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LAPOR DIRI DAN PERUBAHAN ALAMAT
UU No. 23/2006
Kependudukan:

tentang

Administrasi

Lapor Datang. Setiap WNI yang berada di luar
negeri baik dalam rangka tujuan belajar, kuliah,
wisata/ jalan-jalan/ singgah sementara, bekerja
dan akan menetap permanen di Australia
diharapkan untuk melaporkan diri kepada
Perwakilan RI terdekat.
Sesuai Pasal 89 UU No. 23/2006, sanksi bagi
WNI tidak melaporkan diri adalah denda
administratif maksimal Rp 1.000.000 (satu juta
rupiah).
Perwakilan RI di luar negeri wajib melakukan
registrasi bagi WNI yang berada di luar negeri
antara lain melalui lapor diri WNI, sehingga
melalui
pendataan
WNI
yang
akurat,
Perwakilan dapat segera merespon dan
memberikan bantuan serta perlindungan
kekonsuleran yang dibutuhkan oleh WNI,
khususnya saat keadaan darurat.
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Perwakilan RI untuk secara hukum wajib untuk
menjaga dan melindungi kerahasiaan data
pribadi WNI sesuai Pasal 1 Ayat 22 UU No.
23/2006 yang menyatakan bahwa data pribadi
adalah data seseorang tertentu yang disimpan,
dirawat dan dijaga kebenarannya serta
dilindungi kerahasiaannya.
Apabila terjadi perubahan alamat, WNI
diharapkan dapat melaporkan perubahan
alamat kepada KBRI Canberra.
Persyaratan:

Membawa paspor asli dan visa yang masih
berlaku

Mengisi formulir lapor diri atau formulir
perubahan alamat

Menyerahkan foto berwarna ukuran 4x6
sebanyak 1 (satu) lembar

(Untuk perubahan alamat) Melampirkan
bukti alamat yang baru (Bank Statement,
rekening telepon/ air/ gas/ listrik, kontrak
rumah)
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Lapor diri dan pemberitahuan perubahan
alamat
juga
dapat
dilakukan
secara
online.KBRI Canberra menyediakan fasilitasi
lapor diri dan fasilitasi perubahan alamat online
pada website Fungsi Konsuler KBRI Canberra
yang dapat diakses pada situs www.kbricanberra.org.au
Lapor diri dan perubahan alamat GRATIS!
Lapor Pulang. WNI yang akan meninggalkan
Australia secara permanen dan kembali ke
Indonesia, dihimbau untuk melakukan lapor
pulang kepada KBRI Canberra. Lapor pulang
memudahkan WNI ketika melakukan pindah
datang dari luar negeri kepada kantor
berwenang setempat di Indonesia yang akan
menjadi dasar penerbitan Kartu Keluarga dan
KTP sebagaimana diatur dalam UU No.
23/2006.
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PEMBUATAN PASPOR RI
Paspor RI berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
tanggal dikeluarkan dan dapat diganti dalam
keadaan:

telah mencapai lima tahun sejak tanggal
dikeluarkan
(perpanjangan
paspor
umumnya dilakukan minimal 6 bulan
sebelum habis masa berlaku)

halaman paspor telah habis

kehilangan
paspor
disertai
surat
keterangan dari polisi setempat dan
fotokopi paspor lama

paspor mengalami kerusakan
Mohon diperhatikan dengan baik masa berlaku
paspor karena kelalaian untuk memperpanjang
atau
memperbaharui
paspor
dapat
mengakibatkan
WNI
kehilangan
kewarganegaraannya
sebagaimana
diatur
dalam UU No.12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.
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Persyaratan:

Paspor RI lama asli (bagi yang pernah
memiliki paspor)

Bukti ijin tinggal/visa yang masih berlaku
(VEVO – Visa Entitlement Verification
Online – telepon 13 18 81)

Bukti alamat di Australia yang masih
berlaku (pilih salah satu: SIM, Bank
Statement, rekening telepon/air/gas/listrik,
kontrak rumah)

Mengisi dan menandatangani formulir
permohonan paspor RI (Perdim – 14). Bagi
anak yang belum dapat menandatangani
dokumen, dapat diwakili oleh orang tua.

Fotokopi akte kelahiran (apabila tidak ada
dapat diganti dengan akte perkawinan,
ijazah, atau surat baptis). Untuk akte
kelahiran
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah negara asing wajib dilegalisasi
Perwakilan RI.

