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UU Harmonisasi Perpajakan :

Pengajuan Subjek Pajak
Luar Negeri Bagi
Diaspora Indonesia 

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Rancangan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(RUU HPP) menjadi UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pada

tanggal 29 Oktober 2021 lalu. UU HPP terdiri dari enam

lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan

Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi UU HPP sekaligus

penerapannya terhadap diaspora Indonesia, IDN Global

chapter Oman bekerjasama dengan KBRI Muscat

menggelar webinar yang bertajuk "Program
Pengungkapan Sukarela & UU Harmonisasi
Peraturan Pajak" pada Jumat (21/1) dengan

menghadirkan Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Dian

Anggraeni dan dimoderatori oleh Coordinator Working

Group IDN Global sekaligus diaspora Oman Devi

Femina. 

Profil Diaspora: 
Mark Gerald Eman
Presiden IDN Global
2017-2019 (Hal-6)

Pemanfaatan
Platform Digital INA
Access Oleh
Diaspora  (Hal-3)

Webinar di Kuwait :
Varian Omnicron dan
Pencegahannya
(Hal-5)

Seri PMI : Tips dan
Strategi Sukses PMI
(Hal-12)

https://www.tempo.co/tag/perpajakan
https://www.tempo.co/tag/cukai


Dalam paparannya, Dian Anggraeni

mengatakan untuk menghindari sanksi

keterlambatan pembayaran pajak sebesar

200%, pihak DJP menggelar Program

Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak

untuk melaporkan kewajibannya dalam

kurun waktu 1 Januari - 30 Juni 2022. Proses

pelaporan ini dapat diakses secara online

melalui situs www.djponline.pajak.go.id

atau dapat menunjuk kuasa wajib pajak di

antaranya pasangan, saudara ataupun ipar.

Kendati demikian, Dian menjelaskan

diaspora Indonesia dapat dibebaskan dari

pembayaran pajak khususnya PPh selama

memenuhi syarat untuk mengajukan diri

sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). 

"Berdasarkan UU Cipta Kerja, syarat SPLN

yang harus dipenuhi adalah orang pribadi

yang tidak tinggal di Indonesia, WNA yang

tinggal tidak lebih dari 183 hari selama

setahun, dan WNI yang tinggal di luar

negeri lebih dari 183 hari dengan

memenuhi syarat; berdomisili di luar negeri,

memiliki pusat kegiatan utama dan

bertempat di luar negeri, serta menjadi

subjek pajak ataupun yuridiksi lain di

negara yang ditinggali," ujar Dian. 

Untuk mengajukan SPLN, perlu

melampirkan paspor, surat keterangan

kerja dan bukti domisili di luar negeri.

Namun untuk beberapa negara contohnya

Oman tidak  menerapkan pajak bagi warga,
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sehingga agar diaspora tetap dapat

mengajukan SPLN bisa ditempuh dengan

melampirkan tax of residency dan

berkoordinasi dengan KBRI setempat.

Selain itu, diaspora Indonesia juga memiliki

opsi lain untuk pembebasan pajak dalam

negeri di antaranya dengan mengajukan

Subjek Pajak Non Efektif ke kantor dinas

pajak setempat. 

Dian juga menjelaskan untuk

menyederhanakan administrasi dan

kepentingan nasional, kedepannya akan

dilakukan integrasi basis data

kependudukan dengan sistem administrasi

perpajakan melalui Nomor Induk

Kependudukan (NIK) sebagai NPWP Pribadi

sekaligus sebagai Single Identification
Number (SID). 

Sementara itu, Presiden IDN Global Kartini

Sarsilaningsih dalam sesi tanya jawab

mengusulkan agar dibentuk desk diaspora

Indonesia di Direktorat Jenderal Pajak

untuk memfasilitasi diaspora yang

mengalami kendala perihal perpajakan. Hal

ini mengingat diaspora Indonesia menetap

dan tersebar di seluruh dunia yang

tentunya juga memiliki kompleksitas

peraturan perpajakan yang berbeda. Selain

itu juga perlu dilakukan sosialisasi

terstruktur terutama berkaitan dengan

peraturan pemerintah yang ada

implikasinya terhadap diaspora Indonesia. 

