
 

 

PERSYARATAN VISA SCHENGEN 
1. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dan paspor lama. 
2. Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa Inggris 
3. Surat Undangan jika dalam rangka bisnis 
4. Fotokopi SIUP 
5. Bukti Keuangan Pribadi 3 bulan terakhir ( Bukti keuangan kantor jika bisnis ) 
6. Referensi Bank asli sesuai dengan Bukti Keuangan 
7. Konfirmasi Hotel, Asuransi Perjalanan, Print Out/ Tiket Perjalanan 
8. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Lahir, Ganti Nama jika ada 

9. Fotocopy Kartu Pelajar / Surat Keterangan Sekolah 
10.Foto ukuran 4x6 (2 lembar) warna background putih 

11.Fotocopy Credit Card 
12. Isi dan tanda tangan formulir 
13.Tidak menutup kemungkinan untuk diminta menunjukkan Bukti Keuangan   
       Asli pada saat pengajuan VISA khususnya untuk Kedutaan Schengen. 
 

Jika ada keluarga di negara tersebut, harap melampirkan : 
1. Fotocopy Paspor dan Visa orang yang di negara tersebut 

2. Bukti Hubungan seperti Akte Lahir 
3. Surat Undangan yang disahkan oleh pemerintahan setempat 
 

Adapun dari masing-masing negara Schengen terkadang ada sedikit perbedaan 
persyaratan diantaranya : 
1.Kedutaan Italia : 
 Apabila ada anak yang ikut dengan salah satu orang tuanya atau pergi sendiri ditemani 

orang tuanya maka kedua orang tuanya diharapkan kehadirannya di kedutaan Italia 
untuk mengisi dan menandatangi form khusus ( selain memberikan Surat Izin khusus ) 

 Bukti Keuangan harus asli 
 Kartu Keluarga asli 

 
 
 
 
 



2.Kedutaan Jerman : 
 Minimal 10 orang dengan rute yang sama 
 Apabila penerbangan pakai Luftanza bisa dengan Surat & Print Out saja 

 Bepergian sendiri tanpa didampingi orang tua, selain surat ijin juga diharapkan 
kedatangan salah satu orang tuanya ke kedutaan, jika bepergian hanya didampingi salah 
satu orang tua, maka orang tua tersebut yang tidak ikut serta harus memberikan surat ijin 
yang menyatakan mengijinkan anak dan istri/suaminya untuk berlibur. 

 
3.Kedutaan Belanda : 
 Pemohon boleh diwakili dari agent apabila telah pernah mendapatkan Visa Belanda 2x 
 Jika ada keluarga yang di Belanda dan akan membuat Surat Undangan, surat tersebut 

harus disahkan sesuai dengan peraturan negara tersebut. 

 
4.Kedutaan Belgia : 
 Bukti Keuangan harus asli 
 Konfirmasi Hotel harus langsung dari Belgia 

 Yang bersangkutan harus menghadap 

 
5.Kedutaan Austria : 
 Bukti Keuangan asli 
 Konfirmasi hotel harus langsung dari Austria 

 Bepergian sendiri tanpa didampingi oleh kedua atau salah satu orang tua hanya 
diperlukan Surat Keterangan dari orang tua yang tidak ikut di atas materai 

 

6.Kedutaan Perancis : 
 Foto 3,5x4,5 (2lembar) warna background putih 

 Pemohon visa turis perorangan yang tinggal di wilayah JABOTABEK harus menghadap, 
selain dari itu dapat diwakilkan oleh agent 

 
7.Kedutaan Swedia, Norwegia dan Finlandia : 
 Yang bersangkutan harus menghadap / tidak dapat diwakilkan oleh agent 

 Kalau untuk group boleh diwakilkan oleh tour leader yang akan membawa groupnya 

 
8.Kedutaan Denmark dan Spanyol : 
 Beperhian sendiri tanpa didampingi oleh kedua atau salah satu orang tua hanya 

diperlukan Surat Keterangan dari orang tua yang tidak ikut serta di atas materai. 

 

 
 
 
 



PERSYARATAN VISA KANADA 
 

1. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dan paspor lama 
2. Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa Inggris 
3. Surat Undangan jika dalam rangka bisnis 
4. Fotocopy SIUP ( jika pemilik perusahaan atau dalam rangka bisnis ) 
5. Bukti Keuangan Pribadi 3bulan terakhir ( Bukti Keuangan Kantor  jika bisnis ) 
6. Print Out / Tiket Perjalanan 
7. Alamat Hotel di Kanada 
8. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Lahir, Ganti Nama jika ada 
9. Fotocopy Kartu Pelajar/ surat Keterangan sekolah 
10.Pas foto ukuran 4x6 ( 2 Lembar ) berwarna background putih 
11.Isi dan Tanda tangan Formulir 
12.Nomor telepon rumah dan harus mengisi data pribadi yang ada di Formulir 

