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• Mengisi formulir permohonan paspor yang tersedia diloket pelayanan
Keimigrasian di KJRI Sydney atau dapat diunduh di www.kemlu.go.id/sydney

• Mengisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan kerusakan.

• Melampirkan paspor yang rusak

• Melampirkan fotokopi akte kelahiran atau akte pernikahan yang tercantum
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, atau ijazah yang tercantum nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir, atau surat baptis yang tercantum nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir (pilih salah satu.). Catatan: akte kelahiran
/pernikahan/ijazah/surat baptis bukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa
asing, harus yang berbahasa Indonesia. Nama di paspor RI harus sama
dengan nama yang ada di akte yang dilampirkan.

• Melampirkan Bukti domisili yang masih berlaku(pilih salah satu SIM, Bank
Statement, atau rekening listrik, Koran, telepon).

• Melampirkan Bukti ijin tinggal (visa yang masih berlaku atau VEVO – Visa
Entitlement Verification Online telepon di 1800 040 070).

• Pasfoto untuk paspor terbaru berwarna dengan latar belakang putih,Wajah
jelas tidak tertutup rambut dan harus tampak kedua telinga, dan tidak
memakai kacamata,ukuran paspor , sebanyak 2 lembar (foto terbaru 3 bulan
terakhir).

• Membayar biaya permohonan sebesar A$ 40,

• Bagi pemohon yang ingin melakukan perubahan atau penambahan nama
harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan Pengadilan Di Indonesia
yang telah diberikan Kutipan/Legalisasi dalam Akte Kelahiran Indonesia.
Sesuai dengan Undangundang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, Bagian Kesembilan Paragraf 1, Pasal 52. (UU NO 23 Tahun
2006).

CATATAN :
• KJRI Sydney hanya melayani pembuatan paspor RI kepada Warga Negara
Indonesia yang berada di wilayah kerja New South Wales, Queensland, dan
South Australia.

• Bagi pemohon Paspor RI/SPRI yang berdomisili di wilayah NSW, pengajuan
dapat dilakukan dengan datang langsung ke KJRI Sydney dengan membawa
semua persyaratan lengkap yang telah ditentukan pada setiap jam kerja.

• Bagi pemohon Paspor RI/SPRI yang berdomisili di QUEENSLAND dan
SOUTH AUSTRALIA dapat mengajukan permohonan melalui pos dengan
melampirkan semua persyaratan lengkap dan amplop balasan. Disarankan
amplop balasan adalah amplop registered atau platinum registered.
Pengajuan dapat dilakukan melalui jasa kurir yang dianggap aman oleh
pemohon.

• Setiap pemohon Paspor RI/SPRI wajib mengisi formulir permohonan paspor
RI/SPRI dengan huruf cetak.

• Permohonan yang dinyatakan lengkap akan diproses dalam waktu 4 (empat)
hari kerja.

• Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, baik dalam pengisian formulir
permohonan maupun syaratsyarat lainnya akan ditolak dan tidak akan
diproses.

• Biaya permohonan harus dalam salah satu bentuk berikut, MONEY ORDER,
BANK CHEQUE, atau EFTPOS. Pembayaran menggunakan Money Order
ditujukan kepada Consulate General of the Republic of Indonesia Sydney.

• Pembayaran biaya permohonan dalam bentuk TUNAI dan PERSONAL
CHEQUE tidak akan diterima.

• Apabila terjadi kerusakan/kehilangan/keterlambatan selama dalam proses
pengiriman paspor melalui pos bukan menjadi tanggung jawab KJRI Sydney.

• Pengajuan permohonan Paspor RI melalui POS wajib memberikan amplop
balasan. Disarankan amplop balasan adalah amplop registered atau platinum
registered agar dapat dilakukan pengecekan terhadap proses pengiriman
kembali kepada pemohon. Jika KJRI Sydney sudah melakukan pengiriman
kembali Paspor RI yang baru, namun pemohon belum menerima, mohon agar
melaporkan ke kantor pos terdekat untuk menanyakan mengenai dokumen
tersebut berdasarkan nomor registrasi amplop.

• Setiap permohonan dokumen keimigrasian WAJIB difotokopi masingmasing
dokumen persyaratan terlampir untuk setiap pemohon.

• Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap silahkan kirimkan email ke
paspor.sydney@kemlu.go.id

JAM PELAYANAN

SENIN  KAMIS :
PENGAJUAN PERMOHONAN : 09.00 AM  12.15 PM
PENGAMBILAN : 02.15 PM  03.30 PM

JUMAT :
PENGAJUAN PERMOHONAN : 09.00 AM  12.00 PM
PENGAMBILAN : 02.30 PM  03.30 PM








