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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Pada tanggal 18 Agustus 2017, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KemLu) 

menerbitkan Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu 

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 76 

tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2017, tentang Fasilitas Bagi Masyarakat 

Indonesia di Luar Negeri. 

Selang 2 tahun, baru 700 orang saja yang telah memperoleh KMILN, dan pada bulan Juni 2020 

hanya naik menjadi 1032 orang1. Jumlah ini luar biasa sedikit (0,02%) jika dibandingkan dengan 

4.6 juta Diaspora Indonesia yang WNI yang tersebar di seluruh dunia, apa lagi terhadap sekitar 8 

juta Diaspora Indonesia yang mencakup baik Diaspora yang WNI maupun yang WNA. 

Untuk mencari tahu penyebab rendahnya minat Diaspora tersebut, Pengurus IDN-G meminta 

Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN-G 2019-2021 (WG WGIK IDN-G, 

selanjutnya WGIK) untuk melakukan analisa yang hasilnya tertuang di dalam report ini. 

WGIK menyimpulkan bahwa KMILN dalam bentuknya yang sekarang tidak konsisten dan 

tidak menyeluruh dari sisi konsepsi, tidak lengkap dalam implementasi dan tak 

memenuhi harapan Diaspora. 

Fasilitas yang seperti itu, membuat KMILN menjadi sangat kurang bermanfaat, jika tidak 

dapat dikatakan tidak bermanfaat sama sekali. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan 

di kalangan Diaspora yang mengakibatkan minat mereka untuk memiliki KMILN 

menjadi sangat minim.  

Jika minat untuk memiliki KMILN dikalangan Diaspora ingin ditingkatkan, maka menurut 

WGIK hanya ada 2 opsi yang dapat dipilih yaitu: 1) perbaiki PerMen no. 7/2017 dan/atau 

PerPres no. 76/2017, atau 2) perbaiki kedua-duanya menjadi sebuah peraturan 

perundangan yang sama sekali baru. Alternatif manapun yang diambil agar 

mempertimbangkan hasil telaah yang diuraikan di dalam report ini. 

Jika tidak satupun dari kedua alternatif diatas memungkinkan untuk dilaksanakan, maka sebagai 

alternatif yang terakhir WGIK menyarankan agar KemLu mulai memfokuskan diri 

mendukung perjuangan Diaspora akan  DwiKewarganegaraan/Kewarganegaraan Ganda 

(DK/KG), sebab inilah solusi yang paling komprehensif, paling tepat sasaran, paling tepat 

guna dan secara keseluruhan paling murah biayanya.  

Kepada IDN-G, WGIK menyarankan agar menginformasikan kepada Diaspora Indonesia di 

seluruh dunia perkembangan terakhir mengenai KMILN, apa saja yang sudah dan akan 

dikerjakan serta mulai fokus kembali memperjuangkan aspirasi Diaspora Indonesia akan 

DK/KG, yang rancangan Perubahan UUnya telah masuk kedalam ProLegNas 2020-2024 nomor 

urut 15. 

 
1 IDN-Kuwait , Webinar ‘Gampang-Gratis Daftar KeMILeN, Kartu Diaspora Indonesia dengan Beragam Manfaat’, 

diselenggarakan oleh IDN-Kuwait bekerjasama dengan KBRI Kuwait, Kuwait, 26 Juni 2020. 
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Apabila Pemerintah memutuskan untuk mengambil opsi 1 atau 2, WGIK memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1- Agar istilah MILN diganti dengan istilah baru yang mencerminkan Diaspora yang bersifat 

spesifik dan inklusif, yang mencakup Diaspora Indonesia yang WNI maupun yang WNA. 

2- Agar KemLu melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian terkait untuk 

dapat merealisasikan KMILN secara utuh sesuai dengan yang diinginkan PerPres no. 

76/2017. 

3- Agar KemLu merevisi PerMen no. 7/2017 menjadi lebih operasional sehingga dapat 

diimplementasikan di lapangan dan bermanfaat bagi Diaspora. 

4- Agar KemLu memperjelas dan mempertegas segala persyaratan yang dibutuhkan untuk 

dapat memiliki KMILN. 

5- Agar Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah ‘insentif’ terhadap Diaspora, sebab tanpa 

diiming-iming insentif sekalipun Diaspora sudah berkeinginan kuat untuk berkontribusi 

dalam pembangunan Indonesia di berbagai bidang, dalam bentuk apa pun juga.  

6- Agar Pemerintah menggunakan UU no. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan sebagai salah satu acuan  jika memutuskan untuk merevisi kedua 

peraturan perundangan tersebut secara lebih mendasar atau menggantinya dengan 

peraturan perundangan yang sama sekali baru. 

 

Selamat membaca, semoga bermanfaat! 

 



DAFTAR ISI                                                                                                                            hal 4 dari 25 

 

 

 

DAFTAR ISI 

  

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................... 2 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 4 

1. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 5 

2. TINJAUAN TERHADAP KMILN ..................................................................................... 7 

2.1. Kajian Teoretis .................................................................................................... 7 

2.2. Relasi antara PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 ................................ 13 

2.3. Relasi antara PerPres dan/atau PerMen dengan Peraturan Pemerintah lainnya . 15 

2.4. Harapan Diaspora ............................................................................................. 15 

2.5. Kegalauan Diaspora........................................................................................... 19 

3. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................................ 20 

PENUTUP ........................................................................................................................ 24 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 25 
 

 

 

  

 



PENDAHULUAN                                                                                                                   hal 5 dari 25 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia merasa kecewa atas sedikitnya jumlah Diaspora yang mendaftarkan diri 

untuk memperoleh KMILN. Apakah penyebabnya? Dapatkah Diaspora yang memiliki KMILN 

ditingkatkan jumlahnya, yang per bulan Juni 2020 baru berjumlah 1032 orang dari 4-8 juta 

Diaspora Indonesia di seluruh dunia?  Jika jumlah ini berhasil ditingkatkan, maka Pemerintah 

dapat mulai memikirkan pemberian insentif yang lebih banyak lagi kepada Diaspora. Demikian 

diucapkan Direktur Diplomasi Publik KemLu, Yusron B. Ambary, dalam Webinar mengenai 

KMILN yang diselenggarakan oleh IDN-Kuwait bekerjasama dengan KBRI Kuwait, tanggal 26 

Juni 2020. 

Gayung bersambut. IDN-Global memang sangat berkepentingan untuk meningkatkan 

kepemilikan KMILN dikalangan Diaspora, sebab terbitnya fasilitas KMILN ini juga akibat upaya 

IDN-Global yang terus menerus memperjuangkan adanya fasilitas Pemerintah untuk Diaspora, 

jauh sejak Kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Los Angeles, Amerika Serikat, musim 

panas 2012. IDN-Global tentu tidak ingin ketika usaha-usaha tersebut mulai membuahkan hasil, 

justru respons Diaspora sangat minim. 

Terkait upaya meningkatkan minat Diaspora untuk memiliki KMILN tersebut, Pengurus IDN-G 

meminta Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN-Global (WGIK ID-Global, 

selanjutnya WGIK) untuk mencari tahu penyebab minimnya minat Diaspora tersebut. 

Dalam merealisasikan permintaan tersebut, WGIK memutuskan untuk menggunakan UU no. 24 

tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (dan PP no. 40 tahun 2019 sebagai peraturan 

pelaksanaannya) sebagai referensi utama dalam menelaah KMILN yang menurut PerPres no. 

76/2017 dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengganti KTP yang diatur di dalam UU tersebut. 

WGIK juga melakukan kajian terhadap bagaimana cara memanfaatkan fasilitas yang PerPres no. 

76/2017 itu juga berikan kepada Diaspora yang WNA. 

Dari sisi administrasi hukum dan ketatanegaraan, pengkajian dilakukan dengan melihat bagaimana 

keterkaitan antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya, seperti misalnya hubungan 

antara PerPres no. 76/2017 dengan PerMen no. 7/2017 maupun antara PerPres ataupun PerMen 

dengan berbagai macam Peraturan Pemerintah lainnya yang terkait.  

Tak kalah penting, kajian teoretis terhadap PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017, 

termasuk istilah MILN juga dilakukan untuk melihat apakah kedua peraturan perundangan 

tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU no. 12 Tahun 2011 

dan apakah MILN telah mencakup Diaspora Indonesia yang terdiri dari beberapa kategori itu. 

