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PETUNJUK PROGRAM UNDIAN DIVERSITY VISA 2010  

(DV-2010) 

Program DV-2010 menyediakan visa menetap bagi mereka yang memenuhi persyaratan yang sederhana, namun ketat. 
Para pemohon "Diversity Visa" ini dipilih berdasarkan undian acak melalui komputer. Visa-visa tersebut dibagi rata 
diantara enam wilayah geografis dimana jumlah visa yang terbanyak akan jatuh pada wilayah-wilayah yang laju 
imigrasinya rendah, dan visa tidak diberikan kepada negara-negara yang mengirimkan sebanyak 50,000 imigran ke 
Amerika Serikat dalam lima tahun terakhir. Dalam setiap wilayah, tidak ada satupun negara yang dapat menerima visa 
"diversity" lebih dari tujuh persen dari yang tersedia dalam satu tahun.  

Berikut adalah negara-negara yang tidak berhak mengajukan permohonan DV-2010 karena negara-negara tersebut telah 
mengirimkan sebanyak lebih dari 50,000 imigran ke Amerika Serikat dalam lima tahun terakhir: 

BRAZIL, KANADA, CHINA, KOLUMBIA, REPUBLIK DOMINIKA, EKUADOR, EL SALVADOR, 
GUATEMALA, HAITI, INDIA, JAMAIKA, MEKSIKO, PAKISTAN, PHILIPINA, PERU, POLANDIA, 
KOREA SELATAN, INGGRIS (kecuali Irlandia Utara) SERTA DAERAH JAJAHANNYA, dan 
VIETNAM.  

Mereka yang lahir di Hong Kong SAR, Makau SAR dan Taiwan boleh mengikuti program ini. 

PERIODE PENDAFTARAN DIVERSITY VISA 

PERMOHONAN PROGRAM DV-2010 HARUS DIKIRIM SECARA ELEKTRONIK. PROGRAM AKAN BERLANGSUNG 
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 2 OKTOBER 2008, DAN BERAKHIR PADA HARI SENIN, TANGGAL 1 DECEMBER 
2008. PEMOHON DAPAT MENGAKSES ELEKTRONIK DIVERSITY VISA MELALUI WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV  
SELAMA MASA PENDAFTARAN YANG DIMULAI PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2008. APLIKASI MELALUI SURAT 
TIDAK AKAN DITERIMA. PEMOHON SANGAT DISARANKAN UNTUK TIDAK MENUNDA PENDAFTARANNYA 
SAMPAI MINGGU TERAKHIR MASA PENDAFTARAN, KARENA PERMINTAAN YANG TERLALU BANYAK DAPAT 
MENGAKIBATKAN KETERLAMBATAN DITERIMANYA PERMOHONAN ANDA. PERMOHONAN YANG MASUK 
SETELAH JAM 12 SIANG PADA TANGGAL TANGGAL 1 DECEMBER 2008 TIDAK AKAN DITERIMA 

Pemerintah Amerika Serikat telah mengimplementasikan system pendaftaran secara elektronik yang telah dimulai pada 
program DV-2005 dengan tujuan agar proses aplikasi Diversity Visa dapat berjalan lebih efisien dan aman. Pemerintah 
Amerika Serikat menggunakan teknologi special untuk mengidentifikasi pemohon yang melakukan penipuan sehubungan 
dengan status keimigrasiannya atau pemohon yang memasukkan dua kali permohonan. 

 

PERSYARATAN PERMOHONAN 

 Untuk dapat mengikuti Program DV-2010, pemohon harus berasal dari negara-negara yang tercantum di 
dalam “Daftar Negara-negara Yang Penduduknya Dapat Megajukan Aplikasi Diversity Visa” (silahkan lihat 
tabel daftar negara yang penduduknya dapat mengajukan aplikasi diversity visa). 

 Peserta dari negara-negara asal yang berhak: Pada umumnya berarti negara dimana pemohon dilahirkan. Akan 
tetapi, jika seseorang lahir dinegara yang tidak berhak mengikuti program DV namun suami/istri lahir dinegara yang 
berhak untuk mengikuti program DV, maka pemohon tersebut dapat mencantumkan negara kelahiran suami/istri 
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pemohon dengan catatan jika visa kedua suami dan istri disetujui maka mereka harus masuk ke Amerika Serikat 
bersama-sama.  

Jika pemohon lahir dinegara yang tidak berhak mengikuti program Diversity Visa, akan tetapi tidak satupun dari 
kedua orang tua pemohon lahir atau menjadi penduduk dinegara tersebut pada waktu melahirkan anda, maka 
pemohon dapat mencantumkan salah satu dari negara asal orang tua pemohon, selama negara tersebut berhak 
mengikuti program Diversity Visa 2008. 

 Untuk dapat mengikuti Program DV-2010, pemohon harus memenuhi persyaratan pendidikan atau latihan 
untuk program DV ini.  

Pendidikan atau Latihan: setiap pemohon harus menyelesaikan pendidikan menengah atas atau yang sederajat 
yakni mengikuti pendidikan selama 12 tahun yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah; ATAU dalam waktu lima 
tahun terakhir ini mempunyai dua tahun pengalaman kerja yang memerlukan latihan atau pengalaman dua tahun. 
O*Net OnLine (Database Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat) akan dipergunakan untuk menentukan 
apakah pengalaman kerja yang anda miliki memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pegalaman 
kerja, silahkan lihat daftar rertanyaan-pertanyaan Umum mengenai DV-2010. 

Silahkan lihat http://online.onetcenter.org untuk informasi mengenai jenis pekerjaan. Pemohon juga bisa 
mendapatkan hubungan ke Departemen Tenaga Kerja untuk melihat daftar pekerjaan yang memenuhi syarat pada 
situs Consular Affairs: http://travel.state.gov. 

SEANDAINYA PEMOHON TIDAK DAPAT MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN TERSEBUT, MAKA 
PEMOHON TIDAK DISARANKAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM INI. 

 

PETUNJUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PROGRAM DV-2010  

 Pemerintah hanya akan menerima Formulir Elektronik Diversity Visa yang telah diisi secara lengkap dan 

dikirim secara elektronik melalui WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV selama masa pendaftaran. 

  Pemohon yang mengirim lebih dari satu aplikasi akan dinyatakan gugur. Pemohon boleh menyiapkan aplikasinya 
sendiri atau meminta bantuan orang lain. 

 Pemerintah Amerika akan memberikan konfirmasi secara elektronik kepada semua pemohon DV-2010 setelah 
aplikasi anda diterima. Pada konfirmasi tersebut akan tertulis nama pemohon, tanggal lahir, negara pemohon, serta 
tanggal/jam permohonan anda diterima. Pemohon juga dapat mencetak konfrmasi tersebut pada secarik kertas.  

 Permohonan melalui surat tidak diterima. 

