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Hari Pahlawan di Australia:

Diaspora di Cowra dan
Masa Perjuangan
Kemerdekaan

Hari Pahlawan diperingati oleh bangsa Indonesia setiap

10 November sebagai apresiasi atas besarnya jasa para

pahlawan dalam pengabdian dan pengorbanan mereka

terhadap nusa dan bangsa, terutama pada masa

perjuangan kemerdekaan. Sebagai tanda penghormatan

dan juga perayaan Hari Pahlawan tahun ini, pada

tanggal 13 November lalu rombongan diaspora

Indonesia di Australia melakukan ziarah ke makam para

pejuang kemerdekaan Indonesia di kompleks

pemakaman tawanan perang di kota kecil Cowra. Dalam

rombongan tersebut hadir di antaranya Deputy

President IDN Global Sulistyawan Wibisono, perwakilan

IDN New South Wales Frans Simarmata serta IDN

Victoria Jeffry Merril Liando bersama dengan staf

perwakilan dari KJRI Sydney dan KBRI Canberra.  

Profil Diaspora: 
Said Zaidansyah
Presiden IDN Global
2019-2021 (Hal-5)

Pemetaan Diaspora
Untuk Penguatan
Ekonomi (Hal-3)

Bersama Diaspora
Menuju Desa Digital 
 (Hal-7)

Dialog Interaktif
Diaspora Seri PMI
(Hal-11)

Foto: Edward YD / KJRI Sydney
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“Ada bagian sejarah Indonesia di Australia

yang tidak banyak diketahui, bahkan oleh

komunitas Indonesia-nya. Terutama pada

masa sebelum Kemerdekaan Indonesia di

tahun 1945. Dengan hadir serta melihat

sendiri makam dan reruntuhan barak

tahanan Nomor 12 di Cowra ini, diharapkan

dapat mengisi kepingan informasi yang

selama ini terpisah satu sama lain”, ucap

Frans selaku panitia acara kunjungan yang

juga ExBo IDN Global 2013-2015. 

Sulistyawan Wibisono menambahkan

kunjungan ini dapat menjadi bukti nyata

dimulainya hubungan Indonesia dan

Australia dalam skala antar manusia dari

dua bangsa yang dilandasi oleh rasa

kemanusiaan dan solidaritas mendukung

kemerdekaan. 

“Ini adalah awal diaspora Indonesia

berkontribusi pada tanah air, dan

menempatkan diaspora sebagai sentral

dalam konteks internasional”, pungkasnya.

Kota kecil Cowra di Australia, terletak 320

km sebelah barat Sydney, menjadi saksi

sejarah adanya peran Diaspora Indonesia

pada masa kemerdekaan. Saat Perang

Dunia II (1940-an), Cowra menjadi situs

kamp penampungan tawanan perang

(Prisoners of War, PoW), termasuk tawanan

politik Indonesia dari Boven Digul (Papua)

yang berjumlah 520 orang. 

Usai Presiden Sukarno memproklamasikan

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, para

tawanan politik ini menuntut dipulangkan

ke Indonesia. Dan dengan berakhirnya

perang di wilayah Pasifik, semua tahanan

Indonesia akhirnya dibebaskan  serta

dipulangkan ke tanah air. Selama berada di

Australia, para diaspora Indonesia

melakukan diplomasi ke pemerintah

Australia untuk mendukung kemerdekaan,

termasuk pengakuan kedaulatan Indonesia

di kancah internasional.

 

Sebagai catatan sejarah, didirikan prasasti

di Cowra untuk menandai 13 makam para

Perintis Kemerdekaan Indonesia beserta

putra-putrinya yang meninggal secara

alami selama berada dalam Kamp

Tawanan Perang di Cowra semasa Perang

Dunia II. Atas laporan Ibu Jan Lingard (ahli

sejarah Australia) dan bekerja sama dengan

Council kota Cowra, pada tahun 1997

akhirnya Pemerintah Indonesia secara

formal mendirikan tugu peringatan untuk

orang-orang Indonesia yang dimakamkan

di Cowra. Sejak saat itu pemakaman para

Diaspora Indonesia pada masa

kemerdekaan itu tidak lagi anonim.

