Ramah Tamah dan Sosialisasi Bidang Keimigrasian
dengan Atase Imigrasi KBRI dari Berlin, Bapak Phoe Saefulloh
Waktu & Tempat : Kamis, 17.06.2021 di Friedrichshafen
Peserta : WNI di wilayah Bodensee dan sekitarnya

Rangkuman
Informasi untuk WNI







E-paspor masih akan membutuhkan waktu, karena saat ini saja baru 37 dari 125 kantor
Imigrasi di Indonesia, yang dapat mengeluarkan E-paspor.
KBRI sedang mempersiapkan untuk proses pengajuan atau perpanjangan (cetak ulang) eKTP untuk WNI di wilayah KBRI.
Atase Kepolisian KBRI dapat menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
bagi yang membutuhkan.
Penggantian Nama Keluarga (Familienname) karena pernikahan akan dicantumkan di
bagian Endorsement. Tapi tidak bisa dicantumkan di halaman utama karena harus sesuai
dengan Akta Kelahiran.
Himbauan Pak Phoe untuk WNI di luar negeri: Harap membuat copy atau PDF File dari
semua dokumen identitas yg ada (Passport, Akte Kelahiran, KTP, dll) utk berjaga-jaga
jika dokumen asli hilang atau rusak.
Hotline perlindungan WNI: +4915257526930
Anda bisa berkonsultasi masalah keluarga, kekerasan rumah tangga, kontrak kerja,
Kontrak Aupair atau FSJ dan lain lain dengan pengacara KBRI

Informasi Visa untuk WNA
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Sejak Pandemi KBRI dan KJRI hanya melayani pembuatan Visa Kunjungan Bisnis atau
Keluarga WNI (Suami, Istri, Anak) dengan status WNA bisa masuk Indonesia dengan Visa
Terbatas (Vitas) Penyatuan Keluarga karena Visa on Arrival dan Visa Sosial Budaya
belum dibuka
Bagi WNA dengan pasangan WNI, yang sering dan tinggal di Indonesia. Dapat
mengajukan Vitas yang kemudian menjadi Itas lalu diteruskan dengan Kitab dengan masa
berlaku seumur hidup
Untuk VITAS Penyatuan keluarga sudah bisa diajukan dengan indeks visa C317 dengan
info lebih lanjut di
https://www.imigrasi.go.id/apply_ri/other/joinfamily/
Untuk pengajuan visa dilakukan oleh Penjamin melalui
https://www.visa-online.imigrasi.go.id
Informasi untuk Visa Lansia dengan indeks visa C319 dengan info lebih lanjut
https://www.imigrasi.go.id/apply_ri/retrirement

Informasi Kedatangan di Indonesia dari Luar Negeri
Syarat mutlak untuk masuk ke Indonesia di masa pandemi adalah kewajiban karantina 5
hari dilanjutkan dengan hasil PCR Test negatif. Sampai saat ini belum ada kebebasan
karantina bagi pendatang yang sudah melengkapi Vaksin Covid 19.
Khusus untuk WNI, biaya karantina di hotel Wisma Atlet Jakarta dibayar penuh oleh
pemerintah. Namun dikota kota besar lainnya ada daftar hotel yg sudah ditunjuk
pemerintah utk tempat karantina tapi dengan biaya pribadi.
Dwi Kewarganegaraan
Dwi Kewarganegaraan untuk WNI atau Anak hasil pernikahan campuran masih belum
memungkinkan (Sesuai UU Nr. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI)

Friedrichshafen, 20.06.2021
Notulensi ditulis oleh Umi, Wiwin, Anky
Diperiksa dan disetujui oleh Bapak Phoe Saefulloh

2