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6
sebanyak 2 (dua) buah (berwarna, latar
belakang putih dan tidak menggunakan
kacamata).

Membayar biaya pembuatan paspor RI
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sebesar AUD 40 dengan menggunakan
money order, bukan personal cheque/
bukan cash, ditujukan kepada “Indonesian
Embassy”.
Khusus biaya pembuatan paspor RI
dikarenakan hilang atau rusak karena
kelalaian dikenakan biaya AUD 80.
Amplop balasan tercatat yang telah
dibubuhi alamat yang bersangkutan (bagi
pengajuan melalui pos).
Catatan untuk paspor anak (berusia di
bawah 18 tahun), persyaratan tambahan
selain di atas, yaitu:
o Fotokopi akte perkawinan orang tua
o Fotokopi paspor dan visa kedua orang
tua yang masih berlaku
o Bukti alamat orang tua di Australia
o Surat pernyataan (consent letter) yang
ditandatangani kedua orang tua.

Apabila paspor telah habis masa berlaku lebih dari
satu tahun, harus disertakan dokumen tambahan
yaitu: bukti status kewarganegaraan (certificate of
evidence) dari DIBP (Department of Immigration and
Border Protection) atau melalui VEVO (visa
entitlement verification online) yang dapat diakses dari
website DIBP atau melalui telepon 131881.
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KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan RI bagi anak yang
dilahirkan pada dan setelah 1 Agustus 2006
dari pasangan WNI atau salah satu orang
tuanya adalah WNI maka dapat mengajukan
kewarganegaraan ganda terbatas dengan
ketentuan sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan dari pasangan Ayah
WNI dan Ibu WNA dari perkawinan yang
sah;

Anak yang dilahirkan dari pasangan Ayah
WNA dan Ibu WNI dari perkawinan yang
sah;

Anak yang dilahirkan dari pasangan WNI di
luar wilayah Indonesia dari perkawinan
yang sah di negara yang memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
tidak sah juga berhak memperoleh
kewarganegaraan terbatas jika:
o Anak tersebut dilahirkan dari Ibu WNA
dan diakui oleh seorang Ayah WNI
sebagai anaknya. Pengakuan secara
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o

o

hukum dilakukan oleh Ayah sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun
dan/atau belum menikah.
Anak tersebut dilahirkan dari Ibu WNI
dan diakui secara sah oleh Ayahnya
yang merupakan WNA. Pengakuan
secara hukum diberikan secara sah
sebelum anak tersebut berusia 18
tahun dan/atau belum menikah.
Anak WNI yang belum berusia 5 tahun
serta diangkat sebagai anak secara
sah dengan ketetapan pengadilan oleh
seorang WNA

Setelah 18 tahun dan/ atau telah menikah, anak
tersebut
harus
mulai
memilih
kewarganegaraannya
dan
diberikan
kesempatan 3 tahun untuk menentukan pilihan.
Persyaratan:

Mengisi formulir aplikasi kewarganegaraan
ganda terbatas

Fotokopi akte kelahiran anak*

Fotokopi akte perkawinan orang tua*

Fotokopi paspor asing anak*
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Fotokopi paspor RI Ayah atau Ibu*
Fotokopi paspor asing Ayah atau Ibu*
Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6
sebanyak 4 (empat) buah
Untuk memperoleh paspor RI: membayar
biaya pembuatan paspor RI sebesar AUD
40 dengan menggunakan money order,
bukan personal cheque/ bukan cash,
ditujukan kepada “Indonesian Embassy”.
Untuk
memperoleh
affidavit
kewarganegaraan
ganda
terbatas:
membayar biaya affidavit AUD 15 dengan
menggunakan
money
order,
bukan
personal cheque/bukan cash, ditujukan
kepada “Indonesian Embassy”.

