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Technolink 2021 :

Diaspora Indonesia
Dorong IKM Naik Kelas

Dalam rangka meningkatkan Percepatan Ekonomi

Nasional (PEN) dengan memberdayakan Industri Kecil

Menengah (IKM), Indonesian Diaspora Network (IDN)

Global turut berpartisipasi aktif mendukung kegiatan

bertajuk “Technolink : Solo Bergerak Untuk
Indonesia Tangguh” yang diselenggarakan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta. Acara

Technolink digelar pada 27-28 Oktober secara luring

dan daring. 

Adapun implementasi acara Technolink adalah dengan

mendekatkan akses modal atau keuangan berikut

perbankan dan atau lembaga keuangan lain baik

konvensional maupun online terhadap para IKM,

membuka akses pasar atau pemasaran regional,

nasional dan luar negeri, mengembangkan

penggunaan “Cashless” melalui QRIS (Quick Response

Code Indonesia Standard) dan E-Wallet, serta

menyediakan akses perijinan melalui klinik ekspor. 

Opini Diaspora: 
Cerita Inspiratif IDN
Taiwan Gelar Festival
Batik (Hal-5)

Technolink : Solo
Bergerak Untuk
Indonesia Tangguh
(Hal-1)

Webinar IDN Victoria
Tentang Indonesia-

Australia (Hal-3)

Peran Diaspora Dalam
Visi Pembangunan
Indonesia 2030 

(Hal-4)



Kegiatan ini diikuti sekitar 200 IKM se-

SoloRaya dan menghadirkan beragam

kegiatan. Di antaranya sesi business

matching, klinik ekspor, talkshow tematik,

serta live shopping. Pada sesi live shopping,

para pelaku IKM bertransaksi secara

langsung melalui aplikasi zoom dengan

para importir yang di antaranya merupakan

diaspora Indonesia di luar negeri. Melalui

acara ini diharapkan IKM se-SoloRaya juga

dapat memperluas jaringan pemasarannya

hingga ke luar negeri serta termotivasi

untuk melakukan ekspor. 

“Kami turut senang IKM di Indonesia

khususnya Solo mendapat perhatian dari

pemerintah agar usaha yang dijalankan

berkembang dan mengikuti trend.

Kedepannya kami optimis selaku diaspora

dapat mendukung akses pemasaran

terhadap IKM yang merambah pasar

ekspor. Pesan saya bagi para pengusaha

ekspor agar memperhatikan kualitas dan

kreatifitas karena produk Anda turut

membawa nama Indonesia,” ujar Presiden

IDN Global Kartini Sarsilaningsih saat

menyampaikan sambutannya dalam acara

Technolink. 

Pada sesi live shopping yang berlangsung 2

(dua) hari, diaspora Indonesia dari berbagai

negara, termasuk di antaranya anggota

Executive Board IDN Global, turut

berbelanja produk IKM yang dipamerkan

dan dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok

yakni fashion, kriya dan kuliner. Adapun

diaspora yang berbelanja berasal dari

negara Singapura, Taiwan, Filipina, Jepang,

Brunei Darussalam, Oman, Qatar serta AS. 

Dalam sesi talkshow tematik, Technolink

turut menghadirkan sejumlah pembicara

di antaranya Wakil Menteri Perdagangan

Jerry Sambuaga, Walikota Surakarta Gibran

Rakabuming, Sekretaris Direktorat Jenderal

Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA)

Sri Yunianti serta Kepala Kantor Bea Cukai

Surakarta Budi Santoso.  (IDN Global)
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IDN Victoria menggelar diskusi interaktif

bertajuk “When Merdeka Came to
Australia” pada Sabtu (23/10) dengan

menghadirkan sejumlah narasumber di

antaranya Member of Royal Australian

Historical Society Initiator Black Armada

Exhibition Anthony Liem, Guru Besar

Antropologi Universitas Indonesia

sekaligus Putri Proklamator Indonesia,

Bung Hatta yakni Meutia Farida Hatta,

Founder Gerakan Revolusi Pemuda

(GARUDA) R.M.E Tjokrosantoso dan

dimoderatori oleh Vice President IDN

Victoria Devi Shanty. Sebelum webinar

dimulai, Konsulat Jenderal RI di Victoria

dan Tasmania Kuncoro Giri Waseso

menyampaikan kata sambutannya. 

