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informasi yang ingin diketahui

Tekan CTRL + L

lanjutkanKembali



Prolog

Fasilitas dan kemudahan diberikan kepada
orang asing untuk masuk dan tinggal di
Indonesia, beberapa pilihan jenis visa dengan
maksud kedatangan tertentu yang
DIWAJIBKAN MEMILIKI PENJAMIN

Memilih VISA yang tepat untuk orang asing

seperti:
a. Bekerja sebagai tenaga ahli
b. Mengikuti pendidikan
c. investasi
d. Bergabung dengan keluarga, dan
e. Lainya

seperti :
1. Berasal dari mana orang asing tersebut?
2. Apakah orang asing pernah datang ke indonesia?
3. Mengapa orang asing tersebut harus datang ke

indonesia?
4. Berapa lama rencana orang asing akan tinggal di

Indonesia?
5. lainnya

Secara subyetif ke beberapa negara,
seperti bebas visa (free visa) untuk
orang asing yang akan masuk dan
tinggal di indonesia selama waktu
tertentu

tidak hanya bebas visa, indonesia juga
memberikan kemudahan pemberian
visa pada saat orang asing datang di
bandara atau pelabuhan internasional
atau tempat lainya di indonesia.

lanjutkanKembali

Orang asing wajib memiliki visa 
untuk masukdan tinggal di Indonesia

Asas resiprokal (timbal balik), dalam 
memberikan fasilitas

Fasilitas lain, pemberian visa 
kunjungan saat kedatangan (visa on 
arrival)

Kenali orang asing sebelum mengundang untuk 
masuk dan tinggal di Indonesia

Visa, izin tinggal dan penjamin



Prolog Kebijakan Keimigrasian selama Pandemic Covid 19

A. Orang Asing pemegang Izin Tinggal
Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas atau
Izin Tinggal Tetap yang berada di
wilayah Indonesia dan tidak dapat
diperpanjang Izin Tinggalnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta belum
dapat kembali ke negara asalnya
dapat diberikan Izin Tinggal baru
dengan mengajukan permohonan
Visa;

B. Pengajuan Izin Tinggal baru melalui
permohonan Visa diajukan sebelum
Izin Tinggal lama berakhir dengan
melampirkan bukti izin tinggal terakhir
atau pengembalian Dokumen
Keimigrasian (Exit Permit Only/EPO).
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Memberikan Visa kepada Orang 
Asing yang tidak dapat Kembali ke
negara asal atau negara ketiga
(stranded) di Wil. Indonesia

Upaya mencegah penyebaran covid, melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin
Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional

Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk Wilayah
Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol
kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan
COVID-19



KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA
SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Berikut jenis visa dan kegiatan orang asing yang dapat masuk ke Indonesia ang tersedia, antara lain:
1. Visa Kunjungan,

Wisata, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan
pembelian barang, melakukan pembuatan film, tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, tugas
pemerintahan, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia, kunjungan dalam rangka
pengembangan industry marina (yachters), tugas pemerintah dalam rangka pertemuan terkait presidensi
Indonesia dalam G20 atau sidang international Inter-Parliamentary Union(IPU) ke 144, dan Calon tenaga
kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;

2. Visa Tinggal Terbatas,
a. Dalam rangka bekerja Sebagai tenaga ahli, bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat angkut atau

instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial atau landas kontinen, serta zona
ekonomi ekslusif Indonesia, melakukan pengawasan kualitas barang atu produksi, melakukan inspeksi
atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, melayani purnajual, memasang dan mereparasi
mesin, melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi, melakukan kegiatan dalam
rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang,
calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
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KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA
SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Berikut jenis visa dan kegiatan yang tersedia, antara lain:

2. Visa Tinggal Terbatas,
b. Dalam rangka tidak untuk bekerja melakukan penanaman modal asing 1 dan 2 tahun, mengikuti

Pendidikan dan penyatuan keluarga

lanjutkanKembali



Menu

Sebelum mengajukan visa, Penjamin wajib 
mendaftarakan diri sebagai penjamin, kenali Jenis 
penjamin, dokumen apa yang dibutuhkan untuk 
mendaftar penjamin...

Penjamin

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami 
jenis visa dan kegunaan visa...

Jenis & Kegunaan Visa

04

01

02

Untuk menghindari penolakan permohonan 
terkait materiil dokumen persyaratan, silahkan 
ikuti panduan berikut....

