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1. Menggunakan jaringan

fixline, tidak disarankan

menggunakan modem wifi

atau tethering (hotspot) 

menggunakan gadget;

2. Untuk mempercepat

proses, Periksa dan 

pastikan ukuran dan 

kelengkapan dokumen

persyaratan

Aplikasi
Visa online

Penjamin

Penjamin di 
Indonesia

Nama pengguna
(username) dan sandi
(password)

Buat permohonan visa, pilih jenis visa, pilih
tujuan, isi formular dan unggah dokumen

persyaratan visa, submit terbit kode pembayaran
dan bayar sesuai dengan tagihan

Daftar penjamin

Verifikasi, dok. Persyaratan, validasi dan profillingKeputusan

Kuota Layanan
Jumlah

Permohonan

Waktu Layanan

2000

08.00 - 15.00 wib

Standar Layanan

Pendaftaran Penjamin 1 hari kerja

Pengajuan visa 5 hari kerja setelah
pembayaran

Visa elektronik
(eVisa)

1

2

Proses Pendaftaran Penjamin
dan Pengajuan Visa

Buat
Permohonan

Visa



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 atau lainnya”

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERWAKILAN NEGARA ASING
“kementerian atau lembaga atau perwakilan negara asing adalah organisasi yang

bertannggung jawab kepada kepala negara tidak bersifat komersial atau lainnya”

Penjamin



Perorangan

1. Surat Permohonan
Pendaftaran Penjamin

2. Kartu tanda penduduk (e-ktp)
3. Kartu kelurga (KK), dan
4. Akte lahir

1. Surat permohonan pendaftaran
penjamin

2. Akte Perusahaan
3. Surat Pengesahan Badan Usaha dan 

Profil Perusahaan
4. Siup/NIB dan KBLI
5. Npwp
6. Tdp/NIB dan KBLI
7. Surat Keterangan Domisili
8. Identitas Pimpinan Perusahaan

Korporasi/Badan Hukum/Badan Usaha

Kementerian/Lembaga/badan/Perwakilan
Negara asing/Organisasi Internasional

1. Surat Permohonan
Pendaftaran penjamin

2. Identitas pimpinan

DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PENJAMIN



1. Format file *.JPEG
2. Ukuran 100 s.d 400 kb
3. Berwarna (colour)
4. Tidak diperbolehkan melakukan edit 

redaksi atau isi dokumen persyatan
5. Kualitas dokumen persyaratan harus

jelas terbaca
6. Setiap dokumen yang dipindai tidak 

terpotong dan tidak ada gambar (obyek)
lain diantara dokumen

SYARAT DAN KETENTUAN
DOKUMEN PENDAFTARAN PENJAMIN



PENJAMIN

WEB/MOBILE
APLIKASI VISA PETUGAS

Verifikasi

Persyaratan sesuai dengan Pilihan Jenis 
Penjamin:
• Isi formulir Elektronik (lengkap & benar)
• Unggah dokumen persyaratan
• Term & condition
• kirim

Verifikasi penjamin:
1. Memeriksa kelengkapan formil  sesuai 

dengan jenis penjamin
2. Memeriksa penjamin sudah terdaftar di 

master penjamin (aplikasi persetujuan visa)
3. Memberikan keputusan

1 2 3

Mengajukan 
pendaftaran

PERORANGAN

BADAN USAHA/KORPORASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

P
IL

IH
 J

E
N

IS
 

P
E

N
J
A

M
IN
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ID PENJAMIN

user dan 
password dikirim 

ke email

Alur kerja (business process) 
Persetujuan Pendaftaran 
Penjamin



Pilih menu REGISTRASI

Untuk mengajukan 
pendaftaran 

penjamin baru

Tutorial Pendaftaran Penjamin

Menggunakan screen capture Aplikasi Visa



Pilih jenis penjamin :

Petunjuk & Informasi:

Pilih jenis penjamin [PERORANGAN] [KORPORASI/BADAN 

USAHA/ORGANISASI] [KEMENTERIAN/LEMBAGA 

NEGARA/PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISAI 

INTERNASIONAL].



Petunjuk & Informasi:

1. INFORMAMASI PERUSAHAAN diisi sesuai dengan dokumen.

2. AKUN, pemohon dapat membuat nama pengguna yang mudah 

di ingat.

3. EMAIL, alamat email harus valid karena seluruh informasi dan 

notifikasi akan dikirimkan ke email.

4. TELEPON, wajib diisi dengan nomor telepon aktif

5. HANDPHONE, wajib diisi dengan nomor telepon aktif

6. Faximili, tidak wajib di isi

7. IDENTITAS PIMPINAN, wajib di isi sesuai dengan data pimpinan 

atau yang bertanggung jawab

8. ALAMAT PERUSAHAAN, wajib di isi sesuai dengan domisili saat 

ini seperti yang tertera pada dokumen



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. Lanjutkan





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 layar penuh (fullscreen).

2. Jika ada dokumen yang tidak bisa preview maka dapat

dipastikan bahwa proses unggah (upload) gagal dan silahkan

mengulang proses unggah dokumen.

3. Lanjutkan



Petunjuk & Informasi:

1. Syarat dan ketentuan, harap dibaca dan dipahami kewajiban

sebagai penjamin.

2. Lanjutkan



Petunjuk & Informasi:

1. Isi captcha

2. Lanjutkan



Petunjuk & Informasi:

1. Proses pendaftaran selesai

2. Aplikasi visa dalam waktu yang tidak terlalu akan merespon

dengan mengirimkan informasi bahwa pendaftaran penjamin

telah diterima dan tahapan selanjutnya verifikasi



xxxxxx
xxxxxx

Petunjuk & Informasi:

1. Proses verifikasi telah disetujui;

2. Penjamin diberikan informasi bahwa pendaftaran penjamin

telah disetujui dan sekaligus diberikan informasi nama

pengguna (username) dan sandi (password).

Saran: sandi (password) dibuat secara acak (random) oleh

aplikasi, silahkan menganti sandi tersebut supaya lebih mudah

diingat dan pengisian pada saat masuk ke aplikasi

3. Sertifikat penjamin sertakan pad email.



Sertifikat Penjamin



Tutorial Pengajuan Visa

Menggunakan screen capture Aplikasi Visa





Pilih menu PENGAJUAN VISA



XXXX

BUAT PERMOHONAN

Pilih menu BUAT PERMOHONAN



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 berdasarkan Kepmenkumham

nomor M.HH-03.GR.01.05 tahun 2021 tentang perubahan kedua

jenis kegiatan orang asing dalam rangka pemberian visa selama

masa penangan penyebaran corona virus disease 2019 dan

pemulihan ekonomi nasional.

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



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



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



XXXX

Petunjuk unggah 
dokumen yang benar

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)



XXXX

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
Tidak boleh ada obyek gambar lain

Petunjuk unggah 
dokumen yang benar



XXXX

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Petunjuk unggah 
dokumen yang benar



XXXX

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Petunjuk unggah 
dokumen yang benar



XXXX

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Petunjuk unggah 
dokumen yang benar



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 telah

berhasil dikirim dengan lampiran tagihan pembayaran biaya visa (kode

pembayaran).

Catatan:

Masa aktif kode pembayaran biaya visa selama 7 (tujuh) kalender, jika masa

tersebut terlampaui maka permohonan akan dibatalkan/ditolak.

Pengajuan visa selesai



Pertanyaan terkait pelayanaan 
pengaduan dan informasi visa dapat

disampaikan melalui:

Whatsapps messenger di nomor :

0811-1030-044

Email: visa@imigrasi.go.id
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Terima kasih