Mengkaji KMILN tentu tak lepas dari mencari tahu bagaimana pengalaman atau manfaat yang 

dirasakan oleh kelompok yang dituju, yaitu Diaspora Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, 

pengumpulan data mengenai pengalaman dan harapan Diaspora terhadap KMILN juga dilakukan 

dan dituangkan kedalam subbab tersendiri. 

Selain harapan terhadap KMILN, dikumpulkan juga harapan Diaspora terhadap fasilitas publik 

ideal yang mereka dambakan. Ini pun dituangkan kedalam subbab tersendiri. 
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Direktur Diplomasi Publik Kemlu, Yusron B. Ambary, dalam Webinar tanggal 26 Juni 2020 

tersebut diatas, menyatakan bahwa jika sekarang KMILN belum memberikan manfaat yang 

konkret akibat PerMen hanya mengatur proses penerbitan dan pencabutan KMILN saja,  maka 

memang demikianlah tahapan-tahapan yang ingin dilakukan oleh Pemerintah. Tahap pertama 

adalah mendata potensi Diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Jika potensi ini telah 

terpetakan, maka barulah akan dipikirkan insentif apa saja yang dapat diberikan kepada Diaspora. 

Namun insentif yang pertama yaitu penerbitan Diaspora Bond2, telah langsung diberikan tanpa 

menunggu proses pendataan dan pemetaan selesai. 

Pertanyaan kemudian muncul, mengapa Pemerintah harus memberikan insentif kepada Diaspora, 

dan secara bertahap pula lagi, sementara jika maksud utama diterbitkannya PerPres no. 76/2017 

benar-benar dilaksanakan, itu saja sudah merupakan ‘insentif’ yang sangat lengkap bagi Diaspora. 

Diasporapun akhirnya bertanya-tanya, pahamkah Pemerintah Indonesia akan harapan mereka 

yang hanya satu yaitu ingin diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan rakyat 

Indonesia, sehingga bila Pemerintah memperlakukan Diaspora sebagai makhluk ekonomi semata 

maka ini akan sangatlah mengiris perasaan mereka? Belum lagi pernyataan Pemerintah yang 

berbunyi bahwa PerMen no. 7/2017 memang bertujuan untuk mendata potensi Diaspora dahulu, 

baru kemudian memikirkan insentif apa saja yang dapat diciptakan atau diberikan kepada 

Diaspora. Ini membuat Diaspora merasa kecewa dan ber syak wasangka, jangan-jangan 

Pemerintah hanya ingin mengeluarkan peraturan pajak baru saja yang akan ‘memperdaya’ Diaspora. 

Kegundahan hati Diaspora diatas juga ditelaah oleh WGIK dan dikompilasikan kedalam subbab 

tersendiri. 

Dari berbagai macam telaah yang disebutkan diatas, yang diuraikan di dalam Bab 2, akhirnya 

ditarik kesimpulan apa penyebab rendahnya minat Diaspora terhadap KMILN dan apa yang 

Pemerintah maupun IDN-G perlu lakukan untuk dapat meningkatkan minat tersebut. Ini 

dituangkan di dalam Bab 3: Kesimpulan dan Saran.  

Sebagai Hipotesis dapat dinyatakan bahwa penyebab rendahnya minat Diaspora untuk 

memiliki KMILN adalah karena KMILN tidak memenuhi harapan mereka, yang 

mencakup proses, persyaratan maupun fungsinya. 

Hipotesis ini akan diuji di Bab 2 berikut ini. 

 
2 Diaspora Bond adalah sebuah program penerbitan Obligasi Negara khusus untuk Diaspora Indonesia, yang 

merupakan hasil kerjasama Kemlu dengan Kementerian Keuangan RI. Bagi Diaspora yang ingin berkontribusi 

langsung dalam perekonomian Indonesia, mereka dapat membeli surat berharga ini dengan menunjukkan KMILN 

yang telah dimiliki, Yusron B. Ambary dalam Webinar mengenai KMILN, Kuwait, 26 Juni 2020. 
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2. TINJAUAN TERHADAP KMILN 

2.1. Kajian Teoretis 

2.1.1.  Metoda Kajian 

Dalam mengkaji PerPres no. 76/2017 dan PerMen  no. 7/2017 secara teoretis, pertama-tama 

yang ditelaah adalah istilah Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN), apakah istilah ini 

sudah mencakup Diaspora yang berstatus WNA atau belum. 

Selanjutnya dengan mengacu kepada UU no. 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

isi kedua peraturan perundangan tersebut ditelaah.  

Secara umum tujuan dibuatnya sebuah peraturan perundangan adalah untuk mengatur dan 

menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara3, dimana pengaturan tersebut dimaksudkan 

untuk: a) semata-mata mewujudkan keadilan, b) mencari faedah atau manfaat. 

Secara spesifik, UU no. 12 tahun 2011 bab 2 pasal 5 menyebutkan bahwa pembuatan sebuah 

Peraturan Perundang-undangan haruslah berlandaskan pada asas: a) kejelasan tujuan; b) 

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, 

dan Materi Muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) 

kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.  

Dan Bab 2 Pasal 6.1 menyebutkan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

haruslah mencerminkan azas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) 

kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; 

dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Terhadap kedua pasal diatas PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 juga dikaji. 

Telaah terhadap penggunaan kata-kata juga menjadi salah satu metoda kajian. Seyogyanyalah 

Peraturan Perundang-undangan menggunakan kata- kata yang tepat dengan tata bahasa yang 

baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku. 

Sebagai contoh, kata dapat atau boleh, misalnya, berbeda sekali artinya dengan akan. Dua kata 

pertama bersifat tidak pasti, sementara kata yang terakhir bersifat pasti, bahwa sesuatu akan 

terjadi. PerPres no. 76/2017 maupun PerMen 7/2017 seyogyanya menggunakan kata-kata 

yang bersifat pasti, benar secara praxis dan tepat dalam semantik agar tidak menimbulkan 

multitafsir dan masalah di lapangan. 

Akhirnya, sambil mengacu kepada UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan seperti telah disebutkan di bab Pendahuluan, kedua peraturan perundangan 

tersebut juga ditelaah. 

Subparagraf berikut menguraikan kajian-kajian yang disebutkan diatas.  

 
3 Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian dan Fungsinya, 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-
dan-fungsinya?page=all 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-fungsinya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-fungsinya?page=all
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2.1.2. PerPres 76/2017 dan PerMen 7/2017 dalam tinjauan akademik 

2.1.2.1. Istilah Diaspora Indonesia 

Gerakan Kediasporaan secara internasional dalam era negara-bangsa dimulai 

sejak 1960-an, kendati evolusinya sudah dimulai sebelum zaman Babilonia 

(8 abad sM), ketika orang-orang Yahudi mengalami pengusiran yang 

pertama kalinya keluar dari tanah kelahiran mereka. Dari sekian banyak 

fenomena kediasporaan dan tipologinya, Indonesia tampaknya masih belum 

memiliki kejelasan tentang apa dan siapa saja yang termasuk kedalam 

Diaspora Indonesia. Terbukti dari digunakannya istilah Masyarakat 

Indonesia di Luar Negeri daripada istilah yang menggunakan kata Diaspora. 

Padahal istilah Diaspora sudah lama digunakan oleh banyak negara dan 

organisasi-organisasi dunia sebagai istilah resmi. International 

Organization For Migration (IOM), sebuah Lembaga Antar Negara 

dibidang migrasi, yang didirikan pada tahun 1951, dengan anggota saat ini 

terdiri dari 173 negara (Indonesia belum menjadi member state), telah lama 

menggunakan istilah Diaspora dalam program-programnya. 

Saat ini bahkan sudah cukup banyak negara yang menciptakan istilah khusus 

untuk Diaspora mereka, seperti misalnya ‘Polonia’ (Diaspora Polandia), 

‘Pinoy’ (Diaspora Filipina) atau ‘Ghanai’ (Diaspora Ghana). Kepada Diaspora 

mereka ini, Pemerintah Polandia, Filipina dan Ghana memberikan hak Dwi 

Kewarganegaraan. 