Webinar ini mengupas hubungan

Indonesia dan Australia yang telah

dibangun dan terjalin sejak lama. Bahkan

semenjak proklamasi diumumkan

melalui siaran radio, dimana Indonesia

meminta dukungan terhadap negara lain

atas kemerdekaan Indonesia.

Dan Australia adalah negara asing

pertama yang mendukung kemerdekaan

RI. Tjokrosantoso mengatakan hal ini

terlihat saat Presiden Sukarno beserta

istrinya Fatmawati menerima Menteri Luar

Negeri Australia PC Spender pada 3

Januari 1950. 

“Usai kemerdekaan diproklamasikan,

Belanda menilai Bung Karno melakukan

aksi pemberontakan. Sehingga pada

pertengahan tahun 1947 Indonesia terus

melakukan demonstrasi dan mendapat

dukungan dari Australia. Bahkan dimuat

di koran Sydney Morning Herald pada 26

Juli 1947,” ujar Tjokrosantoso. 

“When Merdeka Came to Australia”

merupakan webinar seri pertama dan

rencananya akan diselenggarakan setiap

bulan hingga diselenggarakannya

pameran Indonesia-Australia yang

rencananya akan berlangsung April-Mei

2022 di Melbourne dan Bali. 

(IW/ IDN Victoria)

WEBINAR DUKUNGAN AUSTRALIA TERHADAP PROKLAMASI
KEMERDEKAAN RI
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 Berdayakan diri dan
lingkungan luas untuk

menciptakan dan
menjaga kedamaian
yang berkelanjutan.
Perbedaan identitas

bukan untuk
dipertentangkan,

tetapi untuk
dirayakan karena

memang perbedaan
itu sebuah

keniscayaan
 
 
 

- Kartini
Sarsilaningsih

Indonesia Student Association for International Studies

(ISAFIS) kembali menggelar acara tahunan Jakarta Youth

Summit pada Sabtu (23/10) dengan tema “Diverse Identity
in the Globalized World : Fostering Peach Through
Understanding, Tolerance, and Respect.” Dalam acara ini,

sejumlah pembicara yang hadir di antaranya Executive

Director of Yayasan Plan International Indonesia Dini

Widiastuti, Catholic Priest of Jakarta Archdiocese Antonius

Yakin Cipta Mulya, Anggota DPR-RI Putri Anetta Komarudin

dan dimoderatori oleh presenter televisi Andini Effendi. 

Identitas di era modern saat ini dinilai kompleks jika

dikaitkan dengan dinamika dunia. Melalui Jakarta Youth

Summit, pembahasan utama menekankan pada 3 (tiga)

subtopik yang dinilai penting dalam konsep identitas di

dunia global, yakni Gender, Ras, dan Agama.

Dalam sambutannya Presiden IDN Gobal Kartini

Sarsilaningsih mengatakan Identitas manusia sebagai

individu dan kelompok memang berbeda. Permasalahan

identitas di dunia, seperti gender, ras dan agama, masih

berulang terjadi walau peradaban manusia telah sangat

maju saat ini. Agar  generasi muda mampu menciptakan

dunia yang damai, Kartini berpesan  maka perlu dimulai dari

diri sendiri dan kemudian lebih meluas lagi. Sadari

permasalahan dan solusinya (awareness), libatkan diri dalam

penanganannya dan ajak masyarakat untuk aktif terlibat

dalam menciptakan solusi (engagement). (IDN Global)

MENCIPTAKAN TOLERANSI DALAM KEBERAGAMAN IDENTITAS
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Berbicara Visi 2030, tentunya
diaspora merupakan human capital
dan juga social capital bangsa yang

dapat melakukan berbagai
diplomasi di bidang ekonomi,

budaya dan lain-lain. Namun kami
tidak dapat bergerak sendiri dan

perlu berkolaborasi dengan
pengampu kepentingan lainnya,

baik itu dengan lembaga
pemerintah atau non-pemerintah

 
- Kartini Sarsilaningsih

PERAN DIASPORA UNTUK VISI
PEMBANGUNAN INDONESIA
2030

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus

Chairman Board of Trustee IDN Global Dino

Patti Djalal mengatakan ada 4 (empat)

aspek yang harus diupayakan agar Diaspora

Indonesia dapat berperan aktif terhadap

pembangunan Indonesia. Aspek-aspek

tersebut adalah aspek mindset, aspek

sinergi, aspek politik, dan realisasi Badan

Nasional Diaspora. 