 Permohonan akan dinyatakan gugur jika foto tidak dilampirkan. Foto terbaru dari daftar berikut harus dilampirkan 
bersamaan dengan formulir elektronik diversity visa: 

 pemohon  

 suami/istri pemohon  

 setiap anak dibawah usia 21 tahun yang belum menikah, termasuk semua anak kandung maupun anak yang 
secara sah telah diadopsi dan anak tiri walaupun anak-anak tersebut tidak lagi tinggal bersama dengan 
pemohon atau tidak akan ikut berimigrasi bersama pemohon, 

Anda tidak perlu mencantumkan foto anak anda yang sudah menjadi Permanent Resident Amerika atau yang 
sudah menjadi warganegara Amerika. 

Foto keluarga tidak dapat diterima, harus ada satu foto untuk masing masing pemohon. Jika anda tidak 
mencantumkan foto suami/istri anda dan setiap anak anda, berarti permohonan E-DV anda tidak lengkap. 
Permohonan tersebut tidak dapat diterima dan anda harus mengulangnya kembali. Jika anda tidak 
mencantumkan foto sesuai dengan syarat yang diminta pada sistem E-DV, dapat mengakibatkan gugurnya 
aplikasi anda, dan visa dapat ditolak pada waktu anda di interview. 
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 Foto digital dari masing-masing pemohon, suami/istri, dan anak-anak harus diserahkan secara on-line melalui 
Electronic Diversity Visa Entry Form. Foto dapat diambil dengan menggunakan kamera digital atau dengan 
memindai (men-scan) photo menggunakan pemindai (digital scanner). 

 Permohonan anda bisa dinyatakan gugur, jika foto yang anda serahkan bukan foto terbaru anda atau foto tersebut 
tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta. 

UNTUK PERTAMA KALINYA PADA TAHUN INI PESERTA DV DAPAT MEMERIKSA STATUS PERMOHONAN DV DI 
INTERNET.  PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA HANYA PESERTA YANG TERPILIH YANG MENERIMA KABAR 
TENTANG PERMOHONAN DV MEREKA MELALUI SURAT, DAN PESERTA YANG TIDAK TERPILIH TIDAK AKAN 
DIKABARKAN.  UNTUK MEMERIKSA STATUS PERMOHONAN DV, ANDA HARUS MEMILIKI/MENYIMPAN 
FOTOKOPI DARI HALAMAN KONFIRMASI ANDA. 

PETUNJUK MENGENAI FOTO DIGITAL 

Format foto harus sesuai dan mengikuti spesifikasi komposisional dan spesifikasi teknis yang dapat diperoleh melalui 
cara berikut: 

 Melalui kamera digital. 

 Menggunakan digital scanner (mesin pemindai) untuk men-scan (memindai) foto. 
 
 
SPESIFIKASI KOMPOSISIONAL: digital foto harus mengikuti spesifikasi berikut ini, jika tidak maka secara otomatis 
permohonan anda akan gugur. 
 

 Posisi Kepala 

 Wajah pemohon harus menghadap lurus ke depan. 

 Kepala pemohon tidak boleh terlalu mendongak, menunduk atau menghadap ke arah lain. 

 Kepala pemohon harus meliputi 50% dari area foto. 
 

 Latarbelakang 

 Foto harus diambil dengan latar belakang berwarna netral atau muda. 

 Foto yang diambil dengan latar belakang gelap atau bercorak tidak akan diterima. 
 

 Fokus 

 Foto yang diambil dengan wajah yang tidak terfokus tidak akan diterima. 
 

 Aksesories 

 Foto yang diambil dengan memakai kacamata dengan lensa yang gelap atau perhisasan lainnya dimana wajah 
orang tersebut tidak terlihat jelas, tidak akan diterima. 

 
 Penutup Kepala dan Topi 

 Foto pemohon yang memakai tutup kepala atau topi hanya dapat diterima karena kepercayaan agama, itupun 
tidak boleh mengaburkan bagian wajah pemohon. 

 Foto pemohon dengan tutup kepala suku tertentu yang tidak ada hubungan dengan agama tidak dapat 
diterima.  

 Foto dengan topi militer, penerbangan dan lain-lain tidak dapat diterima 
 

 Komposisi Foto 
Disarankan untuk menggunakan foto berwarna dengan kedalaman 24-bit. Foto dapat anda download dari kamera 
digital, atau bisa anda pindai (scan). Jika anda menggunakan pemindai (scanner), setting scanner anda harus True 
Color atau 24-bit color mode. Foto berwarna atau hitam putih harus di pindai (scan) sesuai dengan ketentuan. 
Untuk foto hitam putih atau grayscale yang di pindai (scan) di 24-bit color mode, hanya 3 warna atau image bands 
yang digunakan, dan hasilnya akan tetap hitam, putih dan abu-abu. Silahkan lihat informasi lebih lanjut mengenai 
pemindai (scanner). 

SPESIFIKASI TEKNIS: digital foto yang dimasukkan harus mengikuti spesifikasi berikut ini, jika foto tidak memenuhi 
persyaratan seperti yang tertera di bawah ini, maka secara otomatis system akan menolak permohonan Elektronik 
Diversity Visa anda. 
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 Memotret dengan Kamera Digital. Jika menggunakan kamera digital, maka harus mengikuti ketentuan berikut: 

 Format Image File: Foto harus dalam format JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) 

 Ukuran Image File: Ukuran maksimal yang dapat diterima adalah 62.500 bytes 

 Resolution Image: 320 x 240 pixels atau 240 x 320 pixels 

 Image Color Depth: 24-bit color [catatan: disarankan untuk memakai foto berwarna, 
tetapi jika menggunakan foto hitam putih harus di pindai (scan) 
dengan 24-bit color mode.Image monochrome (kedalaman 2-bit 
color), 8-bit color, atau 8-bit grayscale tidak dapat diterima] 

 

 Memindai (scan) foto. Sebelum foto di scan, scanner harus sesusai dengan spesifikasi berikut: 

 Print Size: 2 inci x 2 inci (50mm x 50 mm) 

 Print Color: Disarankan untuk menggunakan foto berwarna untuk program DV. 
Tetapi jika menggunakan foto hitam putih, maka anda harus 
menggunakan 24-bit setting mode. 

 

Printer yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi komposisional. Apabila foto sesuai dengan Print Size, Print 
Color dan spesifikasi komposisional, maka anda bisa men-scan photo dengan menggunakan kualifikasi scanner 
sebagai berikut: 

 Scanner Resolution: Foto harus di-scan dengan menggunakan scanner beresolusi 150 
dpi (dots per inch). 