Namun ada juga negara yang menyebut dan mengkategorisasi Diaspora 

mereka dengan lebih kompleks, seperti India dengan tiga kategori 

Diasporanya, yaitu ‘Non Resident Indians (NRIs)’, ‘Person of Indian Origins 

(PIOs)’ dan ‘Overseas Citizenship of India (OCI)’. Begitu juga dengan Pakistan 

yang membagi dua kategori Diasporanya, yaitu ‘Overseas Pakistanis (OP)’ dan 

‘Pakistan Origin (PO)’.  

Berbeda dengan Polandia, Filipina dan Ghana, India tidak memberikan hak 

Dwi Kewarganegaraan kepada Diasporanya, namun kuasi Dwi 

Kewarganegaraan, sementara Pakistan memberikan hak warga negara 

tersebut secara penuh. 

Disamping memberikan hak warga negara, keseluruh pemerintah tersebut 

diatas juga mengeluarkan ‘Kartu Diaspora’456, yang memberikan fasilitas-

fasilitas tertentu kepada pemegangnya, tanpa yang bersangkutan harus 

menggunakan haknya untuk ber Dwi Kewarganegaraan. 

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah MILN telah mencerminkan 

Diaspora yang sangat spesifik itu dan apakah MILN sama artinya dengan 

Diaspora seperti yang dikenal oleh negara-negara diatas?  

 
4 Karta Polaka, https://en.wikipedia.org/wiki/Karta_Polaka 
5 http://gubausa.com/about-us/ 
6 https://www.nadra.gov.pk/identity/identity-cnic/ 
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Jika mengacu kepada kata ‘Masyarakat Indonesia’ yang terdapat di dalam 

istilah ‘Masyarakat Indonesia di Luar Negeri’, maka jawabnya bisa ya bisa 

tidak, tergantung dari apakah definisi Masyarakat Indonesia tersebut sudah 

mencakup baik WNI maupun ‘orang Indonesia’ yang bukan WNI, dimana 

‘orang Indonesia’ yang bukan WNI sama sekali tidak boleh disamakan 

dengan orang asing (‘aliens’).  

Namun, setelah definisi mengenai MILN ditelaah, dimana Diaspora yang 

WNA ternyata dikategorikan sama dengan orang asing (alien), dan dari sisi 

fasilitas ternyata hanya Diaspora yang WNI saja yang mendapatkannya 

secara konkret, yang jika mengacu kepada istilah India diatas, ini baru hanya 

menyentuh NRInya saja, sementara OCI dan PIOnya masih belum, maka 

WGIK menyimpulkan bahwa KMILN tidak menjangkau kelompok yang 

dituju, yaitu Diaspora Indonesia. 

Agar PerPres no. 76/2017 dapat mencapai kelompok yang dituju tersebut 

dengan sepenuhnya, sehingga dapat berdaya serta berhasil guna, maka 

seyogyanyalah Pemerintah memformalisasikan sebutan untuk Diaspora 

Indonesia kedalam sebuah istilah yang bersifat inklusif seperti India dengan 

3 kategori Diasporanya itu, menggantikan istilah MILN yang bersifat tidak 

inklusif itu. 

WGIK berpendapat, bahwa dalam keadaannya seperti sekarang ini, PerPres 

no. 76/2017 tidak akan dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan oleh 

peraturan itu sendiri dikarenakan oleh konsepsi mengenai subyek hukumnya 

(MILN) yang baru setengah matang. 

2.1.2.2. Tujuh azas dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan 

Terhadap PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 ditelaah apakah 

kedua peraturan perundangan tersebut telah berlandaskan 7 azas seperti 

disebutkan di dalam UU no. 12 tahun 2011 bab 2 pasal 5. 

Ditinjau dari azas ‘Tujuan’, kedua peraturan perundangan tersebut memiliki 

tujuan yang jelas, sekalipun PerMen tidak bertujuan untuk 

mengoperasionalkan PerPres secara lengkap, melainkan hanya sebagian 

kecil, yaitu tata cara penerbitan dan pencabutan KMILN saja. Namun 

keduanya telah memenuhi azas Tujuan ini. 

Ditinjau dari azas ‘Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat’, 

PerPres dan PerMen tersebut juga memenuhinya, yaitu Presiden dengan 

PerPres yang bersifat lebih konseptual dan Menteri Luar Negeri dengan 

PerMen yang bersifat lebih operasional. 

Ditinjau dari azas ‘Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan Materi 

Muatan’, PerMen menurut WGIK tidak sepenuhnya memenuhi Materi 

Muatan, sebab hanya mengatur tata cara penerbitan dan pencabutan 

KMILN saja. Artinya secara hierarkis PerPres no. 76/2017 masih belum 

memiliki peraturan pelaksanaan yang seharusnya dikeluarkan oleh Lembaga 

dibawahnya yang terkait. 
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Ditinjau dari azas: ‘Dapat dilaksanakan’, WGIK berkesimpulan bahwa 

baik PerPres no. 76/2017 maupun PerMen no. 7/2017 tidak dapat 

dilaksanakan. PerPres tidak dapat dilaksanakan oleh karena ia belum 

dioperasionalkan secara lengkap dan utuh oleh seluruh Lembaga 

pemerintahan terkait dibawahnya, sementara PerMen tidak dapat 

dilaksanakan karena ia hanya bersifat sepihak, yaitu hanya untuk memenuhi 

kepentingan Pemerintah saja akan Database MILN. 

Ditinjau dari azas: ‘Kedayagunaan dan kehasilgunaan’, maka akibat tidak 

terpenuhinya azas ‘Dapat dilaksanakan’, WGIK berkesimpulan bahwa kedua 

peraturan perundangan tersebut juga tidak memenuhi azas ini. 

Ditinjau dari azas: ‘Kejelasan rumusan’, WGIK berkesimpulan bahwa 

kedua peraturan perundangan tersebut tidak memenuhi azas ini. PerPres 

dan PerMen tidak secara jelas, detil dan tegas merumuskan untuk siapa saja 

peraturan perundangan tersebut diterbitkan, apa saja yang ingin diatur dan 

bagaimana cara mengaturnya. 

Ditinjau dari azas: ‘Keterbukaan’, WGIK berkesimpulan bahwa kedua 

peraturan perundangan tersebut juga tidak memenuhi azas ini. PerPres tidak 

menjelaskan secara detail Lembaga-lembaga pemerintahan mana saja yang 

berkewajiban menerbitkan peraturan khusus guna mengoperasionalkan 

KMILN. Sementara PerMen tidak menjelaskan mengapa ia hanya mengatur 

tata cara penerbitan dan pencabutan KMILN saja, sementara tidak 

menyinggung bagaimana fasilitas sebagaimana disebutkan di PerPres dapat 

dimanfaatkan oleh MILN. 

Dari hasil telaah terhadap ke 7 azas diatas, WGIK menyimpulkan bahwa 

baik PerPres no. 76/2017 maupun PerMen no. 7/2017 cacat azas. 

2.1.2.3. Sepuluh Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

Seperti halnya terhadap 7 azas landasan diatas, juga ditelaah apakah PerPres 

no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 tersebut telah memenuhi 10 azas 

Materi Muatan seperti disebutkan di dalam UU no. 12 tahun 2011 bab 2 

pasal 6.1. 

Dalam telaahnya, WGIK menelusuri dengan seksama apakah muatan materi 

kedua peraturan perundangan tersebut telah memenuhi azas pengayoman, 

kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal 

ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 

ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan. 

WGIK berkesimpulan bahwa sifat pengayoman dari kedua peraturan 

perundangan tersebut masih belum terlihat, sebab mengayomi artinya 

melindungi, sementara bagaimana bentuk pengayoman tersebut dan 

bagaimana cara memberikannya kepada MILN tidak jelas diuraikan. 
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WGIK juga tidak melihat adanya penerapan azas kemanusiaan, kebangsaan, 

kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika dan keadilan di dalam ke 

dua peraturan perundangan tersebut, sebab subyek hukum yang tersentuh 

dan secara teoretis dapat menikmati manfaat KMILN hanyalah Diaspora 

yang WNI saja. Bagaimana dengan Diaspora yang WNA, apalagi mereka 

yang sudah berdiaspora sebelum Indonesia merdeka dan sudah beberapa 

generasi menetap di luar wilayah Nusantara namun masih tetap mencintai 

Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai tanah leluhurnya? Apakah 

rasa cinta mereka terhadap Indonesia dan rasa merupakan satu bangsa 

dengan orang Indonesia diabaikan dengan begitu saja? Memperlakukan 

mereka, apalagi baru 1-2 generasi beralih menjadi WNA, sama dengan orang 

asing lainnya (alien) seperti disebutkan di dalam PerPres no. 76/2017, 

sangatlah mengusik rasa adilan dan sungguh tidak memenuhi azas 

kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan dan kebhineka 

tunggal ikaan. 