(IDN Global)

APLIKASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

www.djponline.pajak.go.id



Presiden Indonesian Diaspora Network

(IDN) Global Kartini Sarsilaningsih

mengatakan platform INA-Access yang

diluncurkan oleh Ditjen Amerika Eropa

Kementerian Luar Negeri harus diapresiasi

dan perlu dioptimalisasi pemanfaatannya

oleh diaspora Indonesia. 

"Peran paling ideal bagi diaspora tentunya

menjadi counterpart dalam bisnis. Misalnya

menjadi buyer atau importer, menjadi

investor, atau partner bisnis di luar negeri

seperti representative. Namun, diaspora

yang bisa berperan secara ideal tersebut

jumlahnya terbatas. Diperlukan upaya

tambahan agar lebih banyak diaspora

lainnya yang terlibat melalui berbagai

program pemberdayaan diaspora," ujar

Kartini saat memberikan sambutan dalam

acara "Pemanfaatan Platform Ekonomi
Digital INA-ACCESS oleh Diaspora
Indonesia di Amerika dan Eropa" yang

diselenggarakan Ditjen Amerika Eropa

Kemenlu secara virtual pada Kamis (27/1). 

Kartini menambahkan di masa pandemi ini

IDN Global kerap dihubungi Kementerian,

Pemerintah Daerah, swasta dan berbagai

asosiasi untuk berperan dalam peningkatan

ekspor nasional. Dan IDN Global merespon

harapan tersebut dengan mendorong

semangat kewirausahaan dari rekan-rekan

diaspora melalui Working Group IDN Global

bidang Entrepreneurship. 

INA-Access merupakan platform digitalisasi

promosi dan interaksi perdagangan,

pariwisata, dan investasi (TTI) Indonesia

dengan mitra potensial di kawasan

Amerika dan Eropa.  Pameran virtual INA

Access dibuka sepanjang tahun dan tidak

ada pemungutan biaya. (IDN Global)
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PEMANFAATAN PLATFORM
EKONOMI DIGITAL INA ACCESS
UNTUK DIASPORA 



 
 "Saya berharap

hadirnya ekosistem
Global Halal Hub ini
bisa menjadi awalan

yang baik untuk
menyinergikan

berbagai pihak dan
membawa semakin

banyak produk halal
maupun UMKM halal

Indonesia ke pasar
global

 
 

- Ma'ruf Amin
Wakil Presiden RI

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meluncurkan Global

Halal Hub (GHH) untuk mewujudkan Indonesia sebagai

pusat produsen produk halal dunia pada 2024. Program

tersebut diyakini bisa membawa pelaku usaha mikro kecil

dan menengah (UMKM) menembus pasar global.

Peluncuran dilakukan secara daring dan luring pada Kamis

(27/1). Acara ini diinisiasi oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor

(PDEkspor) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

Syariah (KNEKS) serta didukung oleh Indonesian Diaspora

Network (IDN) Global. 

Wapres Ma'ruf Amin mengakui masih banyak masalah yang

dihadapi UMKM di Indonesia, antara lain kualitas yang masih

rendah, sering terbentur masalah pendanaan, hingga

pengemasan yang kurang menarik. Menurut Ma'ruf,

ekosistem Global Halal Hub dapat menjadi jawaban dari

berbagai masalah tersebut karena GHH membantu UMKM

melalui pembinaan, pelatihan, hingga sertifikasi. Wapres

juga mengajak para pihak terkait untuk memperkuat

kolaborasi agar kontribusi ekspor UMKM yang saat ini masih

sekitar 16 persen bisa meningkat signifikan pada tahun 2024.

