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Salam Diaspora,

Mediaspora edisi February kali ini akan membahas lebih dalam tentang KMILN (Kartu Masyarakat 
Indonesia di Luar Negeri) atau biasa di sebut Kartu Diaspora. Semua pertanyaan yang detail dapat 
di baca di halaman 18.

Bagi masyarakat Indonesia di Australia yang mempunyai berita atau artikel yang menarik 
untuk di publikasikan oleh Mediaspora dapat langsung mengirimkan foto dan artikel ke  
mediasporaau@gmail.com 

Hello & Welcome

Tim Mediaspora
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BANDA ACEH - Kapal Pesiar wisata MS.Seven Seas Mariner berbendera Bahamas singgah di 
Kota Sabang selama delapan jam di Pelabuhan CT 1 Sabang, Selasa (12/2).

Kapal pesiar tersebut membawa wisatawan sebanyak 620 orang dan 422 kru kapal. Kapal 
itu bertolak dari Penang dan berlabuh di Sabang sekitarv pukul 11.00 WIB. Cruise akan 
melanjutkan perjalanan ke Yangoon-Myanmar pada pukul 18.00 WIB.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, mengaku pihaknya bersama 
BPKS sudah menyiapkan fasilitas untuk menyambut wisatawan itu. Menurutnya 
penyambutan yang baik akan membuat wisatawan ingin kembali lagi ke Aceh.

“Makanya kami menyiapkan fasilitas penyambutan di depan pelabuhan, dan memfasilitasi 
Pasar Wisata di Zona 2 CT3,” kata Jamaluddin yang mengaku masih berada di Jakarta 
bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Menurutnya, semua pihak harus memberikan pelayanan dan menyiapkan fasilitas yang 
baik terhadap wisatawan-wisatawan yang hadir ke Aceh. Karena itu akan menjadi nilai 
promosi terhadap wisata Aceh, setidaknya wisatawan yang hadir ke Aceh itu akan 

Kapal Pesiar Berbendera 
Bahamas Kembali Singgah di 

Sabang
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menyampaikan yang positif ketika kembali ke negaranya masing-masing.

“Itu salah satu cara promosi yang baik, kalau negatif yang mereka terima, maka akan negatif 
juga yang akan dibawa ke negaranya nanti, makanya itu harus kita jaga dengan baik, masyarakat 
harus ikut berperan penting,” ujarnya.

Jamaluddin mengaku akan terus mempromosikan produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) 
kepada wisatawan yang hadir ke Aceh. Apalagi, Plt Gubernur Aceh juga sudah mengeluarkan 
imbauan agar seluruh produk-produk IKM Aceh harus dibantu dalam proses promosi maupun 
pembelian.

“Kami selaku dinas yang bersentuhan langsung dengan wisatawan akan terus mengenjot 
promosi-promosi wisata Aceh, semoga kedepan angka wisatawan di Aceh akan terus meningkat,” 
ujarnya. (sumber: ajnn.net)
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Jumat, 1 Maret 2019

Hari yang sejuk di Albany membawa semangat tersendiri bagi para siswa Albany Primary School (APS) 
dan Albany Senior High School (ASHS) yang mengambil pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat tersebut 
bertambah ketika mereka mengikuti workshop angklung dan tari tradisional yang dibawakan oleh KJRI Perth. 
Sebagai bagian dari promosi budaya dan penguatan pengajaran Bahasa Indonesia di wilayah Australia Barat, 
KJRI Perth memang bertugas untuk terus merangkul dan memperkuat hubungan dengan sekolah-sekolah 
yang mengajarkan Bahasa Indonesia.

Sekitar 80 siswa dari masing-masing sekolah memang telah menanti-nanti workshop tersebut.  Para siswa 
dari kedua sekolah tersebut tampak antusias ketika penari yang dibawa dari komunitas Rumah Gadang 
datang dengan kostum tari yang semarak. Mereka seperti tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. 
Rasa kagum tersebut semakin menjadi ketika mereka menyaksikan sendiri tarian Alang Babega dari 
Minangkabau yang dibawakan dengan lincah oleh Yuyun. Selain menonton tarian, para siswa juga terlibat 
dalam mempelajari beberapa langkah dasar tarian Minang yang diikuti dengan semangat, baik siswa laki-laki 
maupun perempuan.

Selain tari, workshop angklung juga dilakukan. Para murid dengan bersemangat mengikuti instruksi Sofari 
Hidayat selaku pelatih.  Hal yang membuat para murid semakin antusias adalah ketika secara mendadak 
ditampilkan  wayang golek oleh sang pelatih. Selain angklung dan tari, diadakan juga kuis tentang serba 
serbi nama dalam bahasa Indonesia.

Workshop yang juga dihadiri oleh para guru dan wakil kepala sekolah masing-masing sekolah menunjukkan 
rasa kagumanya dan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan workshop tersebut. Para murid juga tidak 

Antusiasme Pelajar Australia Barat 
Ikuti Workshop Tari dan Angklung 
di Albany
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ketinggalan menunjukkan apresiasinya dan menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan KJRI Perth 
untuk memberikan workshop kepada mereka.