WGIK juga belum melihat azas kepastian hukum diterapkan di dalam kedua 

peraturan perundangan tersebut. Bagaimana KMILN dapat dipergunakan 

sehingga betul-betul dapat berfungsi sebagai KTP atau dapat dipergunakan 

untuk memanfaatkan fasilitas bagi orang asing seperti yang dimaksudkan di 

dalam PerPres 76/2017, tidak dijelaskan; Bagaimana jika KMILN ditolak 

oleh pihak yang semestinya menerima, juga tidak ada; Begitu pula 

bagaimana jika tidak diperpanjang masa berlakunya oleh KemLu tanpa 

alasan yang jelas atau sama sekali tanpa alasan. WGIK tidak dapat 

menemukan kepastian hukum terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas. 

Disamping hal-hal tersebut diatas, azas kepastian hukum juga dapat tak 

terpenuhi bila kata-kata yang dipergunakan tidak tepat. WGIK menelaahnya 

secara khusus di subparagraf 2.1.2.4. 

Dan akhirnya terhadap azas azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 

WGIK menyimpulkan bahwa ini juga tidak terpenuhi.  

Bab penjelasan UU no. 12 tahun 2011, menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan tersebut adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

WGIK tidak menemukan adanya keseimbangan yang dimaksud di dalam 

PerPres no. 76/2017 maupun di dalam PerMen no. 7/2017. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka WGIK menyimpulkan bahwa 

PerPres no. 76/2017 dan PerMen no.7/2017 cacat azas Materi Muatan 

seperti yang diamanatkan oleh UU no. 12 tahun 2011 bab 2 pasal 6.1. 

2.1.2.4. Kata ‘dapat‘ di dalam PerPres menimbulkan diskriminasi dan ketidak pastian hukum 

Pasal 3(1) PerPres no. 76/2017 menyebutkan bahwa: ‘Kepada pemegang 

KMILN dapat diberikan Fasilitas’.  
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Kata ‘dapat’ dalam kalimat di atas berarti bahwa tidak setiap pemegang 

KMILN bisa memperoleh fasilitas. Menjadi pertanyaan, apakah memang 

demikian maksud PerPres tersebut? Jika ya, maka telah terjadi diskriminasi 

terhadap subyek hukum, yang berarti PerPres 76/2017 telah melanggar 10 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan seperti yang dibahas di 

subparagraf 2.1.2.3 diatas, sehingga perlu diluruskan. 

Sebaliknya kata ‘dapat’ dalam kalimat di atas bisa juga berarti bahwa setiap 

pemegang KMILN tanpa kecuali, bisa memperoleh fasilitas, tapi bisa juga 

tidak.  

Kembali menjadi pertanyaan, apakah memang demikian maksudnya? Jika ya, 

maka kalimat di atas jelas tidak bisa memberikan kepastian hukum, yang 

berarti juga melanggar 10 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

tersebut di atas, sehingga perlu diluruskan pula. 

2.1.2.5. Relasi dengan UU Administrasi Kependudukan 

UU no. 24 tahun 2013 dan PP no. 40 tahun 2019 mengintroduksi nomor 

identitas Penduduk yang unik, tunggal dan melekat7, disebut Nomor Induk 

Kependudukan (NIK).  NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak 

berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili8. NIK ini dicantumkan di 

dalam KTP-el (KTP-elektronik) yang juga berlaku seumur hidup. 

Pertanyaannya sekarang, apakah dengan sudah adanya NIK dan KTP yang 

berlaku seumur hidup diatas, maka PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 

7/2017 menjadi tidak berguna lagi? 

Jika memang sudah tidak berguna lagi, bagaimana dengan fasilitas untuk 

Diaspora yang WNA, yang pengaturan pelaksanaannya juga masih belum 

jelas? 

Keadaan yang ambigu ini menunjukkan ketidak selarasan antara PerPres no. 

76/2017 dan PerMen no. 7/2017 dengan peraturan perundangan yang ada, 

dalam hal ini UU no. 24 tahun 2013, sehingga WGIK berkesimpulan bahwa 

kedua peraturan perundangan ini cacat dalam konsep dan implementasinya. 

2.1.3. Kesimpulan 

Dari kajian teoretis yang dilakukan diatas, WGIK menyimpulkan bahwa PerPres no. 76/2017 

dan PerMen no. 7/2017 dalam bentuknya yang sekarang mengandung banyak kekurangan, 

jika tidak dapat dikatakan cacat, baik dari sisi konsepsi maupun dari sisi teknis pelaksanaan.  

 

 
7 UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
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Akibatnya, tujuan umum dari peraturan perundangan yang: a) semata-mata mewujudkan 

keadilan, b) mencari faedah atau manfaat, menurut hemat WGIK tidak dapat dicapai 

oleh kedua peraturan perundangan tersebut. 

 

2.2. Relasi antara PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 

2.2.1. Metoda Kajian 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, UU no. 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

undangan mengatur jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 

7 ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.  

Dengan mengacu kepada UU no. 12/2011 pasal 7 ayat 2 tersebut, relasi antara PerMen no. 

7/2017 yang secara hirarkis berada dibawah PerPres no. 76/2017 ditelaah seperti berikut ini. 

2.2.2. Analisa hubungan PerPres dengan PerMen 

2.2.2.1. Judul Peraturan 

PerPres no. 7/2017 berjudul: Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di 

Luar Negeri, sementara PerMen no. 76/2017 berjudul: Penerbitan dan 

Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.  

Dari judul diatas terlihat bahwa kedua peraturan tersebut seperti tidak ada 

korelasinya satu sama lain, sekalipun tidak bertentangan. Yang satu bercerita 

tentang fasilitas untuk Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang satunya 

lagi tentang bagaimana Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri 

diterbitkan dan dicabut, bukan tentang bagaimana mekanisme untuk 

memanfaatkan fasilitas tersebut. 

Sebenarnya hal ini tidaklah menjadi begitu masalah apabila PerPres itu 

memang tinggal memerlukan petunjuk pelaksanaan penerbitan kartu saja 

lagi, karena yang di luar itu sudah jelas diatur di dalam PerPres atau di dalam 

PerMen yang lain. Namun kenyataannya tidaklah demikian dan selama tidak 

ada peraturan lain yang mengatur tata cara pemanfaatan KMILN, maka 

selama itu pula PerPres tersebut menjadi tidak berguna karena tidak dapat 

diimplementasikan di lapangan. 

2.2.2.2. Tujuan Peraturan 

PerPres no. 76/2017 bertujuan, sebagaimana disebut di bagian Menimbang: 

Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat Indonesia di 

luar negeri dalam pembangunan, melalui pemberian fasilitas yang 

memadai agar dapat aktif dalam kegiatan perekonomian, sosial dan 

budaya, sementara PerMen no. 7/2017 bertujuan, sebagaimana disebutkan 

pula di bagian Menimbang: Mengatur Penerbitan dan Pencabutan Kartu 

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. 
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Dari tujuan diatas terlihat dengan semakin jelas bahwa PerMen memang 

tidak mengatur tata cara memanfaatkan fasilitas yang dimaksud, melainkan 

hanya tata cara penerbitan dan pencabutan kartunya saja. 

Pertanyaannya adalah dimana tata cara pemanfaatan fasilitas tersebut diatur. 

Sampai saat ini baru PerMen Luar Negeri no. 7/2017 ini saja yang 

mengoperasionalkan PerPres tersebut namun secara sangat terbatas, yang 

mengakibatkan tujuan PerPres sebagaimana yang diinginkan oleh peraturan 

tersebut otomatis tidak akan pernah bisa tercapai. 