Sebelumnya, pada Kamis (6/1) lalu telah diselenggarakan

acara “Road to Global Halal Hub” dan terdapat sesi

International Live Shopping melalui 6 negara, yaitu Arab

Saudi, Britania Raya, Jepang, Malaysia, Qatar, dan Selandia

Baru. Dimana, beberapa agen di negara-negara tersebut

merupakan perusahaan yang dimiliki oleh diaspora

Indonesia. (IDN Global)

PELUNCURAN GLOBAL HALAL HUB UNTUK EKSPOR UMKM
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Omicron memiliki gejala lebih
ringan dibanding varian Delta.
Meskipun demikian tetap harus

diantisipasi penyebarannya
karena jika yang terpapar

melonjak tajam, otomatis rumah
sakit kembali penuh dan

berimplikasi pada tim medis
yang kewalahan dalam

menanganinya 
 

- Dr. Muhammad Akbar

WEBINAR TENTANG VARIAN
OMICRON DAN
PENCEGAHANNYA DI KUWAIT

Varian Covid-19 terbaru omicron dilaporkan

pertama kali muncul di Afrika Selatan oleh

World Health Organization (WHO) pada 24

November lalu. Kemudian secara cepat

menyebar ke seluruh dunia termasuk

Indonesia. 

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jauh

mengenai varian omicron, IDN Kuwait

bekerjasama dengan PPNI dan PDITT

menyelenggarakan webinar "Mengenal
Varian Omicron dan Pencegahannya"
pada Sabtu (22/1). Adapun pembicara yang

dihadirkan Ketua Bidang Kajian dan

Advokasi Kebijakan Dr. Muhammad Akbar,

Ketua Umum DPP PPNI Dr. Harif Fadhillah

dan Dewan Pengurus PDITT bidang

Pendidikan Dr. Hayatun Naimah. 

Dalam pemaparannya, Dr Muhammad

Akbar mengatakan hingga kini belum

diketahui dengan pasti perbedaan gejala

yang terpapar omicron atau varian lain.

Namun dipastikan varian omicron lebih

mudah menginfeksi orang, termasuk yang

sudah terinfeksi Covid-19 sebelumnya. 

“Para ilmuwan sepakat vaksinasi masih

menjadi pilihan efektif untuk memberikan

perlindungan dan pencegahan terhadap

Covid-19 termasuk varian omicron.

Sementara untuk menangani pasien berat

atau kritis dapat diberikan pengobatan

oksigen, kartikosteroid dan IL-6 receptor

blocker,” ujar Dr. Akbar. 

Dr. Harif dalam presentasinya kembali

mengingatkan upaya mencegah

penyebaran omicron dapat dilakukan

dengan menggunakan masker, menjaga

jarak dan jauhi keramaian serta mencuci

tangan. Selain itu juga tentunya

meningkatkan imun tubuh dengan

menjaga  pola  makan,  menjauhi stres serta
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membatasi aktifitas fisik untuk menjaga

stamina. Ia menambahkan juga masyarakat

perlu melakukan diagnosis dini dan

karantina sebagai upaya untuk

meminimalisir transmisi virus. 

Sementara itu Dr. Hayatun mengatakan

varian omicron memiliki 45-52 mutasi asam

amino sehingga penularan lebih tinggi.

Kendati demikian proses penyebaran dapat

ditekan dengan vaksinasi. Terlebih lagi

dengan hadirnya vaksin booster. Jika

masing-masing individu sudah memiliki

kekebalan melalui vaksinasi, maka akan

membentuk kekebalan kelompok (herd

immunity) sehingga proses penyebaran

Covid-19 dapat ditekan. (IDN Global) 



PROFIL DIASPORA :

 Mark Gerald Eman, yang biasa
dipanggil dengan nama Gerald,
bukanlah sosok yang asing bagi
para diaspora Indonesia. Pada
periode 2017-2019 ia menjabat
sebagai Presiden Indonesia Diaspora
Network Global (IDN Global). Setelah
itu dan hingga kini, ia menjadi
Chairman Board of Advisors IDN
Global. Namun, aktif dalam
organisasi diaspora Indonesia sudah
dilakukannya sejak lama, khususnya
sejak ia bertugas di Myanmar pada
tahun 2002.