(SM/ IDN Australia)



Kemlu mengambil peran mengelola
data masyarakat Indonesia di luar

negeri (MILN) dan diaspora
Indonesia untuk mendapat data
yang akurat. Kemudian melalui

data tersebut, pemetaan dan
pemberdayaan diaspora akan dapat

dilakukan dengan optimal 
 

- Siti Mauludiah -
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan

Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
di Luar Negeri (MILN)

PEMETAAN DIASPORA UNTUK
PENGUATAN EKONOMI

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan

Sosial Humaniora BRIN Ahmad Najib

Burhani menerangkan salah satu aspek

penting yang harus dipahami dalam

menciptakan strategi penguatan peran

ekonomi diaspora Indonesia adalah

pengetahuan tentang diaspora Indonesia di

luar negeri. 

"Studi pengetahuan diaspora Indonesia di

luar negeri ini telah dilaksanakan oleh Pusat

Riset Kewilayahan untuk meningkatkan

kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan

peran dan potensi ekonomi diaspora.” tutur

Najib saat membuka acara Webinar

nasional bertajuk “Strategi Penguatan
Peran Ekonomi Diaspora Indonesia”,

Selasa (16/11) yang dilaksanakan atas

kerjasama antara BRIN dan IDN Global.

Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN,

sekaligus Koordinator penelitian PRN

(Prioritas Riset Nasional) Strategi Penguatan

Peran Ekonomi Diaspora Indonesia Lamijo

menekankan penelitian mengambil gap

pembahasan bahwa masih belum

efektifnya kebijakan pemanfaatan potensi

ekonomi diaspora karena belum ada

pemetaan peran dan potensi ekonomi

diaspora, yaitu dari sisi kapital, pengetahuan,

dan jaringan. Studi dengan cara

menyebarkan survei online pada 27 Juni-30

Juli 2021 kepada 1.493 responden diaspora

Indonesia yang berdomisili di 90 negara.

Hasil survei akan menjadi bahan pemetaan

diaspora Indonesia berikut karakteristik

berdasarkan aspek geografis, demografis

dan sosiologis, 

“Saat ini Indonesia masih kesulitan dalam

memetakan diasporanya karena definisi

diaspora yang masih debatable,” ungkap

Lamijo. 
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Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih

memaparkan potensi diaspora dalam

pembangunan ekonomi bisa secara

langsung, seperti remitansi dan investasi;

maupun tidak langsung seperti alih

informasi, pengetahuan  serta ketrampilan.   

Ia menambahkan IDN Global merespon

harapan masyarakat dan Pemerintah

Indonesia agar diaspora makin terlibat

dalam pembangunan ekonomi dengan

menyusun berbagai program yang juga

akan memberdayakan diaspora itu sendiri,

seperti membentuk kelompok kerja yang

mendorong kewirausahaan bagi diaspora. 

(IDN Global)  



PERJUANGAN MARATHON KEWARGANEGARAAN GANDA, 
MENYERAH ATAU MAJU TERUS?

 

KOLOM KEWARGANEGARAAN GANDA
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Oleh : Herman Syah 
(Ketua Working Group Imigrasi & Kewarganegaraan, IDN Global)

Banyak Diaspora bertanya-tanya, sampai

dimana perjuangan Kewarganegaraan

Ganda (KG) saat ini, padahal gaungnya

sudah lama sekali, sejak tahun 2012, saat

Kongres Diaspora Indonesia yang pertama

di Los Angeles, Amerika Serikat. Namun

sepuluh tahun telah berlalu tanpa banyak

kemajuan apa-apa. 

Jalan di tempat, apa sebab?
Sejujurnya harus kita akui memang tidak

ada kemajuan apa-apa. Bukannya kita tidak

melakukan apa-apa. Tapi memang kita

tidak maju-maju. Bukan tak mau maju tapi

tak bisa maju. Kita ditolak oleh sistem yang

ada. Begitu realitanya. Sikap Presiden

Jokowi dan mantan WaPres Jusuf Kalla

yang mendukung aspirasi ini ternyata

belum bisa memberikan pengaruh apa-

apa. Dalam lawatannya ke Amerika Serikat

pada tahun 2016, Presiden Jokowi

mengatakan di depan diaspora Indonesia

bahwa ia menyetujui pemberlakuan KG

untuk anak-anak pasangan perkawinan

campuran. Namun KG yang cakupannya

lebih kecil dari yang kita perjuangkan ini,

ternyata tak jadi-jadi juga hingga sekarang.