2.2.2.3. Fungsi KMILN 

PerPres no. 76/2017 pasal 3 menyebutkan bahwa KMILN berfungsi untuk 

memberikan fasilitas kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang 

untuk WNI adalah untuk dapat: a) membuka rekening di bank umum; 

b) memiliki properti di Indonesia; dan/atau c) mendirikan badan 

usaha di Indonesia, sementara untuk yang WNA adalah untuk dapat 

memperoleh fasilitas dan kemudahan seperti yang diberikan kepada orang 

asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PerMen no. 7/2017 pasal 3 menyebutkan bahwa KMILN berfungsi sebagai: 

a) tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; b) alat 

pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri 

untuk kepentingan nasional. 

Kedua peraturan diatas menggunakan subyek yang sama, yaitu KMILN, 

namun mengaturnya dalam fungsi yang berbeda, sekalipun tidak 

bertentangan. PerMen mengatur KMILN sebagai fungsi alat pendataan, 

sementara PerPres mengatur KMILN sebagai fungsi fasilitasi, yang masih 

belum jelas peraturan pelaksanaannya. 

2.2.2.4. Instansi pemberi fasilitas 

PerPres no. 76/2017 pasal 5 menyebutkan instansi terkait berkewajiban 

menetapkan fasilitas sebagaimana dimaksud oleh PerPres tersebut, melalui 

Ketetapan yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi tersebut. Namun tidak 

dijelaskan lebih lanjut atau ada aturan tambahan yang menjelaskan 

bagaimana dan Lembaga pelaksana mana saja yang berkewajiban 

mengoperasionalkan fasilitas yang masih berbentuk janji atau baru bersifat 

potensial itu. 

PerMen no. 7/2017 tidak menyinggung penetapan fasilitas-fasilitas yang 

dimaksud, selain dari hanya mengatur tata cara penertiban dan pencabutan 

KMILN, sesuatu yang mungkin masuk akal mengingat Kementerian Luar 

Negeri bukan Kementerian yang bersifat teknis untuk masalah 

kependudukan dan keimigrasian. 

Dengan belum adanya Ketetapan dari instansi-instansi terkait menyangkut 

pemberian fasilitas yang dimaksud oleh PerPres no. 76/2017 tersebut, maka 

berarti PerPres tersebut belum terimplementasikan sepenuhnya, sehingga 

tidak akan dapat dilaksanakan di lapangan. 
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2.2.3. Kesimpulan 

PerMen no. 7/2017 secara letterlijk memang telah memenuhi amanat seperti yang disebutkan 

di dalam PerPres no. 76/2017 pasal 2, yang dengan demikian berarti juga telah memenuhi 

UU no. 12/2011. Namun ia tidak memenuhi amanat pasal 5 yang menugaskan pimpinan 

instansi terkait untuk menetapkan fasilitas yang dimaksudkan oleh PerPres tersebut.  

Dalam bentuknya seperti sekarang ini, PerPres no. 76/2017 menjadi peraturan perundangan 

yang tidak dapat berfungsi, sehingga WGIK berkesimpulan bahwa ia menjadi produk hukum 

yang gagal memberikan manfaat. 

 

2.3. Relasi antara PerPres dan/atau PerMen dengan Peraturan Pemerintah lainnya 

Sejauh ini belum dapat ditemukan relasi antara PerPres no. 76/2017 atau PerMen no. 7/2017 

dengan peraturan-peraturan Pemerintah lainnya, padahal bagaimana cara memanfaatkan 

fasilitas yang dimaksud di dalam PerPres tersebut, serta apa saja konkretnya fasilitas itu belum 

ada peraturan lain yang menjelaskannya. 

 

2.4. Harapan Diaspora 

2.4.1. Pengumpulan Data 

Rendahnya minat Diaspora untuk memiliki KMILN bisa saja disebabkan oleh KMILN yang 

dalam prakteknya tidak memenuhi harapan mereka. Untuk membuktikan hal ini, WGIK 

mencoba mencari tahu bagaimana pengalaman dan apa saja yang menjadi harapan Diaspora 

terhadap KMILN. Caranya adalah dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara, 

partisipasi langsung anggota WGIK dalam program program tertentu, seperti webinar, zoom 

meeting, angket, juga konsultasi dan wawancara acak. Apa saja harapan Diaspora diuraikan di 

dalam subparagraf berikut. 

2.4.2. KMILN yang diharapkan Diaspora 

2.4.2.1. Dalam hal persyaratan 

Persyaratan kartu agar dituliskan sejelas dan sespesifik mungkin. 

Kata-kata ‘dokumen tambahan’ seperti yang disebutkan di dalam Website 

KemLu mengenai KMILN, namun tidak ada di PerMen no. 76/2017, tidak 

jelas maksudnya, apakah harus dipenuhi atau tidak. Jika harus dipenuhi, 

sebaiknya kata tersebut dihapus, sebab dokumen tersebut bukanlah 

dokumen tambahan, melainkan dokumen wajib. Jika tidak diwajibkan, 

sebaiknya kata-kata tersebut berikut seluruh kalimat yang terkait dengannya 

justru harus sama sekali dihapuskan, sebab merupakan persyaratan yang 

tidak perlu. 
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Jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan agar disebutkan dengan jelas. Kata-

kata ‘dan lainnya’ seperti yang disebutkan di dalam website KMILN KemLu 

membingungkan dan  tidak sesuai dengan PerMen. Mengapa tidak sebutkan 

saja contoh-contoh dokumen yang dapat diterima oleh KemLu, atau 

gunakan kata-kata ‘dan lainnya‘ tersebut secara lengkap seperti yang 

dituliskan di dalam PerMen no. 7/2017, sebagai berikut: ‘...surat keterangan 

identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat...‘ ? 

2.4.2.2. Dalam hal pengurusan 

Pengurusan kartu agar sepraktis dan secepat mungkin. 

Sekalipun kita sekarang berada di era internet, namun pada kenyataannya 

tidak semua orang sudah dapat mengoperasikan computer. Begitupun dengan 

Diaspora. Oleh karena itu sangatlah diharapkan jika Perwakilan (KBRI) 

setempat dapat menyediakan fasilitas computer, scanner dan staf yang siap 

membantu Diaspora bila memerlukan bantuan dalam mengisi formulir 

online. 

Pemrosesan aplikasi diharapkan dapat dilakukan tidak terlalu lama. PerMen 

no. 7/2017 menyebutkan penerbitan KMILN oleh KemLu paling singkat 2 

minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan. Berapa paling 

lama waktu proses di Perwakilan dan berapa paling lama waktu proses di 

KemLu untuk menerbitkan kartu, tidak disebutkan. Maka tidaklah 

mengherankan jika ada Diaspora yang baru setahun setelah ia mendaftarkan 

diri mendapatkan KMILN. Untuk sebuah kartu yang manfaatnya setingkat 

dengan KTP, waktu pemrosesan yang memakan waktu sampai 1 tahun 

adalah sesuatu yang absurd dan tak masuk akal. Apalagi jika tidak dapat 

ditetapkan sama sekali berapa waktu proses paling lama yang dibutuhkan. 

2.4.2.3. Dalam hal kegunaan 

Kegunaan kartu agar pasti dan jelas. 

PerPres no. 76/2017 menyebutkan bahwa KMILN pada dasarnya berfungsi 

sebagai pengganti KTP bagi Diaspora yang WNI, sementara untuk yang 

WNA adalah untuk dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan seperti yang 

diberikan kepada orang asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Namun apa saja persisnya fasilitas tersebut dan bagaimana cara 

menggunakan KMILN agar betul-betul dapat berfungsi sebagaimana yang 

dimaksudkan, tidak dijelaskan sama sekali. 

Baik PerPres no. 76/2017 maupun PerMen no. 7/2017 juga tidak 

menjelaskan secara khusus apa kelebihan yang dapat dinikmati Diaspora 

yang WNA dalam memiliki KMILN. Jika fasilitas yang mereka dapat 

nikmati ternyata sama saja dengan fasilitas yang dapat dinikmati oleh orang 

asing lainnya, dimana letak kelebihan KMILN kalau begitu? Pun kemana 

Diaspora harus melapor seandainya KMILNnya ditolak dalam sebuah 

transaksi? Tidak ada penjelasan sama sekali. 
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Diaspora berharap bahwa PerMen no. 7/2017 ataupun PerPres no. 76/2017 

dapat menjelaskan secara pasti dan jelas jenis fasilitas apa saja yang dapat 

mereka nikmati dan bagaimana mekanisme pemanfaatannya. 