APS merupakan sekolah yang baru memulai program Bahasa Indonesia tahun 2018 setelah sebelumnya 
selama 5 tahun tidak ada program bahasa. ASHS memiliki tradisi kelas bahasa Indonesia yang cukup lama, 
dan meskipun baru, guru bahasa Indonesia ASHS dengan semangat menyambut tawaran workshop dari KJRI 
Perth. APS dan ASHS adalah dua dari tiga sekolah negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia di daerah 
Albany. Saat ini terdapat 278 sekolah negeri yang mengajarkan bahasa Indoensia dengan jumlah murid 
mencapai 27 ribu siswa. Antusiasme murid yang didukung oleh kehadiran KJRI Perth  seperti workshop 
diharapkan berdampak positif dalam keberlangsungan program bahasa Indonesia di sekolah mereka.

Sumber: KJRI Perth

Australian Premium Food Pty Ltd 
Unit 1/4 Capel Court, Bentley WA 
6102 
Western Australia 
PH: (08) 9258 9988 
Fax: (08) 9258 9955
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HOUSE OF BANYUWANGI BATIK
• Hotel Santika Banyuwangi

• El Royale Hotel Banyuwangi
Cp : 082228694081 / 081232967900

Batiktheusing.com
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Jadwal Festival di Sekitar Danau 
Toba Sepanjang Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalender acara atau Calender of Event Danau Toba 2019 baru saja diluncurkan oleh 
Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah di Gedung Sapta 
Pesona Jakarta, Senin (25/2/2019). 

Dengan tema ‘Celebrating Nature in Art’ kalender acara Danau Toba 2019 menampilkan 17 acara, dua acara di 
antaranya masuk dalam 100 Events Wonderful Indonesia. 

“Sebanyak 17 event dalan CoE ada yang berskala nasional dan internasional di antaranya tiga event sebagai 
Top three event, Karnaval Si Gale-Gale, Toba Caldera World Music Festival, dan Festival Danau Toba,” kata 
Musa Rajekshah sesuai siaran pers yang diterima KompasTravel, Senin (25/2/2019). 

Arief menyebutkan bawa event atau acara adalah unsur penting dalam pariwsata yang terkenal sebagai 3A 
9Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas. 

“Unsur 3A di Danau Toba berkembang pesat, di antaranya aksesibiltitas penerbangan internasional 
melalui Bandara Silangit Siborong-borong yang tiap tahun mendatangkan sekitar 200 ribu wisman sera 
pengembangan infrastruktur jalur outer ringroad dari Kualanamu menuju Toba,” kata Arief. 

Kalender acara Danau Toba juga disebutkan sebagai upaya menggencarkan promosi dalam meningkatkan 
kunjungan wisatawan ke Danau Toba yang tahun lalu dikunjungi 231.465 wisatawan mancanegara (wisman). 
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Berikut adalah kalender acara atau calender of event 
Danau Toba 2019: 

1. Pesta Adat Sihaporas 
18 Mei 2019  
Desa Adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun  
(jenis event: budaya)  
(owner event: Komunitas Adat Desa Sihaporas) 

2. Karnaval Si Gale-Gale  
31 Mei 2019 
Kabupaten Samosir  
(jenis event: seni budaya)  
(owner event: milik Pemkab) 

3. Toba Caldera World Music Festival 2019 
14-16 Juni 2019  
Bukit Tarabunga, Balige, Kabupaten Toba Samosir  
(jenis event: seni, budaya, kuliner kerajinan)  
(owner event: Rumah Musik Suarasama) 

4. Festival Tumba  
20 Juli 2019  
Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan,  
(jenis event: budaya)  
(owner event: Pemkab) 

5. Festival Rondang Bittang  
27-28 Juli 2019  
Kampung Adat Sari Rondang Bittang, Kabupaten 
Simalungun 
(jenis event : budaya)  
(owner event : Sanggar Budaya Rayantara) 

6. Gebyar Taput  
16-17 Agustus 2019  
Lapangan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli 
Utara  
(jenis event : olahraga kuliner)  
(owner event : Komunitas Anak Siborong borong) 

7. Samosir Music International  
24 Agustus 2019   
di Tuk Tuk Siadong, Kabupaten Samosir  
(jenis event : seni, kuliner)  
(owner event : Komunitas Tobatak) 

8. Grand Fondo New York Lake Toba 2019  
September 2019  
di Tuk Tuk, Kabupaten Samosir  
(jenis event : olahraga)  
(owner event : GFNY Indonesia) 

9. Tour de Sinabung VI  
September 2019  
Siosar, Kabupaten Karo  
(jenis event : olahraga)  
(owner event : LSM Tanah Karo Hebat) 

10. Pesta Budaya Oang-Oang  
11-12 September 2019  
Salak, Kabupaten Pakpak Bharat  
(jenis event : seni budaya)  
(owner event : Pemkab. Pakpak Bharat) 

11. Karnaval Pesona Danau Toba  
13-15 September 2019  
Balige, Kabupaten Tobasa  
(jenis event : seni budaya kuliner)  
(owner event : Pemkab. Tobasa) 

12. Pesta Budaya Njuah-Njuah  
25-30 September 2019  
Sidikalang, Kabupaten Dairi  
(jenis event : seni budaya kuliner)  
(owner event : Pemkab. Dairi) 