*) copy dokumen harap dilegalisasi oleh
Justice of Peace/Notaris/pihak berwenang
lainnya di Australia
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SURAT KETERANGAN, TERJEMAHAN
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) INDONESIA
Sesuai ketentuan Pemda Australian Capital
Territory (ACT), WNI yang tinggal sementara
(visiting drivers) dan bukan permanent resident
Australia, diijinkan mengemudi di wilayah ACT
dengan SIM RI yang sudah diterjemahkan oleh
Perwakilan
RI.
KBRI
Canberra
dapat
mengeluarkan terjemahan SIM RI dalam bentuk
surat keterangan dengan persyaratan:

Menunjukan paspor dan visa asli yang
masih berlaku

Menunjukan SIM Indonesia asli yang
masih berlaku

Mengisi dan menandatangani formulir
Surat Keterangan SIM RI

Membayar biaya administrasi sebesar AUD
25 dengan menggunakan money order,
bukan personal cheque/bukan cash,
ditujukan kepada “Indonesian Embassy”.
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Catatan :
Sesuai ketentuan Road Transport Information
terkait Ijin Mengemudi bagi visiting drivers di
ACT sebagai berikut :

Visiting drivers tidak diwajibkan untuk
mendapatkan ACT driver license jika
memiliki International Driving license dan
SIM dari negara asal yang masih berlaku.

Yang termasuk Visiting Driver adalah
orang asing yang berada di ACT yang
bukan permanent resident, yang mencakup
turis, pengusaha, pemegang working
holiday visa, dan mereka yang belajar atau
bekerja sementara di ACT dan akan
kembali
ke
negara
asal
setelah
menyelesaikan studi atau pekerjaannya.

SIM dari negara asal harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh KBRI, KJRI
atau NAATI (penerjemah tersumpah
Australia)
*Harap diperhatikan bahwa ketentuan
mengemudi bagi orang asing di setiap
negara bagian di Australia berbeda-beda
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SURAT KETERANGAN MEMBAWA BARANG
PINDAHAN (VIA CARGO)
Bagi
pelajar/mahasiswa
yang
telah
menyelesaikan sekolah/ tugas belajar di
Australia, dapat mengajukan pembuatan surat
keterangan membawa barang bekas pakai
pindahan dengan cargo kepada KBRI
Canberra.
Persyaratan:

Menunjukan paspor dan visa asli yang
masih berlaku

Menyerahkan surat pernyataan membawa
barang bekas pakai pindahan yang
ditandatangani

Mengisi formulir lapor kepulangan

Menyerahkan dokumen yang menyatakan
telah selesai melaksanakan tugas belajar
(contoh: surat dari universitas, surat dari
instansi terkait di Indonesia/Australia, dll)

Menyerahkan daftar barang yang akan
dikirim dengan disertai kop cargo dan
ditandatangani

Biaya administrasi sebesar AUD 25
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dengan menggunakan money order, bukan
personal cheque/ bukan cash, ditujukan
kepada “Indonesian Embassy”.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea
Masuk
Atas
Impor
Barang
Pindahan,
pembebasan bea masuk atas barang pindahan
diberikan kepada:

PNS, anggota TNI atau Polri dengan
kriteria: 1) menjalankan tugas ke luar
negeri paling singkat 1 (satu) tahun,
dengan atau tanpa keluarga, yang
dibuktikan
dengan
surat
keputusan
penempatan ke luar negeri dan surat
keputusan penarikan kembali ke Indonesia
dari instansi yang bersangkutan; dan 2)
menjalankan tugas belajar di luar negeri
paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau
tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan
surat keterangan belajar di luar negeri dari
instansi yang bersangkutan.

Pelajar, mahasiswa, atau orang yang
belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu)
tahun
yang
dibuktikan
dengan
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suratketerangan telah selesai belajar.
Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan
pada perwakilan Indonesia di luar negeri
paling singkat 1 (satu) tahun secara terus
menerus, berdasarkan perjanjian kerja
dengan Departemen Luar Negeri yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari
Perwakilan RI tempat bekerja dan surat
perjanjian kerja dengan Departemen Luar
Negeri.
WNI yang karena pekerjaannya pindah dan
berdiam di luar negeri paling singkat 1
(satu) tahun secara terus menerus, yang
dibuktikan dengan surat keterangan pindah
dan
rincian
barang
yang
telah
ditandasahkan oleh Perwakilan RI di
negara yang bersangkutan.
WNA yang karena pekerjaannya pindah ke
dalam daerah pabean Indonesia bersama
keluarganya setelah mendapatkan : 1) izin
menetap
sementara
dari
Direktorat
Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan
Kartu Izin Menetap Sementara paling
singkat 1 (satu) tahun; dan 2) izin kerja
sementara
dari
departemen
yang
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membidangi tenaga kerja yang dibuktikan
dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing
Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.
Catatan mengenai Barang Pindahan:

Barang pindahan harus tiba bersama-sama
pemilik yang bersangkutan atau paling
lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum
pemilik barang yang bersangkutan tiba di
Indonesia.

