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Visa Nasional Jerman 
 

Petunjuk berikut ini berlaku untuk pengajuan visa nasional Jerman untuk studi, untuk 

kumpul keluarga atau bekerja, untuk kegiatan Au-pair dan kerja sosial serta izin tinggal 

jangka panjang lainnya. Untuk pemberitan izin tinggal ini harus mengajukan permohonan 

visa nasional sebelum keberangkatan. 

 

Reservasi janji temu! 

Dimohon untuk berusaha secepatnya membuat janji untuk pengajuan permohonan visa di-
sini: 
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=jaka&request_lo-
cale=de‘ 
. 

Proses pengerjaan permohonan visa nasional membutuh-
kan waktu minimal beberapa minggu, bahkan dapat ber-
langsung hingga tiga bulan. Harap tunjukkan bukti konfir-
masi janji yang dikirimkan melalui sistem di pintu masuk 
Kedutaan.  

Reservasi janji temu ini gratis. Untuk proses permohonan 
visa - kecuali biaya pemrosesan permohonan yang tertera 
di halaman 3 - tidak akan dikenakan biaya lainnya.. 

 

 

Apakah pemohon visa harus menghadap sendiri? 

Untuk pengambilan sidik jari dibutuhkan kehadiran pemohon 
visa di bagian visa.  

Untuk dapat memastikan identitas anak-anak juga harus hadir 
pada saat janji temu dan harus diwakilkan oleh kedua orang 
tua kandung atau wali yang sah sesuai hukum.  

Dalam permohonan visanya Kedutaan Besar Jerman tidak 
bekerja sama dengan biro jasa perorangan untuk peneri-
maan permohonan visa maupun individu lainnya. Pihak 
yang berwenang untuk memberikan informasi hanya kary-
awan kedutaan. Pengecualian hanya untuk pelaut. 
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Dokumen umum 

 

Formulir permohonan  2 Lembar 

Dapat diunduh di internet: 

https://videx-national.diplo.de/vi-
dex/visum-erfassung/#/videx-lang-
fristiger-aufenthalt  

 

 

 

Kedua lembaran harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemohon visa atau 
wali yang sah secara hukum! 

 

Lembar pernyataan nach §§ 54 und 53 AufenthG (Undang-Undang i-
zin tinggal) 

 2 Lembar 

 

 

 

 

 

 

Formulir Pengajaran– Proses perjalanan dapat diunduh disini: 
https://jakarta.diplo.de/blob/1807778/6ca7f1bf2c528816f5533155e46c133e/belehrungen---rei-
severlauf-data.pdf 

 

 

Pasfoto  3 Lembar 

Papan contoh foto dapat dilihat disini: 

https://jakarta.diplo.de/blob/1807774/a38f9a5a6b8baaa22100b2bd3946d100/fotomusterta-
fel-data.pdf 

Foto biometris berwarna dengan latar belakang putih atau abu-abu 
muda, ukuran 3,5 x 4,5 cm.  

Wajah minimal mengisi 80% dari keseluruhan area foto. 

- Masing-masing satu lembar foto ditempel di halaman terakhir 
formulir permohonan. 

- Satu lembar disisipkan (akan dikembalikan)   

 

 

 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://jakarta.diplo.de/blob/1807778/6ca7f1bf2c528816f5533155e46c133e/belehrungen---reiseverlauf-data.pdf
https://jakarta.diplo.de/blob/1807778/6ca7f1bf2c528816f5533155e46c133e/belehrungen---reiseverlauf-data.pdf
https://jakarta.diplo.de/blob/1807774/a38f9a5a6b8baaa22100b2bd3946d100/fotomustertafel-data.pdf
https://jakarta.diplo.de/blob/1807774/a38f9a5a6b8baaa22100b2bd3946d100/fotomustertafel-data.pdf


- 3 - 

 

Paspor  Asli  2 Fotokopi*) 

- Dikeluarkan paling lama 10 tahun 
- Minimal masih terdapat 3 halaman kosong untuk visa 
- Masa berlaku minimal 1 tahun  

*) Dimohon untuk melampirkan fotokopi dari halaman identitas dan 
catatan resmi (pemberian nama, alamat, dll) 

 

 

Polis asuransi kesehatan *)   

Ketika memasuki Jerman harus mempunyai perlindungan asuransi kesehatan yang ber-
laku. Apabila belum mempunyai perlindungan asuransi dalam rangka ketentuan Undang-
Undang tenaga kerja atau keterikatan kontrak lainnya, maka Anda dapat membuat asuransi 
kesehatan yang disebut Incoming-Krankenversicherung selama waktu berlakunya visa. In-
formasi lebih lanjut akan kami berikan setelah pengajuan permohonan. Anda diminta untuk 
tidak bertanya mengenai hal tersebut sebelumnya. 

. 