Panduan unggah dokumen
08

Catatan:
Silahkan memilih angka 01 s/d 08 untuk menjalankan fungsi dan mengetahui informasi lebih lengkap

06
Sebelum mengajukan visa, pemohon wajib 
mengetahui persyatan visa terdiri apa saja dan 
spesifikasi teknis dokumen persyaratan...

Persyaratan Visa

Beberapa syarat dan ketentuan yang wajib 
diketahui dan oleh penjamin dan orang asing pada 
saat mengajukan visa...

Ketentuan yang wajib dipahami
03 07Beberapa syarat dan ketentuan yang wajib 

diketahui dan oleh penjamin dan orang asing pada 
saat mengajukan visa...

Cara Mengajukan Visa

Alur kerja (business process) pendaftaran 
penjamin, cara mengajukan pendaftaran...

Cara mendaftar penjamin
05

Metode pembayaran visa dapat dibayarkan 
melalui mekanisme perbankan...

Pembayaran visa
Layanan informasi/pengaduan:
Whatsapps : +62 821-1376-7654
Email : visa@imigrasi.go.id



PERORANGAN
Perorangan atau individu perseorangan adalah warga negara indonesia

“Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia”

[berdasarkan peraturan menteri hukum dan ham nomor 31 tahun 2013]

KORPORASI
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERWAKILAN NEGARA ASING
“kementerian atau lembaga atau perwakilan negara asing adalah organisasi yang
bertannggung jawab kepada kepala negara tidak bersifat komersial”

Informasi:
pilih ICON untuk menjalankan fungsi dan mengetahui informasi secara lengkap

Penjamin

Klik untuk kembali ke menu



PERORANGAN
Perorangan atau individu perseorangan adalah warga negara indonesia

“Penjamin perorangan dapat mengundang orang asing seperti teman, rekan kerja, 
keluarga dan lainnya untuk keperluan wisata, bisnis, & keluarga.

Sebelum mengundang orang asing, pastikan calon penjamin mendaftarkan diri sebagai 
penjamin ke aplikasi visa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

 KARTU TANDA PENDUDUK (ELEKTRONIK),
 AKTE LAHIR, dan
 KARTU KELUARGA

Menu LanjutKembali



KORPORASI
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum”

“Penjamin korporasi sangat variatif bentuk dan jenisnya, secara legalitas jenis penjamin ini 
dipastikan memiliki dokumen yang telah disahkan oleh badan legalisasi/instansi 
pemerintah baik berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha bersama, badan 
usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan lainnya.

Jenis penjamin korporasi ini dapat mengundang orang asing untuk bisnis dalam rangka 
pengembangan usaha, mitra kerja, mempekerjakan orang asing sebagai tenaga ahli dan 
keluarga (suami atau istri dan anak) dari TKA dan atau kegiatan lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Sebelum mengundang orang asing, pastikan calon penjamin mendaftarkan diri sebagai 
penjamin ke aplikasi visa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

 AKTE PERUSAHAAN
 SURAT PENGESAHAN BADAN USAHA
 SIUP ATAU NIB
 NPWP

 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 
(TDP)

 SURAT KETERANGAN DOMISILI
 IDENTITAS PIMPINAN 

PERUSAHAAN
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KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERWAKILAN NEGARA 
ASING
“kementerian atau lembaga atau perwakilan negara asing adalah
organisasi yang bertannggung jawab kepada kepala negara tidak bersifat
komersial”

“jenis penjamin kementerian/lembaga/perwakilan negar asing merupakan 
organisasi/lembaga dibawah naungan pemerintah pusat maupun daerah dan perwakilan 
negara asing seperti kedutaan besar atau organisasi badan internasional.

Jenis penjamin ini dapat mengundang orang asing untuk kerjasama antar pemerintahan 
(G2G), kerjasama pemerintah dengan bisnis (G2B)

Sebelum mengundang orang asing, pastikan calon penjamin mendaftarkan diri sebagai 
penjamin ke aplikasi visa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

