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Jam kerja kedutaan

Untuk pengajuan permohonan visa dibutuhkan perjanjian!

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?lo
cationCode=jaka&request_locale=en

Izin tinggal di Jerman
Berikut adalah ketentuan izin tinggal di Jerman untuk kuliah, kumpul keluarga, bekerja,
Au-pair, kerja sosial dan tujuan tinggal lainnya. Agar dapat diberikan izin tinggal yang
sesuai dengan tujuan tersebut, maka harus mengajukan permohonan visa nasional.

Perjanjian!
Silakan membuat perjanjian untuk permohonan visanya di situs web sesegera mungkin:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=jaka&request_locale=en

di kategori IZIN TINGGAL.
Proses pengerjaan permohonan visa nasional membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu, bahkan dapat berlangsung hingga tiga bulan. Harap tunjukkan bukti konfirmasi janji yang dikirimkan melalui sistem di pintu masuk.
Pengajuan perjanjian ini tidak dikenakan biaya. Untuk pengajuan permohonan visa - kecuali
biaya permohonan yang tertera di halaman 3 - tidak dikenakan biaya lainnya.

Apakah pemohon visa harus menghadap sendiri?
Untuk pengambilan sidik jari pemohon visa harus menghadap
sendiri ke bagian visa.
Pengecualian: Anak-anak usia di bawah 12 tahun. Namun,
mereka harus diwakilkan oleh kedua orang tua kandung atau
wali yang sah sesuai hukum.

© EU-Kommission

Dalam pemprosesan permohonan visanya kedutaan Jerman tidak bekerja sama dengan
biro jasa perorangan maupun pihak lain. Pihak yang berwenang untuk memberikan
informasi hanya karyawan kedutaan.
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Persyaratan umum
Formulir permohonan

 2 Lembar

Dapat di unduh di situs web:
https://jakarta.diplo.de/blob/1892994/db288
84cc039f4340405c3e1de8f3d0e/antragnational-data.pdf
Formulir permohonan juga dapat diperoleh
di kedutaan secara cuma-cuma.

Kedua lembar formulir permohonan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh
pemohon atau wali yang sah secara hukum!

Lembar pernyataan sesuai pasal 54 dan 55 Undang-Undang izin tinggal

 2 Lembar

Formulir Pemeriksaan - Lembar perjalanan dapat diunduh di
https://jakarta.diplo.de/blob/1892152/6ca7f1bf2c528816f5533155e46c133e/pemberitahuan--lembar-perjalanan-data.pdf

Pasfoto

 3 Lembar

Contoh foto dapat dilihat di
https://jakarta.diplo.de/blob/1807774/a38f9a5a6b8baaa22100b2bd3946d100/fotomustertafeldata.pdf
Foto biometris berwarna dengan latar belakang putih atau abu-abu muda, ukuran 3,5 x 4,5 cm.
Wajah setidaknya mengisi 80% dari keseluruhan gambar.
- Satu lembar dilekatkan di formulir permohonan di bagian belakang.
- Satu lembar disisipkan saja (akan dikembalikan)

Paspor

 Asli

- Dikeluarkan paling lama 10 tahun
- Minimal terdapat 3 halaman kosong untuk visa
- Setidaknya masih berlaku 1 tahun
*) Harap fotokopi halaman yang ada data dirinya saja dan yang terdapat catatan resmi (pemberian nama, alamat dll.)

 2 Fotokopi*)
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Polis asuransi kesehatan *)

 Asli

 2 Fotokopi

Ketika memasuki Jerman harus ada asuransi kesehatan yang berlaku. Hal ini harus dibuktikan
pada saat pengajuan permohonan visa. Apabila asuransi tersebut dalam rangka penerimaan
kerja atau akibat keterikatan kontrak lainnya belum dibuat, maka harus membuat asuransi
perjalanan yang berlaku sesuai dengan masa berlaku visa (visa nasional pada umumnya
diberikan untuk 90 hari). Informasi lebih lanjut mengenai asuransi perjalanan dapat Anda lihat
di lembar ketentuan untuk asuransi:
https://jakarta.diplo.de/blob/1892148/3bd6005177eda72a4167c6b6a1aca81f/krankenversicherungdata.pdf

*) Beberapa pemohon tertentu tidak perlu menunjukkan polis asuransi kesehatan. Hal ini akan
dijelaskan di lembar ketentuan terkait.

Anak-anak di bawah usia 18 tahun memerlukan tambahan
1.

Akta lahir

2. -

-

-

Surat persetujuan yang ditandatangani
dihadapan notaris oleh orangtua /
pemegang hak asuh yang tidak ikut
bepergian

 Asli

 2 Fotokopi

 Asli

 2 Fotokopi

atau keputusan cerai dengan keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak, pada
perceraian di Indonesia lampirkan juga akta cerainya.
atau akta kematian dari salah satu orang tua yang tidak ikut bepergian.

