
Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi 

Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul 10:00～15:40

 

 

  

  

■ Petugas：Biro Imigrasi Daerah Takamatsu   

(Petugas Koordinasi untuk Penerimaan Warga Asing)  

  

■ ≪Contoh Konsultasi≫ 

・ Prosedur Kerja WNA. 

・ Pekerja Keterampilan Khusus (Tokutei Ginou)  

・ Ganti atau perbarui status kependudukan. 

・ Status Penduduk Tetap , Naturalisasi 

・ Terkait COVID-19 ( Tindakan Khusus Aturan Keluar Masuk Jepang ). 

 

 
 

■ Petugas：Staff Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi  

■ ≪Contoh Konsultasi≫ 

  ・Belajar Bahasa Jepang ・Cara dapat SIM    ・Keamanan Masyarakat 

 ・Pajak   ・Pendidikan  ・Pernikahan – Perceraian      

・Membesarkan anak     ・Bencana alam 

 ・Rumah tinggal    ・Pertukaran Budaya Internasional dsb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県
こ う ち け ん

外国人
が い こ く じ ん
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せ い か つ
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そ う だ ん

センター(ココフォーレ) 
（Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi） 

〒780-0870  Kochi-shi Honmanchi ４－１－37 Marunouchi building 1st floor 

Tel: 088-821-6440 Fax: 088-821-6441 

E-mail :consultation@kccfr.jp  https://kccfr.jp 

Hari kerja : Senin-Sabtu 09:00-17:00 
 
＊ Kocoforre dikelola oleh KIA(Badan Usaha untuk Kepentingan Umum Asosiasi Internasional Kochi )dengan amanat 

 dari Prefektur Kochi 

 

 

≪Cara Daftar≫ 

Pendaftaran melalui 「Google Form」、 

bisa juga dengan mengisi Form yang ada 

di halaman belakang、dan dikirim melalui 

e-mail, fax, atau pos kami tunggu s.d 

Selasa, 2 Agustus 2022.  

 

 

 

Konsultasi Mengenai Status Kependudukan 

Peserta 

Tempat：Shimanto Shiyakusho lt.3 ruang rapat no. 303 & 304 

       （Kochi-ken, Shimanto-shi, Nakamura Ohashi-doori 4－10) 

Konsultasi Mengenai Kehidupan bagi Masyarakat Asing 
(Konsultasi selain mengenai Status Kependudukan） 

Biro Imigrasi beserta Kocoforre menerima pelayanan konsultasi. Mari bergabung dengan kami. ＜インドネシア語＞ 

Konsultasi Daerah 

Kami buka di 

Kota 

Shimanto!! 

【Penyelenggara】  Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi  

【Didukung oleh】  Kota Shimanto 

Pemilik usaha di dalam prefektur, staf pemerintah daerah, Masyarakat asing, masyarakat Jepang yang 

berinteraksi dengan masyarakat asing, dll.  【Durasi Konsultasi : 40 menit per orang / grup】 

Google Form ☞ 



FORM PENDAFTARAN  

Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi ( Kocoforre )  

Konsultasi Daerah  Jumat, 5 Agustus 2022 

Shimanto Shiyakusho Lantai 3  

Sillakan centang （√） jenis konsultasi yang diinginkan. Boleh memilih keduanya ！ 

（ ）“Konsultasi mengenai status kependudukan” silahkan mengisi form 

（ ）“Konsultasi tentang kehidupan bagi masyarakat asing”  

     silahkan mengisi form hanya bagi yang ingin reservasi  

Silakan menuliskan isi konsultasi Harap lingkari jam yang diinginkan 

  10:00～10:40 

 10:50～11:30 

 11:40～12:20 

 13:20～14:00 

 14:10～14:50 

 15:00～15:40 

 Jam berapapun bisa 

※Bagi klien yang telah reservasi, akan kami hubungi setelah mengkonfirmasi isi konsultasi. Urutan konsultasi disesuaikan dengan urutan reservasi. Ada 

kemungkinan untuk menjelaskan isi konsultasi pada institusi lain sesuai dengan kebutuhan pada isi konsultasi. 

 

＜ Pribadi ＞ 

Nama 
 

Alamat 
 

Status Kependudukan  

※Warga Negara Jepang tidak 

perlu mengisi 

 

Bahasa 

Silakan centang （√） bahasa 

yang diinginkan 

（ ）Jepang         （ ）Inggris        （ ）Lainnya（               ） 

※Untuk konsultasi dengan bahasa asing, ada kemungkinan akan kami tangani dengan bantuan telepon layanan 

penerjemah. 

No. Telepon & Email 
telp: email: 

＜ Badan usaha ,dsb ＞ 

Nama Badan Usaha 
 

Jenis Usaha 
 

Alamat 
 

Nama 

(staff yang akan konsultasi) 
 

No. Telepon & Email 
telp: email: 

■Pada hari tersebut, anda bisa menggunakan lahan parkir dari Shimanto shiyakusho. Tetapi Kami tidak bertanggungjawab atas kecelakaan 

maupun pencurian yang anda alami. 

■Dalam rangka pencegahan Penyebaran Infeksi Virus Corona, Mohon kerjasamanya untuk melakukan disinfektan pada jari tangan dan 

memakai masker saat berkonsultasi !! 

 

*Data di atas akan kami jaga dan hanya digunakan untuk konsultasi di periode ini.  

Kami tidak akan menginformasikannya pada pihak ketiga.    

Batas Pendaftaran:  

Selasa, 2 Agustus 2022 