 Image File Format: Foto harus dalam format JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

 Image File Size: Ukuran maksimal yang dapat diterima adalah 62.500 bytes 

 Image Resolution: 600 x 600 pixels 

 Image Color Depth: 24-bit color [catatan: foto hitam putih harus di pindai (scan) dengan 
24-bit color mode. Image Monochrome (2-bit color depth) 8-bit color, 
atau 8-bit grayscale tidak dapat diterima) 

 

PERMOHONAN 

Hanya ada satu cara untuk mengikuti DV-2008. Pemohon harus mengajukan permohonan Elekronik Diversity 

Visa (E-DV) melalui WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV. Jika anda gagal mengisi formulir secara lengkap maka 
anda akan gugur secara otomatis. Pemohon akan diminta untuk memberikan data sebagai berikut: 

1. NAMA LENGKAP - Nama Keluarga, Nama Pertama, Nama Tengah  

2. TANGGAL LAHIR - Hari, Bulan, Tahun 

3. JENIS KELAMIN  

4. TEMPAT LAHIR  
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5. NEGARA TEMPAT LAHIR  

6. COUNTRY OF ELIGIBILITY (negara yang bisa mengikuti program DV) biasanya sama dengan negara tempat 
anda lahir. Country of eligibility tidak terkait dengan dengan dimana anda tinggal. Jika anda lahir di negara yang 
tidak bisa mengikuti program DV, silahkan anda lihat penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui apakah anda 
masih mempunyai pilihan negara lain. Unutk informasi lebih lanjut mengenai country of eligibility silahkan lihat 
daftar pertanyaan-pertanyaan umum mengenai DV-2008. 

7. FOTO PEMOHON - silahkan lihat keterangan tentang spesfikasi foto. Pastikan anda telah mencantumkan photo 
sumi/istri anda dan semua anak anda 

8. ALAMAT LENGKAP PENGIRIM - Alamat, Kota, Propinsi, Kode Pos, Negara 

9. NEGARA TEMPAT ANDA TINGGAL 

10. NOMOR TELEPHONE 

11. ALAMAT E-MAIL 

12. PENDIDIKAN TERAKHIR ANDA. – Anda harus memilih satu dari beberapa jenjang pendidikan terakhir yang 
telah anda tempuh. (1) Sekolah dasar, (2) SMA, tanpa ijazah, (3) SMA dengan ijazah, (4) Sekolah Kejuruan, (5) 
D-1 / D-3, (6) S-1, (7) Some graduate level courses, (8) S-2, (9) Some doctorate level courses, (10) S-3 

13. STATUS PERNIKAHAN - Belum Menikah, Menikah, Cerai, Janda/Duda, Pisah 

14. JUMLAH ANAK YANG BELUM MENIKAH DAN BERUSIA DIBAWAH 21 TAHUN – Pemohon harus 
mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir dari pemohon suami/istri dan setiap anak dibawah usia 21 tahun 
yang belum menikah, termasuk semua anak kandung maupun anak yang secara sah diadopsi dan anak tiri 
(kecuali anak yang sudah menjadi Permanent Resident Amerika atau anak yang sudah menjadi warganegara 
Amerika), walaupun pemohon tidak lagi terikat pernikahan dengan orang tua anak pemohon, atau anak-anak 
tersebut tidak lagi tinggal bersama dengan pemohon atau tidak akan ikut berimigrasi bersama pemohon, 
informasi mengenai anak tersebut harus dilampirkan bersama-sama dengan surat permohonan. Anak yang 
sudah menikah dan yang sudah berusai diatas 21 tahun tidak dapat mengikuti program ini. Jika pemohon gagal 
mencantumkan nama anak pemohon yang belum menikah dan berusia di bawah 21 tahun, maka aplikasi 
pemohon dapat didiskualifikasi dan visa dapat ditolak pada saat interview. Silahkan lihat daftar pertanyaan-
pertanyaan umum mengenai DV-2010. 

15. INFORMASI TENTANG SUAMI/ISTRI - Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Negara Tempat 
Lahir, Foto. Jika pemohon gagal mencantumkan nama suami/istri pemohon, maka permohonan anda 
dapat didiskualifikasi dan visa dapat ditolak pada saat interview. 

16. INFORMASI TENTANG ANAK - Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Negara Tempat Lahir. Foto: 
lampirkan semua foto anak anda yang tercantum di nomor 14. 

 
SELEKSI PARA PEMOHON 

Para pemohon yang memenuhi syarat akan dipilih secara acak oleh komputer. Mereka yang terpilih akan 
diberitahukan melalui pos antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009 disertai petunjuk-petunjuk lebih lanjut, 
termasuk informasi mengenai biaya yang berhubungan dengan permohonan imigrasi ke Amerika Serikat. Mereka yang 
tidak terpilih TIDAK akan menerima pemberitahuan. Kedutaan Amerika dan Konsulat Amerika Serikat tidak akan 
dapat menyediakan daftar nama-nama mereka yang terpilih. Suami/istri serta anak-anak yang belum menikah dan 
berusia dibawah 21 tahun dari pemohon yang terpilih dapat ikut bersama-sama pemohon atau menyusul kemudian. Visa 
DV-2010 akan dikeluarkan antara 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2010.  

Untuk mendapatkan visa, para pemohon yang terpilih harus memenuhi SEMUA persyaratan berdasarkan 
undang-undang Amerika Serikat. Diversity visa yang diproses dan dikeluarkan untuk para pemohon yang terpilih 
beserta anggota keluarga HARUS dikeluarkan sebelum tanggal 30 September 2010. Dalam situasi dan kondisi apapun 
Diversity visa tidak akan bisa dikeluarkan atau diubah setelah 30 September 2010, juga visa tidak akan bisa dikeluarkan 
untuk anggota yang menyusul setelah 30 September 2010. 
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PEMBERITAHUAN PENTING 

TIDAK ADA BIAYA UNTUK MENGIKUTI PENDAFTARAN PROGRAM DV INI. Pemerintah Amerika Serikat tidak 
mempekerjakan konsultan luar atau “private service” untuk pengoperasian program DV. Perantara atau pihak lain yang 
menawarkan bantuan untuk penyiapan urusan DV bagi para pemohon adalah diluar wewenang atau persetujuan dari 
pemerintah Amerika Serikat. Penggunaan perantara atau seseorang untuk membantu menyiapkan permohonan DV 
sepenuhnya terserah kepada pemohon.  

Permohonan yang memenuhi syarat baik yang dikirim langsung oleh pemohon atau dikirim dengan bantuan perantara 
mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih melalui komputer di Kentucky Consular Center. Setiap permohonan 
yang diterima selama masa pendaftaran akan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sesuai dengan 
wilayahnya. Namun demikian, jika andamengirimkan permohonan lebih dari satu kali dapat menggugurkan pemohon 
tersebut dari pendaftaran. 

 

PERTANYAAN – PERTANYAAN UMUM MENGENAI DV-2010 

1. APA ARTI KALIMAT “PRIBUMI/PENDUDUK”(NATIVE)? APAKAH ORANG YANG LAHIR DI NEGARA YANG 
TIDAK TERMASUK NEGARA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN DV MASIH BISA MEMOHON 
DIVERSITY VISA?  

“Pribumi/Penduduk” artinya orang yang lahir di suatu negara tertentu, tanpa terkecuali negara tempat orang tersebut 
tinggal atau negara sesuai dengan status kewarganegaraannya. Tetapi untuk tujuan imigrasi, “pribumi” juga berarti 
seseorang yang berhak untuk diakui di suatu negara selain negara tempat dia dilahirkan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 202(b) dari Undang Undang Imigrasi dan Nationaliti. 