Barang pindahan yang bersangkutan tidak
boleh merupakan barang yang oleh
Pemerintah Indonesia dinyatakan sebagai
barang yang dilarang dimasukkan ke
wilayah Indonesia.

Diplomat atau Pejabat Negara atau
Pegawai Negara Sipil atau Mahasiswa
yang masih bertugas atau berdinas atau
tinggal
di
luar
negeri
kemudian
menjalankan cuti atau liburan di Indonesia,
tidak berhak atas barang pindahan.

Mahasiswa atau Pelajar atau Tenaga Kerja
Indonesia atau Anak buah Kapal atau
Warga negara Indonesia lainnya yang
bertempat tinggal atau bertugas di luar
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negeri kurang dari satu tahun tidak berhak
memperoleh kemudahan atas barang
pindahan.
Surat
keterangan
ini
tidak
berfungsi sebagai surat jaminan
bebas bea untuk mengeluarkan
barang

LEGALISASI DOKUMEN RI DAN DOKUMEN
AUSTRALIA
Legalisasi merupakan tindakan pengesahan
tanda tangan seseorang pejabat terhadap
suatu dokumen sehingga tidak dapat diartikan
sebagai persetujuan atau jaminan terhadap isi
dokumen. Tujuannya adalah untuk memberikan
konfirmasi kepastian bagi institusi nasional RI
tentang
kebenaran
adanya
penerbitan/
pembuatan suatu dokumen asing oleh pejabat
berwenang atau surat yang dibuat oleh WNI
yang berada di wilayah akreaditasi KBRI
Canberra.
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Dokumen yang dapat dilegalisasi adalah:

Akte pencatatan sipil (akte kelahiran,
kematian,
perkawinan,
perceraian,
pengangkatan anak)

Surat kuasa

Dokumen-dokumen bisnis yang akan
digunakan di Indonesia
Persyaratan surat kuasa (hanya berlaku bagi
WNI):

Dokumen surat kuasa yang asli dan
dibubuhkan tanda tangan di depan petugas
KBRI Canberra. Tanda tangan dilakukan di
atas materai.

Membawa paspor RI asli dan visa yang
masih berlaku

Biaya administrasi sebesar AUD 35
dengan menggunakan money order, bukan
personal cheque/bukan cash, ditujukan
kepada “Indonesian Embassy”.
Sedangkan untuk mengajukan legalisasi
terhadap dokumen yang dikeluarkan pihak
berwenang Australia untuk digunakan di
Indonesia, persyaratannya adalah:
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Naskas asli atau fotokopi dokumen yang
akan dilegalisir
Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia
oleh penerjemah tersumpah
Dilegalisir oleh notaris setempat
Dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri
(DFAT) Australia
Biaya administrasi:
o certificate of origin AUD 175
o surat kuasa daganng AUD 125
o surat perjanjian dagang AUD 125
o akte pencatatan sipil dan dokumen
lainnya AUD 35

SURAT
KETERANGAN
KELAHIRAN,
KEMATIAN, PERKAWINAN, PERCERAIAN,
DAN AKTE CATATAN SIPIL LAINNYA
Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa
penting kependudukan yang terjadi terhadap
WNI yang berada di luar negeri harus
dilaporkan kepada Pemerintah RI melalui
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Perwakilan RI. Peristiwa penting tersebut
antara lain meliputi kelahiran, kematian,
perkawinan dan perceraian yang dicatat dalam
suatu akte catatan sipil.
Persyaratan:

Menunjukkan paspor RI dan visa asli yang
masih berlaku (untuk kutipan akte
kelahiran, harap juga menunjukkan paspor
dan visa kedua orang tua yang masih
berlaku, dan akte perkawinan kedua orang
tua)

Setelah kembali ke Indonesia, WNI yang
lahir di luar negeri wajib melapor pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di
tempat domisili orangtuanya dengan
membawa surat bukti pencatatan kelahiran
WNI dari luar negeri, selambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah kepulangan ke
Indonesia untuk dapat diakui oleh hukum
Indonesia.