13. Festival Tenun 2019  
Muara, Kabupaten Tapanuli Utara  
(jenis event : seni budaya kuliner)  
(owner event : Komunitas) 

14. Festival Danau Toba  
9-12 Desember 2019, Kawasan Danau Toba  
(jenis event : seni budaya kuliner)  
(owner event : Pemprov Sumut) 

15. Tao Silalahi Art Festival  
6-8 september 2019  
kawasan Danau Toba  
(jenis event : seni budaya)  
(owner event : rk)

(sumber: kompas.com)
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644 Beaufort st,MT LAWLEY - 0892289318
366 ALBANY HWY,VICTORIA PARK - 0893612421

1244,MARMION AVE CURRAMBIEN. WA.6028 
Or for make your booking contact with us 0410400053
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KJRI Perth Fasilitasi Pertemuan 
Tahunan Balai Bahasa Indonesia 
Perth 2019.

Rabu, 27 Februari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth (KJRI Perth) memfasilitasi Rapat Tahunan/ 
Annual General Meeting (AGM) Balai Bahasa Indonesia Perth (BBIP) tahun 2019. Acara berlangsung di Aula 
KJRI Perth dengan peserta kurang lebih 80 orang. Adapun para peserta merupakan pengurus dan anggota 
dari BBIP, tamu undangan dari perwakilan dari berbagai NGO yang memiliki perhatian terhadap Indonesia 
seperti Westralia Indonesian Language Association (WILTA), Australia Indonesia Youth Association (AIYA) 
WA, Australia Indonesia Business Council (AIBC), dan Indonesia Diaspora Network (IDN) WA. Turut diundang 
adalah perwakilan dari Department of Education and Training WA dan Garuda Indonesia.

Acara ini dibuka oleh Konsul Jenderal KJRI Perth, Ibu Dewi Gustina Tobing. Dalam pidato pembukaan Ibu 
Dewi menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan BBIP selama ini dalam promosi dan penguatan 
Bahasa Indonesia di Australia Barat. Selanjutnya sambutan dilanjutkan oleh Karen Bailey OAM, Ketua BBIP 
periode 2018 yang menyampaikan antara lain perkembangan BBIP dari masa ke masa, apresiasi atas seluruh 
kerja tim BBIP, serta rasa terima kasih atas kepercayaan yang diterimanya kembali menjadi ketua BBIP.

AGM ini membahas seputar perkembangan serta pencapaian BBIP selama beberapa tahun belakang ini dan 
diakhiri dengan pemilihan pengurus baru untuk periode 2019. Para anggota yang hadir akan menominasikan 
orang lain/diri sendiri untuk mengisi beberapa posisi pengurus seperti ketua, wakil, sekretaris, dll. Acara 
dibuka dengan tarian tradisional dari daerah Bone yang dibawakan oleh Bambang Rianto, satu dari 5 
language assistant yang dibawa oleh Dept. of Education WA untuk membantu kelancaran kegiatan belajar 
mengajar kelas Bahasa Indonesia di berbagai sekolah negeri di WA.
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Dalam pemilihan pengurus baru, terpilih kembali Ibu Karen Bailey sebagai ketua yang baru.

Pada tahun 2017, BBIP mendapat penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dan dijadikan contoh untuk Balai 
Bahasa di negara bagian lainnya di Australia. Tahun 2018 BBIP menyelenggarakan Michael J’ concerts for 
schools di bulan Agustus yang menghadirkan 1000 siswa Australia Barat dan 1000 siswa di Jawa Timur.

Acara berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan makan bersama serta ramah tamah.

Sumber: KJRI Perth
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1. Apa itu KMILN?

T: Apa itu Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)?

Kartu Masyarakat di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang populer disebut 
dengan Kartu Diaspora adalah kartu tanda pengenal yand diberikan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria 
tertentu. 

T: Apa dasar hukum penerbitan KMILN?

Dasar hukum penerbitan KMILN adalah:

Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar 
Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu 
Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

T: Siapakah itu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN)?

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat 
Indonesia di Luar Negeri, yang termasuk MILN adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. 
2. Orang asing/warga negara asing, yang meliputi:
3. Warga negara asing eks Warga Negara Indonesia;
4. Warga negara asing anak eks Warga Negara Indonesia;
5. Warga negara asing yang salah satu atau kedua orang tua kandungnya Warga Negara 

Indonesia.

T: Apakah wajib memiliki KMILN?

KMILN bersifat sukarela, tidak ada keharusan.  Namun demikian, bagi MILN tetap dianjurkan 
untuk memiliki KMILN sehingga keberadaan dan keahlian akan tercatat sebagai dasar untuk 
menetapkan kebijakan lebih lanjut bagi pemberdayaan MILN. 

T: Apa fungsi KMILN

KMILN mempunyai fungsi:

1. Sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
2. Sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk 

kepentingan Nasional. 

Tanya Jawab Seputar KMILN
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T: Banyak yang beranggapan Kartu Diaspora hanya ditujukan untuk yang masih WNI. Apa betul 
demikian?

