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Aplikasi Penilaian Kinerja
merupakan aplikasi yang berfungsi
sebagai sarana pengawasan kinerja
dan peningkatan layanan dengan
interaksi penilaian melalui konsumen.   

Aplikasi terdiri atas 3 bagian utama :

A. Web Admnistrator berbasis berbasis
web dengan fungsi administrator
B. Aplikasi Kendali layanan (conserv) 
berbasis mobile android sebagai
interaksi dengan konsumen
C. Aplikasi Monitor Layanan (monserv) 
berbasis mobile android sebagai
sarana pengawasan.

Aplikasi bekerja dalam lingkungan
Local Area Network dengan
memanfaatkan teknologi wireless 
network (wifi).

APLIKASI PENILAIAN KINERJA 
PETUGAS PELAYANAN (APIK)
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APLIKASI 
PENILAIAN KINERJA PETUGAS PELAYANAN (APIK)

1. Setelah petugas
memberikan pelayanan
keimigrasian pemohon
dapat langsung dapat
menilai kinerja petugas
Imigrasi dengan menekan
pilihan tombol dari sangat
Baik hingga Sangat Buruk

2. Jika penilaian pemohon
terhadap kinerja petugas
sangat buruk maka akan
muncul tampilan sebagai
berikut

3. Setelah itu akan
muncul notifikasi di 
perangkat komunikasi
kepala kantor dan
langsung dapat dilakukan
tindakan atas penilaian
tersebut
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SISTEM LAYANAN INFORMASI 
KEIMIGRASIAN (slik) SLIK merupakan layanan informasi keimigrasian

yang dikembangkan di kantor imigrasi kelas I TPI 
jakarta utara dengan menggunakan media sosial
perpesanan whatsapp. Adapun fitur-fitur didalam
SLIK: 

a. Ketik #nomor permohonan (contoh: 
#1149000000XXXXXX), untuk mengetahui
tahapan permohonan paspor

b. Ketik #bayar, untuk mengetahui cara
pembayaran paspor

c. Ketik #biaya, untuk mengetahui biaya
paspor

d. Ketik #persyaratan, untuk mengetahui
persyaratan permohonan paspor

e. Ketik pesan bebas, untuk menyampaikan
apresiasi, aspirasi, kritik, saran atau
informasi terkait keimigrasian f. 
Pemberitahuan paspor sudah selesai
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
LAYANAN INFORMASI KEIMIGRASIAN (SLIK)
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BAP PASPOR RUSAK SEHARI KELAR 
(BAPER)



1. Pemohon datang ke kantor
Imigrasi dengan membawa
berkas permohonan
persyaratan asli dan fotokopi
serta Paspor lama yang rusak

2. Petugas melakukan verifikasi
berkas permohonan dan apabila
berkas permohonan dianggap
lengkap maka diberikan surat
tanda terima permohonan untuk
pengantar BAP;

3. Pembuatan BAP, BAPEN, 
dan resume persetujuan
dari kepala kantor
imigrasi/pejabat yang 
ditunjuk

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAP PASPOR RUSAK SEHARI KELAR
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KIBASS Merupakan salah satu inovasi
unggulan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Jakarta Utara, dengan cara Kami 
Memangkas Waktu Penyelesaian Proses 

KITAS Baru dari yang semula 3 hari
menjadi 1 hari setelah dilakukan

pengambilan biometrik

KITAS BARU SELESAI 
DI HARI YANG SAMA 
(KIBASS)
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KITAS 
BARU SELESAI DI HARI YANG SAMA (kibass)

1.Pemohon datang ke Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Jakarta 
Utara dengan membawa
dokumen persayaratan;
2.Pemohon mengisi surat
permohonan,surat
pernyataan & 
jaminan,formular
permohonan izin tinggal dan 
melengkapi persyaratan
3.Pemohon mengambil nomor
antrian dan menunggu untuk
dipanggil petugas loket;

1.Pemohon 
menyerahkan berkas
permohonan kepada
petugas loket untuk
pemeriksaan berkas;
2.Berkas yang telah
memenuhin
persyaratan kemudian
dilakukan input data 
permohonan dan 
cetak bukti pengantar
pembayaran

1.Pemohon dapat
melakukan proses 
wawancara
perekaman data 
biometric

1.Pemohon 
menerima paspor
dan E-KITAS (via e-
mail) yang sudah
jadi.



PASPOR TELAT, KAMI ANTAR
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1.Petugas melakukan screening terkait 
kategori pemohon, apakah termasuk 

layanan prioritas (lansia, balita, ibu hamil, 
ABK, dan disabilitas);

2. Pemohon mengisi Surat Pernyataan 
(untuk orang dewasa) atau Surat 

Pernyataan Orang tua (untuk anak 
dibawah umur) dan melengkapi 

persyaratan;

3. Petugas melakukan verifikasi berkas 
permohonan dan apabila berkas 

permohonan dianggap lengkap maka 
diberikan nomor antrian prioritas untuk 

foto dan wawancara;

4. Berkas permohonan kemudian 
dilakukan input data permohonan;

5. Setelah nomor antrian prioritas 
dipanggil, pemohon melakukan 

perekaman sidik jari, foto dan wawancara 
pada konter layanan prioritas dengan 
menunjukkan seluruh dokumen asli 

berkas permohonan;

6. Pemohon mendapatkan bukti tanda 
terima pengambilan dari petugas untuk 

melakukan pembayaran;

7. Pemohon dapat melakukan 
pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank 

Persepsi/ATM

8. Pemohon menunjukkan bukti barcode 
pembayaran kepada petugas untuk 

mendapatkan nomor antrian 
pengambilan paspor;

9.Setelah nomor antrian dipanggil di 
loket pengambilan paspor, pemohon 

menyerahkan nomor antrian, tanda bukti 
pengambilan paspor dan tanda bukti 

pembayaran paspor;

10. Pemohon menerima paspor yang 
sudah jadi

Bagi Pemohon paspor yang belum 
jadi paspornya, maka langkah yang 

diambil sebagai berikut :

1. Petugas menginformasikan 
kepada pemohon bahwasanya 

pemohon bisa menggunakan 
layanan kompensasi paspor.

2. Petugas mengkonfirmasi nomor
handphone dan alamat 

pemohon

3. Petugas akan 
menghubungi pemohon 

bahwasanya paspor sudah selesai 
dan siapdiantarkan

4. 4.Petugas mengantar paspor 
pemohon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PASPOR 
TELAT KAMI ANTAR (PATAKA)
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