan selama 14 hari 
sebelum keberangkatan

・Mohon untuk mencatat suhu badan 
selama 14 hari sebelum memasuki Jepang.

・Jika Anda mengalami gejala covid-19 
seperti demam (37,5 °C atau lebih tinggi), 
gangguan pernapasan, atau rasa tidak enak 
badan, batalkan perjalanan Anda.



④Memesan tiket pesawat

・Sebisa mungkin pilihlah pesawat yang 
mendarat di pagi hari .

・Setelah tes PCR di bandara, 
kemungkinan besar Anda bisa masuk ke 
negara itu pada hari yang sama.



⑤ Akuisisi "Sertifikat pemeriksaan COVID-19"

・Judul dokumen

"Sertifikat pemeriksaan COVID-19"

・Cara mendapatkan dokumen (unduh)

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

・Setelah masuk waktu 72 jam sebelum masuk Jepang, harap 
periksa di rumah sakit di negara Anda sendiri.

・Pastikan untuk menggunakan sertifikasi yang ditentukan.

Sertifikasi tersebut harus ditandatangani atau distempel oleh 
dokter.

・Dokumen ini akan diserahkan di bandara Jepang.



⑥Harus masuk asuransi kesehatan swasta

・Masuklah asuransi kesehatan swasta.

・Harap menyiapkan dokumen yang 
dapat membuktikan bahwa Anda 
memiliki asuransi kesehatan swasta.

・Jika Anda sudah memiliki asuransi 
kesehatan umum Jepang, asuransi
kesehatan swasta bersifat opsional.



⑦Meng-install aplikasi konfirmasi kontak

・Silakan meng-instal aplikasi konfirmasi
kontak fisik (COCOA).

・Akan ada pemeriksaan untuk melihat 
apakah aplikasi sudah terpasang saat 
Anda memasuki Jepang.

（URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/residence_truck.pdf 
"Mengenai Prosedur Tempat Tinggal" pada halaman 19 dan 22 ）



⑧Memg-instal aplikasi peta

・Silakan meng-instal aplikasi peta

・Informasi lokasi perlu dicatat selama 
14 hari setelah memasuki Jepang.

・Akan ada pemeriksaan untuk melihat 
apakah aplikasi sudah terpasang saat 
Anda memasuki Jepang

（URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/residence_truck.pdf
"Mengenai Prosedur Tempat Tinggal" pada halaman 19 dan 23 ）



Membuat daftar hal-hal yang dapat dilakukan di 
negara Anda sendiri

□ ①Menyerahkan surat persetujuan untuk memberikan informasi lokasi

□ ②Mengurus visa pelajar

□ ③Pemantauan kesehatan selama 14 hari sebelum keberangkatan

□ ④Memesan tiket pesawat

□ ⑤Akuisisi "Sertifikat pemeriksaan COVID-19"

□ ⑥Harus masuk asuransi kesehatan swasta

□ ⑦Meng-install aplikasi konfirmasi kontak

□ ⑧Memg-instal aplikasi peta

Kalau semua 
terpasang ☑, 
berarti persiapan 
sudah OK!



Jangan lupakan ini!
－memeriksa daftar dokumen

yang akan dibawa ke Jepang－

□ paspor

□ "Surat perjanjian"

□ "Surat penerimaan sekolah"

□ "Sertifikat pemeriksaan untuk COVID-19"

□ Dokumen yang dapat membuktikan telah masuk asuransi kesehatan

□ Dokumen yang dapat membuktikan telah masuk asuransi kesehatan

・・・ http://www.moj.go.jp/content/001293686.xlsx



Step 2. Yang harus dilakukan di dalam pesawat



① Mengisi kuesioner
・Judul dokumen:

"QUESTIONNAIRE" (KUESIONER)

・Silakan mengisi kuesioner karena akan dibagikan 
di dalam pesawat.

・Di bagian "Alamat Kontak di Jepang", masukkan 
informasi seperti sekolah yang menerima Anda.

・Jika Anda ada pertanyaan tentang cara pengisian, 
silakan menanyakannya kepada CA.



Step 3. Apa yang harus dilakukan saat tiba di Jepang?



Apa yang harus dilakukan setelah turun dari pesawat



①Tes PCR

・Menjalani tes PCR di bandara.

・Dibutuhkan 2 jam hingga 2 hari untuk mendapatkan hasilnya.

・Jika Anda tidak mendapatkan hasilnya pada siang hari, Anda 
akan dipindahkan ke hotel yang ditunjuk pemerintah atau 
akomodasi yang ditunjuk sekolah.



②Kirimkan dokumen yang diperlukan ke bagian 
karantina bandara

Harap menyerahkan dokumen berikut ke bagian karantina bandara.

1） Surat Perjanjian

→ Yang Anda terima dari sekolah, dll.

2） Sertifikat pemeriksaan untuk COVID-19

→ Mohon mendapatkannya di rumah sakit sebelum datang ke Jepang.

(menggunakan formulir yang diterima dari sekolah, dll.)

3） "QUESTIONNAIRE" (KUESIONER)

→ Yang dibagikan di dalam pesawat.



③Imigrasi → Ambil bagasi Anda

・Setelah Anda menerima hasil tes PCR,
menuju ke bagian imigrasi.

Silakan instal aplikasi SNS "LINE".

・Setelah dari bagian imigrasi, Anda dapat 
mengambil bagasi Anda.



④Transfer dari bandara ke akomodasi

・Anda tidak dapat menggunakan transportasi umum seperti kereta 
api, bus, dan taksi.

・Silakan berkonsultasi dengan sekolah Anda tentang transportasi.



⑤Masa karantina 14 hari

• Selama 14 hari dari hari setelah memasuki Jepang, Anda harus menghindari 
kontak fisik dengan orang yang tidak dikenal dan tidak boleh keluar rumah.

• Harap tinggal di fasilitas (hotel, apartemen mingguan, dll.) Di mana Anda
dapat mengurus diri di kamar pribadi, kamar mandi, dan toilet satu per satu.
Jika ada fasilitas bersama seperti dapur di luar kamar pribadi, mohon tidak
menggunakan fasilitas bersama.

• Harap jangan menggunakan restoran.



⑥Pemeriksaan kesehatan selama 14 hari

・Pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap
hari selama 14 hari

・Sekolah yang menerima Anda wajib
melaporkan informasi kesehatan Anda 
kepada pemerintah Jepang selama 14 hari.

・Bawalah termometer untuk mengukur suhu 
tubuh Anda setiap hari.

Sample



⑦Anda dapat ikut berpartisipasi di kelas mulai hari 
ke-15 setelah memasuki Jepang

・Terima kasih banyak untuk semua mulai dari 
persiapan sebelum masuk Jepang hingga 
menunggu 14 hari setelah masuk Jepang.

・Selamat menikmati studi dan kehidupan di 
Jepang sambil tetap berhati-hati terhadap virus 
corona.