Tidak benar, karena banyak WNI maupun yang sudah WNA dapat mengajukan KMILN dengan kriteria sebagai 
berikut:

1. WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
2. Warga negara asing eks WNI;
3. Warga negara asing anak eks WNI; atau
4. Warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

T: Apakah diplomat dapat mengajukan permohonan KMILN?

Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar 
negeri, termasuk keluarganya.  Misal diplomat dan pejbat BUMN yang bekrja di kantor perwakilan luar negeri, 
dan aparatur sipil negara (asn) tugas belajar. 

T: Apakah ada persyaratan lain untuk mengajukan KMILN?

Pemohon KMILN harus:

1. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

2. Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Republik Indonesia;
3. Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Berusia 18 tahun keatas;
5. Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun. 

T: Mengapa syarat menetap 2 (dua) tahun di luar negeri dan bagaimana jika ijin tinggal hanya diberikan 
per tahun, apakah berhak untuk memohon?

Bentuk ijin tinggal dan lamanya tinggal yang diberikan akan bisa bervariasi dari satu negara dengan 
negara lain.  Jadi kalau baru dapat ijin tinggal setahun tapi yang bersangkutan punya kontrak 2 (dua) tahun 
misalnya, tentu berhak.  Atau sudah pernah dapat ijin tinggal setahun yang lalu dan sekarang diperpanjang 
setahun lagi, tentu berhak juga berhak.  Jika hanya dikontrak setahun dan tidak atau belum diperpanjang, ya 
harus menunggu. 

T: Apa dokumen yang harus dilampirkan ketika memohon KMILN?

Ada 2 (dua) dokumen persyaratan, yaitu dokumen wajib dan dokumen tambahan, masing-masing sesuai 
kategori MILN:

1. Dokumen wajib yaitu salinan paspor yang masih berlaku, ijin tinggal menetap dan akte kelahiran bagi 
WNA anak els WNI dan WNA yang orangtuanya WNI

2. Dokumen tambahan:
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• Untuk WNI: Kartu identitas setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu 
ijin mengemudi, kartu pengawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi 
berwenang di negara setempat; dan/atau dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon 
berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atay kontrak rumah/apartemen. 

• Khusus untuk WNA: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia, Surat affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan 
Republik Indonesia yang pernah dimiliki oleh Pemohon; dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dokumen dapat berupa 
paspor Republik Indonesia, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan 
surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh negara setempat bahwa pemohon sudah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia, Paspor 
Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon. 

T: Berapa lama masa berlaku KMILN?

KMILN berlaku 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. Perpanjangan dapat diajukan melalui aplikasi online.

2. Manfaat/fasilitas bagi pemegang KMILN

T: Apa fasilitas yang diberikan bagi pemegang KMILN?

Perpres 76 tahun 2017 pasal 3 ayat 3 berbunyi “Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP 
dan/atau Kartu Keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapat fasilitas ... .”

Ini artinya diberikan fasilitas/kemudahan kepada WNI (pemegang KMILN) menggunakan Kartunya sebagai 
persyaratan untuk

1. Membuka rekening di bank umum;
2. Memiliki properti di Indonesia;
3. Mendirikan badan usaha Indonesia.

Sedangkan bagi WNA pemegang KMILN, fasilitas/kemudahan untuk membuka rekening, membeli properti dan 
mendirikan badan usaha di Indonesia, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

T: Mengapa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017, fasilitas hanya diberikan kepada 
WNI pemegang KMILN?

Dalam berbagai peraturan Menteri dan Kepala BAdan/Lembaga, persyaratan bagi WNI untuk membuka 
rekening bank, membuka perusahaan, dan membeli properti adalah KTP.  Padahal banyak WNI yang puluhan 
tahun menetap di luar negerisudah tidak mempunyai KTP karena sudah bukan penduduk Indonesia.  Sehingga 
selama ini hak ekonomi mereka sebgai WNI tidak terpenuhi.  Perpres Nomor 76 Tahun 2017 memerintahkan 
agar peraturan-peraturan terkait ketiga kegiatan ekonomi yang tertuang dalam Perpres diatas yang 
memerintahkan agar peraturan yang mensyaratkan KTP juga bisa menerima KMILN sebagai persyaratan yang 
sah.  Sehingga persyaratan KTP bagi mereka dapat diganti dengan KMILN. 
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T: Apa manfaat Kartu Diapora bagi eks WNI yang sekarang sudah WNA. Mohon dijelaskan secara konkrit 
contoh-contoh manfaatnya

Diaspora bukanlah sebuah terminologi hukum dalam konteks hukum positif Indonesia.  Oleh karena itu 
tidak ada satupun rujukan kata dispora karena memang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan 
perundang-undangan di Indonesia.  Dalam hukum, yang dikenal adalah terminologi warga negara, dan orang 
asing (UU No. 13 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) serta terminilogi penduduk (UU No. 24 Tahun 2013 
tentang Administrasi Kepentingan). 