2.4.2.4. Dalam hal bentuk dan jenis kartu 

Kartu agar credible dan durable. 

KMILN memang sudah mengikuti trend dunia saat ini, dalam arti 

menerapkan ‘paperless card’. Namun kartu tersebut tidak terlihat ‘credible’, 

sebab tidak jelas instansi mana yang mengeluarkannya. Tidak ada logo 

KemLu di kartu itu dan tidak ada pula gambar burung Garuda yang menjadi 

lambang Republik Indonesia. Juga tidak ada nomor telepon yang dapat 

dihubungi jika sewaktu-waktu terjadi penolakan terhadap kartu. Diaspora 

berharap agar KMILN dirancang sedemikian rupa sehingga ia dapat 

diterima semua pihak yang berkepentingan sebagai kartu yang ‘credible’. 

Sebagai kartu yang berkekuatan seperti KTP, seyogyanya KMILN 

disamping berbentuk kartu elektronik, juga dapat dimiliki dalam bentuk fisik 

sebuah kartu. Dengan demikian jika seseorang memiliki masalah dengan 

telepon genggamnya, ia dapat memperlihatkan KMILN dalam bentuk fisik 

tersebut, yang bersifat lebih ‘durable’, yang jauh lebih representatif daripada 

KMLN yang di print diatas secarik kertas biasa. Diaspora berharap agar 

KMILN dalam bentuk fisik tersebut dapat mereka peroleh dan agar 

dikeluarkan oleh Perwakilan (KBRI) setempat. 

2.4.2.5. Dalam hal masa berlaku kartu 

KMILN agar berlaku selama 5-10 tahun dan tidak bisa dicabut. 

Diaspora berharap bahwa sebagai kartu yang berkekuatan setara dengan 

KTP, seyogyanya KMILN berlaku seumur hidup, atau setidaknya 5-10 

tahun, bukan 2 tahun seperti sekarang ini. Dan sebagai ‘KTP’, seyogyanya 

KMILN tidak bisa dicabut atas alasan apapun juga, sebab KTP pun tak 

pernah dicabut, hanya masa berlakunya saja yang dapat habis, sehingga perlu 

diperpanjang agar tetap berlaku. 

 

2.4.3. Fasilitas publik yang diharapkan Diaspora 

Jika mengacu kepada UU no. 24 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2019, 

maka yang ideal menurut Diaspora adalah apabila kartu fasilitas macam KMILN tersebut 

dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) disamping memiliki ‘kesaktian’ 

administratif setingkat KTP. 

Namun akan lebih efisien bila NIK tersebut cukup ditambahkan saja pada paspor, sehingga 

tidak perlu dikeluarkan kartu fasilitas tersendiri. Dilengkapi dengan data biometrik yang 

tersimpan secara elektronik, maka lengkaplah paspor menjadi sebuah dokumen perjalanan 

multiguna ‘Three In One’, yaitu yang memuat data kewarganegaraan, data mobilitas dan 

sekaligus juga data kependudukan. Di era digital, khususnya ‘big data’ sekarang ini, 

sentralisasi data merupakan suatu hal yang wajar dan bahkan sudah menjadi ‘keharusan’. 
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Itu adalah solusi ideal untuk Diaspora yang WNI. Bagaimana untuk Diaspora yang WNA?  

Apabila Indonesia dapat memberlakukan Dwi Kewarganegaraan/Kewarganegaraan Ganda 

(DK/KG), maka dengan prinsip WNI tidak bisa kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya 

tanpa keinginan ybs. sendiri, atau terpaksa dicabut oleh Pemerintah Indonesia karena ybs. 

telah melakukan pelanggaran hukum yang berat, maka Fasilitas Publik diatas juga bisa dimiliki 

oleh Diaspora yang WNA, sebab sekalipun ybs. telah menjadi Warga Negara Asing, ia masih 

dapat memiliki paspor Indonesia yang berarti juga akan mendapatkan nomor identitas 

Penduduk yang unik tersebut. 

Jika KMILN tetap ingin dijalankan, maka dengan definisi MILN yang belum menyentuh 

seluruh masyarakat Diaspora yang sangat spesifik dan memiliki berbagai kategori itu, tidak 

sulit untuk membayangkan betapa banyaknya peraturan perundangan yang harus disesuaikan 

agar fasilitas ini sepenuhnya dapat direalisasikan dan mencapai sasarannya. 

Sebaliknya, dengan prinsip Orang Indonesia tidak bisa kehilangan Kewarganegaraannya 

tanpa kehendak sendiri, atau karena terpaksa dicabut oleh Pemerintah Indonesia karena ybs. 

telah melanggar hukum yang berat seperti diuraikan diatas, maka perubahan terhadap 

peraturan perundangan yang sedemikian banyak itu dapat dihindari dengan dimasukkannya  

prinsip itu di dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945, yang merupakan dasar dari segala 

peraturan perundangan, walaupun dengan mengacu kepada pasal 26 ayat 1 UUD 45 yang 

berbunyi: ‘Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara’ dan pasal 28D 

ayat 4 UUD 45 yang berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan’, prinsip 

tersebut dapat juga dimasukkan di dalam UU Tentang Kewarganegaraan, dalam hal ini UU 

no. 12 Tahun 2006. 

Jika perubahan dilakukan di tingkat konstitusi (UUD 45), ini memang sebuah perubahan 

yang sangat fundamental dan drastis, namun akan memecahkan persoalan di peraturan 

perundangan tingkat bawah yang berpotensi rumit dan beresiko tumpang tindih itu.  Dengan 

mengamandemen UUD 45 yang merupakan sumber hukum segala peraturan perundangan di 

Indonesia, maka peraturan-peraturan perundangan di tingkat bawah tinggal mengikuti UUD 

45 yang diamandemen tersebut secara luwes dan bertahap. 

2.4.4. Kesimpulan 

Sekalipun PerMen no. 7/2017 secara hierarkis telah memenuhi amanat PerPres no. 76/2017 

pasal 2, namun kenyataan di lapangan menyimpulkan bahwa ia tidak memenuhi harapan 

Diaspora. 

Untuk memenuhi harapan Diaspora, maka PerMen no. 7/2017 dan/atau PerPres no. 

76/2017 tersebut perlu diperbaiki. Namun solusi yang paling holistik, efisien, efektif dan 

paling memenuhi harapan Diaspora adalah jika UUD 45 diamandemen dengan memasukkan 

prinsip Orang (Warga Negara) Indonesia tidak bisa kehilangan Kewarganegaraannya, kecuali 

atas keinginan sendiri, atau dicabut oleh Pemerintah Indonesia karena ybs. telah melakukan 

pelanggaran hukum yang berat. Dengan kata lain, kepada seluruh Warga Negara Indonesia 

termasuk Diaspora Indonesia, hak untuk berkewarganegaraan ganda diberikan. 
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2.5. Kegalauan Diaspora 

Implementasi PerPres dan PerMen dalam keadaannya seperti sekarang ini ternyata 

memberikan kegalauan yang cukup banyak dikalangan Diaspora. 

Yang pertama yang menimbulkan kegalauan adalah tujuan PerMen  no. 7/2017 yang 

bermaksud untuk mendata dan memetakan potensi Diaspora. Mengapa ini yang mejadi 

tujuan? Mengapa tujuannya tidak langsung saja mengatur mekanisme penggunaan KMILN 

agar benar-benar dapat berfungsi sebagai pengganti KTP? Bukankah ini pula sebenarnya 

maksud PerPres no. 76/2017? Lagipula, dari setiap penerbitan KMILN, bukankah data yang 

akan dikumpulkan sudah langsung tersedia, sehingga Pemerintah secara kumulatif dapat 

langsung pula mengetahui potensi Diaspora dari waktu kewaktu? 

Yang kedua, dengan tujuan untuk mendata dan memetakan potensi Diaspora tersebut, 

Pemerintah telah menimbulkan rasa kecewa dan membangkitkan rasa syak wasangka 

dikalangan Diaspora bahwa Pemerintah akan membuat peraturan baru yang akhirnya hanya 

akan membebani atau merugikan Diaspora, misalnya dalam bentuk pajak dan kebebasan 

bergerak. Diaspora sangat ingin berkontribusi dalam perekonomian Indonesia di dalam 

segala aspeknya, namun tanpa harus membayar pajak tambahan disana-sini dan tanpa 

perasaan gerak-geriknya diawasi. 