“Dari aspek mindset, dulu diaspora tidak

masuk radar dan justru dicurigai. Namun

sekarang diakui bahkan ada beberapa sosok

yang dikagumi publik tanah air. Namun

masih ada perdebatan tentang stigma

diaspora terutama yang sudah menjadi

warga negara asing dianggap kurang

nasionalis. Stigma itu menjadikan isu Dwi

Kewarganegaraan menjadi sensitif. Padahal

jika kita bandingkan potensi diaspora lebih

besar daripada isu resikonya,” ujar Dino saat

menjadi pembicara dalam dialog bertajuk

"Understanding Diaspora Grassroots

Perspectives: Challenges and Opportunities"

pada Jumat (8/10). Sesi ini merupakan

rangkaian kegiatan seminar "Virtual Multi-
Stakeholders Dialogue on 2030 Visions
for Diaspora Engagement” yang

diselenggarakan  dua (2) hari yakni 7-8

Oktober 2021 secara hibrid bagi pembicara,

namun bagi peserta hanya dapat mengikuti

secara virtual. 

Sementara itu Presiden IDN Global Kartini

Sarsilaningsih mengatakan IDN Global

menerapkan esensi gerakan grassroot pada

tiga (3) hal yakni awareness, engagement

dan empowerment baik secara internal,

sesama diaspora maupun eksternal

terhadap stakeholder lainnya. Hal ini ia

ungkapkan saat berbicara di sesi  bertajuk

"Collaborative Action Plan Towards 2030

Visions for Diaspora Engagement in

Indonesia's Development". 
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Platform Dialog Collective Leadership

Specialists Indonesia (CLSI) sebagai

penyelenggara acara adalah sekumpulan

perwakilan dari berbagai pengampu

kepentingan untuk isu Diaspora, baik

Lembaga pemerintahan, swasta, LSM, dan

Komunitas Diaspora itu sendiri.  CLSI

sebagai Platform Dialog Multipihak ini

diharapkan ke depannya dapat

memfasilitasi berbagai dialog dan

kolaborasi berkelanjutan yang menuju

kepada rekomendasi pembuatan kebijakan

atau solusi, terkhusus namun tidak terbatas,

yang berkaitan dengan isu Diaspora. 

(IDN Global)



CERITA INSPIRATIF : 
IDN TAIWAN SUKSES MENGGELAR FESTIVAL BATIK DI TAIWAN

OPINI DIASPORA
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Oleh : Evi Siregar

Para diaspora Indonesia di Taiwan kembali

mengibarkan bendera merah putih. Mereka

baru saja menyelenggarakan Festival Batik

dan Ikat 2021 di Museum Nasional Taiwan

(Nanmen Branch). Festival ini merupakan

festival yang kelima sejak diusung pada

tahun 2017. Acara tersebut dihadiri Wakil

Menteri Kebudayaan Taiwan dan beberapa

perwakilan negara asing.

Oleh karena kesuksesan IDN Taiwan dalam

penyelenggaran festival batik selama lima

tahun berturut-turut, dua dari mereka,

Kartika Dewi dan Linda Tjindawati Arifin,

diminta menjadi konsultan museum-

museum. Tambahan lagi, pada tahun ini

untuk pertama kalinya IDN Taiwan

diundang berpartisipasi dalam Bulan

Indonesia, yang diselenggarakan National

Palace Museum (Southern Branch). Ini

suatu prestasi yang luar biasa. Bagaimana

IDN Taiwan sampai bisa dipercaya

museum-museum besar di Taiwan?

“Pemerintah Taiwan dan LSM di sini selalu

mendukung kegiatan warga asing dalam

memperkenalkan kebudayaan mereka. Ada

satu kebijakan pemerintah yang namanya

New South-bound Policy, yang mendorong

warganya  untuk  lebih  mengenal  negara-

negara asing. Saya melihat Kementerian

Kebudayaan Taiwan melalui Museum

Nasional Taiwan sangat mendukung

kebijakan tersebut. Dan kesempatan Ini

harus dimanfaatkan.” Demikian penjelasan

Kartika Dewi.

