
 
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 

SEOUL 

 

PEMBERITAHUAN MENGENAI PENGGANTIAN  

PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS REPUBLIK INDONESIA 
  

Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada seluruh WNI pemegang paspor diplomatik 

dan dinas Republik Indonesia yang sedang berada di Korea Selatan bahwa sesuai dengan 

peraturan International Civil Aviation Organization (ICAO), Chicago Convention Annex 9, 

standard 3.10.1 maka terhitung mulai tanggal 24 November 2015 seluruh paspor yang beredar 

harus sesuai dengan ketentuan ICAO yaitu paspor MRTD (Machine Readable Travel Document). 

 

Sebagai dampak dari ketentuan ini, maka mulai tanggal 24 November 2015, paspor non-MRTD 

dan paspor desain lama dengan perpanjangan menggunakan stempel basah, tidak akan diakui 

di semua tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri RI akan melakukan 

penggantian terhadap paspor diplomatik dan dinas desain lama yang masih beredar dengan 

paspor desain baru yang sesuai dengan ketentuan ICAO dimaksud. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan dan kerjasama  kepada seluruh 

pemegang paspor diplomatik dan dinas RI dengan desain lama yang berada di Korea Selatan, 

termasuk pejabat dan staf KBRI Seoul beserta keluarga, pejabat dan mahasiswa yang sedang 

tugas belajar, dan pejabat lain yang sedang berdinas di Korea Selatan hingga melebihi tanggal 

24 November 2015, untuk mengisi dan mengirimkan beberapa persyaratan sebagai berikut : 

1. Mengisi formulir yang telah disediakan  

2. Mengirimkan copy paspor lama 

3. Mengirimkan softcopy foto terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang putih dengan PSL lengkap 

4. Mengirimkan copy Alien Registration Card/Visa 

5. Surat Tugas dan Keterangan lain yang menjelaskan masa dinas maupun masa tugas belajar 

 

Berkas tersebut di atas diharapkan dapat diterima oleh KBRI Seoul paling lambat tanggal 31 Juli 

2015 melalui email: konsulerkbriseoul@gmail.com dan rizahw1970@gmail.com guna 

diteruskan ke Kemlu untuk pembuatan paspor yang baru. Mengingat banyaknya permohonan 

paspor baru, maka proses penggantian akan memakan waktu sekitar satu bulan. 

 

Terima kasih untuk perhatiannya dan apabila memerlukan keterangan lebih lanjut, silahkan 

menghubungi Fungsi Konsuler KBRI Seoul melalui : 

 

E-mail  : konsulerkbriseoul@gmail.com, rizahw1970@gmail.com  

Telepon : 02-7835676-7, 7830715 
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