Hal ini berbeda dengan di negara lain yang memiliki jumlah diaspora sangat banyak seperti India.  Dalam 
pertemuan Presiden Joko Widodo dengan berbagai komunitas disapora Indonesia dalam berbagai 
kesempatan kunjungan ke luar negeri, permintaan agar ada pengakuan terhadap keberadaan dan potensi 
diaspora Indonesia, dengan memberikan kartu tanda pengenal, selalu mengemuka.  Oleh karena itu fasilitas 
pertama dan utama yang diberikan melalui Perpres 76 tahun 2017 dan Permenlu No. 7 tahun 2017 adalah 
pengakuan resmi Pemerintah terhadap eksistensi dan potensi diaspora baik yang masih warganegara 
Indonesia maupun yang sudah menjadi warga negara asing termasuk anaknya. Pengakuan dalam bentuk 
pemberian Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau popular disebut Kartu Diapora ini, merupakan 
langkah awal untuk menetapkan kebijaksaan dan strategi pemberdayaan diaspora ke depan.    

Dengan adanya kartu identitas ini, Pemerintah akan memiliki data base tentang sebaran dan potensi 
diaspora Indonesia.  Kedepan Pemerintah akan bisa lebih baik lagi menyusun kebijakan strategis untuk lebih 
memberdayakan  diaspora sehingga peranan dan potensinya bisa turut ditingkatkan membantu membangun 
negeri, bangsa dan dunia pada umumnya.

Namun demikian, saat inipun Pemerintah telah lebih banyak menetapkan kebijakan yang memungkinkan 
warganegara aisng dan khususnya eks WNI berperan dalam perekonomian nasional antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 16/17/PBI/2017 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupaih antar pihak 
Bank dengan   Pihak Asing.  Dalam peraturan ini yang disebut sebagai asing adalah termasuk WNA dan 
WNI yang bermukin di luar negeri

2. Paket stimulus ekonomi 2015 mengijinkan WNA membuka rekening bank dengan syarat umum: 

• Rekening dengan jumlah max USD 50.000 cukup dengan Valid Paspor dan ID negera asal.

• Rekening diatas USD 50.000 harus ditambah dengan copy ijin tinggal tetap, reff. dari lembaga terkait di 
Indonesia.  Bukti rekening bank di negara domisili dan keterangan domisili di Indonesia.  

3.      UU No. 6 Tahun 2011 memlaui PP No. 26 Tahun 2016 memberikan kemudahan keimigrasian bagi eks WNI 
dan keluarganya yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumhan. 

4.      Permenkumhan NO. 33 Tahun 2016 khusus bagi eks WNI dan keluarganya diberikan fasilits kunjungan 
beberapa kali perjalanan (visa-D212) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, yang mana setiap kali kunjungan 
selama berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang (max. dua kali).  Visa ini berlaku juga bagi suami/istri eks WNI 
dan anak kandung yang sah yang belum menikah dan belum berusia 30 tahun. 
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5.      Permenkumham No. 43 Tahun 2015

• Yang memiliki Visa Kunjungan dapat diberikan Itas (Ijin tinggal terbatas) bagi eks WNI

• Eks WNI pemegang Itas dapat langsung dialih statuskan menjadi Itap sejak Itas.  Eks WNI pemegang Itap 
dapat bekerja di Indonesia. 

6.      PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah oleh Orang Asing

• Untuk orang asing pemegang Ijin Tinggal Tetap (KITAP)

• Pemilikan property dengan sertifikat hak pakai selama 30 tahun, dapat diperpanjang dan dapat 
diwariskan. 

• Jika tidak lagi berdomisili di Indonesia maka dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak atas propertinya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

WNI yang menikah dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.  Tetapi 
hak atas tanah tersebut, bukan merupakan hak bersama (gono gini) yang dibuktikan dengan perjanjian 
pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.  Perjanjian pisah harta kini dapat 
dilakukan ketika sudah terikat dalam pernikahan (tidak harus prenuptial agreement).

T: Apakah betul nanti akan ada jalur khusus Diaspora di bandara Indonesia sehingga memudahkan 
diaspora pas proses imigrasi?

Kemudahan-kemudahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan komitmen international 
Indonesia yang akan diberikan kepada pemegang KMILN masih perlu dikordinasikan dengan Kementerian/
Lembaga terkait lainnya di Indonesia.

3. KMILN dengan Isu KTP/Kartu tanda pengenal lainnya

T: Apakah dimata hukum kedudukan KMILN sama dengan KTP?

KMILN bukan KTP dan kedudukannya tidak sama dan tidak bisa menggantikan KTP. Menurut UU No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.  Sedangkan definisi Penduduk 
menurut UU tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah 
Republik Indonesia. 

KMILN adalah kartu tanda pengenal bagi MILN yang tinggal dan menetap di luar negeri sesuai dengan 
kriteria dan persyaratan dan penerbitannya diperintahkan melalui Peraturan Presiden.   

T: Kalau MILN sudah dan/atau masih memiliki KTP, apakah perlu mendaftar KMILN?

Karena KMILN adalah tanda pengenal di luar negeri, maka lebih baik jika tetap mengajukan KMILN meskipun 
masih memiliki KTP.
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T: Bagaimana kalau pemegang KMILN kemudian menetap di Indonesia?

Pemegang KMILN yang pindah dan menetap di Indonesia agar melaporkan secara online ke web https://iocs.
kemlu.go.id terkait perubahan data. Sesuai Permenlu, MILN yang pindah dan menetap di Indonesia tidak 
memerlukan KMILN nya karena akan diganti dengan KTP (unutk WNI) dan KITAP (untuk WNA).