 SURAT PERMOHONAN
 PENDAFTARAN PENJAMIN DAN
 DAN IDENTITAS PIMPINAN PERUSAHAAN

MenuKembali



PENJAMIN
WEB/MOBILE

APLIKASI VISA PETUGAS
Verifikasi

• Pilih Jenis Penjamin
• Pilih jenis Aktivitas
• Isi formulir Elektronik (lengkap & benar)
• Unggah dokumen persyaratan (sesuai

dengan pilihan tipe penjamin)
• Term & condition
• kirim

Verifikasi penjamin:
1. Memeriksa kelengkapan formil sesuai 

dengan tipe penjamin
2. Memeriksa kesesuaian data entry dengan

dokumen persyaratn
3. Memeriksa penjamin sudah terdaftar di 

master penjamin (aplikasi persetujuan visa)
4. Memberikan keputusan

1 2 3

Mengajukan 
pendaftaran

PERORANGAN

BADAN USAHA/KORPORASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA
PI

LI
H

 J
EN

IS
 

PE
N

JA
M

IN 4

ID PENJAMIN

user dan 
password 

dikirim ke email

Alur kerja (business process) 
Pendaftaran Penjamin
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Pilih menu REGISTRASI
Untuk mengajukan 

pendaftaran 
penjamin baru

Cara Pendaftaran Penjamin
Menu LanjutKembali



Pilih jenis penjamin :

Petunjuk & Informasi:

Pilih jenis penjamin [PERORANGAN] [KORPORASI/BADAN 
USAHA/ORGANISASI] [KEMENTERIAN/LEMBAGA 
NEGARA/PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISAI 
INTERNASIONAL].

Menu LanjutKembali



Petunjuk & Informasi:

1. JENIS KORPORASI/BADAN USAHA/ORGANISASI, pilihan
tipe/jenis korporasi antara lain Perusahaan Perorangan, Badan 
Usaha Milik  swasta, negara atau lainnya

2. BIDANG USAHA, pilihan bidang usaha antara lain Perdagangan, 
Perindustrian, Teknologi Informasi, Aktivitas Perhotelan, Aktivitas
Pembuatan Gambar Bergera, Video, dan TV Program, serta
lainnya

3. AKUN, pemohon dapat membuat nama pengguna yang mudah 
di ingat.

4. EMAIL, alamat email harus valid karena seluruh informasi dan 
notifikasi akan dikirimkan ke email.

5. TELEPON, wajib diisi dengan nomor telepon aktif
6. HANDPHONE, wajib diisi dengan nomor telepon aktif
7. Faximili, tidak wajib di isi
8. IDENTITAS PIMPINAN, wajib di isi sesuai dengan data pimpinan 

atau yang bertanggung jawab
9. ALAMAT PERUSAHAAN, wajib di isi sesuai dengan domisili saat 

ini seperti yang tertera pada dokumen

Menu LanjutKembali
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Petunjuk & Informasi:

1. Sebelum unggah dokumen persyaratan pendaftaran penjamin,
pastikan spesifikasi teknis dokumen persyaratan telah sesuai,
sebagai berikut:
a. Format *.JPEG/JPG
b. Berwarna (colour)
c. Ukuran 100 kb s/d 400kb (setiap lembar dokumen)
d. Hasil pindai/scan jelas terbaca
e. Setiap dokumen yang dipindai tidak terpotong dan tidak

ada gambar (obyek) lain diantara dokumen.
2. Silahkan unggah (upload) dokumen persyaratan sesuai

dengan label yang disediakan.
catatan:
pemilihan jenis penjamin membedakan dokumen persyaratan
yang akan diunggah

3. Unggah sampai dengan selesai.
4. Periksa kembali apakah dokumen persyaratan yang di unggah

telah telah sesuai dan benar.
5. lanjutkan
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Petunjuk & Informasi:

1. Untuk melakukan review dokumen yang telah di unggah,
pemohon dapat melakukan preview dokumen persyaratan
dengan klik dibagian dokumen maka dokumen tersebut akan
tampil maksimal.

2. Jika ada dokumen yang tidak bisa preview maka dapat
dipastikan bahwa proses unggah (upload) gagal dan silahkan
mengulang proses unggah dokumen.

3. Lanjutkan
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Petunjuk & Informasi:

1. Syarat dan ketentuan, harap dibaca dan dipahami kewajiban
sebagai penjamin.

2. Lanjutkan
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Petunjuk & Informasi:

1. Isi captcha
2. Lanjutkan
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xxxxxx
xxxxxx

Petunjuk & Informasi:

1. Notifikasi persetujuan Penjamin dikirim ke email yang telah
didaftarkan. Kata sandi (Password) dibuat secara acak
(random) oleh aplikasi, rekomendasi: jika kata sandi
(password) telah diterima, silahkan menganti sandi tersebut
supaya lebih mudah diingat dan pengisian pada saat masuk
ke aplikasi

2. Lanjutkan
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ID PENJAMIN

MenuKembali



Jenis Dan Kegunaan Visa

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan pilih dan klik di icon (gambar), dibawah ini:
Dibawah ini terdapat pilihan jenis visa dan kegunaannya

...diberikan kepada Orang Asing
yang bermaksud bertempat tinggal
dalam jangka waktu yang terbatas

untuk kegiatan profesi dengan 
menerima bayaran, ..

