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Syarat dan Ketentuan Keikutsertaan 

Pilgrim Indonesia dalam WYD Panama 2019 

 

1. WYD Panama 2019 akan berlangsung tanggal 22-27 Januari 2019 di Panama City, 

Panama. 

2. Days in Diocese akan berlangsung tanggal 16-20 Januari 2019. 

3. Keberangkatan pilgrim Indonesia menuju WYD Panama 2019 berada di bawah naungan 

Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). 

4. Pilgrim Indonesia direncanakan berangkat dari Jakarta pada 15 Januari 2019 dan tiba 

kembali di Jakarta pada 30 Januari 2019. 

5. Jadwal keberangkatan dan kepulangan masih dapat berubah tergantung ketersediaan 

tiket pesawat. 

6. WYD Panama 2019 hanya dapat diikuti oleh OMK yang berusia 18-35 tahun. 

7. Pilgrim harus beragama Katolik, berkewarganegaraan dan memiliki paspor Indonesia. 

8. Pilgrim wajib mengikuti rangkaian persiapan keberangkatan yang akan diadakan di 

Jakarta. 

9. Pilgrim wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Tim Kerja dan mengikuti 

semua rangkaian acara Days in Diocese (DID) dan juga World Youth Day. 

10. Pilgrim wajib menjaga dirinya sendiri dan juga barang bawaannya. Segala bentuk 

kehilangan menjadi tanggung jawab masing-masing pilgrim. 

11. Pendaftaran pilgrim Indonesia untuk WYD Panamá akan dibuka hingga 31 Oktober 2018. 

12. Biaya pendaftaran sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus dolar Amerika). 

13. Yang termasuk dalam biaya pendaftaran adalah: 

a. Tiket pesawat Jakarta – Panama City – Jakarta 

b. Bagasi pesawat maksimum 20kg per orang atau sesuai ketentuan dari maskapai 

penerbangan 

c. Akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama acara DID dan WYD di Panama 

d. Visa Panamá 

e. Travel Insurance 

f. Retret persiapan di Jakarta 
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14. Yang tidak termasuk dalam biaya pendaftaran: 

a. Transportasi ke dan dari bandara Soekarno Hatta, Jakarta 

b. Akomodasi selama peserta di Jakarta (jika peserta dari luar kota) 

c. Akomodasi, transportasi dan konsumsi setelah acara WYD berlangsung 

d. Transportasi dari dan ke Panama, bila lokasi DID berada di luar Panama 

e. Biaya pengiriman dokumen ke Tim Kerja 

f. Barang-barang dan pengeluaran pribadi pilgrim 

15. Tiket pesawat bersifat non-refundable, non-rerouteable. 

16. Pilgrim tidak diperkenankan mengubah atau membeli sendiri tiket pesawat. 

17. Dengan mendaftar dan membayar, pilgrim menyetujui untuk mengikuti rangkaian penuh 

DID dan WYD. 

18. Pendaftaran harus disertai pembayaran pertama sebesar USD 300. 

19. Untuk mendaftar, pilgrim wajib mengirimkan 3 dokumen ini melalui email 

registrasiwyd@gmail.com 

a. Formulir Pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangan 

b. Bukti pembayaran pertama sebesar USD 300 

c. Syarat dan Ketentuan Keikutsertaan Pilgrim yang telah ditandatangan 

20. Pendaftaran tanpa disertai pembayaran bersifat tidak mengikat. 

21. Sisa biaya pendaftaran sebesar USD 3,000 harus dilunasi dalam 3 kali pembayaran, 

masing-masing sebesar USD 1,000. 

22. Ketiga pembayaran tersebut harus diselesaikan sebelum 31 Mei 2018, 31 Agustus 2018, 

31 Oktober 2018. 

23. Seluruh biaya pendaftaran harus dilunasi sebelum 31 Oktober 2018. 

24. Seluruh pembayaran harus dilakukan dalam bentuk USD dan disetorkan langsung ke 

rekening BCA USD cabang Gondangdia 

Nama rekening : Haryanto 

No. rekening : 4550036997 

25. Haryanto, pemegang rekening tersebut adalah Romo Diosesan, sekretaris Komisi 

Kepemudaan KWI. 
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26. Tim Kerja tidak menerima pembayaran tunai keras (tanpa melalui bank). 

27. Biaya transfer ditanggung oleh peserta apabila melakukan transfer ke melalui bank lain. 

28. Jumlah nominal uang yang dicatat adalah nominal yang masuk dalam rekening BCA. 

29. Harap mencantumkan Nama Peserta dalam lembar transfer. 

30. Harap melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui 

email ke: registrasiwyd@gmail.com 

31. Uang yang sudah masuk dalam rekening Tim Kerja tidak dapat ditarik kembali dengan 

alasan apapun. 

32. Biaya WYD Panamá 2019 dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan nilai tukar 

valuta asing dan/atau perubahan harga tiket pesawat dari maskapai penerbangan. 

33. Untuk keperluan visa, pilgrim harus menyerahkan dokumen secara lengkap sesuai 

dengan ketentuan pihak kedutaan Panama. Segala kekurangan dokumen yang 

menyebabkan terhambatnya proses pembuatan visa atau gagal terbitnya visa menjadi 

tanggung jawab masing-masing pilgrim. 

34. Mempersiapkan dokumen berikut ini untuk nanti dikirimkan kepada Tim Kerja untuk 

keperluan pembuatan visa. 

a. Satu lembar fotokopi KTP yang masih berlaku. 

b. Paspor asli yang masih berlaku minimum 6 bulan dari tanggal kepulangan. 

c. Satu set lengkap fotokopi paspor mulai dari sampul depan hingga sampul belakang 

d. Tiga lembar pas foto berwarna ukuran 4x6, dengan latar belakang putih. 

e. Fotokopi visa yang terdapat di paspor yang masih berlaku. 

f. Satu lembar surat keterangan kerja asli dari tempat bekerja dalam Bahasa Spanyol 

dan dilegalisir oleh notaris. 

g. Surat referensi dari bank. 

h. Laporan keuangan tabungan/deposito/rekening koran 3 bulan terakhir. 

i. Fotokopi kartu kredit. 

j. Satu lembar fotokopi akte nikah (bagi yang sudah menikah). 

k. Satu lembar fotokopi surat baptis. 

l. Satu lembar surat asli dari Pastor paroki dalam bahasa inggris. 
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35. Tim Kerja tidak menjamin terbitnya visa Panama bagi seluruh pilgrim. Jika visa gagal 

terbit, biaya pembuatan visa tidak dapat dikembalikan. 

36. Khusus bagi pilgrim yang visanya gagal terbit, uang pendaftaran akan dikembalikan 

selama uang tersebut belum digunakan untuk keperluan pilgrim itu sendiri. 

37. Transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama DID dan WYD telah diatur oleh panitia 

setempat. Tim Kerja tidak memiliki kuasa untuk mengubah hal tersebut. Pilgrim wajib 

mengikuti ketentuan tersebut. 

38. Tim Kerja tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi, surat izin, atau apapun berkaitan 

dengan keberangkatan pilgrim. 

 

Saya, yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama lengkap   : _________________________________________ 

Tempat/tanggal lahir  : _________________________________________ 

Telah membaca, memahami, menyetujui, dan akan mengikuti semua syarat dan ketentuan 

tersebut di atas untuk mengikuti WYD Panama 2019. 

 

…………………………, …………………….. 

 

 

 

____________-Tanda Tangan-__________ 

(__________________________________) 

                                                                                                                                     -Nama Lengkap- 

 

 

 

 