Yang ketiga dengan mengatakan bahwa langkah pertama sebelum memberikan fasilitas 

kepada Diaspora adalah dengan melihat dulu melalui mekanisme pendataan dan pemetaan 

potensi, seperti apa Diaspora yang akan diberi fasilitas tersebut, telah menimbulkan perasaan 

‘terhina’ dikalangan Diaspora, bahwa Pemerintah tidak mempercayai Diasporanya sendiri. 

Yang keempat dengan adanya program Diaspora Bond yang sama sekali tidak ada sangkut 

pautnya dengan PerPres dan PerMen diatas, namun disebutkan oleh Pemerintah sebagai 

insentif untuk Diaspora sebagai salah satu bentuk (pengembangan) manfaat dari KMILN, 

membuat Diaspora bertanya-tanya, kalau bagitu apakah guna PerPres dan PerMen tersebut, 

jika KMILN ternyata hanya bisa dipakai untuk membeli Diaspora Bond saja, tidak atau 

belum bisa dipergunakan untuk hal lainnya yang memerlukan KTP? 

Dari keempat hal diatas, ada rasa kejujuran dan ketidak adilan yang terusik. Apakah 

Pemerintah benar-benar jujur hendak memberikan fasilitas pengganti fungsi KTP kepada 

Diaspora yang WNI maupun fasilitas lainnya yang terkait dengan Diaspora yang WNA atau 

tidak?  

Jika ya, mengapa fasilitas-fasilitas tersebut harus diberikan dengan cara bertahap dan menyicil 

pula seperti melalui Diaspora Bond ini? 

Bagaimana kalau Diaspora tidak ingin bekontribusi melalui Diaspora Bond, sebab ada banyak 

cara untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Lagipula bukankah tidak seluruh 

kalangan Diaspora dapat dengan leluasa menyisihkan uangnya untuk membeli surat berharga 

seperti Diaspora Bond tersebut? Adilkah pemberian fasilitas semacam ini?  

Lantas apakah wujud imbalan yang dapat dinikmati oleh Diaspora dengan membeli Diaspora 

Bond selain dari nilai kuponnya saja, yang tak lebih tak kurang hanyalah merupakan nilai 

transaksi jual-beli, bukan nilai dari suatu ikatan bathin antara Diaspora dengan Indonesia, 

seperti misalnya yang tercermin dari KMILN yang dapat berfungsi sebagai pengganti KTP, 

atau bebas keluar masuk Indonesia tanpa visa, maupun fasilitas lainnya yang mencerminkan 

ikatan bathin?
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3. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelaahan yang dilakukan secara kritis dan seksama terhadap PerPres no. 76/2017 dan 

PerMen no. 7/2017, WGIK menyimpulkan bahwa KMILN dalam bentuknya yang sekarang ini 

tidak konsisten dan tidak menyeluruh dari sisi konsepsi, tidak lengkap dalam 

implementasi dan tak memenuhi harapan Diaspora, bahkan telah menimbulkan kegalauan. 

Fasilitas yang seperti itu, membuat KMILN menjadi sangat kurang bermanfaat, jika tidak 

dapat dikatakan tidak bermanfaat sama sekali. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan 

di kalangan Diaspora yang mengakibatkan minat mereka untuk memiliki KMILN 

menjadi sangat minim. Dengan demikian Hipotesis yang disebutkan di bab Pendahuluan 

dinyatakan terbukti. 

Sekalipun demikian, Diaspora Indonesia sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KemLu) atas segala upayanya sehingga PerPres 

no. 76/2017 terbit dan di tindak lanjuti melalui PerMen no. 7/2017.  

Dari sejak awal dimulainya gerakan Jejaring Diaspora Indonesia, melalui Kongres Diaspora 

Indonesia yang pertama di Los Angeles, musim panas tahun 2012, memang KemLu lah yang 

selalu paling mengerti dan paling mendukung aspirasi Diaspora Indonesia.  

Jika sekarang KemLu merasa kecewa dengan minimnya minat Diaspora Indonesia untuk memiliki 

KMILN, ini dapat dimengerti, sebagaimana Diaspora, berdasarkan hasil telaah diatas, juga kecewa 

terhadap kartu yang tidak sesuai dengan PerPres no. 76/2017 tersebut maupun dengan harapan 

Diaspora sendiri. 

Guna meningkatkan minat Diaspora untuk  memiliki KMILN, WGIK menyarankan agar 

Pemerintah memilih salah satu dari 2 opsi berikut ini, yaitu: a) perbaiki PerMen no. 7/2017 

dan/atau PerPres no. 76/2017, atau b) perbaiki kedua-duanya secara mendasar dan besar-

besaran menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru. Alternatif manapun yang 

diambil agar mempertimbangkan hasil telaah yang diuraikan di dalam report ini. 

Jika tidak satupun dari kedua alternatif diatas memungkinkan untuk dilaksanakan, maka sebagai 

alternatif yang terakhir WGIK menyarankan agar KemLu mulai memfokuskan diri 

mendukung perjuangan Diaspora akan DK/KG, sebab inilah solusi yang paling 

komprehensif, paling tepat sasaran, paling tepat guna dan secara totalitas paling murah 

biayanya.  

Kepada IDN-G, WGIK menyarankan agar menginformasikan kepada Diaspora Indonesia di 

seluruh dunia perkembangan terakhir mengenai KMILN, apa saja yang sudah dan akan 

dikerjakan serta mulai fokus kembali memperjuangkan aspirasi Diaspora Indonesia akan 

DK/KG, yang rancangan Perubahan UUnya telah masuk kedalam ProLegNas 2020-2024 nomor 

urut 15. 

Khusus kepada KemLu dan kementerian terkait lainnya, WGIK menghimbau sebagai berikut. 

Agar dapat mengerti aspirasi Diaspora akan DK/KG dan mendukungnya dengan hati yang tulus 

ikhlas, seyogyanya Pemerintah bersedia memosisikan dirinya sebagai pengayom seluruh rakyat 

Indonesia yang sebenar-benarnya, bukan sebagai penguasa yang ingin ‘memperdaya’ rakyatnya.  
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Pemerintah seyogyanya melihat bahwa adalah bagian dari tanggung jawab mereka untuk 

merangkul, melindungi dan mengakui Diasporanya yang terserak di seluruh pelosok dunia sebagai 

bagian integral dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan menggunakan pemahaman ini, 

maka Pemerintah akan dapat lebih mudah mengerti pentingnya menyukseskan perjuangan 

DK/KG ini, dan dapat melihat dengan jernih bahwa aspirasi Diaspora ini bukanlah sebuah 

tuntutan, melainkan sesuatu yang memang sudah seharusnya diberikan oleh Pemerintah sebagai 

pengayom seluruh rakyat, sekaligus sebagai pengelola segala potensi nasional yang ada, demi 

kemajuan dan kemakmuran Indonesia yang sebesar-besarnya. 

Sikap positif seperti ini pada gilirannya juga akan dapat menghindari Pemerintah dari risiko 

menghabiskan waktu yang percuma guna menciptakan berbagai macam Peraturan yang khusus 

diperuntukkan untuk Diaspora namun berisiko tumpang tindih, tidak jelas dan tidak dapat 

diimplementasikan, yang pada akhirnya juga tidak bermanfaat sama sekali. 

Kepada KemLu dan IDN-G jualah segalanya terpulang. Sebab hanya kepada kedua institusi 

inilah, yang sejak munculnya gerakan Diaspora Indonesia pada tahun 2012 hingga sekarang telah 

saling berhubungan dengan sangat erat, Diaspora Indonesia menggantungkan harapannya. Kedua 

institusi ini telah sangat mengerti pentingnya mempersatukan Diaspora Indonesia yang terserak di 

seluruh dunia itu, yang dapat melihat Diaspora sebagai salah satu aset nasional, dan keduanya 

berkeinginan kuat pula untuk mengerahkan segala daya dan upaya demi tersambung 

kembalinya tali kasih antara Diaspora dengan Indonesia, sehingga Diaspora dapat 

memperoleh kesempatan untuk turut aktif dalam berbagai macam bentuk, dalam upaya bersama 

membesarkan dan membangun negeri ini mencapai cita-cita kemerdekaannya, di tengah berbagai 

tantangan yang semakin berat dimasa-masa yang akan datang. 