Bagaimana muncul ide membuat festival

batik? Ketika IDN Taiwan menggelar acara

“Afternoon with Angklung” di Taipei Fine Art

Museum, para diaspora Indonesia datang

dengan memakai batik yang coraknya

beragam dan indah. Kebetulan salah satu

yang hadir adalah perwakilan dari Museum

Nasional Taiwan. Ia sangat terkesan dengan

batik-batik yang dikenakan. Melihat

antusias perwakilan dari Museum Nasional

Taiwan itu, Kartika Dewi, yang memimpin

acara tersebut, langsung menawarkan

kerjasama membuat festival batik.

Pucuk dicinta, ulam tiba. Ternyata National

Taiwan Museum bersedia menjadi partner

IDN Taiwan untuk penyelenggaraan sebuah

festival batik. Dan hanya dalam waktu 2

(dua) minggu persiapan (agar bersamaan

dengan Hari Batik Nasional), akhirnya

tonggak bersejarah itu terpasang. Meskipun

dukungan (termasuk dana) yang mereka

terima  kecil,  yang  terbatas   pada  tempat
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dan sarana pendukung lain, mereka tetap

mengerjakannya dengan sepenuh hati. 

“Ini merupakan hasil brainstorming panitia,

yang bekerja keras tanpa memikirkan

imbalan apapun, untuk melahirkan sesuatu

yang baru. Kami hanya punya ide dan

tenaga,” kata Kartika Dewi.

Merasa puas dengan hasil kerja IDN Taiwan,

pihak museum memberikan kesempatan

untuk menyelenggarakan festival batik dari

tahun ke tahun. Tempat penyelenggaraan

pun lebih baik dan dana yang diberikan

juga lebih besar. Maka dibuatlah tema-

tema berbeda: Festival Batik (2017), Festival

Batik dan Tenun (2018), Festival Batik dan

Jumputan (2019), Festival Batik dan Lurik

(2020), dan Festival Batik dan Ikat (2021). 

“Bagi IDN Taiwan, ini merupakan sebuah

stepping-stone untuk lebih memperbaiki

kekurangan dalam penyelenggaraan 

sebelumnya, dan membuat kami lebih

berani mengundang lebih banyak diaspora

Indonesia untuk meramaikan acara,

terutama mengajak orang-orang yang

berbakat untuk menyumbangkan acara.”

“Kami membangun kerjasama yang baik

dengan Museum Nasional Taiwan. Kami

berusaha memberikan dan menampilkan

yang terbaik pada setiap festival batik.

Animo masyarakat yang begitu besar

membuktikan bahwa acara kami sangat

ditunggu-tunggu, dan tentu kami tidak

ingin mengecewakan mereka.” 

“Ternyata, kalau kita bersatu, kita bisa

membuat dan menyelenggarakan sesuatu

yang besar. Kegiatan ini bukan semata

promosi kebudayaan, tetapi warisan yang

harus diteruskan kepada anak cucu kita

yang hidup di luar negeri. Mereka harus

diikutsertakan secara aktif,” ungkap Kartika

Dewi menutup pembicaraan. 

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA
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IDN Chapter Australia
Ikut Merasa Memiliki

OpenSID
 

https://opendesa.id/idn-

chapter-australia-ikut-

merasa-memiliki-opensid/

 

AUSTRALIA

Kemendag Ajak UKM
Manfaatkan Program Untuk

Ekspor
 

https://pressrelease.kontan.co.id/

release/kemendag-ajak-ukm-

manfaatkan-program-

kemendag-untuk-menggiatkan-

ekspor?page=all

INDONESIA

Taiwan's Indonesian
community celebrates

Batik Day in Taipei

https://focustaiwan.tw/cult

ure/202110030015

TAIWAN



Dalam pemaparannya,

Iwan Sunito berbagi

pengalaman seputar

bangkit dari kegagalan dan  

memperjuangkan

mimpinya. Di samping

menyampaikan usaha dan

etos kerja, Iwan juga

berbagi cerita mengenai

sosok dirinya sebagai ayah

untuk mendampingi

putrinya yang ingin

berkecimpung di dunia

seni lukis. (IDN Global)

Dalam rangka

memperingati sewindu

usia IDN Global, digelar

Supermentor Online

Weekly: Satu Mentor, Satu

Jam sesi perdana

Supermentor Diaspora

dengan tema “Think Big
Start Small” dengan

pembicara CEO Crown

Group Iwan Sunito dan

dimoderatori Kartini

Sarsilaningsih, Presiden IDN

Global pada Kamis (28/10).

