
 

1 
 

Client Update: 02 Oktober 2020 
(Versi Bahasa Indonesia) 
 
 

Implikasi Pandemi Coronavirus (Covid-19) 
 

Terhadap Bisnis di Indonesia (Volume 6) 
 

General Corporate – Pembaharuan Terhadap Izin Tinggal bagi Pekerja Asing 
 
 
Gambaran Umum 
 
Pada tanggal 10 Juli 2020, Direktorat Jenderal Keimigrasian (“Dirjen Imigrasi”) mengeluarkan Surat 
Edaran No. IMI.GR.01.01-1102 Tahun 2020 tertanggal 10 Juli 2020 tentang Layanan Izin Tinggal 
Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru (“SE 10 Juli”), Surat Penegasan SE 10 Juli tertanggal 22 
Juli 2020 (“Penegasan”) dan Surat Edaran No. IMI-GR.01.01-4497 Tahun 2020 tertanggal 18 
September 2020 (“Pembaharuan”) dalam rangka memberikan informasi lebih lanjut tentang kebijakan 
dalam masa Kenormalan Baru di Indonesia. 
 
SE 10 Juli secara khusus memberikan panduan mengenai Izin Tinggal bagi warga negara asing (“WNA”). 
Sejak awal pandemi Covid-19, Pemerintah telah memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (“ITKT”) 
bagi WNA baik bagi mereka yang memasuki wilayah Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2020 dan juga bagi 
yang sudah tinggal di wilayah Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 2020. Sementara itu, penerbangan 
internasional masih sulit diakses dikarenakan banyak negara yang enggan untuk memberikan izin 
penerbangan. Sehingga diperlukan kebijakan khusus yang dapat menanggulangi masa-masa sulit ini tanpa 
mengenyampingkan keamanan dan penegakan hukum. 
 
Oleh karena itu, ARMA Update ini akan memberikan ringkasan terkait dengan kebijakan dari Dirjen 
Imigrasi untuk dapat memahami status Izin Tinggal Terbatas (“ITAS”), Izin Tinggal Tetap (“ITAP”), 
Izin Tinggal Kunjungan (“ITK”) dan Izin Masuk Kembali (“IMK”).  
 
 
Bagaimana pengembalian status pemegang ITAS, ITAP dan IMK yang habis masa berlakunya? 
 
Bagi pemegang ITAS, ITAP, dan IMK yang masa berlakunya sudah habis dan saat ini berada di luar 
wilayah Indonesia dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk 
keperluan penyatuan keluarga diperbolehkan untuk memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia dalam rangka 
pendaftaran yang semula paling lambat tanggal 20 September 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 
05 Oktober 2020. 
 
 
Bagaimana prosedur perpanjangan ITK, ITAS dan ITAP yang masih berlaku? 
Bagi pemegang ITK, ITAS dan ITAP yang masih berlaku dan saat ini masih berada di wilayah Indonesia 
dapat mendaftar untuk perpanjangan di Kantor Imigrasi terdekat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 
Bagaimana prosedur pengembalian status pemegang ITKT ?  
 
1) Pengembalian Pemegang ITK 

 
Pemegang ITK yang telah memperoleh ITKT dapat mendaftar perpanjangan untuk izin tinggal 
mereka berdasarkan ITK sebelumnya selama Covid-19 belum berakhir dan belum ada sarana 
angkutan untuk keluar dari wilayah Indonesia. 
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Selain itu, pemegang ITK sebagaimana disebut di atas (termasuk yang memiliki Visa Kunjungan 
Beberapa Perjalanan/ “VKBP D212”) dan pemegang APEC Business Travel Card/ABTC, berlaku 
sampai 30 (tiga puluh) hari dalam setiap perpanjangan. 
 
 

2) Pengembalian Pemegang ITAS 
 
Pemegang ITAS yang telah memperoleh ITKT dapat mendaftar perpanjangan untuk izin tinggal 
mereka berdasarkan ITAS sebelumnya dan bagi mereka yang sudah melakukan perpanjangan ITAS 
dapat untuk mendaftar ITAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku harus meninggalkan wilayah Indonesia paling 
lambat tanggal 05 Oktober 2020. 
 
 

3) Pengembalian Pemegang ITAP 
 
Pemegang ITAP yang telah memperoleh ITKT dapat mendaftar perpanjangan untuk izin tinggal 
mereka berdasarkan ITAP sebelumnya. Namun, bagi mereka yang tidak dapat melakukan 
pendaftaran perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
wajib meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 05 Oktober 2020 dan pelanggaran atas 
ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada pembatalan Izin Tinggal sampai 
kepada deportasi (Pasal 75 (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). 

 
 
Bagaimana dengan pemegang ITK dan ITAS yang telah memperoleh telex visa dan 
notification? 
 
Pemegang ITK dan ITAS yang telah memperoleh telex visa dan saat ini berada di wilayah Indonesia dapat 
mendaftar ITK dan ITAS di Kantor Imigrasi terdekat tanpa perlu mendaftar visa di Kantor Kedutaan 
Besar atau Konsulat Republik Indonesia di negara mereka masing-masing. 
 
 
Silakan hubungi Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com) dan Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-
law.com) untuk informasi lebih lanjut. 
 
 
Disclaimer: 
This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended for providing general information and should not be treated as 
legal advice, not shall it be relied upon any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice 
with regards to this client update. 
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