
NO JENIS KEGIATAN SUB KEGIATAN INDEKS INFORMASI PERSYARATAN PERSYARATAN PENDUKUNG PERSYARATAN TAMBAHAN
KETERANGAN 

PERPANJANGAN 
IZIN TINGGAL

1 wisata

1. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih 
Berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan 
untuk permohonan Visa kunjungan 1 (satu) 
kali perjalanan dengan masa berlaku paling 
lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih 
Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan untuk 
permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali 
perjalanan dengan masa berlaku paling lama 
60 (enam puluh) hari; atau
3. Dokumen Perjalanan yang sah dan masih 
berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan 
untuk Orang Asing pemegang dokumen 
perjalanan atau tanpa kewarganegaraan;

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

Ya

2 Melakukan Pekerjaan Darurat
surat penjaminan dari Penjamin kecuali  untuk 
kunjungan dalam rangka pariwisata;

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

Ya

3 Pembicaraan bisnis

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;

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. 

Ya

4 Melakukan Pembelian Barang

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi berbadan hukum Indonesia yang 
mencakup pembiayaan kesehatan selama 
Orang Asing berada di wilayah Indonesia;

Ya

5 Tenaga Bantuan, Dukungan Media 
dan Pangan

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

Ya

6 Tugas pemerintahan Ya

7 bergabung dengan alat angkut yg 
berada di wil. Indonesia

Ya

8
Kunjungan dalam rangka 
pengembangan industri marina 
(yachters)

Ya

9

tugas pemerintah dalam rangka 
pertemuan terkait Presidensi 
Indonesia dalam G20 atau sidang 
International Inter-Parliamentary 
Union (IPU) ke - 144

Ya

10 alasan kemanusian Ya

11 kunjungan industri
calon tenaga kerja asing dalam 
rangka uji coba kemampuan dalam 
bekerja

B211B

Kegiatan sebagaimana dalam B211A 
ditambah dengan : memberikan 
bimbingan, penyuluhan dan pelatihan 
dalam penerapan dan inovasi teknologi 
industri untuk meningkatkan mutu dan 
desain produk industri serta kerja sama 
pemasaran luar negeri,  melakukan 
audit, kendali mutu produksi atau 
inspeksi pada cabang perusahaan di 
Indonesia, dan calon TKA dalam uji 
coba

Ya

12 kunjungan Jurnalistik 

melakukan pembuatan film, dan 
melakukan kegiatan jurnalistik untuk 
peliputan pertemuan terkait 
presidensi Indonesia dalam G20

Ya

13 kunjungan pembuatan Perfilman 
Dokumenter

melakukan pembuatan film 
dokumenter diwilayah indonesia dan 
telah mendapatkan izin dari instansi 
teknis

Ya

14 sebagai tenaga ahli

surat penjaminan dari Penjamin yang 
merupakan pemberi kerja orang asing;

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

15
bergabung untuk bekerja diatas 
kapal, alat angkut atau instalasi 
yang beroperasi di wilayah peraran

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

16 melaksankaan tugas sebagai 
rohaniawan

bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya 
dan/atau keluarganya selama berada di 
Wilayah Indonesia paling sedikit US$ 2000 
(dua ribu dolar Amerika) atau setara

17
melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan profesi dengan menerima 
bayaran

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

18

Melakukan kegiatan dalam rangka 
pembuatan film yang bersifat 
komersial dan telah mendapat izin 
dari instansi yang berwenang

19 Melakukan pengawasan kualitas 
barang atau produksi

20 Melakukan inspeksi atau audit pada 
cabang

21 Melayani purnajual
22 Memasang dan Mereparasi mesin

23 Melakukan pekerjaan nonpermanen 
dalam rangka konstruksi

24 Mengadakan pertunjukan kesenian, 
musik, dan olah raga

25 Melakukan kegiatan pengobatan

26
Calon tenaga kerja asing yang akan 
bekerja dalam rangka uji coba 
keahlian

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

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;

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 

surat penjaminan dari Penjamin yang 
merupakan 
lembaga yang memiliki keterkaitan dalam 
pelatihan atau 
penelitian

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

Visa Tinggal Terbatas

27 Ya
surat rekomendasi dari instansi yang 

berwenang di bidang penanaman 
modal

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi 
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan kesehatan selama Orang Asing 
berada di wilayah Indonesia

1. kegiatan tidak untuk bekerja;
2. permohonan visa tinggal terbatas 
investor hanya dapat diajukan oleh 
korporasi dengan tipe penjamin PMA;
3.sebelum mengajukan visa, pastikan 
status korporasi PMA aktif;
4. jika korporasi masih berbentuk 
PMDN, silahkan mengajukan update 
profil ke subdit visa;
5. pastikan investor asing yang diajukan 
visa tinggal terbatas investor memiliki 
nilai saham paling sedikit 1 milyar 
rupiah.

C314

investor asing yang memiliki nilai 
saham paling sedikit 1 Milyar rupiah

Penanam Modal Asing

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. 

