BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor :

Pada hari ini
tanggal
saya, SUGITO, NIP. 19760906 200301
1 001, Jabatan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, telah melakukan pemeriksaan
terhadap seorang laki-laki/ perempuan yang belum/ sudah saya kenal dengan identitas diri sbb:
o

Nama lengkap

:

o

Tempat/ tgl lahir

:

o

Tinggi badan

:

o

Tempat/ tgl pengeluaran paspor

:

o

Pekerjaan

:

o

Jenis pekerjaan

:

o

Nama perusahaan/ sekolah/ instansi

:

o

Alamat di Korea

:

o

No telepon di Korea

:

o

Alamat di Indonesia

:

o

No telepon di Indonesia

:

o

Tiba di Korea

: Tanggal:

Bulan:

Tahun:

o

*) Dikirim oleh

: 1. PJTKI:

2. BNP2TKI:

3. Lain-lain:

cm

Yang bersangkutan menghadap ke Loket Imigrasi dan diperiksa sehubungan dengan kasus kehilangan/
kerusakan Paspor RI/ SPLP RI-nya di
dan sesuai Surat/Laporan Polisi
setempat No. 123456789123456789
tanggal
yang dalam pemeriksaan ini
yang bersangkutan memberikan jawaban/ keterangan atau pertanyaan-pertanyaan sbb:
Pertanyaan:
Jawaban:
1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani 1.
dan rohani?
2. Apakah saudara tahu mengapa diperiksa hari ini?
3. Apakah saudara bersedia
keterangan secara jujur dan benar?

2.

memberikan 3.

4. Coba saudara jelaskan tentang identitas diri 4.
saudara!

5. Tujuan saudara datang ke Korea Selatan?

5.

6. Kapan terakhir saudara datang ke Korea Selatan 6.
dan apakah menggunakan dokumen (Paspor atau
SPLP RI)?
Jika menggunakan dokumen, sebutkan data dan
Kantor Imigrasi di Indonesia yang mengeluarkan
dokumen itu.
7. Apakah selama berada di Korea Selatan, saudara 7.
mempunyai izin tinggal/ kerja?
8. Selama berada di Korea Selatan, apakah saudara 8.
pernah melapor ke KBRI Seoul?
9. Jelaskan secara singkat terjadinya hilang atau 9.
rusak terhadap Paspor/ SPLP RI saudara!

10. Apa tindakan saudara ketika mengetahui 10.
Paspor/ SPLP RI tersebut hilang atau rusak?
11. Tahukah saudara bahwa Paspor/ SPLP RI 11.
adalah dokumen negara yang harus dijaga dari
kemungkinan hilang/ rusak atau disalahgunakan
orang lain?
12. Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian 12.
RI menetapkan sanksi hukum berupa denda dan
sanksi administrasi terhadap pemegang Paspor/
SPLP RI yang karena kelalaiannya mengakibatkan
hilang atau rusak. Apakah saudara bersedia
menerima sanksi tersebut?
13. Apakah ada hal-hal lain yang akan saudara 13.
jelaskan dalam pemeriksaan ini?

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini ditutup pada hari ini,
tanggal
setelah dibacakan kembali dan dimengerti oleh yang diperiksa, pemeriksa dengan mengingat sumpah
jabatan dan yang diperiksa masing-masing membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Yang diperiksa,

(

Yang memeriksa,

)

SUGITO
Atase Imigrasi