 
Jika ada keluarga di negara tersebut, harap melampirkan : 
1. Fotocopy Paspor dan Visa orang yang di negara tersebut 

2. Bukti Hubungan seperti Akte Lahir 
3. Surat Undangan jika ada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



PERSYARATAN VISA INGGRIS 
 
 

1. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dan paspor lama 
2. Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa Inggris 
3. Surat Undangan jika dalam rangka bisnis 
4. Fotocopy SIUP ( jika pemilik perusahaan atau dalam rangka bisnis ) 
5. Bukti Keuangan Pribadi 3bulan terakhir ( Bukti Keuangan Kantor  jika bisnis ) 
6. Referensi Bank Asli sesuai dengan Bukti Keuangan 
7. Print Out / Tiket Perjalanan 
8. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Lahir, Ganti Nama jika ada 
9. Fotocopy Kartu Pelajar/ surat Keterangan sekolah 
10. Foto 3,5x4,5 (2 lembar) warna background putih 
11. Isi dan tanda tangan Formolir 
12. Harus datang menghadap untuk sidik jari 

 
 

Jika ada keluarga di negara tersebut, harap melampirkan : 
1. Fotocopy Paspor dan Visa orang yang di negara tersebut 

2. Bukti Hubungan seperti Akte Lahir 
3. Surat Undangan jika ada 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



PERSYARATAN VISA ARGENTINA 
 

1. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dan paspor lama 
2. Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa Inggris yang 

menyebutkan jabatan dan tujuan orang tersebut ke Argentina 

3. Surat Undangan jika dalam rangka bisnis 
4. Fotocopy SIUP ( jika pemilik perusahaan atau dalam rangka bisnis ) 
5. Bukti Keuangan Pribadi 3bulan terakhir ( Bukti Keuangan Kantor  jika bisnis ) 
6. Surat Keterangan Bebas SARS dari Rumah Sakit besar ( misalnya : RS. HUSADA ) 

7. Print Out / Tiket Perjalanan 
8. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Lahir, Ganti Nama jika ada 
9. Fotocopy Kartu Pelajar/ surat Keterangan sekolah 
10. Foto 3x4 (4 lembar) berwarna  
11. Isi dan tanda tangan Formolir 

 

     Jika ada keluarga di negara tersebut, harap melampirkan : 
1.Fotocopy Paspor dan Visa orang yang di negara tersebut 

2.Bukti Hubungan seperti Akte Lahir 
3.Surat Undangan jika ada 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERSYARATAN VISA AFRIKA SELATAN 
 
 

1. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dan memiliki sisa halaman minimal 2 

lembar bolak balik dan paspor lama 
2. Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa Inggris 
3. Surat Undangan jika dalam rangka bisnis 
4. Fotocopy SIUP ( jika pemilik perusahaan atau dalam rangka bisnis ) 
5. Bukti Keuangan Pribadi 3bulan terakhir ( Bukti Keuangan Kantor  jika bisnis ) 
6. Print Out / Tiket Perjalanan, Konfirmasi Hotel / Itinerary 
7. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Lahir, Ganti Nama jika ada 
8. Fotocopy Kartu Pelajar/ Surat Keterangan sekolah 
9. Foto 3x4 (2 lembar) berwarna  
10. Isi dan tanda tangan Formolir 

 
Jika ada keluarga di negara tersebut, harap melampirkan : 

     1.Fotocopy Paspor dan Visa orang yang di negara tersebut 
      2.Bukti Hubungan seperti Akte Lahir 

      3.Surat Undangan jika ada 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



PERSYARATAN VISA KOREA  
 

1. Paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dan memiliki sisa halaman minimal 2 
lembar bolak balik dan paspor lama 

2. Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa Inggris 
3. Surat Undangan jika dalam rangka bisnis 
4. Fotocopy SIUP ( jika pemilik perusahaan atau dalam rangka bisnis ) 
5. Bukti Keuangan Pribadi 3bulan terakhir ( Bukti Keuangan Kantor  jika bisnis ) 
6. Referensi Bank asli sesuai dengan Bukti Keuangan untuk peserta yang belum pernah 

travel sebelumnya  
7. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Lahir, Ganti Nama jika ada 
8. Fotocopy Kartu Pelajar/ Surat Keterangan sekolah 
9. Foto ukuran 4x6 (2 lembar ) berwarna, khusus untuk Jepang ukuran Foto 

4,5x4,5 ( 2 lembar ) berwarna 
10. Surat Keterangan Kerja dan Slip Gaji 6 bulan terakhir untuk peserta yang 

belum pernah berpergian sebelumnya  
11. Isi dan tanda tangan Formulir 
12. Print out Tiket 
 
Jika ada keluarga di negara tersebut, harap melampirkan : 

     1.Fotocopy Paspor dan Visa orang yang di negara tersebut 

      2.Bukti Hubungan seperti Akte Lahir 
      3.Surat Undangan jika ada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



PERSYARATAN VISA JEPANG 
 

1. Paspor yang masa berlakunya lebih dari 9 bulan dari kedatangan dan paspor lama 
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4,5 x 4,5 (2 lembar) dengan latar belakang putih, 

dan hasil cetakan di atas kertas foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannnya. 
3. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang 

bersangkutan bekerja. Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka 
dicantumkan nama dan status orang tersebut. 

 Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus 
disertakan dokumen asli NPWP & SIUP 

 Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik 
di atas kertas putih polos dengan dicap toko dan sertakan dokumen asli NPWP & 
SIUP 

 Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotokopi Akte kelahiran anak yang dapat 
membuktikan hubungannya. 

 Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotokopi Akte nikah anak dan Akte 
kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya 

 Jika status pensiun maka surat diketik di atas kertas putih polos dan ditanda 
tangani sendiri di atas materai 6000 

4. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa rekening koran atau Buku tabungan asli  
5. Jika nama yang tertera di paspor beda maka lampirkan fotokopo Surat Ganti Nama 
6. Akte Nikah asli 
7. Kartu Keluarga asli 
8. KTP asli 
9. Jika anak ikut bepergian dan masih sekolah, maka lampirkan : 
 Akte kelahiran asli 
 Surat keterangan dari Sekolah Asli / Kartu Pelajar asli 

10. Jika ikut tour, lampirkan : 
 Jadwal perjalanan / itinerary tour 

 Brosur tour 
 Bukti pembayaran tour 

11. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang 
belum mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya 

 
CATATAN: 
1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap 

2. Keberhasilan mendapatkan VISA merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan 
sepenuhnya. 

3. Harga VISA dan persyaratan dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada 
pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dari Kedutaan. 

 
 

 



PERSYARATAN VISA AUSTRALIA 
 

1. Paspor yang masa berlakunya lebih dari 9 bulan dari kedatangan dan paspor lama 
2. Pas photo terbaru ukuran 4x6 (2 lembar) berwarna terbaru latar belakang putih 

3. Surat sponsor 
 Surat sponsor di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja 

 Kalau tidak ada kop surat di ketik di atas kertas putih polos, cap toko lampirkan 
NPWP, SIUP photo copy ( kalau ada yang ikut cantumkan namanya di dalam surat 

sponsor ) 
 Kalau disponsori oleh anak maka lampirkan fotokopi Akte kelahiran anak yang 

dapat membuktikan hubungannya 
 Kalau disponsori oleh menantu maka lampirkan fotokopi Akte nikah anak dan Akte 

kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya 
 Kalau status pensiun maka surat diketik di atas kertas putih polos dan ditanda 

tangani sendiri diatas materai 6000 disertakan copy surat keterangan pensiun 
4. Photo copy Bukti Keuangan 3 bulan terakhir berupa rekening Koran atau buku 

tabungan yang di photo copy halaman depan yang ada namanya sampai dengan 

halaman terakhir transaksi 
5. Kalau istri ikut lampirkan akte kawin photo copy ( kalau namanya beda di paspor 

lampirkan Ganti nama photo copy ) 
6. Photo copy KK, copy akte kelahiran dan copy KTP 
7. Kalau anak ikut ( masih usia sekolah ) lampirkan akte lahir  anak + kartu pelaja photo 

copy 
8. Surat ijin dari orang tua yang tidak ikut pergi ( ayah atau ibu ) 
9. Print out ticket dan hotel reservasi 
10. Formulir harus diisi dan ditanda tangani 
11. Asuransi perjalanan jika yang bersangkutan berusia lebih dari 70tahun 
12. Surat bukti pemeriksaan dari dokter yang ditunjuk ( sebab hasil pemeriksaan dari 

dokter akan dikirim langsung ke kedutaan ) 

 
Untuk visa bisnis harus ada undangan dari negara AUSTRALIA 

 
CATATAN : 
1. Apabila terjadi pembatalan dari pihak penumpang atau visanya ditolak, biaya VISA 

tidak dapat dikembalikan 
2. Harga VISA sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

3. Syarat-syarat VISA dapat berubah sewaktu – waktu sesuai permintaan kedutaan 
4. Keberhasilan mendapatkan VISA dan VISA multiple merupakan kewenangan dari 

pihak kedutaan sepenuhnya 
 

 
 

 



PERSYARATAN VISA TAIWAN 
 

1. Paspor yang masa berlakunya lebih dari 9 bulan dari kedatangan dan paspor lama 
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (2 lembar) dengan latar belakang putih, dan 

hasil cetakan di atas kertas foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannnya. 
3. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang 

bersangkutan bekerja. Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka 
dicantumkan nama dan status orang tersebut. 

 Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus 
disertakan dokumen asli NPWP & SIUP 

 Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik 
di atas kertas putih polos dengan dicap toko dan sertakan dokumen asli NPWP & 
SIUP 

 Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotokopi Akte kelahiran anak yang dapat 
membuktikan hubungannya. 

 Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotokopi Akte nikah anak dan Akte 
kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya 

 Jika status pensiun maka surat diketik di atas kertas putih polos dan ditanda 
tangani sendiri di atas materai 6000 

4. Photo copy Bukti Keuangan 3 bulan terakhir berupa rekening Koran atau buku 
tabungan yang di photo copy halaman depan yang ada namanya sampai dengan 
halaman terakhir transaksi 

5. Jika nama yang tertera di paspor beda maka lampirkan fotokopi Surat ganti nama 
6. Fotokopi akte Nikah dan copy KK 
7. Print Out reservasi ticket dan hotel konfirmasi 
8. Fotokopi KTP dan copy akte lahir 
9. Jika anak ikut bepergian dan masih sekolah, maka lampirkan : 
 Fotokopi Kartu pelajar 
 Fotokopi akte kelahiran 

10. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang 
belum mempunyai KTP, formulir ditandatangi oleh kedua orang tuanya. 

 

CATATAN : 
1. Lamanya proses VISA dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap 

2. Untuk VISA bisnis harus ada undangan di atas kop surat perusahaan dari Taiwan 
3. Tidak ada pengembalian biaya VISA  

4. Keberhasilan mendapatkan VISA merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan 
sepenuhnya 

5. Harga VISA dan persyaratan dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dari Kedutaan 

 
 
 



 
 
1. LAMANYA PROSES VISA DIHITUNG SETELAH SEMUA PERSYARATAN 

DOKUMEN DITERIMA LENGKAP OLEH PIHAK KEDUTAAN 
2. TIDAK ADA PENGEMBALIAN BIAYA VISA 
3. KEBERHASILAN MENDAPATKAN VISA MERUPAKAN KEWENANGAN 

DARI PIHAK KEDUTAAN SEPENUHNYA 
4. HARGA VISA DAN PERSYARATAN DOKUMEN DAPAT BERUBAH 

SEWAKTU – WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU 
SESUAI PERMINTAAN KEDUTAAN. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORM DATA TAMBAHAN UNTUK PROSES VISA 

( Mohon di isi oleh masing-masing individu / peserta tour ) 

 

 

Nama lengkap ( Sesuai Passport ) : …………………………………………………..... 

Alamat lengkap rumah   : …………………………………………………….  

Nomor Telepon rumah   : …………………………………………………….  

Nomor Handphone   : …………………………………………………… 

Pekerjaan / Jabatan   : …………………………………………………….  

Nama Perusahaan   : …………………………………………………….  

Alamat lengkap kantor   : …………………………………………………….  

Nomor Telepon kantor   : …………………………………………………….  

Nomor Faximile kantor   : …………………………………………………….  

Perusahaan bergerak di bidang  : …………………………………………………….  

Lama bekerja    : …………………………………………………….  

Nama suami / istri   : …………………………………………………….  

Tempat & tanggal lahir suami / istri : …………………………………………………….  

Nama lengkap Ayah   : …………………………………………………….  

Tempat / Tgl Lahir Ayah   : …………………………………………………….  

Nama lengkap Ibu   : …………………………………………………….  

Tempat / Tgl Lahir Ibu   : …………………………………………………….  

 

 

 

 



UNTUK PENGISIAN FORMULIR ASURANSI PERJALANAN PRIBADI  

( SALAH SATU SYARAT UNTUK VISA EROPA ) : 

 

 

Nama ahli waris / Beneficiary   : …………………………………………………….  

(yang tidak ikut serta)  

Hubungan dengan ahli waris  : …………………………………………………….  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



NEGARA2 YANG TERMASUK SCHENGEN (24 NEGARA) ADALAH : 

 

1. BELANDA 
2. BELGIA 
3. LUXEMBORG 
4. ITALI 
5. SPANYOL  
6. PERANCIS 
7. AUSTRIA  
8. YUNANI 
9. GERMAN 
10. DENMARK 
11. FINLANDIA  
12. ISLANDIA 
13. PORTUGAL 
14. CEKO 
15. NORWEGIA  
16. SWEDIA 
17. HUNGARIA 
18.  POLANDIA 
19. SLOVAKIA 
20. SLOVENIA 
21. LATVIA 
22. LITHUANIA 
23. ESTONIA 
24. MALTA. 

 


