
Support prosedur konversi SIM Luar Negeri menjadi 

SIM Jepang.

※応募者多数の場合は、選考を行います

Para pemegang SIM (Surat Izin Mengemudi) luar negeri dapat merubah SIM Luar Negeri

menjadi SIM Jepang di SIM center kepolisian Jepang di tiap prefektur. Tohoku Fukushi

College memberikan support total untuk proses konversi dari SIM Luar Negeri menjadi SIM

Jepang dari proses reservasi sampai prosedur pendaftaran.

Untuk tanggal pendaftaran diperlukan reservasi terlebih dahulu. 

Alur Prosedur

② Test Pengetahuan – Ketrampilan ( diperlukan reservasi hari

berikutnya : Biaya test 4.000 yen) 

・Test pengetahuan peraturan lalu lintas : dapat juga melalui telepon.

・Test ketrampilan mengemudi : Praktek mengemudi di lapangan di

dalam arena SIM center. 

③ Lulus Proper Test

① Penyerahan dokumen pendaftaran – Interview

SIM center Propinsi Miyagi TEL : 022-373-3601 (line internal 275)

Waktu penerimaan telepon : 3.00 PM～ 5.00 PM (Hari Kerja)

Lulus tes ketajaman penglihatan (> 0,7 Untuk kedua mata)

④ Lulus (test) Pengetahuan – Ketrampilan

⑤ Pembuatan SIM - Pengiriman

(biaya pengiriman 2.050 yen) 



Waktu dan tempat pendaftaran

Dokumen yang diperlukan – Syarat pendaftaran

Waktu

Senin～ Jumat ( Selain Sabtu, Minggu dan Hari Besar, Awal & 

Akhir tahun ) 

Pukul : 13：00～13：30 ( tepat waktu )

Tempat

Miyagi SIM Center 1st floor Examination Office 11

Kode Pos〒981-3117  Miyagi – Sendai - Izumi – Takanazaka-

Takakura 65 GoogleMap

Dokumen yang 

diperlukan

untuk

pendaftaran

◼ SIM Luar Negeri

Apabila tanggal perolehan SIM Luar Negeri tidak jelas, perlu Sertifikat Riwayat

Mengemudi.

◼ Translate SIM Luar Negeri : dapat diterbitkan oleh JAF

◼ Resident’s Card  ( Kurang dari 6 bulan sejak tanggal penerbitan

kewarganegaraan atau domisili terdaftar, tidak tertulis My Number, 

Kebangsaan terdaftar ) ※ Tidak berlaku fotocopy

◼ Passport

◼ Pas Photo 1 lembar ( Ver. 3 cm, Hor 2.4 cm ) 

◼ Sertifikat tanda belajar di Sekolah Mengemudi di Vietnam

※ Bahasa Vietnam

◼ Lain lain , Medical Check Up Report

Syarat

pendaftaran

◼ Memiliki SIM Luar Negeri yang masih berlaku.

◼ Setelah mendapatkan SIM Luar Negeri, secara keseluruhan

telah tinggal selama > 3 bulan di negara tersebut. 

※ Apabila tidak dapat dicek di passport, mungkin akan diperlukan Sertifikat

akademik, sertifikat kerja atau sertifikat pajak.

Catatan

◼ SIM Internasional (diterbitkan hanya oleh negara konvensi Jenewa) 

※ Karena negara Vietnam bukan negara konvensi Jenewa, konvensi

Wina, maka tidak bisa diterbitkan SIM Internationa di Jepang. 

Mengenai translate Bahasa Jepang SIM Luar Negeri
[Translate bahasa Jepang] untuk SIM Luar Negeri adalah salah satu dokumen yang 

diperlukan pada saat pendaftaran konversi SIM Luar Negeri. JAF menerima dan 

menerbitkan translate di seluruh cabang Nasional. 

① Permohonan translate dapat didownload dari Website JAF 

② Copy bolak balik SIM Luar Negeri (Berwarna, pembesaran 150%) 

③ Pos tercatat 3000 Yen + biaya pengiriman kembali 500 Yen, lampirkan bersama

dokumen di atas dan dikirim melalui pos tercatat. 