Begitu pula pernyataan Wakil Presiden

Jusuf Kalla pada tahun itu juga yang

mengatakan setuju Indonesia

memberlakukan KG guna mengembalikan

putera bangsa berprestasi yang telah lama

bekerja di luar negeri. Mereka dapat

kembali ke Indonesia dengan tetap

mempertahankan kewarganegaraan asing.

Jika KG untuk anak-anak perkawinan

campuran saja tidak ada follow up, apalagi

yang didukung oleh WaPres Jusuf Kalla ini. 

Realita menunjukkan betapa sulitnya

aspirasi ini disambut baik dan

ditindaklanjuti  oleh perangkat negara serta

para pemangku kebijakan, baik Pemerintah

maupun Wakil Rakyat. Sementara itu, lebih

dari 60 negara di dunia sudah menerapkan

Kewarganegaraan Ganda. Trendnya pun

cenderung meningkat. Jika pada tahun

1960, sekitar 62% negara-negara di dunia

menentang KG, pada tahun 2020

kondisinya berbalik 180 derajat, sebanyak

76% negara-negara di dunia justru bersikap

toleran dengan KG. 

Apa penyebab keengganan pemangku

kebijakan merespon aspirasi Diaspora ini?

Dari apa yang terdengar, ada dua hal.

Pertama, KG masih dipandang sebagai

potensi ancaman terhadap Pertahanan dan

Keamanan Nasional. Kedua, diaspora masih

diragukan peran-nya dalam meningkatkan

remitansi, apalagi dalam jumlah besar.

Terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan

lebih kepada kepentingan sendiri, 

 khususnya penguasa dengan ujungnya

UUD, Ujung Ujungnya Duit. Padahal dalam

dunia yang semakin terbuka ini, bagaimana

mungkin duit bisa datang jika kita tidak

mau membuka diri dan saling bersinergi. 

 Indonesia belum mau melihat KG dari sisi

kepentingan bersama, yaitu kepentingan

Indonesia dan diaspora. Cinta masih

bertepuk sebelah tangan. Sinergi masih

belum ada.

Jika kita ingin perjuangan KG berhasil,

maka merubah mindset yang sangat

tertutup, feodal bahkan paranoidal ini

menjadi mindset yang terbuka, demokratis

dan bersahabat perlu diupayakan. 

Pekerjaan rumah kita tidak sedikit. Melihat

tebalnya tembok yang ingin diruntuhkan,

apakah kita ingin menyerah saja atau terus

maju? - Bersambung part 2 edisi depan



PROFIL DIASPORA

Nama Said Zaidansyah sudah tidak
asing lagi bagi diaspora Indonesia.
Pada periode lalu (2019-2021) ia
menjabat sebagai Presiden IDN
Global. Namun, partisipasinya dalam
kegiatan kediasporaan Indonesia
sangatlah panjang, yang berawal
ketika ia diterima sebagai Young
Professional Asian Development
Bank (ADB), dalam sebuah program
perekrutan pemuda berpotensi
untuk mengembangkan karir di
institusi bergengsi tersebut. Saat itu
ia berumur 29 tahun, sedikit dibawah
usia maksimal yang disyaratkan
ADB pada waktu itu. 

Diterima menjadi Young Professional ADB

pada tahun 2002 merupakan sebuah

prestasi besar dan kebanggaan, bukan saja

bagi Said Zaidansyah dan keluarganya,

melainkan juga bagi Indonesia. Itu tidaklah

mudah, karena harus bersaing dengan

pemuda-pemudi berpotensi dari berbagai

negara. “Saya Young Professional (YP) ADB

terakhir dari Indonesia,” katanya. Belum ada

lagi pemuda-pemudi Indonesia lain yang

menjadi YP di ADB setelahnya. “Para

pemuda-pemudi Indonesia umumnya

memiliki kemampuan teknis yang baik.

Namun harus lebih assertif, tampil lebih

percaya diri, serta berkomunikasi dengan

bahasa yang jelas dan tegas,” demikian

pendapatnya.