Visa Tinggal Terbatas Untuk 
Bekerja

...diberikan kepada Orang Asing
yang bermaksud bertempat

tinggal dalam jangka waktu yang 
terbatas dalam rangka 

bergabung dengan keluarga, 
repatriasi ...

Visa Tinggal Terbatas Tidak  
Untuk Bekerja

masa berlaku izin tinggal paling lama 60 
(enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 

4 (empat) kali, setiap
kali perpanjangan diberikan izin tinggal 

paling lama 30 (tiga puluh) hari...

Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan 
(Single Entry)

Masa berlaku visa 12 bulan, 
diberikan izin tinggal paling lama 60 
(enam puluh) hari setiap kunjungan

dan tidak dapat diperpanjang...

Visa Kunjungan Beberapa Kali 
Perjalanan (Multiple Entry)
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Visa ini yang diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan, visa 
kunjungan bagi menjadi 2 antara lain:

Visa Kunjungan

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa 
dan kegunaan visa...

Pahami Jenis Dan Kegunaan Visa

Satu Kali Perjalanan (single entry)
Masa berlaku izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat\ diperpanjang 4 (empat) kali, setiap
kali perpanjangan diberikan izin tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari. Visa kunjungan satu kali
perjalanan dapat digunakan orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam rangka wisata,
keluarga, sosial, seni budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang tidak bersifat komersial, studi banding,
kursus singkat atau pelatihan singkat, pembicaraan bisnis, pembelian barang, ceramah atau seminar,
pameran internasional, rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, Kunjungan
industri & kunjungan Jurnalistik serta pembuatan film dokumenter.

Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry)
Pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku visa 12 (dua belas) bulan
tahun diberikan kepada orang asing dalam rangka keluarga, sosial, seni budaya, tugas pemerintahan,
melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, mengikuti seminar, mengikuti pameran
Internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
meneruskan perjalanan ke negara lain.
Pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan juga dapat diberikan bagi orang asing eks
warganegara Indonesia dengan masa berlaku visa 5 (lima) tahun.
Masa berlaku izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari setiap kunjungan dan tidak dapat
diperpanjang. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
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Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang akan masuk dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
Bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, izin tinggal dan izin masuk kembali diberikan pada
saat kedatangan di Bandara/Pelabuhan tertentu.
Bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja wajib melaporkan ke kantor imigrasi sesuai
domisili untuk pelaporan/pencatatan dan dapat diperpanjangan sampai dengan 5 (lima) kali terbatas.

Visa Tinggal Terbatas
Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa 
dan kegunaan visa...

Pahami Jenis Dan Kegunaan Visa

Untuk Bekerja
Visa tinggal terbatas untuk bekerja digunakan oleh orang asing untuk masuk dan tinggal di indonesia dalam waktu
tertentu dalam rangka untuk bekerja di indonesia. Deskripsi bekerja untuk orang asing, antara lain: sebagai tenaga
ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal atau alat apung atau instalasi lepas pantai yang beroperasi di wilayah
perairan nusantara, sebagai rohaniawan, kegiatan profesi dengan menerima bayaran, pembuatan film komersial,
pengawasan kualitas barang atau produksi, inspeksi atau audit kantor cabang perusahaan di Indonesia, purnajual,
memasang dan mereparasi mesin, pekerjaan nonpermanen bidang konstruksi, pertunjukan kesenian musik atau
olah raga komersial, pengobatan dan calon tenaga kerja asing uji coba keahlian.

Tidak untuk Bekerja
Visa tinggal terbatas tidak untuk bekerja dapat digunakan oleh orang asing untuk masuk dan tinggal di indonesia
dalam waktu tertentu dalam rangka tidak untuk bekerja di indonesia. Deskripsi tidak untuk bekerja, antara lain:
penanaman modal asing di indonesia (investasi), penelitian ilmiah, pendidikan formal maupun non formal, bergabung
dengan keluarga, menjadi warganegara indonesia kembali (repatriasi) dan wisatawan lanjut usia mancanegara yang
akan menghabiskan masa tua di indonesia.
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Persyaratan utama, sebagai berikut:
a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
b. Surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia rekening koran, buku tabungan, atau

deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000
(dua ribu dolar Amerika) atau setara;

d. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk
bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan

e. pasfoto berwarna.
f. Bagi Orang Asing yang akan Kunjungan jurnalistik, melampirkan rekomendasi dari instansi terkait.

