
Prosedur legalisasi ijazah dan transkrip (biasanya dibutuhkan yg terakhir/terbaru):

1. Tanya dulu ke univ di spanyol, dokumennya boleh pake bahasa inggris atau harus bahasa
spanyol, kalo boleh pake bahasa inggris ke no.2, kalo harus pake bahasa spanyol ke no.6

• Kalo pake bahasa inggris, bisa nerjemahin di sekolah masing2 ato ke tempat lain

• Kalo diterjemahin sekolah berarti mesti dilegalisasi di sekolah juga

2. Kalo diterjemahkan di tempat lain, mesti pake notaris buat melegalisasi dokumen kamu

3. Dokumen yg udah dilegalisasi sekolah/notaris dibawa ke depkumham, tugas depkumham
adalah melegalisasi si pelegalisir di sekolah/notaris. Jadi dia menyatakan kalo memang
bener orang yg bertanda tangan di dokumen kamu memang pejabat yg ditunjuk dan se-
cara hukum berhak tanda tangan disitu. Waktunya 2 hari, bawa materai 6000/dokumen
dan bayar 10000/dokumen, jangan lupa pake map, fotokopi ktp, dll. Keterangan lebih lanjut
dan persyaratan laen baca disini. http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres/EF9F38A2-
B0F5-4D54-806F-771777FB1400/0/PERMOHONANLEGALISASI.html.
Nah depkumham bisa melegalisasi dokumen kalo si pelegalisir/notaris tanda tangannya ter-
catat di depkumham, kalo enggak berarti kamu mesti minta specimen tanda tangan dari
si pelegalisir, atau make notaris yg ada di list depkumham, untuk tahu ini ya mesti ke
depkumham sendiri mengecek.

4. Abis dari depkumham, bawa dokumen yg udah dicap depkumham ke deplu dengan dokumen
pelengkap sama persis kayak diatas, waktu juga 2 hari, materai dan ongkos sama. Tugas
deplu adalah menyatakan bahwa memang pelegalisir dari depkumham adalah pejabat yg
ditunjuk oleh pemerintah RI untuk memeriksa kesahan dokumen secara hukum.

5. Setelah disahkan deplu itu dokumen bisa dibawa ke embasy spanyol, tugas embasy spanyol
adalah menyatakan bahwa memang pelegalisir dari deplu adalah wakil resmi pemerintah
RI yg berhak menyatakan kalo dokumen itu sah secara hukum RI. Disini seingat gw sih
gak perlu ngantri tapi tetep harus datang jam 9. Nunggu bentar, ongkosnya sekitar 90000
IDR/doc.

6. Kalo dokumen mesti di terjemahin ke spanyol , bisa minta tolong penerjemah tersumpah.
Trus balik ke No. 3
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PERMOHONAN LEGALISASI

Pengertian :

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang di-
angkat oleh pemerintah.

Dasar Hukum :

Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Persyaratan :
1. Surat permohonan legalisasi yang di tanda tangani oleh pemohon.

2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pemohon.

3. Foto copy dokumen yang akan dilegalisasi.

§ Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa
asing, maka dilampirkan pula foto copy dokumen yang berbahasa Indonesianya.

§ Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilam-
pirkan Surat Kuasa dari Direksi dan foto copy KTP dari pemberi dan penerima kuasa.

4. Materai sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap dokumen yang akan dilegalisasi.

5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Catatan :
Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen

yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersim-
pan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.