Sebagai contoh, jika pemohon lahir di suatu negara yang tidak termasuk dalam daftar negara yang bisa memohon 
DV, maka pemohon tersebut dapat menggunakan negara tempat suami/istrinya dilahirkan, tetapi pemohon tidak bisa 
menerima visa DV-1 kecuali suami/istri pemohon memenuhi syarat untuk status DV-2, dan keduanya harus masuk ke 
Amerika bersama-sama. 

Semua pemohon yang lahir dari negara yang tidak berhak untuk mengikuti program ini, dapat menggunakan negara 
lahir dari salah satu orang tuanya selama orang tua pemohon tinggal di negara tersebut pada saat pemohon 
dilahirkan. Intinya orang tidak dapat menjadi warganegara dari suatu negara jika mereka tidak dilahirkan di negara 
tersebut atau orang tidak dapat menjadi warganegara dari suatu negara tersebut jika mereka hanya melakukan 
kunjungan sementara atau ditugaskan bekerja oleh perusahaan atau pemerintah. 

2. APAKAH ADA PERUBAHAN ATAU PERSYARATAN BARU DALAM PROSEDUR PEMOHONAN DIVERSITY 
VISA? 

Semua permohonan untuk DV 2010 lotere harus dikirim secara elektronik melalui 

’WWW.DVLOTERRY.STATE.GOV’ yang akan dimulai tanggal 2 October 2008 dan berakhir pada tanggal 1 

Desember 2008. Permohonan melalui surat tidak akan diterima. 

Terdapat beberapa pertanyaan pada program DV-2010 

 Negara tempat anda tinggal 

 Pendidikan terakhir anda. – Anda harus memilih satu dari beberapa jenjang pendidikan terakhir yang telah anda 
tempuh. (1) Sekolah dasar, (2) SMA, tanpa ijazah, (3) SMA dengan ijazah, (4) Sekolah Kejuruan, (5) D-1 / D-3, 
(6) S-1, (7) Some graduate level courses, (8) S-2, (9) Some doctorate level courses, (10) S-3 

 Pisah secara legal menggantikan kalimat pisah yang dipakai pada program DV teradhulu, sebagai pilihan 
jawaban dari pertanyaan mengenai status pernikahan anda. Pisah secara legal, berarti pengadilan sudah 
menyatakan secara formal bahwa anada dan pasangan anda telah berpisah secara resmi. Pisah secara legal 
berarti pasangan anda tidak bisa ikut berimigrasi. 
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3. APAKAH TANDATANGAN DAN FOTO DIHARUSKAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA, ATAU HANYA 
UNTUK PEMOHON UTAMA? 

Tanda tangan tidak diperlukan unutk permohonan DV-2010. Foto terbaru dari masing masing individu, pemohon, 
suami/istri, dan semua anak dibawah usia 21 tahun harus dimasukkan. Foto keluarga atau group foto tidak diterima.  

4. MENGAPA WARGANEGARA DARI BEBERAPA NEGARA TERTENTU TIDAK DAPAT MEMOHON DIVERSITY 
VISA PROGRAM? 

Tujuan dari Diversity Visa adalah untuk memberikan kesempatan berimigrasi yang sama kepada penduduk dari 
negara-negara tertentu, selain dari negara-negara yang sudah mengirimkan sejumlah besar imigran ke Amerika. 
Undang-Undang Amerika menyatakan bahwa Diversity Visa tidak dapart diberikan kepada Negara-negara yang laju 
imigrasinya tinggi. Ini ditujukan bagi negara-negara yang mengirimkan sebanyak 50,000 imigran ke Amerika Serikat 
dalam lima tahun terakhir. Setiap tahun USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) menghitung 
jumlah imigran dari berbagai negara dengan tujuan untuk mengidentifikasi negara negara yang sudah tidak dapat 
diikutsertakan dalam program Diversity Visa lagi. Karena adanya perubahan jumlah imigran yang masuk ke Amerika, 
maka daftar Negara-negara yang bias ikut dalam program diversity visa berubah setiap tahunnya. 

5. BERAPA JUMLAH MAXIMAL DIVERSITY VISA 2010 YANG TERSEDIA? 

Menurut Undang-Undang, program diversity visa menyediakan 55,000 permanent resident visa setiap tahunnya. 
Tetapi Nicaraguan Adjustment dan Central American Relief Act (NACARA) melalui congress bulan November 1997 
menetapkan bahwa mulai tahun 1999 dan seterusnya dari 55,000 diversity visa yang tersedia, sebanyak 5,000 visa 
akan dialokasikan dan dipergunakan dibawah program NACARA. Sisanya, sebesara 50,000 visa akan dipergunakan 
untuk program diversity visa tahun 2000 dan peraturan tersebut masih berlanjut sampai sekarang. 

6. BERAPA BANYAK DIVERSITY VISA UNTUK TAHUN 2010 YANG BISA DIPEROLEH OLEH SUATU WILAYAH? 

USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) dengan menggunakan formula yang tertulis dalam Pasal 
203 (c) dari Immigration and Nationality Act, adalah badan yang menentukan besarnya jumlah imigran yang bisa 
diperoleh suatu wilayah. USCIS akan mengumumkan jumlah visa yang bisa diperoleh suatu wilayah setelah hasil 
perhitungan diperoleh. 

7. KAPAN PROGRAM DV 2010 DIMULAI? 

DV-2010 dimulai pada tanggal 02 Oktober 2008 siang hari (EST – Eastern Standard Time) dan akan berakhir pada 
tanggal 01 Desember 2008 siang hari (EST – Eastern Standard Time). Setiap tahunnya berjuta-juta pemohon 
mengaplikasi program ini. Besarnya jumlah pemohon yang masuk menyebabkan sulitnya proses pemilihan pemohon. 
Proses pendaftaran yang berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember dapat memberikan cukup waktu bagi 
kedutaan, konsulat dan pemohon untuk melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan diversity visa. 
Pemohon sangat disarankan untuk tidak menunda pendaftarannya sampai minggu terakhir masa pendaftaran, karena 
permintaan yang terlalu banyak dapat mengakibatkan keterlambatan diterimanya permohonan anda. Permohonan 
yang masuk setelah jam 12 siang (EST) pada tanggal 3 Desember 2008  tidak akan diterima. 

8. APAKAH ORANG YANG BERADA DI AMERIKA DAPAT MENGIKUTI PROGRAM INI? 

Bisa, pemohon bisa berada di Amerika atau di negara lain untuk memohon DV, dan permohonan bisa dimasukkan 
melalui Amerika atau negara lain 

9. APAKAH PEMOHON HANYA BISA MEMASUKKAN SATU KALI PERMOHONAN SELAMA PROGRAM DV? 

Ya, undang-undang hanya mengijinkan satu kali permohonan untuk satu pemohon selama masa pendaftaran, jika 
anda memohon lebih dari satu kali dalam satu periode, maka permohonan anda otomatis akan gugur. 
Pemerintah Amerika Serikat menggunakan teknologi yang canggih yang dapat mengidentifikasi pemohon yang 
memasukkan permohonannya lebih dari satu kali dalam satu periode. Permohonan yang masuk lebih dari satu kali 
dalam satu periode akan di-diskualifikasi. Pemohon boleh mengikuti program ini setiap tahun.  