Menunjukan akte catatan sipil asli yang
dikeluarkan oleh pihak berwenang di
Australia

Pas foto anak (2 lembar)

21 | P a g e






Mengisi dan menandatangani formulir
permohonan
Membayar biaya administrasi sebesar
AUD 25 untuk surat keterangan kelahiran,
perkawinan,
perceraian
dengan
menggunakan
money
order,
bukan
personal cheque/ bukan cash, ditujukan
kepada “Indonesian Embassy”.
Untuk surat keterangan kematian GRATIS.

Khusus untuk surat keterangan kematian dalam
rangka pemulangan ke Indonesia, selain
menyertakan akte kematian yang dikeluarkan
oleh pihak berwenang setempat, juga
menyertakan surat keterangan dari rumah sakit
atau rumah duka yang menerangkan bahwa
jenazah bebas dari penyakit menular serta
telah diformalin.
Untuk jenazah yang telah dikremasi maka
menyertakan surat keterangan dari rumah duka
yang menyatakan jenazah telah dikremasi dan
abunya tersimpan dalam kontainer khusus.
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PENAMBAHAN/ PERUBAHAN NAMA
Untuk perubahan nama pada paspor RI
terdapat tambahan persyaratan, yaitu:

Fotokopi surat keputusan Pengadilan di
Indonesia

Fotokopi sertifikat perubahan nama dari
kantor catatan sipil setempat di Indonesia
Untuk penambahan nama belakang suami/istri
atau orang tua pada paspor RI (pada halaman
pengesahan / endorsement), dengan tidak
merubah nama, dapat langsung dilakukan
dengan membawa paspor asli dan visa yang
masih berlaku, dengan disertai akte kelahiran
dan/atau akte perkawinan.
Bagi pemohon penambahan nama suami/
istri di mana salinan akte perkawinan bukan
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia,
wajib dibuatkan surat ganti nama oleh kantor
catatan sipil setempat dan wajib dilegalisasi
oleh Kementerian Luar Negeri setempat
(DFAT) dan dilegalisasi oleh KBRI Canberra
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PERPANJANGAN PASPOR DINAS /
DIPLOMTIK RI
Pemegang paspor dinas dan diplomatik RI tidak
dapat lagi mengajukan perpanjangan paspor
dinas/diplomatik di KBRI Canberra mengingat
batas waktu pemberlakuan Non Machine
Readable Travel Documents (MRTD) akan
berakhir pada tanggal 24 November 2015,
sehingga perpanjangan paspor dengan cap
basah tidak diterima dan tidak sesuai dengan
standar International Civil Aviation Organization
(ICAO).
Bagi pemegang paspor dinas/diplomatik yang
masa berlakunya akan segera berakhir, dapat
datang langsung ke Kementerian Luar Negeri,
Jakarta, untuk melakukan penggantian paspor.
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SURAT KETERANGAN EXIT PERMIT
Bagi pemegang paspor dinas/diplomatik RI
yang sedang melaksanakan tugas belajar atau
tugas lainnya di Australia, dan akan melakukan
kunjungan ke Indonesia untuk kemudian
kembali ke Australia, disarankan untuk
mengajukan surat keterangan pembuatan exit
permit, untuk kemudian disampaikan ke
Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
Persyaratan:

Menunjukan paspor RI dan visa asli yang
masih berlaku

Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat
Negara terkait tugas belajar yang
bersangkutan

Mengisi dan menandatangani formulir
permintaan surat keterangan exit permit

Surat keterangan exit permit GRATIS
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PERLINDUNGAN WNIDAN BHI
Sesuai amanat UUD 45 dan UU No. 37 tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri, KBRI
secara
konsisten
menjalankan
fungsi
pengayoman serta perlindungan terhadap
Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan
Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang
mengalami permasalahan hukum dengan tetap
memperhatikan ketentuan hukum nasional
setempat serta hukum dan kebiasaan
internasional.
Adapun bukti WNI ditunjukkan melalui kartu
identitas, utamanya Paspor RI yang masih
berlaku dengan visa yang masih berlaku, dan
BHI ditunjukkan dengan akta pendirian terdaftar
pada Pemerintah Indonesia.
Mengingat adanya perbedaaan budaya dan
sistem hukum antara Indonesia dan Australia,
KBRI menghimbau para WNI agar selain
memperhatikan ketentuan hukum nasional
Indonesia juga memperhatikan budaya dan
sistem hukum setempat guna menghindarkan
permasalahan yang mungkin terjadi.
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Sejumlah perlindungan yang diberikan kepada
WNI/BHI adalah sebagai berikut:







WNI/BHI yang menghadapi permasalahan
hukum dan belum mendapatkan bantuan
pendampingan hukum;
WNI terlantar;
Tertimpa bencana alam;
Menjadi korban tindak pidana kejahatan;
Berada di tahanan sebagai pelaku tindak
pidana kejahatan.