Pekerjaan di ADB tentulah banyak menyita

waktu. Namun, di sela-sela padatnya aktifitas

di kantor, ia masih mempunyai waktu untuk

aktif dan berpartisipasi penuh dalam

kegiatan kediasporaan Indonesia, terutama

di IDN Global. Baginya, berinteraksi dengan

komunitas adalah hal yang penting. “Ayah

saya, semasa hidupnya, selalu mengingatkan

anak-anaknya agar bisa menjadi contributing
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member of the society. Kita harus

bermanfaat untuk sesama. Beliau selalu

mengingatkan pepatah yang mengatakan

bahwa yang terbaik di antara kita adalah

yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu

menjadi pegangan saya dalam berinteraksi

di suatu komunitas,” katanya menjelaskan. 

“Sekarang saya Deputy Country Director ADB

di Indonesia dan saya sangat sibuk dengan

pekerjaan sehari-hari, tetapi kesibukan yang

paling padat adalah ketika saat yang

bersamaan saya memimpin persiapan

penyelenggaraan Congress of Indonesian

Diaspora ke-6 (CID-6). Namun, karena semua

itu dilakukan dengan senang hati dan ikhlas,

segala urusan menjadi mudah”, imbuhnya.

Ia berucap keluarga juga bagian yang

penting dalam hidup. Sehingga harus bisa

membagi waktu antara pekerjaan, organisasi

dan keluarga. Harus disiplin dengan waktu

dan menjaga komitmen yang sudah dibuat

adalah hal penting, karena semua itu adalah

tanggung jawab dan harus dituntaskan

sebaik-baiknya. 



"Selain itu jangan lupa berolahraga.

Walaupun ada kesibukan yang luar biasa,

saya selalu usahakan untuk bisa

mendapatkan 10,000 langkah sehari dan

bersepeda pada hari Sabtu agar tetap bugar

dan sehat di tengah padatnya kegiatan.

Berolahraga bisa dilakukan dengan keluarga

atau sahabat. Jadi, tiga hal sekaligus bisa

dicapai: kesehatan, hubungan dengan

keluarga, dan hubungan sosial”, kata Said. 

Mengenai berkontribusi diaspora Indonesia

terhadap kemajuan dan pembangunan

bangsa, ia berpendapat bahwa walaupun

masih banyak hal yang harus ditingkatkan,

kita bersyukur bahwa sekarang sudah ada

upaya konkrit pemerintah untuk mengajak

diaspora terlibat aktif dalam pembangunan

bangsa. Jadi beliau cenderung ambil

perspektif glass half-full. Sekarang sudah ada

alokasi untuk diaspora dalam perekrutan

ASN, juga ada upaya untuk mensinergikan

potensi diaspora bertalenta dengan

masyarakat Indonesia di tanah air. Kita juga

perlu hargai upaya pemerintah untuk

memberikan perlindungan yang lebih baik

kepada WNI yang berada di luar negeri,

khususnya PMI. 

“Mengingat jumlah yang besar dan potensi

tinggi, saya pikir pemerintah perlu membuat 

lembaga khusus menangani diaspora dan

sinergitasnya dengan tanah air untuk

kemajuan dan kemaslahatan bangsa dan

negara. Upaya pemberdayaan diaspora

masih belum terkoordinasi secara baik.

Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya

dapil khusus diaspora, karena aspirasi dan

permasalahan diaspora tentu berbeda

dengan pemilih dari dapil lain. Dengan

jumlah yang besar, yang mencapai sekitar 8

juta, adalah layak bagi diaspora memiliki

wakilnya sendiri. Yang juga penting untuk

terus diperjuangkan adalah dwikewarga-

negaraan secara terbatas yang

memungkinkan para diaspora Indonesia

untuk tetap menjadi WNI ketika ia harus

mengambil kewarganegaraan lain, karena

satu alasan tertentu”, Bisa saja kepada

mereka kemudian dibatasi haknya dalam

menduduki jabatan publik atau akses ke

rahasia negara", ujarnya. 

