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PENGERTIAN

• KEIMIGRASIAN
Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam

rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara (UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 
ayat 1)

• VISA
Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan RI atau

ditempat Lain yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing
untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. dan menjadi dasar untuk 
pemberian ijin tinggal (UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 18)

• IZIN TINGGAL 
 Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas 

luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia (UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 
ayat 21)

• PENJAMIN
Orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang 

asing selama berada di wilayah Indonesia (UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat
26)

• DOKUMEN KEIMIGRASIAN
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi

atau Pejabat Dinas Luar Negeri (UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 14 )



JENIS-JENIS VISA

VISA

KEMENTERIAN 
LUAR NEGERI

VISA 
DIPLOMATIK

VISA DINAS

KEMENTERIAN 
HUKUM DAN 

HAM

VISA 
KUNJUNGAN

VISA TINGGAL 
TERBATAS



PERMOHONAN VISA

• Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa 
yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan peruundang-undangan;

• Setiap Orang Asing yang masuk ke Indonesia hanya memiliki 1 (satu) Visa;

• Pemberian Visa merupakan kewenangan Menteri dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal;

• Visa yang diberikan berdasarkan Indeks Visa

• Visa diberikan berdasarkan permohonan

• Permohonan secara elekronik dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian



JENIS VISA KUNJUNGAN

VISA KUNJUNGAN SATU KALI 
PERJALANAN 

VISA KUNJUNGAN BEBERAPA 
KALI PERJALANAN

VISA KUNJUNGAN SAAT 
KEDATANGAN

BEBAS VISA KUNJUNGAN 
WISATA

VISA KUNJUNGAN



VISA KUNJUNGAN

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah
Indonesia dalam rangka kunjungan:

a. Wisata

b. Keluarga

c. Sosial

d. Seni dan Budaya

e. Tugas pemerintahan

f. Olahraga yang tidak bersifat komersial

g. Study banding, kursus singkat dan pelatihan singkat

h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi
teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama
pemasaran luar negeri bagi Indonesia



LANJUTAN

i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak

j. Jurnalistik yg telah mendapat izin dari instansi berwenang

k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi
berwenang

l. Melakukan pembicaraan bisnis

m. Melakukan pembelian barang

n. Memberikan ceramah atau seminar

o. Mengikuti pameran internasional

p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia

q. Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di 
Indonesia

r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan alam bekerja

s. Meneruskan perjalanan ke Negara lain

t. Bergabung dengan alat angkut di wilayah Indonesia



IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di
wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan

Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal (Pasal 48 UU No.
6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Izin tinggal orang asing diberikan berdasarkan visa yang dimiliki dan maksud tujuan berada di
indonesia

Izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada bayi yang baru lahir di wilayah indonesia sesuai
dengan izin tinggal yang dimiliki orang tuanya



PERSYARATAN PERPANJANGAN
IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

Surat permohonan dan surat pernyataan Jaminan sesuai pada saat mengajukan visa

Identitas penjamin

Paspor sah dan berlaku

Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain

 Surat kuasa bermeterai yang cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa



MEKANISME PERMOHONAN ITK :

1. Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan

2. Entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan

3. Pembayaran biaya Imigrasi

4. Pengawasan Keimigrasian Lapangan, jika diperlukan

5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yg ditunjuk

6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari (3
hari)

7. Peneraan perpanjangan ITK pd Paspor Kebangsaan (3 hari)

8. Penandatangan Kakanim atau Pejabat Imigrasi yg ditunjuk

9. Pemindaian dokumen selesai dan Penyerahan Dokumen



VISA TINGGAL TERBATAS

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk
melakukan kegiatan:

a. Dalam rangka bekerja; atau

b. Tidak dalam rangka bekerja



VITAS TIDAK DALAM RANGKA BEKERJA

a. Melakukan penanaman modal asing

b. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah

c. Mengikuti pendidikan

d. Penyatuan keluarga

e. Repatriasi

f. Wistawan lanjut usia



VITAS DALAM BEKERJA:

a. Sebagai tenaga ahli

b. Bergabung utk bekerja di atas kapal

c. Melaksanakan tugas rohaniawan

d. Melakukan kegiatan berkaitan dg profesi dengan menerima bayaran

e. Pembuatan film yang bersifat komersial

f. Melakukan pngawasan kualitas barang atau produksi

g. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia

h. Melayani purna jual

i. Memasang dan mereparasi mesin

j. Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka kontruksi

k. Mengadakan pertunjukan kesenian, music, dan olah raga

l. Mengadakan kegiatan olah raga profesional

m. Melakukan kegiatan pengobatan

n. Calon TKA yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian



PERSYARATAN PERMOHONAN
VISA TINGGAL TERBATAS

1. Surat Penjaminan dari penjamin

2. Fotocopy Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku: 

 Paling singkat 30 bulan bagi yang akan belajar dan tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu
paling lama 2 tahun

 Paling singkat 18 bulan bagi yang akan belajar dan tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu
paling lama 1 tahun

3. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di wilayah
Indonesia paling sedikit US$ 1500

4. Pasphoto berwarna ukuran 4X6 sebayak 2 lembar



TELEX VISA DAN VISA

No. 

penguasaan

No. Paspor



IZIN TINGGAL TERBATAS

• Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk
jangka yang terbatas



SURAT EDARAN
NO. IMI-GR.01.10-3145 TGL. 29-09-2016



MELAKUKAN PELAPORAN MELALUI LAMAN
HTTP://IZINTINGGAL.IMIGRASI.GO.ID/IT-ONLINE/

http://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/


DAPAT LANGSUNG KE LAMAN
HTTP://IZINTINGGAL.IMIGRASI.GO.ID/IT-

ONLINE/PELAPORAN_VITAS.XHTML;JSESSIONID=136002ECA5626D1D
DFBDC6EFD9549AA

http://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/pelaporan_vitas.xhtml;jsessionid=136002ECA5626D1DDFBDC6EFD9549AA


1. Surat permohonan dari penjamin dan surat pernyataan penjaminan

2. Fotocopy identitas penjamin

3. Telex visa (baru)

4. Bukti telah melakukan pelaporan via internet (baru)

5. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku

6. Rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait;

7. Dokumen Penjamin (Perusahaan/Organisasi/Yayasan) : Izin usaha tetap, Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan, NPWP Perusahaan, HO, dan akta pendirian
perusahaan dan pengesahan AHU

8. Surat Pernyataaan Domisili Orang Asing diketahui RT, RW dan Kelurahan

9. Surat kuasa bermeterai yg cukup dlm hal pengurusan melalui kuasa

10. Diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diberikan

SYARAT PERMOHONAN ITAS :



SYARAT ALIH STATUS DARI ITK MENJADI ITAS:

Surat permohonan konversi ITK-ITAS dari Penjamin dan Surat Jaminan bermaterai;

Fotocopy Identitas Penjamin

Fotocopy paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang memuat data identitas diri, Visa,
Izin Masuk, dan Izin kunjungan yang sah dan masih berlaku;

Rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait;

Dokumen Penjamin (Perusahaan/Organisasi/Yayasan) : Izin usaha tetap, Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan, NPWP Perusahaan, HO, dan akta pendirian
perusahaan dan pengesahan AHU

Surat Pernyataan Domisili Orang Asing yang diketahui RT, RW dan Kelurahan.

Mengisi formulir Alih Status sesuai dengan ketentuan.



PROSES PERMOHONAN KONVERSI ALIH STATUS 
IZIN KUNJUNGAN KE ITAS

PERMOHONAN

UPT / KANIM :

- Melengkapi persyaratan

-Meneruskan ke Kanwil 

dengan pendapat / saran

KANWIL / KADIV IM :

-Telaahan

-Meneruskan ke Ditjenim

dengan pendapat dan saran

SUBDIT

ALIH STATUS :

-Telaahan

-Ditambah Keterangan dari 

Direktur Intaltuskim

DIREKTUR INTALTUSKIM :

-Persetujuan atau

-Penolakan

KANWIL

UPT / KANIM :

Penerbitan / Penolakan KITAS



SAAT ORANG ASING MAU KEMBALI

Orang asing saat selesai dengan tujuan tinggal di Indonesia pasti ingin
kembali ke negaranya, apa saja yang perlu disiapkan:

 Pemegang Izin Tinggal Kunjungan, bisa langsung meninggalkan wilayah
Indonesia;

 Pemegang Izin Tinggal Terbatas, dapat mengajukan Return of Document ke
Kantor Imigrasi dimana Izin Tinggalnya dikeluarkan.



SISTEM PENJAMINAN WNA (PASAL 63 UU NO. 6/2011) 
MENGATUR SOAL PENJAMINAN

Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia 
(pasal 1 angka 26)

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 
angka 25)

1. Pasal 63 ayat (1)

Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya

2. Pasal 63 ayat (2)

Penjamin bertanggung jawab :

- Keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin;

- Melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, perubahan alamat

3. Pasal 63 ayat (3)

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan/mengeluarkan orang asing yang dijamin dari wilayah Indonesia, apabila
orang asing yang bersangkutan :

- Telah habis masa berlaku izin tinggal;

- Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

4. Pasal 118

“Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling lama banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



CONTOH-CONTOH KASUS

 Orang Asing harus membayar Overstay akibat ketidaktahuannya kapan Izin
Tinggalnya berakhir, maka sponsor harus memiliki data yang lengkap dan
harus menyampaikan informasi berakhirnya Izin Tinggal Keimigrasian kepada
Orang Asing yang disponsori; terjadi saat orang asing mau meninggalkan
Indonesia.

 Ada orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan
Izin Tinggal yang diberikannya tanpa sepengetahuan pihak sponsor;

 Dalam hal alih status ITK ke ITAS mohon diperhatikan berlakunya Izin Tinggal
Kunjungan agar tidak ditolak karena waktu tinggal kurang 30 hari.