④ Dalam waktu sekitar 1 minggu surat permohonan translate akan sampai.

https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-
to-japanese-license



開催日程

Mengenai latihan mengemudi untuk test ketrampilan.

Pendaftaran

Reservasi ke Asosiasi Keselamatan Lalu Lintas Prov.Miyagi (dapat

dibatalkan).

◼ Pendaftaran agar dilakukan oleh Orang yang bersangkutan. 

※ Untuk orang asing dapat menggunakan alat bantu atau

diwakili orang yang bisa bahasa Jepang.

TEL： Senin – Jumat : 09:00 – 16.00

Waktu latihan

◼ Setiap bulan tiap Hari Minggu, minggu ke 2 & Ke 4.

※ Bulan Agustus dan bulan Desember – Maret tidak dibuka.

◼ Waktu Buka

10:00 – 15:00 ※ Penerimaan sampai 30 menit sebelumnya.

Orang yang dapat

mengikuti latihan

◼① Orang yang ingin mendapatkan SIM

◼② Orang yang ingin memperbarui SIM untuk bisa

konversi SIM Internasional

◼③ Ingin meningkatkan skill untuk mendapatkan SIM.

◼④ Pengemudi lansia yang ingin megecek skill.

◼⑤ Lain lain untuk keperluan pengecekan skill.

※ Orang diatas harus sudah berusia > 18 tahun

※ Adapun untuk① & ② perlua disertai instruktur yang 

memiliki lisensi > 3 tahun.

Kendaraan untuk

latihan

◼ Dibatasi hanya untuk kendaraan biasa (truck tidak diizinkan)

◼ Kendaraan dengan asuransi wajib dan asuransi sukarela

※ di kantor layanan SIM Center tidak meminjamkan kendaraan.

Biaya dan waktu

◼ Periode waktu 1 jam (50 menit) Mobil biasa 2500 Yen

※ Pada dasarnya 1 hari dibatasi 2 jam, tetapi apabila kondisi kosong

bisa sampai 4 jam.

・Periode 1 Jam 10:00 ～ 10:50

・Periode 2 Jam 11:00～ 11:50

・Periode 3 Jam 13:00～ 13:50 

・Periode 4 Jam 14:00～ 14:50

※ tiap periode 1 jam bisa ganti unit atau tetap unit yang sama.

Test 

Pengetahuan 

(test tulis)

Menjawab dengan benar minimal 7 dari 10 pertanyaan  akan dapat  

maju ke test ketrampilan. 

※ Sekali lulus Test tulis, dapat  berlaku berikutnya (Berlaku 6 bulan). 

※ Test soal dengan bahasa ibu.

Test 

Ketrampilan

Menggunakan tempat di SIM Center Miyagi, metode penilaian dari 

100 point dan berlaku pengurangan nilai.  

※ Biaya test 4000 Yen (Meskipun hanya Ujian praktek biaya tetap 

4000 Yen) 

※ Hanya Peserta dan Penguji 

※ Test di atas pada dasarnya dilakukan di hari kerja setiap hari,

tetapi perlu reservasi. 

Mulai dari  pukul 13：00 ～

Test Pengetahuan dan Ketrampilan.



Biaya support prosedur konversi

Contact Telp.

受験申込はこちらからも受け付けております

022－256－

1931

TE
L

090－9104－
2698（担当：中

川）

携帯

Biaya Total Support : 250.000 Yen (termasuk pajak)
Dari  tanggal pendaftaran sampai sesi test kira-kira 2 bulan ( Support selama 6 hari) 

※ Ada kondisi adanya biaya tambahan untuk biaya transport dan biaya tambahan latihan.

Isi Support

〇 Pengecekan dokumen yang diperlukan – Support persiapan

〇 Persiapan ujian dan interview – Support pendampingan hari H.

〇 Edukasi awal latihan untuk test pengetahuan dan ketrampilan. 

Interpreter
Apabila ada permintaan interpreter bahasa yang diinginkan dapat di

layani dengan biaya tambahan.

Penjemputan Ada biaya tambahan

TEL : 022-256-1931  (Hari kerja 09:00 ~ 18:00) 

Click here to apply