Masing-masing dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman.
Daftar penerjemah yang diakui kedutaan dapat Anda temukan di sini:
https://jakarta.diplo.de/blob/1894178/18cb5f85e52f5ef20743b6bf668173f0/downloaduebersetzer-data.pdf

Biaya permohonan *)



- untuk dewasa (mulai 18 tahun)
€ 60,- untuk anak-anak dibawah umur
€ 30,dibayarkan dalam Rupiah (IDR) secara tunai sesuai dengan
kurs harian yang berlaku di kedutaan.
Biaya permohonan dibayarkan pada saat permohonan diterima dan tidak akan dikembalikan
jika permohonan visanya ditolak.
Selain biaya permohonan tersebut, untuk proses permohonan visa tidak ada lagi biaya tambahan lainnya seperti untuk formulir, berkas-berkas lainnya atau informasi.
Legalisasi dokumen, pengesahan tanda tangan dan pelayanan konsuler lainnya adalah proses yang berbeda dan tidak termasuk dalam permohonan visa.
*) Pada kasus tertentu visa diberikan secara cuma-cuma. Hal ini akan dijelaskan di lembar
ketentuan terkait.

Berkas-berkas lainnya
Berkas-berkas lain yang harus dilampirkan dapat Anda lihat di lembar ketentuan yang telah
disusun untuk masing-masing tujuan tinggal
https://jakarta.diplo.de/id-id/service/visa-einreise/-/1687488
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Proses
Berkas-berkas akan diperiksa di loket. Dokumen-dokumen asli yang tidak diperlukan dan
paspor akan dikembalikan. Berkas permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses lebih
lanjut. Juga berkas-berkas yang diterima oleh kedutaan melalui pos, faks atau email tidak
akan diproses, berkas-berkas tersebut harus ditunjukkan di loket.
Proses permohonan visa nasional tergantung
dari tujuan tinggal Anda dan membutuhkan
waktu hingga beberapa minggu atau bahkan
sampai dengan tiga bulan. Pada umumnya
Visa nasional hanya diberikan atas persetujuan
dari imigrasi dan / atau dinas ketenagakerjaan
Jerman.
Apabila ada berkas-berkas tambahan yang
diminta, proses permohonannya akan bertambah lama.
Harap untuk tidak selalu menanyakan mengenai proses permohonan visa Anda. Hal ini
tidak akan mempercepat prosesnya. Pertanyaan dan korespondensi lainnya hanya bisa
dengan menyebutkan nomor permohonan.

Lembar pengambilan dengan nomor aplikasi

Karena alasan perlindungan data-data, informasi mengenai aplikasi permohonan hanya
dapat diberikan kepada pemohon sendiri, wali yang sah secara hukum atau orang yang telah
diberikan surat kuasa.

Pengambilan visa
Apabila visa sudah disetujui, Anda akan dihubungi melalui telefon atau email untuk
mengembalikan paspor Anda. Pemohon dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada
orang lain untuk pengambilan.
Anda juga dapat mengembalikan paspornya melalui konsulat kehormatan (Medan / Sumatra,
Surabaya / Jawa Timur, Sanur / Bali). Dari sana paspor Anda akan dikirim ke kedutaan dan
setelah visanya ditempelkan pada paspor, paspor akan dikembalikan ke konsul kehormatan.
Pengiriman paspor ke tempat lain atau alamat rumah tidak dimungkinkan.
Dalam kasus tertentu pemohon diharuskan untuk menghadap sendiri pada saat pengambilan
visa.
Pengembalian paspor dan bukti pengambilan
Senin s.d. Jumat
pukul 07.30 - 10.00

Pengambilan Visa
Senin s.d. Jumat

pukul 11.00 - 12.00
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Keterangan pada label visa

GÜLTIG FÜR

VOM
BIS

ART DES VISUMS
ANZAHL DER EINREISEN
DAUER DES AUFENTHALTS

ANMERKUNGEN
Keterangan mengenai tujuan
tinggal serta catatan dan
persyaratan penting lainnya, yang
harus diperhatikan oleh
pemegang paspor sebelum atau
saat tiba di Jerman

DEUTSCHLAND
[Visa nasional dan izin tinggal nasional lainnya juga
berlaku untuk kunjungan singkat di negara Schengen
lainnya]
[Kedatangan pertama paling cepat pada tanggal …]
[Hari terakhir masa berlaku!
Harap menghubungi imigrasi yang berwenang
secepatnya untuk pemberian izin tinggal Anda]
D (visa nasional)
1 (satu)

/

2 (dua)

/

MULT (beberapa kali)

(masa tinggal maksimal dalam hari)

Catatan khusus (contoh)

-6-

Saat kedatangan di Uni Eropa dan kepulangan dari UE
Uang tunai senilai 10.000,- Euro atau lebih
-atau dengan nilai yang sama dalam mata uang lainHarus dilaporkan!

Persyaratan-persyaratan ini selalu diperbarui, tetapi tidak dijamin kelengkapannya dan
diumumkan tanpa jaminan.