SUPERMENTOR DIASPORA : 
THINK BIG START SMALL

Penyaluran Donasi :

Diperlukan konsistensi dan kreatifitas

pemilik dalam membuat konten. Beberapa

trik yang diberikan adalah tampilan warna,

pilihan kata serta foto yang bisa digunakan

serta strategi penyampaian pesan. Selain itu

juga diperlukan kalender konten agar bisa

direncanakan penayangannya. Narasumber

juga menekankan para pebisnis online

harus menyesuaikan diri dengan konsumen

dan bukan sebaliknya agar bisnis  berhasil. 

Webinar ini tidak hanya dihadiri oleh

diaspora Indonesia di Oman dan Timur

Tengah namun juga dihadiri pelaku bisnis

online di Indonesia yang tengah merintis

bisnis melalui media sosial. (DV/ IDN Oman)

TF Economy & Entrepreneurship IDN

chapter Oman menggelar webinar

bertajuk "Efektivitas Konten Bagi
Bisnis Online" pada Jumat (15/10)

dengan mengundang narasumber dari

tanah air Firstman Marpaung. Firstman

dikenal telah membantu usaha sepatu

Cibaduyut untuk bermigrasi ke bisnis

online dan kemudian didapuk

Kementrian Ekonomi Kreatif untuk

membantu UMKM di seluruh Indonesia. 

Pada webinar ini narasumber kembali

menekankan pentingnya mengenali

konsumen bagi produk dan jasa yang

dipasarkan melalui media sosial.

Sehingga pemilik usaha online dapat

merencanakan konten yang sesuai bagi

bisnisnya. Kontennya bertujuan agar

konsumen mengetahui lebih lanjut

mengenai produk atau jasa yang

ditawarkan sehingga pada akhirnya 

 memutuskan untuk membeli. 
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WEBINAR EFEKTIVITAS
KONTEN BAGI BISNIS ONLINE 



MENERUSKANMENERUSKAN

SEMANGATSEMANGAT  

  SUMPAH SUMPAH PEMUDAPEMUDA

28 OKTOBER 2021

Tahun

"Connecting the dots,
expanding the opportunities"



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

IDN Philippines mengadakan dialog interaktif

(16/10) bersama Diaspora sukses Filipina. Albert

Kurniawan, begitu nama bekennya, adalah

seorang Make Up Artist ternama, YouTuber

dengan lebih dari 170,000 subscriber, influencer

dan pengusaha di Filipina. Albert banyak

menangani make-up para artis ternama sebut saja

Heart Evangelista, Jinkee Pacquiao, Pia Wurtzbach,

dan selebriti tanah air Syahrini. Bahkan dipercaya

membimbing kontes kecantikan perwakilan dari

Filipina, seperti Miss World Philippines.

Dipandu host Annisa Prameswari, obrolan sangat

seru dan menginspirasi. Bercerita bagaimana

sepak terjang Albert Kurniawan di dunia make up

dan berbagi tips-tips aplikasi make up dalam

kehidupan sehari-hari.

Setelah menyelesaikan sekolahnya di Singapura,

Albert datang ke Filipina untuk magang di bagian

Design Interior. Namun kondisi mengharuskannya

untuk bertahan dan mencari cara lain untuk

menghasilkan uang. Saat itulah dia menemukan

passion-nya: make up.

Albert adalah sosok pria mandiri dan tangguh.

Melalui tekad dan ketekunan yang dimiliki

membuat ia sekarang menjadi salah satu make up

artist ternama dan telah berhasil membuat brand

make-up sendiri, Teviant. (LS/ IDN Philippines)

A L A M A T  R E D A K S I  
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DIASPORA SUCCESS STORY - DIALOG
INTERAKTIF BERSAMA ALBERT
KURNIAWAN