Ketika ditanya mengapa ia tertarik

bergabung di IDN Global, padahal sebagai

Managing Director of Japfa Comfeed

Myanmar Pte. Ltd. agenda kerjanya setiap

hari sangat padat, Gerald menjawab, “Karena

tinggal dan bekerja di luar negeri, saya ingin

bergabung dengan komunitas yang dapat

menghubungkan saya dengan tanah air.

Saya memutuskan untuk bergabung dengan

IDN Global, karena merupakan organisasi

dengan jaringan diaspora Indonesia yang

terbesar di seluruh dunia. Melalui IDN Global,

saya ingin turut berkontribusi secara aktif

untuk kemajuan Indonesia”.

Label karir, keorganisasian, dan Myanmar

sangat melekat pada diri Gerald. Bagi Gerald,

Myanmar memberinya banyak sekali

pengalaman dan pembelajaran dalam

hidup. “Yang sangat berkesan selama tinggal

di negara ini adalah saya bisa belajar untuk

bekerja sekaligus berorganisasi. yang

memberikan banyak manfaat. Terlebih saat

saya berada dalam tiga organisasi sekaligus

(pada saat yang sama) yaitu perusahaan

tempat saya bekerja, organisasi masyarakat

Kerukunanan Indonesia Myanmar (KIM), dan

juga IDN Global," ujarnya.
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Gerald menambahkan keadaan ini

mendorongnya untuk tumbuh, baik dalam

pengetahuan, ketrampilan, maupun

kedewasaan untuk mengerti lingkungan

baik di perusahaan mapupun organisasi.

"Pengalaman ini sangat membantu saya,

terutama saat Myanmar mengalami keadaan

tidak stabil dan berhadapan dengan faktor

keamanan yang tidak pasti, karena kondisi

politik dan pandemi," imbuhnya. 

Berkarir di luar negeri tentu bukan hal yang

mudah karena kompetisinya sangatlah ketat,

apalagi untuk dapat sampai di tingkat yang

tidak semua orang dapat mencapainya.

Sebagai seseorang yang memiliki

pengalaman luas dalam hal ini, Gerald

berpendapat bahwa kompetensi yang harus

dimiliki untuk bekerja di luar negeri adalah

memiliki visi dalam berkarir. Visi ini akan

menjadi kekuatan saat kita harus keluar dari

zona nyaman, termasuk menghadapi

tantangan mulai dari persaingan kerja,

kendala bahasa, hingga budaya.  Seperti

halnya yang disampaikan Socrates : smart
people learn from everything and everyone,
average people from their experiences,
stupid people already have the answers,

Orang-orang yang maju justru merekalah

yang mau belajar  dari apapun dan siapapun.

"MARK GERALD EMAN"



Gerald mengatakan meski sibuk dalam

berkarir tidak lantas mengabaikan kegiatan

lainnya seperti berorganisasi dan

memperhatikan keluarga. “Kalau saya

membaginya berdasarkan skala prioritas.

Saya meluangkan waktu banyak untuk

berbicara dengan keluarga. Saya juga

menyisihkan waktu untuk membaca dan

berolahraga secara teratur. Setiap menit itu

sangat berguna. Menurut saya, segala

sesuatu pasti dapat dikerjakan, baik itu

pekerjaan, organisasi, ataupun keluarga.

Yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak

perlu tergesa-gesa untuk memutuskan

sesuatu. Saya pribadi tidak suka untuk

menyelesaikan banyak hal dalam waktu

yang sama. Saya cenderung untuk

melakukan satu hal dalam satu waktu,” ujar

Gerald.

Ketika ditanya mengenai sosok yang paling

berpengaruh dalam hidupnya, Gelard

menjawab: “Peran orangtua sangat

berpengaruh dalam cara berpikir saya

hingga membuat saya bisa sampai di posisi

saat ini. Saya juga sangat beruntung, karena

banyak memiliki mentor yang saya temukan

dari pimpinan di perusahaan dan melalui

organisasi diaspora Indonesia. Seperti Pak

Dubes Ito Sumardi, Pak Dubes Iza Fadri,

Almarhum Dubes Sebastianus Soemarsono,

Ibu Menlu Retno Marsudi, Pak Dino Patti

Djalal, dan rekan di IDN Global yang banyak

memberikan masukan terutama dalam

melaksanakan tugas-tugas", terangnya. 

