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KUESIONER PERJALANAN DAN BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
Nama Calon Tertanggung :
Nomor SPAJ

: __________________________

No.
1

2

Pertanyaan

Penjelasan

Berapa lamakah Anda telah tinggal menetap atau melakukan
perjalanan ini.
a) Negara manakah yang menjadi tujuan perjalanan atau tempat
tinggal anda. (sebutkan regional dan kotanya)
b) Berapa lama Anda berencana untuk tinggal menetap atau
melakukan perjalanan ini?

3

a) Apakah perjalanan ini adalah yang pertama kali Anda lakukan
untuk tujuan profesional? Jika “Tidak” berikan penjelasan.
b) Apakah Anda akan tetap tinggal di lokasi ini selama perjalanan
Anda? Jika “Tidak” sebutkan tempat yang akan Anda
singgahi/kunjungi selain lokasi tempat tinggal saat ini.

4

Keterangan seputar profesi
Jelaskan mengenai keadaan pekerjaan utama anda

Beri Tanda “x” pada pilihan di bawah ini :
(Boleh memilih lebih dari satu)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

5

Apakah pekerjaan anda berhubungan dengan tingkat stress
tinggi? (mis. Ter-ekspos dengan kebisingan, kondisi basah, suhu
dingin atau panas, jam kerja anti sosial, ada kontak dengan
susbtansi berbahaya, dll )

6

Apakah Anda
perusahaan?

seorang

wiraswasta

atau

karyawan

suatu

] biasa-biasa saja
] buruh kasar
] separuh Buruh Kasar
] managerial, supervisory
] operator mesin
] traveling, using
] pengendara motor vehicles
] kendaraan sendiri
] transportasi umum
] mengikuti penerbangan berjadwal
] mengikuti penerbangan carter
] bersifat komersial
] melakukan riset
] lain-lain, jelaskan __________________________

Beri penjelasan yaitu :
a)

Sejak Kapan_______________________________

b)

Perusahaan Sekarang_______________________

c)

Perusahaan di Negara tujuan _________________

d)

Jenis perusahaan/industry____________________

e)

Ukuran perusahaan_________________________

f)

Jumlah karyawan di tempat kerja_______________
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No.

Pertanyaan

Penjelasan

Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal

Beri Tanda “x” pada pilihan di bawah ini :

a) Di manakah Anda bertempat tinggal?

[
[
[
[

] di rumah, hotel atau apartment
] pada akomodasi yang ditempati bersama-sama
] di suatu camp, bark, or pondok
] lainnya, jelaskan____________________________

b) di manakah lokasi akomodasi anda

c) Jelaskan kondisi tempat tinggal dan bekerja (termasuk kondisi
ventilasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan)

8

Situasi Politik
Bagaimana situasi politik negara tujuan anda?

Beri Tanda “x” pada pilihan di bawah ini :
[ ] Sangat Baik
[ ] Rata-rata dan sesuai dengan ketentuan pemerintah
[ ] Tidak memadai dan bermasalah
Beri Tanda “x” pada pilihan di bawah ini :
[
[
[

] Stabil
] Civil commotion, perang suku
] Perang saudara

Saya menyatakan bahwa jawaban/penjelasan yang Saya berikan dalam formulir ini, adalah lengkap dan benar serta tidak ada hal
material yang disembunyikan.
Saya mengerti dan menyetujui bahwa formulir ini adalah bagian dari SPAJ yang saya ajukan dan apabila keterangan yang Saya
berikan dalam formulir ini tidak benar maka dapat mengakibatkan batalnya Polis.

Tanggal : ___________________________

________________________________________
Nama lengkap dan tanda tangan calon tertanggung
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