Ditanya mengenai sosok yang paling

berpengaruh dalam hidupnya, Said berkata

sangat beruntung memiliki sosok ayah

yang dapat dijadikan panutan. Meskipun

kakeknya buta huruf, ayahnya mampu

mencapai gelar doktor dari sebuah

universitas terbaik di Amerika Serikat.

Semasa hidup, ayahnya pernah menjadi

politisi, aparatur sipil negara, serta

akademisi dan Guru Besar. Sebelum

pensiun, ayahnya sempat menjadi

penasehat KPK dan aktivis anti-korupsi.

Posisi tinggi di pemerintahan ini ia raih

karena kejujuran dan integritasnya. “Harta

yang paling berharga yang kami peroleh

darinya bukan materi namun kesadaran

akan pentingnya menjaga iman,

menggapai ilmu yang tinggi, memelihara

integritas, dan peduli terhadap sesama,”

ujarnya. 

“Sebagai diaspora Indonesia, mari kita terus

mengejar prestasi di mana pun kita berada.

Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa

Indonesia itu mampu,” demikian ajak Said

Zaidansyah menutup percakapan.
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BERSAMA DIASPORA MENUJU DESA DIGITAL MELALUI OPEN-SID 
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Working Group IDN Global menggelar

webinar membahas program OpenSID

(Sistem Informasi Desa) yang dapat

dimanfaatkan untuk membangun desa

menjadi desa digital pada Jumat (19/11).

Acara ini dimoderatori oleh Devi Femina,

Coordinator Working Group IDN-G dan

menghadirkan pembicara  Iwan Wibisono

(Deputy President IDN-G), Dr. Eddie Ridwan

(pengembang software OpenSID), dan

Herry Wanda (SekDes Nagari Tj. Haro

Sikabu-kabu Pd Panjang, pemanfaat

OpenSID).

Dalam pembukaan webinar, Presiden IDN

Global Kartini Sarsilaningsih mengatakan

untuk mengaktualisasi potensi diaspora 

 dan berkontribusi dalam skala global, IDN

Global mengubah paradigma. Yakni selain

berkiprah melalui executive board, juga

dapat berkontribusi melalui working group,

wadah bagi yang memiliki keinginan kuat,

semangat besar, serta kepedulian tinggi

terhadap bidang tertentu. Saat ini, WG 

 periode 2021-2023 telah menyusun lima

Working Group: Keimigrasian dan

Kewarganegaraan, Pendidikan, Kuliner,

Kewirausahaan dan Diaspora Bangun Desa.

Pada sesi pemaparan Iwan Wibisono

menyampaikan IDN-G ingin meningkatkan

peran diaspora untuk berpartisipasi dalam

pembangunan desa. Hal ini dilakukan

untuk mempertemukan harapan diaspora

dan masyarakat di Indonesia. Bagi diaspora

penting memiliki kontak langsung dengan

masyarakat di Indonesia dan berjejaring

dengan lembaga pemerintah, sementara

bagi masyarakat di Indonesia diaspora

merupakan mitra kerja yang strategis untuk

pembangunan desa. 

Program OpenSID dapat dimanfaatkan

untuk memulai proyek pembangunan

desa. Dr. Eddie Ridwan menjelaskan

program OpenSID sudah dijalankan sejak

tahun 2016 dan terbukti dapat membantu

desa menjadi desa digital. Layanan menjadi

lebih baik, cepat, dan efisien. Sampai

November 2021 tercatat ada 13,721 desa di

Indonesia yang telah memanfaatkan

program OpenSID. Salah satu yang sukses

adalah Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd

Panjang, Sumatra Barat. Dari penjelasan

Herry Wanda terlihat bahwa desa tersebut

telah menjadi satu desa mandiri di

Indonesia. (EYS)



IDN NSW MENGGELAR DIASPORA
NIGHT 2021

IDN New South Wales di Australia dengan

dukungan KJRI Sydney menggelar Diaspora

Night 2021 pada Sabtu (20/11). Dengan adanya

pandemik Covid-19 yang terjadi di seluruh

dunia, tak terkecuali Australia, Presiden

Diaspora NSW Hendra Wijaya bersama team

mencetuskan ide untuk melaksanakan acara

Diaspora Night 2021 secara hybrid. Sebagian

acara dilakukan melalui pre-recorded dan

sebagian diadakan secara live di KJRI Sydney.

