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Bagi Pekerja Pemegang Employment Pass:
1. Bukti pembatalan atau Cancelation of Employment Pass.
2. Surat keterangan dari Perusahaan yang menjelaskan bahwa anda telah berkerja lebih dari satu
tahun dan akan berhenti untuk kembali ke Indonesia atau di transfer untuk bertugas ke Indonesia
3. Batalkan alamat Singapore anda pada bagian belakang Passport anda. Hal ini dapat dilakukan di
KBRI Singapura dibagian imigrasi dengan mengisi formulir permohonan pergantian alamat. Pihak
Imigrasi KBRI akan berikan surat pengantar bahwa anda akan kembali ke Indonesia.
Proses ini butuh setidaknya 1 hari kerja maka Passport anda akan ditahan 1 hari kerja.
Bagi Pelajar Pemegang Student Pass:
1. Bukti pembatalan atau Cancelation Student pass.
2. Surat keterangan dari Sekolah yang menjelaskan bahwa anda telah lulus dan akan kembali ke
Indonesia atau di transfer untuk bertugas ke Indonesia
3. Batalkan alamat Singapore anda pada bagian belakang Passport anda. Hal ini dapat dilakukan di
KBRI Singapura dibagian imigrasi dengan mengisi formulir permohonan pergantian alamat. Pihak
Imigrasi KBRI akan berikan surat pengantar bahwa anda akan kembali ke Indonesia.
Proses ini butuh setidaknya 1 hari kerja maka Passport anda akan ditahan 1 hari kerja.
Pemegang Student Pass boleh membawa pulang barang-barang keluarganya juga yg menemani dia
selama sekolah diSingapore.
Bagi Pemegang Blue IC (Permanent Resident):
1. Ganti alamat Indonesia pada Blue IC di Kantor Polisi terdekat atau ICA Lavendar.
Anda akan mendapatkan stiker untuk alamat baru anda di Indonesia.
Untuk syarat No. 2 dan 3 apabila anda Pekerja atau Pelajar maka ikuti syarat-syarat diatas.
Bawalah syarat-syarat diatas untuk mengajukan permohonan ke Bagian Bea Cukai di KBRI Singapura.
Pada saat tukar tanda pengenal di pos security beritau tujuan anda lantai 2 bagian Bea Cukai (Finance
and Customs Department)
Bila ingin membuat janji sebelum datang bisa hubungi no: +65-68395427
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