10. APAKAH SUAMI DAN ISTRI BISA MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERPISAH? 
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Bisa, suami dan istri bisa mengajukan permohonan secara terpisah, selama mereka memenuhi syarat untuk 
mengajukan permohonan. Jika salah satu dari mereka terpilih, maka suami/istri pemohon dapat memperoleh status 
derivative. 

11. SIAPA SAJA (ANGGOTA KELUARGA YANG MANA) YANG HARUS SAYA CANTUMKAN DALAM 
PERMOHONAN DV? 

Dalam permohonan anda, anda harus mencantumkan suami/istri anda, dan setiap anak dibawah usia 21 tahun 
yang belum menikah kecuali anak yang sudah menjadi Permanent Resident Amerika atau anak yang sudah menjadi 
warganegara Amerika. Anda harus mencantumkan suami/istri anda walaupun anda sudah berpisah dan tidak tinggal 
lagi bersama suami/istri anda, kecuali anda sudah bercerai secara resmi (harus ada dokumen tertulis resmi yang 
dikeluarkan pleh pengadilan). Jika anda sudah resmi bercerai maka anda tidak perlu lagi mencantumkan nama 
suami/istri anda dalam permohonan anda. 

Anda harus mencantumkan semua anak anda yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah, termasuk 
semua anak kandung maupun anak yang secara sah telah diadopsi dan anak tiri kecuali anak yang sudah menjadi 
Permanent Resident Amerika atau anak yang sudah menjadi warganegara Amerika. Anda harus mencantumkan 
setiap anak dibawah usia 21 tahun yang belum menikah walaupun anak-anak tersebut tidak lagi tinggal 
bersama dengan pemohon atau tidak akan ikut berimigrasi bersama pemohon. 

Walaupun anda mencantumkan suami/istri dan anak-anak dalam permohonan anda tidak berarti mereka harus ikut 
berimigrasi dengan anda. Mereka bisa memilih untuk tetap berada di Indonesia. Akan tetapi jika anda mencantumkan 
suami/istri dan anak anak anda dalam formulir aplikasi tetapi tidak mencantumkan mereka dalam permohonan 
elektronik anda maka permohonan anda akan di-diskualifikasi. (Pernyataan ini hanya berlaku untuk suami/istri dan 
anak anak pemohon pada saat pemohon mengajukan permohonannya). Suami/istri anda dapat mengajukan 
permohonan terpisah walaupun suami/istri anda sudah tercantum dalam permohonan anda, selama keduanya 
mencantumkan nama suami/istri anda. (Lihat pertanyaan no 10) 

12. APAKAH SETIAP PEMOHON HARUS MEMASUKKAN PERMOHONANNYA SENDIRI ATAU BOLEH MEMINTA 
BANTUAN ORANG LAIN? 

Pemohon boleh menyiapkan permohonannya dan memasukkannya sendiri, atau meminta bantuan orang lain. 
Walaupun permohonan itu dimasukkan oleh anda sendiri atau dengan bantuan orang lain, seperti pengacara, teman, 
atau saudara, anda hanya bisa memasukkan satu permohonan untuk anda sendiri. Jika permohonan anda terpilih, 
maka surat pemberitahuan hanya akan dikirim ke alamat yang tercantum di permohonan anda 

13. APA SAJA SYARAT-SYARAT UNTUK PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA? 

Undang undang telah menetapkan bahwa semua pemohon DV harus menyelesaikan pendidikan sekolah menengah 
atas atau yang sederajat ATAU dalam waktu lima tahun terakhir ini mempunyai dua tahun pengalaman kerja yang 
memerlukan latihan atau pengalaman dua tahun. Pendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat berarti 
pernah mengikuti pendidikan selama 12 tahun yang terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Bukti seperti 
ijazah terakhir atau surat pengalama kerja tidak perlu dilampirkan dalam permohonan anda, tetapi anda harus bisa 
menunjukkan bukti tersebut pada saat anda akan di interview. Untuk melihat apakah pengalaman kerja yang anda 
miliki memenuhi syarat, anda dapat menemukan informasi tersebut pada http://online.onetcenter.org. 

Pekerjaan apa yang memenuhi syarat program DV-2010? 

Departemen Tenaga Kerja (DOL) O*Net Online Database mengelompokkan jenis pekerjaan menjadi lima area. 
Walaupun banyak sekali jenis pekerjaan yang terdapat di DOL website, tetapi hanya beberapa pekerjaan saja yang 
memenuhi syarat program DV-2008. Untuk dapat memenuhi syarat dari program DV-2010 berdasarkan pekerjaan, 
maka anda harus mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun dari pekerjaan seperti yang terdapat pada Job 
Zone 4 or 5, classified in Specific Vocational Preparation (SVP) range of 7.0 or higher. 
 
Bagaimana saya mengetahui mengenai kualifikasi pekerjaan dari website departemen Tenaga Kerja? 

Kualifikasi pekerjaan terdapat pada database Deaprtemen Tenaga Kerja O*Net Online Database. Ikuti langkah 
berikut untuk mengetahui apakah pekerjaan anda masuk kualifikasi. Pilih "Find Occupations" dan pilih "Job Family". 
Sebagai contoh, pilih Architecture and Engineering dan click "GO". Dan click pada link untuk penjelasan mengenai 

http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
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detail pekerjaan. Ikuti langkah yang sama, click Aerospace Engineers. Setelah memilih specific occupation link, pilih 
tab "Job Zone" untuk mengetahui nomor Job Zone dan tingkat Specific Vocational Preparation (SVP). 

14. BAGAIMANA CARA PENENTUAN PEMENANG?  

Kentucky Consular Center akan menerima dan memberi nomor semua permohonan yang masuk. Setelah masa 
pendaftaran berakhir, para pemohon "Diversity Visa" ini akan dipilih berdasarkan undian acak melalui computer 
berdasar wilayah geographis. Pada setiap wilayah, setiap permohonan yang pertama kali terpilih akan menjadi 
permohonan nomor satu, dan begitu seterusnya. Semua permohonan yang masuk pada masa pendaftaran, 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan lotere. Pada saat permohonan anda terpilih, Kentucky 
Consular Center akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemenang lotere yang berisi instruksi lebih lanjut 
mengenai proses diversity visa. Kentucky Consular Center akan terus memproses permohonan anda sampai 
pemohon mendapatkan instruksi lebih lanjut untuk datang ke kantor kedutaan untuk interview atau sampai pemohon 
datang ke USCIS untuk memohon perubahan status. 
Informasi penting: Pengumuman pemenang lotere akan dikirim melalui surat. Jika anda menerima 
pemberitahuan bahwa anda adalah pemenang DV-2010 melalui e-mail, maka pemberitahuan tersebut tidah 
sah. 