Berkaitan dengan keorganisasian diaspora

Indonesia, Gerald berpendapat diaspora

Indonesia sudah banyak memberikan

kontribusi terhadap Indonesia melalui

berbagai bidang, sesuai dengan latar

belakang masing-masing. Mulai dari bidang

pendidikan, ilmu pengetahuan dan

teknologi, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Namun, para diaspora Indonesia mayoritas

masih bergerak secara individu dan bersifat

sporadis, sehingga aktifitas yang dilakukan

tidak nampak di permukaan, khususnya

oleh pemerintah Indonesia. 

"Jika kita flashback 10 tahun lalu, istilah

diaspora itu baru dicetuskan dalam

Kongres Diaspora Indonesia pertama kali di

Los Angeles tanggal 6-8 Juli 2012. Namun,

sekarang istilah diaspora sudah tidak asing

lagi di tanah air. Pemerintah sudah mulai

menggandeng diaspora dalam program-

program yang telah dicanangkan untuk

turut berkontribusi. Ini berarti eksistensi

diaspora Indonesia sudah diakui

pemerintah. Kendati demikian, sampai saat

ini pencapaian atau kontribusi riil yang

dilakukan diaspora kebanyakan belum

termonitor pemerintah. Sehingga

diharapkan diaspora Indonesia yang

tergabung di berbagai ormas diaspora

dapat bersinergi untuk menyusun program

besar bersama dan lebih strategis, agar

hasil dan pencapaiannya dapat terarah dan

kontribusinya untuk tanah air juga kian

besar. Di sisi lain, diperlukan juga peran

pemerintah yang lebih proaktif dalam

mendata potensi diaspora Indonesia di

seluruh dunia, agar potensi tersebut dapat

dimaksimalkan untuk membantu program

jangka panjang pemerintah dalam

memajukan Indonesia," tuturnya.

Gerald juga turut berpesan kepada generasi

muda diaspora Indonesia untuk

memaksimalkan potensi diri dan jaga

nama baik Indonesia. "Sebagai representasi

Indonesia di mata dunia, tunjukkan SDM

Indonesia itu berkualitas dan kita adalah

warga kelas dunia”, ucap Gerald mengakhiri

wawancara.
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PEMENUHAN HAM DAN
KEWARGANEGARAAN DI
INDONESIA

Perkawinan campuran dengan warga negara

asing atau yang disebut keluarga perkawinan

campuran kerap diliputi sejumlah persoalan

terkait pemenuhan hak asasi manusia.

"Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

menyebutkan setiap orang berhak atas status

kewarganegaraan. Jadi orang Indonesia harus

dilindungi,” ungkap Ketua Komnas HAM RI

Ahmad Taufan Damanik saat menjadi

pembicara webinar “Kewarganegaraan
Ganda dan Hak Asasi Keluarga Perkawinan
Campuran, dan Urgensi Perubahan UU
No.12/2006 tentang Kewarganegaraan”
yang diselenggarakan LPPSP-FISIP UI bersama

Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Sabtu (15/1).

Sementara itu, narasumber lainnya Guru Besar

FHUI dan Anggota DPD RI Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie mengatakan perlu dilakukan riset

menyeluruh mengenai plus minus

diterapkannya kewarganegaraan ganda.

Upaya ini untuk mencari solusi yang tepat bagi

para pemangku kepentingan baik dalam

mengambil kebijakan maupun regulasi. 

