
Layanan Pembuatan Paspor Online

Terhitung mulai Oktober 2011, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei membuka
Layanan Pembuatan Paspor Online. Adapun Layanan Pembuatan Paspor Online ini dapat
diakses melalui website KDEI – Taipei dengan alamat http://kdei-taipei.org. Pada layanan
paspor online kita dapat menjumpai 6 fasilitas diantaranya :
1.    Fasilitas input data permohonan personal SPRI
2.    Fasilitas Cek Status permohonan personal SPRI
3.    Fasilitas input data permohonan perusahaan SPRI
4.    Fasilitas pendaftaran perusahaan
5.    Fasilitas aktivasi pendaftaran perusahaan
6.    Fasilitas FAQ Xpasinet

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemohon dalam Layanan Pembuatan Paspor Online ini
adalah :
-    Harap lakukan pengisian data dengan sesuai dan valid. (tanda * menandakan bahwa field
data tersebut harus diisi)
-    Pilih Kantor imigrasi/Bidang imigrasi yang diinginkan
-    Persiapkan file hasil document scanning dari Paspor dan ARC anda.

Berikut adalah tahapan permohonan pada Layanan Pembuatan Paspor Online di KDEI-Taipei :
Tahap pertama.
-    Pemohon mengakses Website KDEI Taipei ( kdei-taipei.org )
-    Disebelah kiri atas ( Layanan Publik ) terdapat kolom Layanan Permohonan Paspor Online
“klik”
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Tahap kedua
-    Pilih menu yang diinginkan ( untuk permohonan SPRI perorangan tekan link “Pra
Permohonan Personal”  )

  

  

 

  

Tahap ketiga
-    Pilih jenis permohonan yang diinginkan ( Penggantian – Habis Berlaku )
-    Isi nomor paspor lama
-    Jenis paspor ( 24 halaman atau 48 halaman )
-    Isi nama lengkap, jenis kelamin, alamat email, tinggi badan, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, status sipil, tinggi badan, nomor ARC tanggal dan tempat dikeluarkan, masa berlaku.
-    Klik tombol Lanjut
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     Tahap keempat-    Masukkan informasi alamat rumah di Taiwan, nomor telpon yang bisa dihubungi, alamatlama di Indonesia, nama ayah &, suami/isteri, beserta kewarganegaraan, tempat, dan tanggallahirnya.-    Klik tombol Lanjut  

     Tahap kelima-    pilih jenis dokumen yang akan diupload ke website yaitu Copy KTP WNI / ARC -    Tekan tombol “Browse” untuk memilih file yang akan diupload setelah itu tekan tombolUpload.-    Kemudian pilih kembali jenis dokumen yang akan diupload ke website yaitu Paspor / SPLPLama (dokumen yang diupload adalah Fotokopi dari Halaman Identitas Paspor) -    Tekan tombol “Browse” untuk memilih file yang akan diupload setelah itu tekan tombolUpload.-    Setelah 2 dokumen tersebut terupload dengan baik, klik tombol Lanjut  
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  Tahap keenam-    Pilih Kanim / Bidang Imigrasi sesuai dengan tempat pemohon akan mengajukanpermohonan paspor ( pilih KDEI Taipei )-    Tekan tombol Cek Tanggal ( tanggal berapa pemohon akan datang ke KDEI Taipei untukpengambilan foto dan sidik jari ), apabila tanggal kedatangan yang dipilih pemohon telahmelebihi jumlah kuota maka aplikasi akan menampilkan pesan error, oleh karena itu pemohondapat memilih tanggal lain.-    Kemudian klik tombol Lanjut  

  Tahap ketujuh-    Masukkan kode verifikasi sesuai yang tertera dilayar setelah itu tekan OK.  
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  Tahap kedelapan-    Aplikasi akan menampilkan halaman terima kasih berikut, sekaligus memberikan link BuktiPermohonan yang harus dicetak oleh pemohon ke printer, untuk selanjutnya bukti permohonantersebut saudara serahkan pada loket paspor pada saat pemohon datang ke KDEI Taipei.  

  Contoh Bukti Permohonan  (untuk dicetak):  
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  Tahap Kesembilan (Pengecekan Status Permohonan)-    Setelah selesai menginput, pemohon dapat mengecek status permohonan melalui menu“Status Permohonan” .  

  Kemudian masukkan nomor permohonan, nama dan tanggal lahir selanjutnya tekan tombollanjut.  

 6 / 7



Layanan Pembuatan Paspor Online

  Kemudian masukkan kode pengaman untuk verifikasi, tekan OK  

  Maka akan ditampilkan status permohonan saat ini dari pemohon:  
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