15. APAKAH PEMENANG DV LOTERE BISA MEMOHON PERUBAHAN STATUS DI USCIS? 

Bisa, selama mereka berhak untuk merubah status sesuai dengan pasal 245 dari INA (Immigration and Nationality 
Act), pemenang lotere yang berada di Amerika bisa mengajukan perubahan status di USCIS (U.S. Citizenship and 
Immigraton Services). Pemohon harus yakin bahwa USCIS dapat menyelesaikan permohonan anda sebelum 30 
September 2010, karena pada tanggal tersebut program DV berakhir. Dalam situasi dan kondisi apapun 
Diversity visa tidak akan bisa dikeluarkan atau diubah setelah 30 September 2010 . 

16. APAKAH PEMOHON YANG TIDAK TERPILIH AKAN DIBERITAHU? 

Tidak, mereka yang tidak terpilih TIDAK akan menerima pemberitahuan. Hanya mereka yang terpilih akan 
diberitahukan. Surat pemberitahuan akan dikirimkan melalui pos antara lima sampai enam bulan sebelum 
berakhirnya program DV-2010. Karena tidak ada pemberitahuan bagi mereka yang tidak terpilih, maka mereka yang 
tidak menerima surat pemberitahuan dalam jangka waktu lima sampai tujuh tahun sebelum berakhirnya program DV-
2010 harus menganggap kalau mereka tidak memperoleh DV lotere. 

17. BERAPA BANYAK PEMOHON YANG AKAN TERPILIH? 

Terdapat 50,000 visa bagi DV-2010, tetapi yang terpilih akan lebih dari 50,000. Karena biasanya 50,000 orang 
pertama yang terpilih tidak memenuhi kualifikasi visa diversity, maka Kentucky Consular Center memilih lebih dari 
50,000 pemenang agar semua visa lotere yang tersedia bisa dikeluarkan. Ini berarti juga bahwa nomor visa yang 
tersedia tidak akan cukup untuk semua pemohon yang terpilih. Semua pemohon yang terpilih akan menerima 
pemberitahuan secepatnya. Interview diversity visa akan dimulai pada bulan October 2009.  Kentucky Consular 
Center akan memberikan jadwal interview kepada pemenang lotere empat sampai enam minggu sebelum tanggal 
interview yang ditetapkan. Setelah 50,000 visa DV dikeluarkan program lotere akan berakhir. Intinya, program bisa 
berakhir sebelum September 2010 jika nomor visa sudah melebihi 50,000. Pilihan acak yang dilakukan oleh 
computer Kentucky Consular Center tidak menjamin anda akan mendapat visa. 

 

18. APAKAH ADA USIA MINIMUM JIKA SESEORANG INGIN MENGIKUTI PROGRAM DV? 

Tidak ada usia minimum untuk mengikuti program ini, tetapi semua pemohon DV harus menyelesaikan pendidikan 
sekolah menengah atas ATAU mempunyai pengalaman kerja yang berarti semua pemohon harus berusia diatas 18 
tahun. 

19. APAKAH ADA BIAYA UNTUK MENGIKUTI PROGRAM INI? 

Tidak ada biaya untuk mengikuti program ini. Khusus untuk Diversity Visa biaya akan dikeluarkan setelah anda 
terpilih sebagai pemenang lotere dan memproses visa anda. Pemenang DV, seperti pemohon visa imigran lainnya, 
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harus membayar biaya visa pada saat pengurusan visa. Rincian biaya yang akan dikeluarkan akan tercantum pada 
lembaran instruksi yang dikirim oleh Kentucky Consular Center ke alamat anda. 

20. APAKAH PEMENANG DV YANG MEMPUNYAI STATUS ILEGAL DI AMERIKA MENDAPAT PERLAKUAN 
KHUSUS DALAM MEMINTA WAIVER? 

Tidak. Program DV tidak memberikan perlakuan khusus bagi pemohon yang mempunyai status illegal di Amerika 
sekalipun dengan permohonan waiver. 

21. APAKAH ORANG YANG SUDAH MEMOHON VISA IMMIGRAN MASIH BISA MENGIKUTI PROGRAM DV? 

Bisa, orang tersebut masih bisa mengikuti program DV 

22. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIMILIKI PEMENANG LOTERE DV UNTUK MEMOHON DIVERSITY VISA? 

Pemohon yang memenangkan lotere bisa memohon visanya antara bulan October 2009 sampai September 2010 
Pemohon harus memperoleh DV visa atau memohon perubahan status sebelum tanggal 30 September 2010 Anda 
tidak bisa mengurus dan memperoleh visa anda dan setelah tanggal 30 September 2010 Begitu pula dengan 
suami/istri dan anak-anak anda, mereka hanya bisa mendapatkan visa mereka antara bulan Oktober 2009 sampai 
September 2010. Pemohoon yang mengajukan permohonan dari luar Amerika akan menerima surat pemberitahuan 
dari Kentucky Consular Center, empat sampai enam minggu sebelum hari interview anda. 

23. APA YANG TERJADI JIKA PEMOHON UTAMA DV MENINGGAL? 

Pemohon Utama DV yang meninggal, berarti secara otomatis permohonannya akan gugur. Suami/istri dan anak-anak 
dari almarhum tidak bisa melanjutkan proses DV-2010. 

24. KAPAN DV ONLINE AKAN DIMULAI? 

Permohonan on-line akan dimulai pada jam 12.00 siang EST – Eastern Standard Time (GMT-5) pada tanggal 2 
October 2008 dan akan berakhir pada jam 12.00 EST – Eastern Standard Time (GMT-5) pada tanggal 1 Desember 
2008. 

25. APAKAH  SAYA BISA MEN-DOWNLOAD DAN MENYIMPAN SERTA MELENGKAPI PERMOHONAN DV LOTERE 
PADA PROGRAM MICROSOFT WORD? 

Tidak bisa, anda tidak bisa menyimpan dan melengkapi formulir tersebut pada program lain. Formulir Elektronik DV 
adalah formulir yang hanya bisa dikerjakan secara on-line.  

26. JIKA SAYA TIDAK MEMPUNYAI SCANNER, APAKAH SAYA BISA MENGIRIMKAN FOTO SAYA KEPADA 
SAUDARA SAYA DI AMERIKA SUPAYA DIA MEN-SCAN FOTO SAYA, MENYIMPAN HASIL SCAN TERSEBUT 
DI DALAM DISKET, DAN MENGIRIMKAN DISKET ITU KEMBALI KE SAYA? 

Ya, hal tersebut bisa dilakukan selama foto tersebut memenuhi persyaratan foto yang tertulis di instruksi, dan foto 
tersebut harus dicantumkan pada saat anda mengisi permohonan Elektronik Diversity Visa anda. Pemohon harus 
sudah memiliki scan foto file pada saat mereka mengisi permohonan mereka. Foto tidak dapat dimasukkan secara 
terpisah. Hanya satu permohonan dari setiap pemohon yang bisa dimasukkan. Jika anda memohon lebih dari satu 
kali dalam satu periode, maka permohonan anda otomatis akan gugur. 