 

Anak-anak di bawah usia  unter 18 Jahren membutuhkan tambahan 

1. Akte lahir  Asli  2 Fotokopi 

2. - Orang tua / pemegang hak asuh yang 
tidak ikut berpergian harus hadir pada 
saat pengajuan permohonan  

 Asli  2 Fotokopi 

 - atau keputusan cerai dengan hak asuh anak, untuk perceraian di Indonesia diper-
lukan lampiran akte perceraian 

- atau akte kematian dari salah satu orang tua yang tidak ikut berpergian 

 Semua dokumen tersebut harus dilampirkan beserta terjemahan ke dalam 
bahasa Jerman. 
Daftar penerjemah yang diakui Kedutaan dapat Anda temukan disini: 

https://jakarta.diplo.de/blob/1890462/a72ed09d56f31820d3530c9aeab3b0b8/ueberset-
zerliste-data.pdf 

 

Biaya permohonan *)   
 

- Dewasa (mulai dari 18 tahun)   € 75,- 
- Di bawah umur     € 37,50,- 
dapat dibayarkan dalam Rupiah (IDR) secara tunai sesuai 
dengan kurs mata uang asing yang berlaku di Kedutaan  

  

Biaya permohonan dibayarkan pada saat penerimaan permohonan visa dan tidak akan 
dikembalikan pada penolakan permohonan visa. 

Kecuali biaya permohonan tidak akan ada pungutan biaya lainnya dalam pemrosesan per-
mohonan visa, baik untuk formulir, dokumen lainnya maupun informasi. 

Legalisasi akte, otentifikasi tanda tangan dan proses konsuler lainnya adalah proses yang 
terpisah dan tidak termasuk dalam permohonan visa. 

*) Dalam kasus-kasus tertentu visa akan diberikan secara gratis.  

 

Berkas-berkas lainnya 

https://jakarta.diplo.de/blob/1890462/a72ed09d56f31820d3530c9aeab3b0b8/uebersetzerliste-data.pdf
https://jakarta.diplo.de/blob/1890462/a72ed09d56f31820d3530c9aeab3b0b8/uebersetzerliste-data.pdf
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Dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk dilampirkan dimohon dibaca di lembaran-lem-

baran informasi untuk tujuan izin tinggal yang berbeda-beda. 
                       https://jakarta.diplo.de/id-de/service/05-VisaEinreise/-/1686952 

Proses 
 
Berkas-berkas akan diperiksa terlebih dahulu di loket. Dokumen-dokumen asli yang tidak 
diperlukan beserta paspor akan dikembalikan. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan 
ditolak. Juga berkas-berkas yang telah difotokopi dan diterima oleh Kedutaan melalui pos, 
faks atau email harus ditunjukkan di loket.  

Proses permohonan visa nasional tergantung 
dari tujuan tinggal Anda dan membutuhkan 
waktu hingga beberapa minggu atau bahkan 
dalam kasus-kasus tertentu sampai dengan 
tiga bulan. Di banyak kasus visa nasional 
hanya dapat diberikan atas persetujuan dari 
imigrasi dan / atau dinas ketenagakerjaan 
Jerman. Apabila ada berkas-berkas tambahan 
yang dibutuhkan, maka akan memperpanjang 
proses permohonan. 

 

Pertanyaan mengenai status permohonan visa hanya akan dijawab pada beberapa kasus 
pengecualian dengan alasan yang memadai. Mempertanyakan status permohonan visa Anda 
tidak akan mempercepat proses tersebut. Informasi mengenai aplikasi permohonan hanya 
dapat diberikan kepada pemohon visa, wali yang sah secara hukum atau orang yang telah 
diberikan surat kuasa. 

 

Pengambilan visa 
 
Apabila visa sudah disetujui, Anda akan dihubungi oleh Kedutaan melalui telefon atau email 
untuk menyerahkan paspor Anda. Pemohon dapat memberikan surat kuasa secara tertulis 
kepada orang lain untuk pengambilan. 

 

Dalam kasus tertentu pemohon diharuskan untuk menghadap sendiri pada saat pengambilan 
visa. 

Penyerahan paspor dan bukti pengambilan 

Senin s.d. Jumat  pukul 07.30 - 10.00 

   

Pengambilan visa 

Senin s.d. Kamis  pukul 13.00 - 14.00 

 
 

Keterangan pada label visa 

https://jakarta.diplo.de/id-de/service/05-VisaEinreise/-/1686952
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BERLAKU UNTUK 
 
 
 
 

MULAI 
 

SAMPAI DENGAN 
 
 
 
 

TIPE VISA 
 

JUMLAH PERJALANAN MASUK 
 

LAMANYA IZIN TINGGAL 
 

 

JERMAN 
[Visa nasional dan izin tinggal nasional lainnya juga 
berlaku untuk kunjungan singkat di negara anggota 
Schengen lainnya] 
 

[keberangkatan paling cepat pada …] 
 

[hari terakhir tanggal berlaku! 
ajukanlah permohonan perpanjangan izin tinggal yang 
diperlukan tepat pada waktunya di instansi pemerintah 
untuk orang asing] 
 

D (visa nasional) 
 

1 (satu)      /      2 (dua)      /      MULT (beberapa kali) 
 

(periode maksimal izin tinggal dalam hari) 
 

 

CATATAN 

Keterangan mengenai tujuan izin 
tinggal serta catatan dan 

persyaratan penting lainnya yang 
harus diperhatikan oleh pemilik 

paspor sebelum dan saat tiba di 
Jerman 

 
 

Catatan (contoh) 

 

 

 
Lembaran informasi ini tidak dijamin atas kelengkapannya dan diterbitkan tanpa 

jaminan 
 

                                            