Persyaratan tambahan bersifat wajib untuk orang asing yang berada di Luar Negeri selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:
a. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
b. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia;
c. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat

pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah Indonesia.

Persyaratan Visa Kunjungan

Persyaratan visa
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Persyaratan Utama, sebagai berikut:
a. Surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:

1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam)
bulan;

2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling
lama 1 (satu) tahun; atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia
untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.

c. keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing Keterangan berkelakuan
baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing atau surat keterangan dari penjamin bahwa orang
asing tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

d. hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau bukti telah
menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;

e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia rekening koran, buku tabungan, atau
deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin dengan jumlah sekurang-kurangnya USD 2000 (dua
ribu dolar Amerika) atau setara;

f. pasfoto berwarna.
g. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas

Persyaratan visa
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Jenis Visa Tinggal Terbatas yang wajib melampirkan surat rekomendasi dari instansi teknis terkait, antara lain:
a. Visa Tinggal Terbatas dalam rangka Bekerja, berupa izin kerja atau notifikasi dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan;
b. Visa Tinggal Terbatas dalam rangka Tidak untuk Bekerja, antara lain :

1. Melakukan Penanaman Modal Asing, rekomendasi dari instansi yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal;
2. Mengikuti Pelatihan dan Penelitian Ilmiah, rekomendasi dari instansi yang membidangi Penelitian;
3. Mengikuti Pendidikan, rekomendasi dari instansi yang membidangi Pendidikan;
4. Penyatuan Keluarga, terdiri dari:

a) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia melampirkan fotokopi akta perkawinan atau buku
nikah;

b) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
melampirkan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;

c) Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia, melampirkan:
1) fotokopi akta kelahiran;
2) fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
3) fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih
4) berlaku; dan
5) fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia.

Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas

Persyaratan visa
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4. Penyatuan Keluarga, terdiri dari:

d) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia, melampirkan:
1) fotokopi akta kelahiran;
2) fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
3) fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih
4) berlaku; dan
5) fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia.

e) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya
pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampirkan:
1) fotokopi akta kelahiran;
2) fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; dan
3) fotokopi kartu Izin Tinggal terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap orang tua yang masih berlaku.

Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas

Persyaratan visa
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Persyaratan tambahan bersifat wajib untuk orang asing yang berada di Luar Negeri selama masa pandemi covid 19, sebagai
berikut:
a. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
b. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia;
c. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau

surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama berada di Wilayah
Indonesia.

Persyaratan Tambahan Visa Tinggal Terbatas

Persyaratan visa
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“
informasi:
Untuk menjalankan fungsi kembali dan ke menu utama, silahkan pilih < disamping kiri 
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Alur kerja (business process) Permohonan dan penerbitan visa
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Pilih menu PENGAJUAN VISA

Cara Mengajukan eVisa
Menu LanjutKembali

Visa Dan Izin Tinggal
Dalam Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru



XXXX

BUAT PERMOHONAN

Pilih menu BUAT PERMOHONAN
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XXXX

Data Penjamin Jenis Permohonan

Catatan:
Ditahapan ini penjamin hanya diberikan preview, untuk memamstikan data 
penjamin tidak ada perubahan
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XXXX

Petunjuk & Informasi:

1. Pilihan DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (SUBDIT VISA).
2. Pilih jenis layanan, pilihannya ada 2 (dua) yaitu VISA

KUNJUNGAN dan VISA TINGGAL TERBATAS.
3. Selama masa pandemi covid 19 pemilihan jenis Maksud

Kedatangan/Tujuan Orang Asing Saat disesuaikan berdasarkan
Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, Pemilihan maksud
kedatangan saat ini disesuaikan dengan lokasi orang asing saat
ini.

4. Indeks visa akan terisi secara otomatis sesuai dengan pilihan jenis
layanan dan maksud tujuan orang asing.

5. Penjamin diberikan pilihan oleh aplikasi bahwa jenis maksud &
akan disesuaikan dengan keberadaan orang asing, antara lain :
 Diluar wilayah indonesia : orang asing saat ini berada di luar

wilayah indonesia
 Di wilayah indonesia : orang asing saat ini berada di dalam

dalam wilayah indonesia.
2. Pilihan jenis pembayaran, sebagai berikut:
 simponi : Pembayaran dilakukan melalui channel pembayaran

bank persepsi Simponi.
 bebas bea : Orang asing wajib melampirkan Surat Persetujuan

Menteri Hukum dan HAM tentang Pengenaan Tarif Nol Rupiah
dalam dokumen persyaratan.