27. APAKAH BISA MENYIMPAN FORMULIR ON-LINE UNTUK SEMENTARA WAKTU KEMUDIAN DIBUKA LAGI 
UNTUK MELENGKAPINYA? 

Anda tidak dapat melakukan hal tersebut. Formulir On-line DV dibuat untuk dilengkapi dan dimasukkan pada saat 
yang bersamaan. Meskipun begitu, karena formulir ini terdiri dari dua bagian, dan karena ada kemungkinan gangguan 
dan lambatnya jaringan computer, kita diberi waktu untuk membuka formulir dan melengkapi informasi selama 60 
menit. Bila formulir yang dilengkapi melebihi 60 menit, maka otomatis informasi yang dimasukan tidak akan 
tersimpan. Hal ini dibuat untuk mencegah kemungkinan adanya duplikat permohonan. Sebagai contoh, seorang 
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pemohon dengan istri dan anaknya telah mengisi Formulir DVOn-Line bagian pertama lalu melengkapi bagian kedua. 
Pada saat ia akan mengirimkan bagian kedua, terjadi keterlambatan karena adanya kesulitan mencari file yang 
menyimpan foto anaknya. Bila Formulir bagian kedua dikirimkan pemohon dan diterima system dalam waktu 60 
menit, maka tidak akan ada masalah. Namun bila formulir bagian kedua diterima system setelah 60 menit, maka 
pemohon akan diinformasikan untuk mengulang dari awal kembali. Instruksi dalam DV 2010 menginformasikan 
secara jelas dan lengkap akan informasi yang harus dimasukan dalam formulir. Dengan cara ini maka anda dapat 
mengetahui dan menyiapkan semua informasi terlebih dahulu sebelum anda mulai mengisi formulir on-line. 

28. BILA FOTO YANG DIMASUKAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, SISTEM AKAN SECARA OTOMATIS 
MENOLAK FORMULIR SEJAK AWAL DAN AKAN MENGINFORMASIKAN PEMOHON MENGENAI HAL 
TERSEBUT. APAKAH INI BERARTI FORMULIR DAPAT DIMASUKKAN LAGI OLEH PEMOHON ? 

Formulir dapat dimasukkan kembali. Karena system telah menolak permohonan sejak awal maka formulir tersebut 
tidak terhitung telah dimasukkan dan juga karena tidak ada konfirmasi bahwa formulir telah diterima. Bila ada 
masalah dengan foto digital yang dikirimkan tidak sesuai dengan persyaratan, system akan secara otomatis menolak 
foto tersebut. Walau demikian, tidak dapat diperkirakan berapa lama pesan penolakan tersebut dapat sampai ke 
pemohon karena tergantung jaringan internet. Jika ini dapat diselesaikan oleh pemohon dan Formulir bagian pertama 
dan kedua dikirim ulang dalam waktu 60 menit maka tidak akan ada masalah. Sebaliknya bila tidak maka 
permohonan harus diulang dari awal kembali. Pemohon dapat mencoba memasukan formulir berulang kali agar 
diterima system dan sampai menerima konfirmasi penerimaan. 

29. APAKAH PEMBERITAHUAN KONFIRMASI ELEKTRONIK YANG MENYATAKAN BAHWA FORM E-DV YANG 
TELAH DIISI TELAH DITERIMA MELALUI SISTEM ON-LINE AKAN SEGERA DIKIRIM SETELAH (FORM) 
DISERAHKAN?  

Pemberitahuan dari website Diversity Visa yang berisi konfirmasi bahwa permohonan anda sudah diterima, akan 
dikirim langsung dari Elektronik Diversity Visa Program, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai anda 
menerima konfirmasi atau pemberitahuan tersebut tergantung dari kecepatan system internet anda. Jika setelah 
beberapa menit anda menekan tombol „Submit‟ dan anda belum mendapat konfirmasi, maka anda dapat menekan 
tombol „Submit‟ sekali lagi. Hal ini tidak akan membuat system bingung karena anda menekan tombol „Submit‟ kedua 
kalinya selama anda belum menerima konfirmasi elektronik. Pemohon dapat mencoba untuk memasukkan 
permohonannya beberapa kali sampai permohonan yang sudah lengkap diterima dan pemohon menerima konfirmasi 
bahwa permohonannya sudah diterima. 

30. BAGAIMANA SAYA BISA MENGETAHUI KALAU PEMBERITAHUAN YANG SAYA TERIMA ADALAH 
PEMBERITAHUAN YANG SAH? BAGAIMANA SAYA BISA MEMPEROLEH KONFIRMASI BAHWA SAYA 
BENAR TERPILIH SECARA ACAK UNUTK PROGRAM LOTERE DV?  

Pemohon yang terpilih secara acak pada DV program tidak akan menerima pemberitahuan melalui e-mail. Mereka 
yang terpilih akan menerima pemberitahuan melalui surat antara bulan Mei sampai Juli 2009. Pemberitahuan melalui 
surat akan dikirim ke alamat yang tercantum pada pada permohonan DV. Mereka yang tidak terpilih TIDAK akan 
menerima pemberitahuan. Kedutaan dan konsulat Amerika tidak bisa memberikan daftar pemenang DV lotere. 

Kentucky Consular Center (KCC) akan memngirimkan pemberitahuan melalui surat kepada para pemenang. Surat 
tersebut berisi pemberitahuan untuk melanjutkan proses permohonan visa. Pada surat pemberitahuan, tertulis bahwa 
pemenang harus membayar biaya proses Diversity Visa dan Immigrant Visa hanya di Kedutaan atau Konsulat 
Amerika pada saat pemenang akan di interview. Kasir dari bagian consular atau consular officer akan langsung 
memberikan tanda bukti pembayaran. Anda jangan pernah mengirim uang untuk membayar biaya Diversity Visa 
melalui e-mail. Western Union atau jasa pengiriman yang lain. 
 

Permohonan E-DV lotere dilakukan melalui internet, dan dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, yang website 
nya dapat anda lihat di www.dvlottery.state.gov. KCC hanya mengirimkan pemberitahuan melalui surat kepada para 
pemenang. KCC, bagian Consular, atau pemerintah Amerika Serikat tidak pernah mengirimkan e-mail kepada 
pemenang DV lotere, dan tidak pernah berencana unutk mengirimkan pemberitahuan melalui e-mail untuk DV-2010.  
 

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan visa servis memberitahukan kepada masyarakat bahwa hanya domain 
yang menggunakan .gov adalah website resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Banyak website dari lembaga 
lembaga bukan pemerintahan (“.com atau .org atau .net”) memberikan informasi yang sah dan berguna 

http://www.dvlottery.state.gov/
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sehubungan dengan masalah imigrasi dan visa. Pemerintah Amerika Serikat tidak merekomendasi atau mensponsori 
semua informasi yang terdapat pada website lembaga- lembaga tersebut.  
 