Dengan keragaman budaya masyarakat

Indonesia yang ada, acara Diaspora Night 2021

juga mengadakan acara perlombaan

pemakaian baju daerah atau nasional

Indonesia terbaik dengan hadiah menarik.

Tahun ini adalah Diaspora Night ke-4 yang

secara rutin dilakukan oleh IDN NSW sejak

tahun 2016. Tujuan dari Diaspora Night adalah

untuk memperkenalkan budaya Indonesia

kepada masyarakat Australia dan juga

melestarikannya bagi Diaspora Indonesia.

Selain penampilan ragam budaya, acara ini

juga menampilkan tokoh-tokoh masyarakat

Diaspora yang telah berjasa mengangkat

nama Indonesia di Australia. (IDN Global)

TURNAMEN FUTSAL DI
KUWAIT DIGELAR
DENGAN MERIAH

Pada Jumat, 15 November 2021,

Indonesian Futsal Association in

Kuwait (IFAK) Kuwait bersama divisi

olahraga IDN Kuwait, PPNI dan

Garda BMI dengan Support penuh

KBRI Kuwait menyelenggarakan

Liga Futsal 2021 di Surra Futsal

Court. Acara ini di ikuti oleh 10

Team Dewasa dan 4 tim anak-anak.

Acara ini menjadi sangat spesial

dikarenakan merupakan acara

pertama yang mengumpulkan

warga Indonesia di Kuwait setelah

hampir dua tahun terhenti

dikarenakan pandemi Covid-19

melanda Kuwait. Saat ini

pemerintahan Kuwait telah

melakukan berbagai relaksasi

aturan pencegahan Covid

dikarenakan sudah tercapainya

program vaksinasi secara luas dan

jumlah kasus Covid yang terus

menurun. 

Acara ini sangat menarik animo

masyarakat untuk turut hadir salah

satunya dikarenakan adanya bazaar

Kuliner Indonesia yang turut

meramaikan acara ini. (IM)
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IDN Manila turut berpartisipasi dalam acara

"Indonesian Trade Promotion Week
2021" yang diselenggarakan oleh Atase

Perdagangan KBRI Manila pada Sabtu

(27/11) di Corinthian Carpark, Legazpi

Village, Makati. Acara diselenggarakan

dengan tetap memperhatikan protokol

kesehatan yang ketat. Acara ini untuk

membangkitkan perekonomian di tengah

pandemi dan meningkatkan ekspor produk

Indonesia di Filipina.

Dalam acara  ini dijual makanan dan

minuman kemasan produksi Indonesia.

Ada pula produk batik, barang kerajinan,

pakaian, aksesoris, dan berbagai produk

kesehatan produksi Indonesia menjadi

produk andalan yang dipromosikan dalam

kegiatan ini. Total ada 40 pengusaha dan

pelaku UMKM yang berpartisipasi. 

"Saya meyakini setiap kegiatan semacam

ini membawa dampak positif untuk

pengenalan produk Indonesia di luar

negeri. Tentunya kami juga berharap

diaspora Indonesia dapat turut aktif

mempromosikan produk indonesia. Kita

harus optimis untuk bangkit dari

keterpurukan dan diharapkan kegiatan ini

dapat turut serta mendorong percepatan

pemulihan ekonomi", ujar Presiden IDN

Global Kartini Sarsilaningsih. (IDN Global)

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA
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KBRI Manila Promosi
Produk Indonesia di

Filipina
 

https://dunia.tempo.co/rea

d/1533401/kbri-manila-

promosi-produk-

indonesia-di-filipina

 

FILIPINA

Peringati Hari Pahlawan,
Diaspora Indonesia Ziarah ke

Makam Pejuang Kemerdekaan
di Australia

https://www.kompas.com/global/

read/2021/11/15/175539470/pering

ati-hari-pahlawan-masyarakat-

dan-diaspora-indonesia-ziarah-

ke-makaM

AUSTRALIA

Diaspora Indonesia Ikut
Andil Promosikan UMKM

Tanah Air di Mesir
 

https://dunia.tempo.co/rea

d/1527995/diaspora-

indonesia-ikut-andil-

promosikan-umkm-tanah-

air-di-mesir

MESIR

PROMOSI PRODUK INDONESIA
DI FILIPINA 

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
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DPLN PPNI Kuwait  bersama dengan  IDN

Kuwait, dengan support penuh KBRI Kuwait

melaksanakan donor darah pada Jumat (19/11).

