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Ⅴ- 3  Izin Mengemudi 
Anda membutuhkan SIM untuk mengendarai mobil atau motor di Jepang. Pada saat mengendara, SIM harus 

dibawa, surat KIR juga harus dibawa di dalam kendaraan. 
 
1. Izin Mengemudi Internasional 

Bila Anda mempunyai SIM Internasional dan telah disahkan oleh perjanjian Genova, Anda dapat mengemudi 
di Jepang. Tetapi jangka waktunya adalah dari tanggal mendarat di Jepang selama 1 tahun atau jangka waktu 
penggunaan SIM Internasional habis. SIM Internasional tidak dapat diperbarui di Jepang. Bila Anda akan tinggal 
di Jepang lebih dari 1 tahun, ubahlah menjadi SIM Jepang.  
 

2. Pengubahan Izin Mengemudi Negara Asing 
  Apabila anda memiliki SIM negara asing, dan sejak mendapat SIM tersebut anda tinggal lebih dari 3 bulan di 
negara itu (cap paspor dan dokumen imigrasi diperlukan untuk membuktikan lama tinggal). Anda dapat 
memperoleh SIM Jepang yang sejenis, tanpa harus mengikuti sebagian ujian tertentu. 

Permohonan SIM dapat diajukan ke Komite Keselamatan Publik yang berwenang di tempat tinggal anda 
(termasuk tempat berada juga). Di wilayah Osaka, Pusat Ujian Izin Mengemudi Kadoma dan Pusat Ujian Izin 
Mengemudi Komyoike.  

Prosedurnya adalah “pemeriksaan dokumen” dan “pertanyaan melalui wawancara” dilanjutkan dengan 
“pemeriksaan pengetahuan” dan “keahlian teknik mengemudi”. Bila dianggap tidak ada masalah untuk 
mengemudi, sebagian ujian SIM (“ujian pengetahuan tertulis”, “ujian keahlian teknik mengemudi”) bisa 
dibebaskan. 
 
Persyaratannya adalah:  
1. SIM dari negara asal (apabila tidak ada tanggal pemberian, memberikan keterangan surat tentang tanggal 

pemberian) 
2. Fotokopi SIM dari negara asal, bolak balik 
3. Surat keterangan terjemahan SIM negara asing ke dalam bahasa Jepang (terjemahan dari konsulat di Jepang 

atau JAF (Japan Automobile Federation)) <Japan Automobile Federation, Kantor Pusat Kansai, Cabang 
Osaka  072-645-1300> 

4. Paspor (bila diperbarui, perlu paspor yang lama juga) 
5. Fotokopi paspor 
6. Fotokopi Daftar Penduduk(Juuminhyou) yang didalamnya tertera kewarganegaraan pemiliknya.(Bagi orang 

asing yang belum terdaftar sebagai penduduk,  dapat menyerahkan paspor dan surat yang menjelaskan 
bahwa Anda menetap di tempat yang akan Anda daftarkan surat ijinnya.) 

7. Foto 1 lembar (ukuran tinggi 3cm×lebar 2.4cm, fotonya diambil dalam 6 bulan terakhir, tidak bertopi, 
menghadap ke depan, diambil atasan dari dada dan latar belakangnya kosong) 

8. Alat Tulis (pene pelor hitam atau biru) 
9. Biaya Pendaftaran 
 Selain dokumen di atas, dapat juga diminta dokumen lainnya. 

*”Pemeriksaan pengetahuan” dapat diikuti dalam Bahasa Jepang, Inggris, Korea, Cina, Spanyol, Portugis, 
Persia, Rusia, Tagalog, Thai dan Vietnam.. Untuk lebih lanjut hubungilah ke Pusat Ujian Izin Mengemudi 
Kadoma atau Pusat Ujian Izin Mengemudi Komyoike.  
 
3. Cara Mendapat SIM Baru Jepang 
Untuk mendapat SIM baru di Jepang, ada dua cara selanjutnya. 
・ Di Pusat Ujian Izin Mengemudi, mengikuti “pemeriksaan fisik”, “ujian pengetahuan tertulis” dan “ujian 

keahlian teknik mengemudi”. Setelah lulus ujian tersebut, mengikuti “kuliah penataran”. “Ujian pengetahuan 
tertulis’ dapat diambil dalam Bahasa Inggris, Mandarin, dan Portugal.  

・ Belajar di “Sekolah Mengemudi”, setelah lulus “ujian keahlian” di sana, mengikuti dan lulus “pemeriksaan 
fisik” dan “ujian pengetahuan tertulis” di Pusat Ujian Izin Mengemudi. Biayanya berkisar ¥ 200,000 ~ 
300,000. 

 
Pusat Ujian Izin Mengemudi 

Pusat Ujian Izin Mengemudi Kadoma  
23-16 Ichibancho, Kadoma-shi 
Dari Stasiun “Furukawabashi” jalur kereta Keihan, naik bus Keihan dan turun di halte “Menkyo Shikenjo” 
Dari Stasiun “Furukawabashi” jalur kereta Keihan, jalan kaki 20 menit (1.5km) 
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 06-6908-9121 
Pusat Ujian Izin Mengemudi Komyoike  

5-13-1 Huseyacho, Izumi-shi 
Dari Stasiun “Komyoike” jalur Senboku-kosoku-tetsudo, jalan kaki 5 menit (400m) 
 0725-56-1881 

   

4. Penterjemahan SIM Negara Asing   
Japan Automobile Federation (JAF) melayani penterjemahan SIM negara asing (perlu biaya). Ada kalanya, 

petugas yang dapat berbahasa Inggris berada di sana. Saat mengajukan permohonan penterjemahan, anda harus 
membawa SIM negara asing yang masih berlaku. 
 

Japan Automobile Federation (JAF), Kantor Pusat Kansai, Cabang Osaka 
2-1-5, Nakahozumi, Ibaragishi (Dari Stasiun “Ibaragi” jalur JR, jalan kaki 19 menit) 
 072-645-1300 
URL http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm 

  

5. Peraturan Mengemudi di Jepang  
   Anda dapat membeli “peraturan mengemudi” (Rules of the Road) di Japan Automobile Federation (JAF). 
Tersedia terjemahan dalam Bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, dan Mandarin. 
      URL  http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.htm 
 
  
 
 
 


