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SYARAT VISA KOREA 

1. Paspor masih berlaku minimal 8 bulan (baru & lama). 
2. Fotocopi KTP, kartu keluarga, surat nikah, akte lahir, ganti nama jika ada 
3. Foto ukuran 3,5 x 4,5 (2 lembar) warna background putih, kedua telinga harus terlihat, bahu 

harus terlihat. 
4. Print out tiket dan konfirmasi hotel. 
5. Isi dan tanda tangan formulir. 
6. Surat sponsor dari perusahaan tempat bekerja dalam bahasa inggris dan tidak boleh 

mensponsori diri sendiri ditujukan kepada Kedutaan Korea di Jakarta / Embassy of South 
Korea (English). 

7. Bukti Keuangan Pribadi 3 Bulan Terakhir minimal 50 Juta perorang dan dilegalisir bank. 
8. Referensi bank asli sesuai dengan bukti keuangan di tujukan kepada Embassy of South 

Korea (mencantumkan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan saldo terakhir). 
9. Dokumen keuangan yang dilampirkan minimal 2 dari pilihan berikut : 

a) Rekening Koran 3 bulan terakhir ( Tidak diperbolehkan fotokopi buku tabungan) 
b) Fotocopi SPT PPH 1721/A21 (pajak penghasilan)  
c) Penggunaan Kartu Kredit selama 3 bulan terakhir 
d) Slip Gaji 3bln terakhir 
e) Surat bukti kepemilikan kendaraan atau rumah 
f) Suat bukti kepemilikan asset berharga 

10. Anak-anak atau Pelajar : 

a) Scan Kartu Pelajar & Surat Keterangan Sekolah 
b) Surat keterangan sekolah dan kartu pelajar ( pelajar / mahasiswa) mencantum.kan 

nama, no induk mahasiswa, jurusan dan program yang diambil, alamat lengkap 
sekolah dan nomor telp sekolah ditujukan kepada Kedutaan Korea di Jakarta / 
Embassy of South Korea (English). 

c) Surat ijin yang ditandatangani kedua orang tua diatas materai disertai copy KTP 
kedua orang tua (apabila bepergian hanya dengan salah satu atau tanpa orang tua) 
+ Copy EKTP kedua orangtua 

d) Copy buku tabungan orang tua 3 bulan terakhir 

11. Bisnis : 

a) Surat Undangan 
b) Bukti keuangan dari tempat kerja 
c) Foto copy SIUP, HO, TDP  

12. Kunjungan keluarga : 
a) Foto copy paspor dan visa orang yang di negara tersebut 
b) Bukti hubungan seperti akte lahir. 

c) Surat undangan  
 
Lama Proses : 14 Hari Kerja  
(Kedutaan: 10 Hari kerja di Kedutaan + 4 Hari pengiriman) 