Lebih dari 170 WNI berpartisipasi dalam kegiatan

donor darah yang digelar di Suwaikh, Kuwait.

Kegiatan donor darah ini juga diisi penyuluhan

terkait syarat dan manfaat donor darah. 

“ini adalah bukti nyata rasa cinta kemanusiaan

bagi para warga Indonesia di Kuwait, kepada

seluruh masyarakat yang ada di Kuwait”, ujar

Ketua IDN Kuwait Ibnu Munzir. (IM)

DIASPORA DI KUWAIT MENGGELAR
AKSI DONOR DARAH

VP Culture and Tourism IDN Global

Butce Lie turut hadir sebagai

pembicara dalam "Temu Bisnis dan
Forum Investasi : Menarik Minat
Investasi Sektor Kelautan dan
Perikanan di Jawa Timur" pada
Kamis (25/11) yang digelar secara

daring dan luring. Dalam acara ini

Butce Lie berbagi pengalaman

seputar peluang dan tantangan untuk  

impor karang  dan produk perikanan

asal Indonesia ke Amerika Serikat. 

(IDN Gobal) 

TEMU BISNIS INVESTASI
SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Beberapa lomba

olahraga mulai digelar

pada musim dingin ini.

Salah satunya adalah

mini Oman Desert
Marathon pada Minggu

(21/11). Lomba diadakan

di gurun Sharqiyah

dengan titik awal dan

akhir di depan Al

Jawharat resort di kota

Bidiyah, sekitar 200 km

dari ibukota negara,

Muscat. Pada lomba kali

ini, ada 13 orang dari

masyarakat Indonesia di

Oman yang berpartisipasi. 

Semuanya berlomba

dalam kategori lari

gembira atau berjarak 5

km. Lomba dimulai sekitar

pukul 07.45 pagi saat

matahari sudah terbit dan

selesai sekitar jam 9.30

waktu Oman. Dalam

lomba tersebut, Dua orang

peserta wanita dari tim

Indonesia berhasil masuk

di peringkat kedua dan

keempat. (DF)

BERLARI DI GURUN DALAM EVENT
OMAN DESERT MARATHON



diasporaIndonesia.orgDiaspora Indonesia

BENCANA BANJIR DI SINTANG, KALIMANTAN

Connecting the dots,  Expanding the opportunities

@DiasporaRI

PROGRAM SOSIAL



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 Pekerja Migran Indonesia (PMI) IDN Global

menggelar "Dialog Interaktif Diaspora" seri PMI

yang pertama bertajuk "Mengenal Lebih Dekat
Bersama Pekerja Migran Indonesia" pada Sabtu

(27/11). Acara Dialog yang diselenggarakan atas

kerjasama IDN Global dan TEMPO menghadirkan

sejumlah PMI dari berbagai negara, yakni staf

pengajar Universitas di Taiwan Iman Adipurnama,

pekerja migran di Macau Yosa Wariyanti, Manajer

Teknik Informasi perusahaan migas di Kuwait

Pajar Ahmad dan Operator mesin perakitan mobil

di Korsel Ocha S, Acara dibuka dengan sambutan

dari Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih. 

Yosa menyampaikan ada beberapa tantangan

yang dihadapi buruh migran Indonesia di Macau.

Di antaranya adalah kendala bahasa. 

“Kendala lainnya adalah lembaga penyalur buruh

migran ini mayoritas tidak membekali

pengetahuan tentang aturan yang berlaku di

negara penempatan, hak-hak kita, dan informasi

kemana kita harus mengadu jika ada

permasalahan. Maka sebagai bagian dari tim

paralegal kami sering membagikan informasi

tersebut di facebook agar buruh migran lebih

teredukasi”, ujarnya. 

Sementara itu Pajar mengatakan ada beberapa

hal yang harus disiapkan jika hendak bekerja di

luar negeri. Di antaranya bangun portofolio dan

memperluas networking. (IDN Global)

A L A M A T  R E D A K S I  
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