Ya

C313

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. 

C312Bekerja kegiatan bekerja

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan kesehatan selama Orang Asing 
berada di wilayah Indonesia; dan

surat rekomendasi dari instansi 
berwenang yang membidangi 

ketenagakerjaan atau instansi terkait 
lainnya.

JENIS VISA REPUBLIK INDONESIA

B211A

wisata, Melakukan Pekerjaan Darurat,  
Pembicaraan bisnis, Melakukan 
Pembelian Barang, Tenaga Bantuan, 
Dukungan Media dan Pangan, Tugas 
pemerintahan, bergabung dengan alat 
angkut yg berada di wil. Indonesia, 
Kunjungan dalam rangka 
pengembangan industri marina 
(yachters), tugas pemerintah dalam 
rangka pertemuan terkait Presidensi 
Indonesia dalam G20 atau sidang 
International Inter-Parliamentary Union 
(IPU) ke - 144, alasan kemanusian

-

Kunjungan Satu Kali 
Perjalanan (Single entry)

B211C
Kegiatan sebagaimana dalam B211A 

ditambah dengan : Jurnalistik dan 
perfilman

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

catatan:
Bagi Orang Asing pemegang 
Dokumen Perjalanan bukan Paspor 
Kebangsaan atau Orang Asing 
tanpa kewarganegaraan, selain 
harus melampirkan persyaratan juga 
harus melampirkan izin masuk 
kembali ke negara tempat domisili 
orang asing saat ini

catatan:
1. tujuan wisata wajib 
menggunakan penjamin korporasi 
dengan jenis bidang usaha jasa 
pariwisata;
2. tujuan Tugas pemerintahan 
dalam rangka Konferensi Tingkat 
Tinggi G20 atau Konferensi Inter-
Parliamentary Union (IPU) wajib 
melampirkan surat undangan 
sebagai delegasi dari 
penyelenggaran konferensi;
3. tujuan kemanusian wajib 
melampirkan data dukung seperti 
surat keterangan sakit atau surat 
keterangan meninggal dunia;
4. tujuan kemanusiaan dapat 
menggunakan penjamin 
perorangan.
5. tujuan pembuatan film 
dokumenter, wajib melampirkan 
surat izin penggunaan lokasi yang 
diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Direktorat Perfilman, dan
6, untuk Jurnalistik, wajib 
melampirkan rekomendasi 
penerbitan visa dari tim-tkkora



fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

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;

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi 
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan 
kesehatan selama Orang Asing berada di 
wilayah 
Indonesia

surat penjaminan dari Penjamin yang 
merupakan 
Warga Negara Indonesia atau Korporasi

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

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;

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi 
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan kesehatan selama Orang Asing 
berada di wilayah 
Indonesia

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

surat permohonan dari suami atau istri WNI; Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari 
Perwakilan Republik Indonesia dan akta 
perkawinan atau buku nikah yang telah 
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh 
penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa 
Inggris, jika perkawinan dilakukan di luar 
Wilayah Indonesia;

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi berbadan hukum Indonesia yang 
mencakup pembiayaan kesehatan selama 
Orang Asing berada di wilayah Indonesia;
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;

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

surat penjaminan dari Penjamin yang 
merupakan 
Penjamin dari suami atau isteri pemegang Izin 
Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

akta perkawinan atau buku nikah yang telah 
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh 
penerjemah tersumpah, kecuali dalam 
Bahasa Inggris
Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal tetap, atau 
Visa tinggal terbatas suami atau isteri yang 
sah dan masih berlaku
bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan kesehatan selama Orang Asing 
berada di wilayah Indonesia;

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;

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;
surat permohonan dari ayah atau ibu Warga 
Negara Indonesia

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

fotokopi akta kelahiran yang telah 
diterjemahkan 
dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris

Ya

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. 

bergabung dengan suami atau istri 
pemegang Izin Tinggal Terbatas 

atau Izin Tinggal Tetap
C317

tidak untuk bekerja, bergabung 
suami/istri pemegang izin  tinggal 

terbatas atau izin tinggal tetap

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. 

Ya

Bukti kepemilikan asuransi 
kesehatan/asuransi perjalanan 
yang mencakup pembiayaan 
kesehatan, dan/atau surat 
pernyataan bersedia membayar 

bergabung dengan suami atau istri 
Warga Negara Indonesia

C317 tidak untuk bekerja, bergabung dengan 
suami atau istri WNI

surat rekomendasi belajar dari 
instansi pemerintah yang 
menlenggarakan ursan di bidang 
pendidikan atau keagamaan.

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. 

Ya

Pelatihan dan Penelitian28

1. kegiatan tidak untuk bekerja;
2. megikuti pendidikan formal tingkat, 
taman bermain, tingkat dasar 
menengah, atas atau universitas dan 
atau tidak formal seperti belajar di 
pondok pesantren, mengikuti 
pendidikan di bidang aviasi dan lainnya.

