
Keterangan 

Pengisian data pada kolom yang diberikan tanda asterik *) wajib di isi  & Pengisian formulir harus diketik (tidak boleh ditulis tangan) 

 
 

Hal. 1 

Perhatian: Silahkan membuka formulir menggunakan adobe acrobat reader. Isi formulir dengan lengkap dan benar 
kemudian cetak formulir dan tanda tangan.  

 
PHOTO 

Ukuran 3x4 
Silahkan  

lamp irkan  photo  

anda d isini  

 
 

FORMULIR PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN 
KARTU PERJALANAN PEMBISNIS APEC 

(APEC BUSINESS TRAVEL CARD) 

  
 

  
 
Jenis Permohonan: 

 

A. Baru 

B. Penggantian 

C. Cetak Ulang Paspor Baru  

 

1. Data Pribadi 

a. Nama Lengkap :  

b. Jenis Kelamin :  Laki-laki Perempuan 

c. Tempat lahir :  

d. Tanggal Lahir :  

e. NIK :  

f. Nomor Paspor :  

g. Masa berlaku paspor :   s/d  

h. Alamat Tinggal :  

   

 Propinsi  

 Kota/kabupaten  

 Kecamatan  

 Kelurahan   

 Kode pos   

i. Telephone :  

j. Faksimili :  

k. Email :  

 

2. Pekerjaan 

a. Jenis Usaha :  

b. Nama Perusahaan :  

c. Jabatan :  

 

d. Alamat :  

  Propinsi  
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Hal. 2 

 Kota/kabupaten  

 Kecamatan  

 Kelurahan   

  Kode pos 

e. *Telephone :  

f. Faksimili :  

g. *Email :  

 

3. Informasi Tambahan 

a. Relasi bisnis 

diluar negeri :  

b. Alamat :  

   

  Negara  

  Propinsi  

  kota  

c. Telephone :  

d. Faksimili :  

e. Email :  

 

*) Jika anda menugaskan atau menguasakan kepada karyawan atau perorangan lainnya dalam pengurusan atau 

pengambilan Kartu Perjalanan Pembisnis APEC, silahkan mengisi data dibawah ini: 

 

4. Data Penerima Kuasa 

Nama :  

Nomor Identitas :  

Alamat :  

   

Telephone :  

Email :  

Permohonan ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar - benarnya dengan mengingat 

ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 

Jakarta, 

Pemohon 

 

 

* Nama Jelas sesuai dengan identitas 
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Hal. 3 

DAFTAR PERTANYAAN PERMOHONAN KPP APEC 

 

1. Apakah alasan anda mengajukan KPP APEC? 

 

 

 

 

 
 

2. Berapa kali f rekuensi anda melakukan pertemuan bisnis dengan relasi Anda? 

kali dalam 1 (satu) tahun terakhir 

3. Dalam kunjungan bisnis dengan relasi anda, apakah anda menggunakan jenis visa     lain untuk 

selain KPP APEC? 

 Tidak Ya 

Jika Ya, mohon dapat diberikan informasi jenis visa yang digunakan untuk perjalanan keluar 

negeri. 

  

4. Apakah anda pernah melakukan perjalanan ke negara KPP APEC dalam kurun waktu                 6 bulan 

terakhir? 

 Tidak Ya 

Jika Ya, negara mana 

 

5. Apakah Anda memiliki visa yang masih berlaku dari negara KPP APEC?  

 Tidak Ya 

Jika Ya, berlaku sampai kapan 

 

6. Mohon untuk mengisi rencana perjalanan anda ke negara KPP APEC: 

No Tanggal  Tujuan Negara        Lama Tinggal 

    

    

    
 

7. Apakah anda pernah memiliki KPP APEC yang masih atau sudah tidak  berlaku? 

 Tidak Ya 

Jika Ya, silahkan tulis no kartu dan masa berlaku kartu ABTC lama 

 Masa berlaku sampai 

8. Apakah anda pernah di tolak masuk oleh negara KPP APEC atau negara lain? 

  Tidak Ya 

Jika Ya, silahkan tulis kapan dan & dimana 
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Hal. 4 

9. Apakah anda pernah diberikan tindakan deportasi dari subyek negara KPP APEC atau 

negara lain? 

 Tidak Ya 

 Jika Ya, silahkan tulis kapan & dimana 

  

10. Apakah anda pernah dinyatakan menyalahgunakan visa atau izin tinggal oleh subyek negara 

KPP APEC atau negara lain? 

 Tidak Ya 

 Jika Ya, kapan & dimana 

  

 

…………………….,………,………………,20 

 

(Tanda Tangan dan Materai Rp10.000) 

 

Nama Jelas 
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