Beberapa website mungkin akan memberikan informasi yang merugikan kepada masyarakat, dan menyebabkan 
masyarakat percaya bahwa website tersebut adalah website resmi Pemerintah Amerika Serikat, dan mereka akan 
menghubungi anda melalui e-mail dan memberikan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan.  Website tersebut 
mungkin mengharuskan anda membayar untuk memperoleh formulir dan informasi tentang prosedur imigrasi, 
padahal informasil tersebut bisa diperoleh secara gratis melalui website Pemerintah Amerika Serikat atau melalui 
website Consular Section. Sebagai tambahan website tersebut juga meminta anda untuk membayar biaya tambahan 
atas jasa yang tidak anda terima, seperti permohonan diversity immigration dan biaya visa, dimana sebenarnya 
mereka hanya ingin mencuri uang anda. Anda tidak akan pernah menerima uang anda kembali yang telah anda 
kirimkan ke lembaga lembaga tersebut. Anda juga harus berhati-hati jika anda mengirimkan informasi pribadi anda 
ke website tersebut yang mungkin dapat dipakai untuk pemalsuan identitas.  

 
31.  BAGAIMANA SAYA HARUS MELAPOR JIKA TERJADI PENIPUAN MELALUI INTERNET ATAU 

PENYALAHGUNAAN EMAIL? 
 

Jika anda ingin melapor mengenai penipuan melalui internet, silahkan menghubungi econsumer.gov website, 
http://www.econsumer.gov/english/ yang dijalankan oleh Federal Trade Commission, yang merupakan usaha 
gabungan dari consumer protection agency dari 17 negara bagian atau memberitahu Federal Bureau of Investigation 
(FBI) Internet Crime Complaint Center or IC3. Untuk mengirim keluhan mengenai penyalahgunaan via e-mail bisa 
melalui surat yang ditujukan ke, Department of Justice. 

 

NEGARA-NEGARA YANG PENDUDUKNYA DAPAT MENGAJUKAN APLIKASI DIVERSITY VISA  

Daftar berikut adalah daftar negara negara yang penduduknya dapat memohon program Diversity Visa. Pembagian 
negara-negara berdasarkan wilayah ditentukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Negara negara yang penduduknya 
Negara-negara yang penduduknya tidak dapat mengikuti program DV-2010 telah ditentukan oleh U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) sesuai dengan pasal 203(c) Undang Undang Immigration and Nationality.  

 

AFRIKA  

 Algeria   Etiopia   Niger 

 Angola   Gabon   Nigeria  

 Benin   Gambia, The   Rwanda 

 Botswana   Ghana   Sao Tome & Principe  

 Burkina Faso   Guinea   Senegal 

 Burundi   Guinea-Bissau   Seychelles 

 Kamerun  Kenya   Sierra Leone  

 Cape Verde   Lesotho   Somalia 

 Republik Afrika Tengah   Liberia     Africa Selatan  

 Chad   Libya  Sudan 

 Comoros   Madagascar  Swaziland 

 Kongo   Malawi  Tanzania 

 Kongo, Democratic Republic 
of the  

 Mali  Togo 

 Cote D'Ivoire (Pantai Gading)   Mauritania  Tunisia 

 Djibouti   Mauritius  Uganda 

 Mesir  Moroko  Zambia 

http://www.econsumer.gov/english/
http://www.ic3.gov/
http://www.usdoj.gov/spam.htm
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 Equatorial Guinea   Mozambique  Zimbabwe 

 Eritrea   Namibia  

 

 

ASIA  

 Afghanistan   Irak   Korea Utara  

 Bahrain   Israel   Oman  

 Bangladesh    Jepang   Qatar  

 Bhutan   Jordan   Saudi Arabia  

 Brunei   Kuwait   Singapore  

 Burma   Laos   Sri Lanka  

 Kamboja  Lebanon   Syria  

  Timor Lest  Malaysia   Taiwan  

 Hong Kong   Maldives   Thailand 
 Makau  

 Indonesia   Mongolia   Uni Emirat Arab  

 Iran   Nepal   Yemen  

Penduduk dari negara Asia berikut ini tidak boleh mengikuti program diversity tahun ini: China, India, Pakistan, Korea 
Selatan, Filipine, Vietnam. Mereka yang lahir di Hong Kong SAR, Makau SAR dan Taiwan boleh mengikuti program ini. 

EROPA 

 Albania   Yunani  Norwegia  

 Andorra   Hungaria   

 Armenia   Islandia   Portugal (termasuk daerah 
jajahannya)  

 Austria   Irlandia  Romania 
 Rusia 

 Azerbaijan   Itali   San Marino  

 Belarus   Kazakhstan   Serbia and Montenegro  

 Belgia   Kyrgyzstan   Slovakia  

 Bosnia and Herzegovina   Latvia   Slovenia  

 Bulgaria   Liechtenstein  Spanyol  

 Croatia   Lithuania   Swedia  

 Cyprus   Luxembourg   Swiss 

 Chekoslowakia    Tajikistan  

 Denmark (termasuk daerah 
jajahannya)  

 Macedonia, Former 
Yugoslav Republic  

 Turki 

 Estonia   Malta   Turkmenistan  

 Finlandia  Moldova   Ukraine  

 Perancis (Termasuk daerah 
jajahannya) 

 Monako   Uzbekistan  

 Georgia   Belanda (termasuk daerah  Vatikan  
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jajahannya) 

 Germany  Irlandia utara  

Berikut adalah negara negara yang penduduknya ini tidak dapat mengikuti program Diversity Visa: Great Britain and 
Russia. Great Britain (United Kingdom) beserta negara jajahannya: Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman 
Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, St. Helena, Turks dan Caicos Islands. Catatan: untuk program 
Diversity Visa, Northern Ireland dapat mengikuti program ini. 

AMERIKA UTARA 

 Kepulauan Bahama  

Untuk Amerika Utara, penduduk Canada dan Mexico tidak dapat mengikuti program Diversity Visa. 

OCEANIA 

 Australia (Termasuk daerah 
jajahannya)  

 Nauru   Tonga  

 Fiji   New Zealand (Termasuk daerah 
jajahannya)  

 Tuvalu  

 Kiribati   Palau   Vanuatu  

 Kepulauan Marshall   Papua Nu Gini   Samoa  

 Mikronesia   Kepulauan Solomon  

AMERIKA SELATAN, AMERIKA TENGAH, DAN KEPULAUAN KARIBIA 

 Antigua and Barbuda   Dominika    Paraguay 

 Argentina   Ekuador   Saint Kitts and Nevis  

 Barbados   Grenada   Saint Lucia  

 Belize   Guatemala   Saint Vincent and the 
Grenadines  

 Bolivia   Guyana   Suriname  

 Chile  Honduras   Trinidad and Tobago  

  Costa Rica  Nicaragua   Uruguay  

  Kuba  Panama   Venezuela  

 
Berikut adalah Negara Negara yang penduduknya ini tidak dapat mengikuti program Diversity Visa: China, India, 
Pakistan, Korea Selatan, Filipina, Vietnam.  

 