(IDN Global)

PERESMIAN ASOSIASI
PENGUSAHA
INDONESIA DI BELANDA

Sekelompok pengusaha asal

Indonesia di Belanda secara resmi

membentuk Asosiasi Pengusaha

Indonesia (ASPINA). Perkumpulan

ini diharapkan dapat menjadi ajang

kerja sama sekaligus menjadi motor

untuk meningkatkan perdagangan

Indonesia ke Belanda maupun

Eropa. Asosiasi ini diresmikan oleh

Duta Besar Indonesia untuk

Kerajaan Belanda, Mayerfas pada

Kamis (27/1). 

Pembentukan ASPINA Belanda

yang diinisiasi oleh Fungsi Ekonomi

KBRI Den Haag ini merupakan yang

pertama kalinya. Selain di bidang

ekspor impor dan distribusi, para

pengusaha yang tergabung dalam

ASPINA Belanda juga bergerak di

bidang lainnya seperti retail,

hospitality, teknologi, jasa, dan yang

terbesar adalah pemilik restoran

yaitu sekitar 300 orang. 

Di Belanda saat ini terdapat kurang

lebih 15 ribu WNI dan 1,7 juta

diaspora keturunan Indonesia.

Sebagian dari mereka adalah

pengusaha yang terutama

memperdagangkan produk-produk

Indonesia. (IDN Global)
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https://www.tempo.co/tag/belanda
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Divisi Human Capital bersama divisi PMI IDN

Global menggelar pelatihan kelas bahasa Inggris

perdana untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

pada Kamis (13/1) secara daring. Pelatihan ini

menghadirkan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP

Universitas Atma Jaya Yogyakarta RA Vita, Guru

Bahasa Inggris Terlatih Lulusan Universitas Sanata

Dharma Evy Christina, Tutor Bahasa Inggris di

Komunitas Homeschooling Pewaris Bangsa

Naftalia Sastra dan Tim Kurikulum Sekolah Citra

Kasih Jakarta Intan Chahyani. Kelas bahasa

Inggris untuk PMI ini akan digelar rutin hingga

bulan April mendatang. Kemudian kelas akan

dilanjutkan dengan pelatihan di tingkat

intermediate. (IDN Global)

KELAS BAHASA INGGRIS UNTUK PMI

Tempo.co bekerjasama dengan IDN

Global menggelar acara bincang

santai secara virtual Ngopi Sore

bertajuk "Tren Wisata 2022:
Treveling di Masa New Normal"
pada Jumat (14/1) dengan

menghadirkan Traveler Axel

Hadiningrat, Traveler di Paris Ervi

Benezech, dan Senior Corporate

Communication Manager Pegipegi

Busyra Oryza sebagai pembicara.

Acara ini membahas kondisi berikut

regulasi traveling dan pariwisata di

masa pandemi. (IDN Global)

BINCANG SANTAI TENTANG
TRAVELING DI MASA NEW
NORMAL

Dalam rangka

mempererat tali

silaturahmi antar

masyarakat Indonesia di

Myanmar, Kerukunan

Indonesia di Myanmar

(KIM) mengadakan

kegiatan bertema

“Together We Are
Stronger" pada Minggu

(2/1). Acara ini

diselenggarakan di

halaman KBRI Yangon

dan dihadiri oleh lebih

dari 200 orang. 

Duta Besar RI untuk

Republik Uni Myanmar

Iza Fadri dalam

sambutannya berpesan

agar para diaspora

Indonesia tetap tabah

dan tegar serta turut

andil dalam menciptakan

kondisi aman dan

nyaman di lingkungan

sekitar agar tidak ikut

larut dalam kondisi politik

di Myanmar yang hingga

kini belum stabil. (IDN

Myanmar)

ACARA SILATURAHMI DIASPORA DI
MYANMAR
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IDN New South Wales menggelar Annual

General Meeting sekaligus pemilihan

kepengurusan baru periode 2021-2023

pada Jumat (28/1). Acara ini turut dihadiri

Konjen RI di Sydney Vedi Kurnia Buana.

Selain itu juga turut mengundang sejumlah  

perwakilan dari organisasi serta komunitas

di Sydney, termasuk di antaranya

Indonesian Community Council (ICC) NSW.