T: Apa bedanya KMILN dengan kartu-kartu yang lain seperti Kartu Pekerja Indonesia di Singapura 
(KPIS)?

KPIS atau kartu yang sejenis dikeluarkan khusus untuk tenaga kerja Indonesia, bahkan khusus untuk tenaga 
kerja yang bekerja di negara tertentu saja oleh Perwakilan Republik Indonesia.  Sedangkan KMILN ditujukan 
bagi MILN secara luas dari berbagai status dan profesi di semua negara baik WNI maupun WNA. KMILN 
diterbitkan oleh Kemenlu Pusat. 

T: Apakah ada kaitan antara KMILN dengan Pemilu di Indonesia? 

Prosedur Pemilihan Umum, termasuk penyusunan data pemilih telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum.  Dengan demikian Pendaftaran KMILN tidak ada kaitannya secara langsung dengan 
kegiatan Pemilihan Umum di Indonesia.  Selain ituPemilu hanya diikuti oleh WNI, sedangkan pendaftaran 
KMILN pendaftaran KMILN juga mencakup MILN yang WNA.

4. KMILN dengan status dan kewarganegaraan/keimigrasian

T: Saya sudah ikut menjadi warga negara suami (Amerika), tetapi masih memegang paspor WNI.  
Apakah saya mendaftar KMILN sebagai WNI atau eks WNI?

Sebaiknya mengajukan permohonan sebagai WNA, karena sesuai UU Kewrganegaraan, seorang WNI ketika 
mengikuti warga negara suaminya yang WNA, otomatis status WNInya gugur.  Dan paspor Indonesianya 
dapat menjadi dokumen syarat pendukung mendapatkan KMILN. 

T: Saya masih WNI, tetapi pasangan saya WNA, bisakah pasangan saya mendaftar KMILN?

Sesuai dengan Perpres, warga negara asing yang masuk dalam kategori MILN ada 3 (tiga) yaitu eks WNI, anak 
dari eks WNI dan anak dari orang yang orangtuanya WNI.  KMILN tidak/belum menjangkau keturunan kedua 
dan seterusnya dari eks WNI dan juga tidak mencakup pasangan dari WNI. 

T: Bisakah kami WNA keturunan bangsa Indonesia yang sudah turun temurun tinggal di luar negeri 
mendaftar untuk mendapatkan KMILN?

Sesuai dengan Perpres, warga negara asing yang masuk dalam kategori MILN ada 3 (tiga) yaitu eks WNI, anak 
dari eks WNI dan anak dari orang yang orangtuanya WNI.  KMILN tidak menjangkau WNA keturunan suku 
bangsa yang ada di Indonesia yang tidak pernah menjadi WNI sebelumnya. 



Mediaspora - Indonesian Diaspora Bulletin

24

T: Kami dahulu diadopsi sejak bayi dari Indonesia dan kini menjadi WNA, bisakah mendaftar untuk 
KMILN?

Selama masih bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan lahir dari orang tua WNI dan atau surat adopsi 
yang menunjukkan bahwa diadopsi dari orang tua WNIdan atau Rumah Yatim Piatu di Indonesia, masih bisa 
memohon KMILN. 

T: Kami masih memiliki paspor yang sah, dan walaupun masih tinggal dan bekerja di luar negeri namun 
ijin tinggal kami sudah habis.  Apakah kami bisa mendaftar KMILN?

Silakan mendaftar dengan mengajukan bukti-bukti tambahan terkait dengan domisili anda. Perwakilan akan 
melakukan verifikasi terkait disetujuinya atau tidak permohonan tersebut. 

T: Bagi warga etnis Tionghoa yang kelahiran Indonesia dan bukan WNI, sekarang bertempat tinggal di 
Hong Kong tetapi masih banyak mempunyai keluarga di Indonesia, apakah bisa apply KMILN?

Mereka yang boleh mendaftar sepanjang dapat memenuhi kriteria MILN yaitu mereka pernah menjadi WNI 
(eks WNI), atau berstatus sebagai anak kandung dari eks WNI, dan atau yang orang tuanya masih WNI yang 
dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Permenlu 7 Tahun 2017.

T: Apakah KMILN dapat berfungsi sebagai paspor dan visa ketika akan berkunjung ke Indonesia?

KMILN bukan merupakan dokumen perjalanan. Pemegang KMILNyang akan melakukan perjalanan ke 
Indonesia tetap memerlukan paspor, dan Visa bagi WNA (kecuali yang negaranya mendapat fasilitas bebas 
visa kunjungan singkat ke Indonesia). 

T: Apakah hubungan Kartu Diaspora dengan Dwi Kewarganegaraan?

Tidak hubungan antara keduanya.

T: Apa bedanya pendaftaran KMILN dengan Lapor Diri.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 pasal 18 ayat 1 “Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke 
luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana”.  Oleh karena itu WNI 
yang tinggal di luar negeri WAJIB melakukan lapor diri ke Perwakilan RI.  Sedangkan KMILN sesuai dengan 
Permenlu No. 7 Tahun 2017 pasal 4 ayat 5 bersifat sukarela bukan wajib.  Karena menurut Permenlu tersebut 
kriteria MILN termasuk WNA maka secara hukum tidak bisa mewajibkan WNA untuk mendaftar KMILN. 