C316mengikuti pendidikanpendidikan

kegiatan tidak untuk bekerjaC315
mengikuti Pelatihan dan 
melaksanakan Penelitian di wilayah 
Indonesia

surat rekomendasi dari instansi yang 
berwenang di bidang pelatihan dan 

penelitian

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. 

Ya



fotokopi akta perkawinan atau buku nikah 
orang 
tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah, 
kecuali 
dalam Bahasa Inggris

kartu tanda penduduk ayah atau ibu Warga 
Negara 
Indonesia yang masih berlaku
kartu keluarga ayah atau ibu Warga Negara 
Indonesia
surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang 
tua, 
bagi yang melakukan perkawinan di luar 
Wilayah 
Indonesia

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan kesehatan selama Orang Asing 
berada di wilayah Indonesia;
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;

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

surat permohonan dari ayah atau ibu Warga 
Negara Indonesia

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

fotokopi akta kelahiran yang telah 
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh 
penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa 
Inggris
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah 
orang tua yang telah diterjemahkan dalam 
Bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah, kecuali Bahasa Inggris, dan surat 
tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua 
bagi yang melakukan perkawinan di luar 
Wilayah Indonesia

fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu 
Warga Negara Indonesia yang masih berlaku
fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu Warga 
Negara Indonesia
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;

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

surat penjaminan dari Penjamin;

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

akta kelahiran yang telah diterjemahkan 
dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris
akta perkawinan atau buku nikah orang tua 
yang telah diterjemahkan dalam Bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah, 
kecuali dalam Bahasa Inggris
fotokopi Izin Tinggal Terbatas atau Izin 
Tinggal Tetap orang tua yang masih berlaku
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;

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

surat permohonan dari ayah atau ibu Warga 
Negara 
Indonesia

Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

fotokopi akta kelahiran yang telah 
diterjemahkan 
dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah, kecuali dalam Bahasa Inggris
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah 
orang 
tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah, 
kecuali 
dalam Bahasa Inggris

kartu tanda penduduk ayah atau ibu Warga 
Negara 
Indonesia yang masih berlaku
kartu keluarga ayah atau ibu Warga Negara 
Indonesia
surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang 
tua, 
bagi yang melakukan perkawinan di luar 
Wilayah 
Indonesia

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan kesehatan selama Orang Asing 
berada di wilayah Indonesia;
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;

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

Ya

Anak yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun dan belum 

kawin dari orang asing yang kawin 
secara sah dengan Warga Negara 

Indonesia

Anak hasil perkawinan sah antara 
orang asing dengan Warga Negara 

Indonesia
C317

tidak untuk bekerja, Anak hasl 
perkawinan sah orang asing dengan 

WNI

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. 

C317

tidak untuk bekerja, AAnak yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun dan 
belum kawin dari orang asing yang 
kawin secara sah dengan Warga 

Negara Indonesia

Ya

Ya

Penyatuan Keluarga

Ya

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. 

menggabungkan diri dengan ayah 
dan/atau ibu bagi anak 

berkewarganegaraan asing yang 
mempunyai hubungan hukum 

kekeluargaan dengan ayah dan atau ibu 
warganegara Indonesia

C317

tidak untuk bekerja, menggabungkan 
diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak 

berkewarganegaraan asing yang 
mempunyai hubungan hukum 

kekeluargaan dengan ayah dan atau ibu 
warganegara Indonesia

C317

tidak untuk bekerja, 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 

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 

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. 



pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

surat penjaminan dari Penjamin
Bukti telah menerima vaksin 
COVID-19 dosis lengkap; 

fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan 
masih berlaku:
1). paling singkat 12 (duabelas) 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 W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
3). atau paling singkat 30 (tiga puluh) bulan 
bagi yang akan melakukan pekerjaan atau 
tinggal di W ilayah Indonesia untuk waktu 
paling lama 2 (dua) tahun.

Surat pernyataan bersedia 
mematuhi seluruh protokol 
kesehatan yang berlaku di 
Indonesia; dan 

bukti pernah menjadi Warga Negara 
Indonesia yang 
dapat dibuktikan dengan dokumen yang 
dikeluarkan oleh
pemerintah Republik Indonesia seperti akta 
kelahiran,
akta perkawinan, kartu tanda penduduk, 
ijazah, paspor,
atau surat kepemilikan tanah

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. 

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;

bukti kepemilikan asuransi di perusahaan 
asuransi 
berbadan hukum Indonesia yang mencakup 
pembiayaan 
kesehatan selama Orang Asing berada di 
wilayah 
Indonesia

pasfoto, dengan spesifikasi:
1. berwarna (colour);
2. format file *.JPEG;
3. ukuran 100kb - 200kb;
4. latar putih solid;
5. foto diambil dalam 6 bulan terakhir;
6. bukan hasil edit atau olah gambar;

C318 YaVitas untuk Repatriasi (eks WNI)
tidak untuk bekerja, eks Warganegara 

Indonesia yang akan tinggal di 
Indonesia