Bentuk bantuan yang dapat diberikan KBRI
antara lain berupa:






Melakukan
pendampingan
terhadap
WNI/BHI yang menghadapi permasalahan
hukum;
Memberikan bantuan makanan, obatobatan, perangkat beribadah, buku,
majalah, kepada WNI yang ditahan;
Memberikan bantuan administrasi dengan
mengeluarkan dokumen perjalanan, surat
keterangan, pengesahan atas dokumen
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yang dimiliki oleh WNI sesuai dengan
ketentuan hukum Indonesia yang berlaku;
Membantu biaya pemulangan WNI yang
terlantar jika WNI tersebut tidak mampu
membiayai sendiri biaya pemulangan dan
tidak memiliki keluarga yang dapat
membantu karena kondisi keuangan.
Dalam hal ini WNI tersebut perlu
melampirkan surat keterangan tidak
mampu dari keluarga serta kelurahan atau
kecamatan tempat tinggalnya;
Membantu WNI yang menjadi korban
kejahatan atau kekerasan untuk membuat
laporan kepada kepolisian setempat

Sesuai ketentuan hukum internasional serta
ketentuan peraturan perundangan nasional RI,
KBRI tidak memberikan bantuan terhadap halhal sebagaimana disebutkan di bawah ini,
kecuali jika terdapat pertimbangan tertentu.
Adapun bantuan yang tidak dapat diberikan
oleh KBRI antara lain:


Membayar berbagai macam tagihan,
seperti tagihan hotel, restoran dan rumah
sakit;
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Memberikan bantuan hukum langsung
(legal opinion) dan ikut campur dalam hal
beracara di pengadilan;
Memberikan informasi pribadi seseorang
kepada pihak yang tidak berhak, tanpa ijin
dari yang bersangkutan.

Dalam menjalankan fungsi perlindungan
tersebut di atas, selain selalu bekerja sama erat
dengan komunitas masyarakat Indonesia di
wilayah Canberra, KBRI juga selalu bekerja
sama erat dengan pihak berwenang di wilayah
Australian Federal Police (AFP), Department of
Immigration and Border Protection (DIBP),
Department of Justice dan Department of
Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan instansi
terkait lainnya. Upaya kerja sama tersebut
utamanya dilakukan guna mendapatkan
informasi
mengenai
WNI/
BHI
yang
memerlukan pertolongan agar KBRI dapat
memberikan perlindungan secara tepat, cepat,
efektif dan efisien.
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Guna memberikan upaya perlindungan secara
cepat, KBRI menghimbau agar WNI/ BHI yang
memerlukan bantuan dan perlindungan segera
menginfomasikan kepada KBRI melalui telepon
atau e-mail sebagai berikut:










Secara online pengaduan kasus dapat
dilakukan melalui website Fungsi Konsuler
pada alamat www.kbri-canberra.org.au
Kotak Pengaduan di Loket Pelayanan
Konsuler
Email : kbri.pengaduan@gmail.com
Phone : (02) 6250 8600
Fax
: (02) 6273 6017 - 6273 3545
Datang langsung ke KBRI Canberra atau
via pos pada alamat: 8 Darwin Avenue,
Yarralumla, ACT 2600 Australia
Untuk Emergency hubungi Hotline pada
nomor: 0450475094

Permintaan informasi selain pengaduan kasus
mohon
disampaikan
melalui
email:
kbri.visa@gmail.com
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DAFTAR PERATURAN


Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
12
Tahun
2006
Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia



Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
23
Tahun
2006
Tentang
Administrasi Kependudukan



Undang-Undang
Republik
Nomor
6
Tahun
2011
Keimigrasian



Keputusan Kepala Perwakilan RI Untuk
Australia
Merangkap
Vanuatu
Keputusan Kepala Perwakilan Republik
Indonesia Nomor 69/A/OT/Keppri/VI/2015
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)

Indonesia
Tentang

Peraturan dimaksud dapat diunduh dari website
www.kbri-canberra.org.au
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