5. KMILN dan Perpajakan serta Pewarisan

T: Bagaimana kaitan KMILN dengan perpajakan?

Menurut UU PPH 35/2008, subjek NPWP ada dua yaitu di Luar Negeri dan Dalam Negeri.  Subjek pajak 
yang berdomisili di luar negeri harus punya NPWP jika berdomisili lebih dari 183 hari di Indonesia dan 
mendapatkan penghasilan dari usaha di Indonesia.  Dan jumlah penghasilannya tersebut bukan termasuk 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  Jika tidak penuhi kriteria ini, maka mereka tidak termasuk subyek pajak 
jadi tidak perlu punya NPWP. 
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Di dalam negeri, subyek pajak yang berdomisili di dalam negeri harus mempunyai NPWP jika mempunyai 
penghasilan yang kena pajak.

Intinya pajak penghasilan dikenakan kepada mereka yang mendapat penghasilan dari kegiatannya di 
Indonesia dan penghasilannya tersebut jumlahnya termasuk yang terkena pajak.  Profesional yang bekerja 
di luar negeri tentu sudah kena pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pajak di negara tersebut.  Tetapi 
jika WNI maupun WNA, sesuai dengan UU Perpajakan, jika tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia san selam 
itu mendapat penghasilan, yang jumlahnya termasuk kena pajak, maka menjadi subyek pajak di Indonesia 
dan harus memiliki NPWP.   

Untuk diketahui dalam formulir isian aplikasi KMILN, tidak disyaratkan adanya pengisian daftar kekayaan dan 
daftar penghasilan.  Karena Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mendaftar harta 
kekayaan pemohon. 

T: Kalau sudah berkewarganegaraan asing dan memegang KMILN ini, apakah nanti bisa tetap menerima 
harta warisan seandainya orang tua meninggal dunia.

KMILN adalah kartu pengenal diaspora Indonesia di luar negeri, tidak ada kaitannya dengan pewarisan.  
Ketentuan tentang Harta Waris terkait properti dapat dilihat dalam PP 103 Tahun 2015.  Secara singkat adalah 
sebagai berikut:

1. WNA dapat memiliki properti dengan sertifikat hak pakai selama 30 tahun yang dapat diperpanjang dan 
dapat diwariskan.

2. Jika tidak lagi berdomisili di Indonesia maka dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak atas propertinya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

3. WNI yang menikah dengan WNA dapat memiliki hak atas properti yang sama dengan WNI lainnya (hak 
milik).  Tetapi hak diatas tanah tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini) yang dibuktikan 
dengan perjanjian permisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. 

4. Pengadilan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2017 memutuskan menghapus ketentuan perjanjian 
pra-nikah yang ada dalam pasal 29 UU Perkawinan Tahun 1974.  Dengan adanya keputusan Mahkamah 
Agung tersebut, WNI yang telah menikah dengan WNA sekarang dapat membuat perjanjian pemisahan 
harta (setelah menikah, tidak harus sebelum menikah) dan memiliki properti dengan sertifikat hak milik. 
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Informasi Tempat Ibadah
GEREJA

MASJID VIHARA

Perth Indonesian Church
Bahasa Indonesia & Sekolah Minggu
Minggu Pagi - 11:00
Alamat Gereja:
1798 Albany Hwy, Kenwick
www.perthindonesianchurch.com 

GKI Perth
Bahasa Indonesia & Sekolah Minggu
Minggu Pagi - 10.00
Alamat Gereja:
2A Willis Street, Mosman Park
www.gkiperth.org.au

Indonesian Catholic Community of Perth
Misa berbahasa Indonesia
Minggu Sore - 17.00
Jumat 1 dalam bulan - 19.00
Alamat Gereja:
Pater Noster Catholic Church, 460 Marmion str. 
– Myaree
www.iccperth.org.au 

Indonesian Family Church
Bahasa Indonesia
Minggu Pagi - 10.00
Alamat Gereja:
3/45 Murray St, Perth, WA
www.indonesianfamily.church

Indonesian Evangelical Baptism Church
Bahasa Indonesia
Minggu Sore - 16.00
Alamat Gereja:
Cnr. Waverley Rd. & Doherty Rd. Coolbellup
oikumene@yahoo.com

Masjid Turki
239 Welshpool Rd, Queens Park WA 6107 

Masjid Al Rahman
54 Mills Rd W, Gosnells WA 6110

Masjid Ibrahim Perth
1526 Leslie St, Southern River WA 6110 

Fo Guang Shan Buddhist Temple WA
280 Guildford Rd, Maylands WA 6051
(08) 9371 0048

Sri Lanka Buddhist Vihara
78 Austin Ave, Kenwick WA 6107
(08) 9493 0040

ANDA MEMPUNYAI DOKUMENTASI MASYARAKAT DIASPORA YANG 
INGIN DI PUBLIKASIKAN

KIRIMKAN FOTO DAN NARASI KE idnwa.org/get-involved atau ke 
mediasporaau@gmail.com



+62 812-3726-9788



KAGU RA Authentic Japanese Cuisine 
Jalan Pantai Mengiat, Kawasan ITDC LOT RA7 - Nusa Dua - Bali 

+62 859 3424 2778



Mediaspora - Indonesian Diaspora Bulletin

29



Mediaspora - Indonesian Diaspora Bulletin

30

Bisnis mempunyai websitenya 
sendiri

45%

20.000
Jam manusia berinteraksi dengan 
smartphone dan komputer

$800
Transaksi tiap detik di ebay

80%

0438 233 538
hello@wiseowlcreative.com

memilih menggunakan google 
daripada yellow pages
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What should you do?