7. Pastikan pemilihan jenis layanan dan maksud tujuan telah sesuai,
jika permohonan telah dikirim dan hasil verifikasi menyatakan
salah, maka permohonan akan ditolak dan biaya (persetujuan visa
dan visa) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

8. lanjutkan
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XXXX

Petunjuk & Informasi:

1. Silahkan isi Informasi Pribadi Orang asing dengan benar.
2. Silahkan isi Dokumen perjalanan orang asing dengan benar.
3. Silahkan isi alamat tinggal di indonesia, pengisian alamat akan

berpengaruh pada pengiriman data izin tinggal orang asing pada
saat pelaporan di kantor imigrasi

4. informasi tambahan, harap diisi sesuai dengan kondisi orang
asing.

7. Periksa kembali apakah data yang diisi telah sesuai dan benar.
8. lanjutkan
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XXXX

Petunjuk & Informasi:

1. Sebelum unggah dokumen persyaratan, pastikan spesifikasi
teknis dokumen persyaratan telah sesuai.

2. Spesifikasi teknis dokumen persyaratan yang akan diunggah
ke dalam aplikasi visa, sebagai berikut:
a. Jenis dokumen berwarna (colour)
b. Format (*.JPEG/JPG)
c. Ukuran file 100kb s/d 400kb

3. Silahkan unggah (upload) dokumen persyaratan sesuai
dengan label yang disediakan.
catatan:
pemilihan jenis visa membedakan dokumen persyaratan
yang akan diunggah.

4. Unggah sampai dengan selesai.
5. Periksa kembali apakah dokumen persyaratan yang di unggah

telah telah sesuai dan benar.
6. lanjutkan
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XXXX

Lembar konfirmasi

Notifikasi pengiriman

Petunjuk & Informasi:

1. Setelah unggah dokumen persyaratan kemudian pilih kirim dan selesai.
2. Aplikasi akan memberikan pesan pop up berupa lembar konfirmasi, jika yakin

bahwa data dan dokumen yang dikirim telah sesuai dan benar, pilih tombol YA,
dan

3. Aplikasi akan merespon dengan memberikan notif bahwa permohonan tekah
berhasil di kirim.

4. Silahkan cek email notifikasi
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Petunjuk & Informasi:

1. Notifikasi dikirim ke email penjamin.
2. Notifikasi berisi data, antara lain:

a. Nomor permohonan.
b. Tanggal permohonan.
c. Kode pembayaran (billing).
d. Tanggal cetak kode pembayaran (billing).
e. Masa aktif kode pembayaran (billing).
f. Tanggal berakhir kode pembayaran (billing).
g. Nilai yang dibayarkan (Rupiah) & (USD)
h. Rincian pembayaran, dan
i. Data orang asing

3. QR code berisi daftar bank persepsi dan metode pembayaran
4. Masa aktif kode pembayaran pembayaran 7 hari kerja
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Ketentuan yang wajib diketahui dan dipahami 
oleh penjamin orang asing

• Bahwa penjamin dapat memberikan kuasa kepada perorangan maupun badan hukum untuk
kepengurusan ijin keimigrasian dengan memberikan surat penguasaan.

• Pastikan data orang asing yang telah di input di formulir electronik telah sesuai dengan dokumen
orang asing.

• Kesalahan pengisian data karena segaja atau tidak sengaja akan mempengaruhi hasil verifikasi.
• Petugas verifikasi dapat menolak permohonan disertai dengan alasan yang dikirim ke penjamin.
• Jika terjadi penolakan permohonan, maka biaya yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali

(refund).
• Panduan diatas sebagai ketentuan yang telah pahami dan disetujui oleh pemohon.

Menu



XXXX

Petunjuk unggah dokumen yang benar
Menu Lanjut

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)



XXXX

Petunjuk unggah dokumen yang benar
Menu LanjutKembali

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
Tidak boleh ada obyek gambar lain



XXXX

Petunjuk unggah dokumen yang benar
Menu LanjutKembali

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)



XXXX

Petunjuk unggah dokumen yang benar
Menu LanjutKembali

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)



XXXX

Petunjuk unggah dokumen yang benar
MenuKembali

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)



Layanan informasi/pengaduan:
Whatsapps : +62 821-1376-7654

Email : visa@imigrasi.go.id
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