
Visa Tinggal tetap/permanen 

Bagi para warga negara Indonesia dan warga Negara asing yang ingin menetap sebagai penduduk 

di Meksiko, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 

Persyaratan Umum 

Formulir aplikasi,  

yang sudah diisi dan ditandatangani 

Wajib 

Paspor (Asli dan fotokopi) Wajib 

Foto (3cm x 4cm)  Wajib 

Satu foto berwarna dengan latar belakang putih, tanpa 

kacamata 

 

Bukti tanda kependudukan di Indonesia Wajib 

Untuk warga negara Indonesia: Copy KTP  

Untuk warga negara asing: Copy Visa Tinggal Terbatas 

atau KITAS; 

 

Untuk Warga negara asing yang berkunjung: Copy Visa 

Kunjungan 

 

Biaya US$36.00  

(dibayar pada hari wawancara konsuler) 

Wajib 

Pensiun 

Investasi atau rekening koran bank yang menunjukkan 

saldo bulanan rata-rata setara dengan nominal 

US$129,500 (12 bulan) 

 

 

Pilih salah satu 

Bukti penghasilan bulanan dari pensiun setidaknya 

sejumlah US$2,600 (6 bulan) 

Bagi 

yang 

Memiliki 

ikatan 

keluarga 

dengan 

warga 

negara 

Meksiko 

atau 

dengan 

warga 

negara 

asing  

Penduduk 

tetap 

Meksiko 

Dengan 

warga 

negara 

asing 

penduduk 

tetap 

Meksiko 

Untuk anak- anak: akta kelahiran  

 

 

 

Pilih salah satu 

Untuk orangtua: akta kelahiran pemohon (jika anak di 

bawah umur) 

Anak- anak dari pasangan yang tinggal bersama atau 

setara dalam hukum: akta kelahiran, sertifikat 

pernikahan atau surat keterangan hidup bersama 

Saudara perempuan/laki-laki: akta kelahiran dari 

keduanya yaitu dari pemohon dan akta kelahiran 

saudara perempuan/laki-laki yang telah menjadi warga 

negara tetap Meksiko 

Kartu atau Visa Penduduk  

 

Lampirkan 

keduanya 

Bukti kemampuan finansial untuk mendukung 

keluarga: investasi atau rekening koran bank yang 

menunjukkan saldo bulanan rata-rata US$1,554 atau 

bukti penghasilan atau pensiun sejumlah rata-rata lebih 

dari US$520 (6 bulan) 

Dengan 

warga 

negara 

Meksiko 

Untuk anak- anak : akta kelahiran  

 

 

Pilih salah satu 

 

 

 

Untuk orangtua: akta kelahiran pemohon (jika anak di 

bawah umur) 

Anak- anak dari pasangan yang tinggal bersama atau 

setara dalam hukum: akta kelahiran, sertifikat 

pernikahan atau surat keterangan hidup bersama 

Saudara perempuan/laki-laki: akta kelahiran dari 

keduanya yaitu dari pemohon dan akta kelahiran 

saudara perempuan/laki-laki yang telah menjadi warga 

negara tetap Meksiko 

Dokumen yang membuktikan sebagai warga Negara 

Meksiko 

 

 

Lampirkan 

keduanya 
Bukti kemampuan finansial untuk mendukung 

keluarga: investasi atau rekening koran bank yang 

menunjukkan saldo bulanan rata-rata US$1,554 atau 

bukti penghasilan atau pensiun sejumlah rata-rata lebih 

dari US$520 (6 bulan) 

 

Aplikasi untuk kunjungan/penyatuan keluarga hanya dapat diterima di Kantor Konsuler jika orang 

asing dengan status penduduk sementara atau permanen di Meksiko atau warga negara Meksiko 

menemani anggota keluarga pada saat permohonan diajukan 

Sesuai dengan semua persyaratan yang berlaku, kantor Konsuler akan menerbitkan visa single-

entry. Setelah pemohon telah memasuki wilayah Meksiko, maka dalam 30 hari pertama sejak 

kedatangan diwajibkan untuk melapor ke Institut Nasional Keimigrasian (INM) untuk pemohon 

kartu penduduk sementara. 