Hendra Wijaya selaku Presiden sebelumnya

memberikan laporan kegiatan periode

2019-2021 dan telah diterima serta

disepakati oleh seluruh peserta AGM, baik

yang langsung hadir maupun via virtual

meeting. Usai disampaikan laporan

kegiatan, acara dilanjutkan dengan

pemilihan kepengurusan baru yang

dipimpin oleh Abu Rasyid Noer. 

Dari hasil pemilihan tersebut, adapun

susunan pengurus baru 2021-2023 adalah

Salut Muhidin (President), Irwan Utama

(Vice President), Tinny Wijaya (Secretary)

dan Yennie Nazar (Treasurer). Dengan

terpilihnya pengurus yang baru, diharapkan

IDN NSW kedepan lebih sukses dan

kompak dalam menjalankan tugas dan

program-programnya. (IDN NSW)
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Menlu Berharap Aspina
Perkuat Kerjasama

Ekonomi RI-Belanda
 

https://www.antaranews.c

om/berita/2670761/menlu-

berharap-aspina-perkuat-

kerja-sama-ekonomi-ri-

belanda

 

BELANDA

3 Langkah Upaya Untuk
Mempopulerkan Bahasa

Indonesia di Australia
 

https://republika.co.id/berita

/r64azb414/3-langkah-

populerkan-bahasa-

indonesia-di-australia

AUSTRALIA

Warga Diaspora Memohon
Kelonggaran Aturan

Karantina
 

https://www.tempo.co/abc/7

260/warga-diaspora-

memohon-kelonggaran-

aturan-karantina-indonesia-

di-pandemi-covid-19

JERMAN

PELANTIKAN PENGURUS BARU
IDN NEW SOUTH WALES

https://dunia.tempo.co/read/1533401/kbri-manila-promosi-produk-indonesia-di-filipina
https://www.kompas.com/global/read/2021/11/15/175539470/peringati-hari-pahlawan-masyarakat-dan-diaspora-indonesia-ziarah-ke-makam
https://dunia.tempo.co/read/1527995/diaspora-indonesia-ikut-andil-promosikan-umkm-tanah-air-di-mesir


Happy lunar
new year

@diasporari Diaspora Indonesia Diaspora RI www.diasporaindonesia.org



Kami ingin mendengar masukan

Anda. Kritik, saran, serta

pengiriman artikel mengenai

diaspora Indonesia untuk edisi

berikut silakan e-mail ke:

sekretariat@diasporaindonesia.org

Newsletter Kabar Diaspora juga

dapat diakses di :

www.diasporaindonesia.org

Divisi PMI IDN-Global kembali menyelenggarakan

webinar mengundang Direktur Perlindungan dan

Pemberdayaan dan Direktur Penempatan

Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI

Devriel Sogia, CEO-Founder Hamaren Group

Usman Naito, wakil dari Migrant Care Siti Badriyah,

dan calon PMI Abid Jabar Kelana sebagai

narasumber dan Wistamika Wangka (IDN Hong

Kong – Macau) sebagai moderator. Acara tersebut

dibuka oleh Presiden IDN-Global Kartini

Sarsilaningsih.

Dalam webinar dijelaskan bahwa pemerintah

Indonesia telah melakukan perubahan besar, di

antaranya: mengganti terminologi Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia

(PMI) dan mengubah peraturan dari UU 39/2004

ke UU 18/2017. Sebagai dampak dari perubahan

peraturan, Badan Nasional Penempatan dan

Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI bertugas

memberikan jaminan pelindungan sosial, hukum,

dan ekonomi. 

Saat ini, pemerintah Indonesia berfokus pada

program G-to-G. Pemerintah Indonesia berharap

agar setiap calon PMI dan yang sudah menjadi

PMI selalu mengikuti prosedur, membekali diri

dengan informasi hukum dan kompetensi yang

diperlukan, mengetahui budaya, etika

bermasyarakat, dan aturan di negara penempatan.
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TIPS DAN STRATEGI 
MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG SUKSES 

Webinar Seri PMI :