Whether you shun western loanwords or embrace them is largely up to you. If you do want to be able to 
use them, as educated Indonesians do, then the big challenge is to learn when each one is appropriate. So 
when you come across one in speech or writing you should note the situation: who is using it to whom, in 
what setting, and to refer to what? That’s how you start to get a feel for how the word is used: when it might 
sound pretentious, when it will sound fine, and when it is virtually obligatory.

These are just a few remarks on the topic. However, I hope they help make you more aware of an issue that 
some learners have strong feelings about and which affects how you come across as a user of Indonesian.

About the author: Tim Hassall is head of the Indonesian language program at the Australian National 
University (ANU). He has taught Indonesian for more than twenty years, and before that he taught English 
as a Second Language full-time to adults for some years. He has an MA in Applied Linguistics (TESOL) and a 
PhD in Applied Linguistics. Tim has published a number of journal articles and book chapters on the learning 
of pragmatics of Indonesian by Australian students. He has also written many grammar units and a short self-
study reading course in Colloquial Jakartan Indonesian, all of which are available on the BahasaKita website.
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By the way, the reason I call these words ‘western’ and not simply ‘English’ loanwordsis that many of them 
were originally borrowed from Dutch rather than English. But in many cases you can’t tell which of the two 
languages it came from, and younger Indonesians today probably regard virtually all of them as borrowed 
from English.

Attitudes of Indonesians towards them

Indonesians often complain about this invasion of western words that serve no obvious purpose. The Pusat 
Bahasa or central language planning body condemns them. Members of the public grumble about them too, 
in letters to the newspapers. But no criticism seems to have any effect: journalists, business

and government leaders, and thousands of ordinary educated Indonesians keep coining and using more of 
them all the time.

Why do Indonesians use them?

One major reason is prestige. English carries very high status in Indonesia, and so when a speaker uses words 
that sound English, a certain prestige may attach to him or her as a result. The speaker can sound – or hope 
to sound – modern, sophisticated, and highly educated.

But that is not the only reason people use them. In a modern setting a western loanword often sounds more 
suitable than its older twin. This is because the older words acquired their meanings in more traditional 
settings, so when they are used to refer to modern ideas they can sound a little out of

place. For example, the word penilaian is a perfectly good word meaning ‘evaluation,’ but if high school 
teachers or students are talking about evaluation of academic performance they tend not to use it. Instead, 
they will talk about evaluasi. The current western-style school system in Indonesia was inherited natural in 
that context.

What about Australian learners?

My strong impression is that Australian students ‘underuse’ these loanwords. That is, in situations where 
educated Indonesians would tend to use them, they generally do not. And I believe this is largely because 
they dislike them. Learners dislike them because they consider them too easy. Learners work hard to become 
good at Indonesian, are justly proud of their ability, and enjoy exercising it, both to display it to others and 
for their own satisfaction. But western loanwords don’t show how good you are at

Indonesian – the hearer is likely to think that you only know the word because it’s the same as English. Nor 
do they feel intellectually challenging to retrieve from the memory and produce. And using them feels like a 
dangerously soft option; students fear that they will fail to learn he ‘real’ words or else forget them.
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Indonesian has thousands of words that resemble English words. Lots of them serve an obvious purpose: 
they fill a gap in the vocabulary. Examples of these are pistol, helikopter, komputer. There was no word to 
convey those concepts before those borrowed words came along.

But the more interesting ones are the many that do not fill a gap. Instead they exist alongside a ‘twin’ 
word – either native to the language or long ago assimilated into it – that means virtually the same.

For example, diskusi exists alongside pembicaraan, both meaning “discussion”.

There are hundreds of such pairs: so many that when a speaker or writer consistently chooses western 
words over their nonwestern twins it creates a distinctive style. And the number of these pairs is growing 
all the time.

A few examples only of such pairs:

western word older synonym meaning

berkompetisi bersaing to compete

diskusi pembicaraan discussion

evaluasi penilaian evaluation

identitas jati diri identity

informasi keterangan information

kualitas mutu quality

memprediksi meramalkan to predict

mengoreksi membetulkan to correct

opini pendapat opinion

populasi penduduk population

respons tanggapan response

sensitif peka sensitive

situasi keadaan situation

Now I’m not suggesting that the two words in each of these pairs are perfect synonyms. There will be 
situations where one word in the pair sounds clearly more suitable, so for example where jati diri sounds 
better than identitas or vice-versa. But all these pairs also have a large area of overlap situations where 
either can be used and so where educated speakers can choose between the two.

Western Loanwords in 
Indonesian 
By Dr. Timothy Hassall
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