
JENIS VISA REPUBLIK INDONESIA 

         

No. Jenis Visa Detail Jenis Visa Indeks Visa 
Persetujuan 

Direktur Jenderal 
Imigrasi 

Dapat untuk melakukan kegiatan Persyaratan Keterangan 
Dapat  

Diperpanjang 

         

1 Visa Kunjungan Kunjungan (single)  B211A Tidak 

wisata, keluarga, sosial budaya, bisnis, pemerintahan, olahraga, studi 
banding, kursus, ikut pelatihan singkat, memberi ceramah, ikut seminar,  
ikut rapat, pekerjaan darurat mendesak (bencana alam),  transit, 
bergabung dengan alat angkut yg berada di wil. Indonesia 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 6 bulan, Tiket kembali, buku 
tabungan  

Bagi Orang Asing tanpa 
kewarganegaraan dapat 

diberikan Visa Kunjungan atas 
persetujuan Direktur Jenderal 
Imigrasi, dengan syarat yang 
sama namun paspor dapat 
diganti dengan DOKUMEN 

PERJALANAN 

Ya 

  Kunjungan (single) dan 
kunjungan industri 

B211B Ya 

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 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 6 bulan, Tiket kembali, buku 
tabungan  

Ya 

  
Kunjungan (single) dan 
kunjungan Perfilman 
Jurnalistik 

B211C Ya 
Kegiatan sebagaimana dalam B211A ditambah dengan : Jurnalistik dan 
perfilman 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 6 bulan, Tiket kembali, buku 
tabungan, rekomendasi dari instansi 
terkait 

Ya 

  Beberapa Kali Perjalanan 
(Multiple) 

D212 Ya Keluarga, Bisnis, Pemerintahan 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 6 tahun utk masa berlaku 
visa 5 tahun, Tiket kembali, buku 
tabungan 

Berlaku s/d 5 Tahun, setiap kali 
kedatangan diberikan 60 hari 
masa tinggal 

Hanya Eks WNI 
yang dapat 
diperpanjang 

2 
Visa Kunjungan Saat 
Kedatangan 

Kunjungan (single) B213 Tidak 

wisata, keluarga, sosial budaya, bisnis, pemerintahan, olahraga, studi 
banding, kursus, ikut pelatihan singkat, memberi ceramah, ikut seminar,  
ikut rapat, pekerjaan darurat mendesak (bencana alam),  transit, 
bergabung dengan alat angkut yg berada di wil. Indonesia 

Paspor min. berlaku 6 bulan, Tiket 
kembali 

dapat melakukan kegiatan sama 
seperti indeks visa B211A. Visa 
Diberikan di Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi hanya 

Ya 



bagi warganegara yang 
ditentukan 

         

3 Visa Tinggal Terbatas 
Vitas untuk Tenaga Ahli pada 
WTO 

C311 Ya Bekerja 
permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 30 bulan, buku tabungan, 
rekomendasi dari Kemenaker  

 Ya 

  Vitas untuk bekerja C312 Ya Bekerja 
permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 30 bulan, buku tabungan, 
rekomendasi dari Kemenaker  

 Ya 

  Vitas untuk Penanam Modal 
Asing 1 Tahun 

C313 Ya Penanam Modal Asing (tidak untuk bekerja) 
permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bulan, buku tabungan, 
rekomendasi dari BKPM 

 Ya 

  Vitas untuk Penanam Modal 
Asing 2 Tahun 

C314 Ya Penanam Modal Asing (tidak untuk bekerja) 
permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 30 bulan, buku tabungan, 
rekomendasi dari BKPM 

 Ya 

  Vitas untuk Pelatihan dan 
Penelitian 

C315 Ya Pelatihan dan Penelitian (tidak untuk bekerja) 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bln, buku tabungan, 
rekomendasi dari Kementerian yang 
membidangi pelatihan atau 
penelitian 

 Ya 



  Vitas untuk Pelajar C316 Ya Pelajar (tidak untuk bekerja) 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bln utk 1 tahun masa 
tinggal atau 30 bulan utk 2 tahun 
masa tinggal, buku tabungan, 
rekomendasi dari Kementerian yang 
membidangi pendidikan 

 Ya 

  Vitas untuk Penyatuan 
Keluarga 

C317 Ya Menyatukan diri kepada keluarga (tidak untuk bekerja) 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bln , buku tabungan, 
surat nikah, kartu keluarga, akte 
kelahiran 

 Ya 

  Vitas untuk Repatriasi (eks 
WNI) 

C318 Ya 
Eks Warganegara Indonesia yang akan tinggal di Indonesia (tidak untuk 
bekerja) 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bln , buku tabungan, 
dokumen yang membuktikan 
pernah sebagai WNI 

 Ya 

  Vitas untuk wisatawan Lanjut 
Usia Mancanegara 

C319 Ya Lanjut Usia yang ingin pensiun di Indonesia (tidak untuk bekerja) 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bln , buku tabungan, 
SIUP NPWP biro wisata, Daftar 
Riwayat Hidup, Daftar Riwayat 
Pekerjaan, Bukti dari Lembaga Dana 
Pensiun atau Bank atas ketersediaan 
dana USD1500 perbulan, Asuransi 
kesehatan, Bukti pembelian 
akomodasi min. USD35.000 atau 
sewa USD500 di DKI bandung Bali 
USD300 di Jawa, dan USD 200 di 
tempat lain, Pernyataan 
mempekerjakan 2 pramuwisma 

 Ya 



 

  Vitas untuk Bekerja dan 
Berlibur 

C320 Ya 
Bekerja sambil berlibur (khusus bagi negara yang mengadakan 
perjanjian dengan Indonesia) 

permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 18 bln , buku tabungan, 
Ijazah min.D3 atau surat keterangan 
sebagai mahasiswa aktif, 
Rekomendasi dari pemerintah 
negara yang mengadakan perjanjian 

 Tidak 

         

4 
Visa Tinggal Terbatas Saat 
Kedatangan 

Vitas untuk bekerja (maksimal 
30 hari) 

C312 Ya Bekerja 
permohonan+jaminan, Paspor min. 
berlaku 6 bulan, buku tabungan, 
rekomendasi dari Kemenaker  

Apply melalui Aplikasi Visa 
Online, setelah menerima 
persetujuan, Orang Asing dapat 
menuju Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi untuk mendapatkan 
Visa Tinggal Terbatas Saat 
Kedatangan 

Tidak 