Sebagai penutup, berikut disampaikan saran-saran perbaikan terhadap PerPres no. 76/2017 

maupun PerMen no. 7/2017 jika Pemerintah memutuskan untuk mengambil opsi 1 atau 2. 

1- Agar istilah MILN yang praktis sulit di ucapkan dan tidak sepenuhnya mencerminkan 

masyarakat Diaspora yang bersifat spesifik dan inklusif itu, diganti dengan istilah yang 

benar- benar mencerminkan Diaspora Indonesia, apakah dalam bentuk istilah yang umum 

seperti Diaspora Indonesia, maupun dalam bentuk istilah yang unik dan khusus, seperti Pinoy 

(Diaspora Philipina), Polonia (Diaspora Polandia) atau Ghanai (Diaspora Ghana).  

2- Agar KemLu melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian terkait guna dapat 

merealisasikan KMILN sebagai penganti KTP secara penuh (untuk Diaspora yang WNI), 

dan KMILN sebagai kartu untuk memanfaatkan fasilitas khusus untuk orang Asing yang 

khusus (Diaspora yang WNA), bukan alien. 

3- Agar KemLu memperjelas dan mempertegas segala persyaratan yang dibutuhkan untuk 

dapat memiliki KMILN. Pemrosesan aplikasi kartu seyogyanya dilakukan dalam waktu 

yang sesingkat mungkin dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang masih perlu 

ditetapkan berapa lamanya. Begitu pula jenis-jenis fasilitas yang dapat diperoleh perlu 

dijelaskan secara rinci, termasuk bagaimana mekanisme pemanfaatannya. Kartu pun 

diharapkan benar-benar ‘credible’  dan seperti halnya KTP, tidak perlu dicabut. Ia pun 

seyogyanya dapat dimiliki dalam bentuk fisik yang tahan lama (‘durable’).   
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4- Agar Pemerintah mempertimbangkan solusi yang untuk Diaspora yang WNI adalah yang 

paling efisien dan efektif, yaitu memperbaiki PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 

7/2017 secara lebih fundamental dengan mengacu kepada UU no. 24 tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2019.  

Salah satu bentuk realisasinya adalah dengan memasukkan data kependudukan yang 

disebut Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam paspor. Dengan demikian paspor 

akan memiliki tiga jenis data sekaligus, yaitu: data kewarganegaraan, data mobilitas 

dan data kependudukan. Proses pengajuan dan perpanjangan fasilitas untuk Diaspora 

tersebut akan menjadi lebih ringkas dan praktis, karena menyatu dengan paspor.  

Namun alternatif ini hanya berlaku untuk Diaspora yang WNI saja. Untuk Diaspora yang 

WNA tetap diperlukan Kartu Fasilitas tersendiri dengan tata cara pendaftaran, 

pencabutan dan pemanfaatan tersendiri pula. 

 

Disamping saran-saran substansial yang terkait langsung dengan PerPres no. 76/2017 dan 

PerMen no. 7/2017 tersebut di atas, WGIK juga menyarankan hal-hal berikut ini: 

1- Agar Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah insentif terhadap Diaspora, sebab tanpa 

diberi insentif sekalipun Diaspora sudah berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam 

pembangunan Indonesia di berbagai bidang, dalam bentuk apa pun juga. Pemerintah 

hanya perlu merestui saja keinginan tersebut dengan memberikan fasilitas yang konkret 

seperti KMILN sebagai pengganti KTP tersebut.  Kontribusi Diaspora terhadap 

pembangunan Indonesia diyakini akan datang dengan sendirinya. Insentif berkonotasi 

memberikan ‘pancingan’ terhadap Diaspora, agar Diaspora mau berbuat sesuatu untuk 

kepentingan Indonesia. Sesungguhnya, bukan ‘pancingan’ yang Diaspora harapkan, tapi 

perlakuan Pemerintah yang menjadikan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

bangsa dan rakyat Indonesia. Itulah sebenar-benarnya yang menjadi harapan dan impian 

Diaspora Indonesia. 

2- Untuk menghindari kesan tidak adil yang ditimbulkan oleh saran nomor 4 diatas, yang 

memperlakukan Diaspora yang WNA berbeda dengan Diaspora yang WNI melalui Kartu 

Fasilitas tersendiri, yang pada akhirnya juga akan merepotkan Pemerintah sendiri, WGIK 

menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-

sungguh solusi yang paling ideal yaitu mengamandemen UUD 45 dengan memasukkan 

prinsip bahwa Orang (Warga Negara) Indonesia tidak bisa kehilangan 

Kewarganegaraannya kecuali atas kehendak sendiri, atau karena terpaksa dicabut oleh 

Pemerintah Indonesia karena ybs. telah melanggar hukum yang berat.  

Dengan kata lain kepada Diaspora Indonesia diberikan hak untuk berkewarganegaraan 

ganda, yang tentu saja juga berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. 

Dengan adanya hak berkewarganegaraan ganda ini maka Diaspora yang WNA dapat 

memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya yang dulu otomatis hilang ketika 

mendapatkan kewarganegaraan dari Pemerintah negara di mana mereka tinggal, sehingga 

dapat memiliki paspor RI kembali (dengan NIK di dalamnya), sebagaimana halnya 
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Diaspora yang WNI, yang tetap dapat memiliki paspor RI sekalipun mendapatkan 

kewarganegaraan asing. 

Sebagai konsekuensi logis dari hal-hal tersebut di atas, maka istilah hukum yang 

mendefinisikan Diaspora Indonesia perlu di formalkan, PerPres no. 76/2017 dan PerMen 

no. 7/2017 dibatalkan, serta istilah MILN dihapuskan. 

Jika mengamandemen UUD 45 memerlukan effort yang terlalu besar, maka dengan 

mengacu kepada pasal 26 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi: ‘Yang menjadi warga negara 

ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan undang-undang sebagai warga negara’ dan pasal 28D ayat 4 UUD 45 yang 

berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan’, prinsip ‘kewarganegaraan 

Indonesia seumur hidup’ tersebut di atas juga dapat dimasukkan dan dioperasionalkan 

di dalam UU no. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang rencana perubahannya 

telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, nomor urut 15. 

 

Semoga telaah atas PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 ini, dapat memberi manfaat 

kepada seluruh instansi dan pihak yang terkait di Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga legislatif di Indonesia, dalam upaya mendaya dan 

menghasil gunakan PerPres no. 76/2017 dan PerMen no. 7/2017 tersebut, maupun dalam 

berbagai upaya merencanakan dan merancang berbagai macam kebijakan dan fasilitas untuk 

Diaspora Indonesia di masa-masa yang akan datang. 
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PENUTUP 

 
Report ini tidak akan berhasil dibuat tanpa adanya kerjasama yang baik diantara para 

kontributornya yang mencakup para wakil Diaspora Indonesia yang bermukim di 4 benua, yaitu 

benua Amerika, Eropa, Asia Tengah dan Australia, baik sebagai penulis maupun sebagai reviewer. 

Mereka yang berjumlah 9 orang, yang kesemuanya tergabung di dalam WGIK IDN-G 2019-2021 

ini adalah: Tresya Fitri (Warsawa, Polandia), Sopantini Heyward (Hobart, Tasmania), Ibnu 

Munzir (Kuwait, Kuwait), Purwanti Rachmadi (Wellington, Selandia Baru), Novi Tanalepy Sitepu 

(Little Rock, Amerika Serikat), Herman Syah (Delft, Negeri Belanda), Arief Syamsulaksana 

(Wellington, Selandia Baru), Sulistyawan Wibisono (Melbourne, Australia) dan Sarini Widodo 

(Houston, Amerika Serikat). 

Semoga report yang diterbitkan bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 75 

ini dapat mencapai tujuannya.  

 

Dirgahayu Republik Indonesia! 

Empat Benua, 17 Agustus 2020, 

a/n WORKING GROUP IMIGRASI DAN KEWARGANEGARAAN IDN-G 2019-2021 

Herman Syah, MSc. 

Chair 
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