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Kisah Inspiratif Hari Ibu :

Ibuku, Pahlawanku
Dalam rangka memperingati Hari Ibu pada tanggal 22

Desember 2021 divisi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Indonesian Diaspora Network (IDN) Global kembali

menyelenggarakan webinar bertema “Kisah Inspiratif
Hari Ibu: Ibuku, Pahlawanku”. Acara dibuka Presiden

IDN Global Kartini Sarsilaningsih dan dimoderatori oleh

VP Migrant Workers IDN Global Kartika Dewi. 

Salah satu agenda utama dalam Kongres Perempuan

Indonesia adalah pendidikan. Namun, sebenarnya

kesadaran akan pentingnya pendidikan bersifat

permanen, sebab sampai kapanpun pendidikan akan

terus menjadi dasar kemajuan suatu bangsa dan

generasi masa depan. Tema ini diangkat dalam dialog

interaktif diaspora seri PMI kedua, yang juga menjadi

dasar perjuangan para PMI. Ani Rustiati (PMI dari

Singapura), Lusius (PMI dari Hong Kong), Dwi Tantri

(PMI dari Taiwan), dan Sri Aryani (PMI dari Kuwait)

adalah contoh perempuan-perempuan diaspora

Indonesia yang sukses menyekolahkan anak sampai ke

jenjang tertinggi, dan perjuangan mereka

menginspirasi banyak orang.

Kolom KG: 
Perjuangan  Marathon
Kewarganegaraan
Ganda - Bagian 2 

(Hal-5)

Mutiara Inspirasi dari
Qatar (Hal-3)

Promosi Indonesia di
Coyoacan, Mexico
City (Hal-7)

Peringatan Hari Ibu 

di Taiwan (Hal-11)

Foto: Edward YD / KJRI Sydney
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Tantangan dan perjuangan berat. Sukses
menyekolahkan anak sampai ke jenjang

tertinggi dari jauh (luar negeri) tentu

bukanlah hal mudah, apalagi bagi PMI

perempuan. Ada banyak tantangan dan

perjuangan. Meninggalkan anak pun sudah

merupakan satu tantangan besar, apalagi

harus berjuang sendiri di negeri orang, yang

bahasa dan budayanya tidak mudah

dimengerti; belum lagi diperlakukan secara

kurang baik jika melakukan kesalahan.

Masalah paling utama adalah komunikasi

(bahasa). Meski sudah dibekali bahasa

Inggris sebelum berangkat, ternyata tidak

cukup sebagai modal berkomunikasi. Pada

kenyataannya, bahasa inggris sering tidak

dipakai karena dalam komunikasi sehari-

hari digunakan bahasa lain (misalnya

bahasa arab atau bahasa cina). Masalah

bahasa bukan hanya menyebabkan kurang

lancarnya komunikasi, tetapi juga

menciptakan rasa takut jika kontrak

kerjanya diberhentikan. 

Makanan lokal juga merupakan tantangan.

Bisa dibayangkan, sudah lelah bekerja dan

lapar, tetapi tidak bisa makan, karena rasa

tidak terterima lidah. Hal lain, di Kuwait

misalnya, tidak diijinkan hamil sebelum

genap delapan bulan kerja. Yang juga

menjadi tantangan, kalaupun mau

menolong teman yang sedang mendapat

kesulitan kadang-kadang tidak bisa, karena

waktu yang tidak memungkinkan (misalnya

pada malam hari, sementara masalah itu

harus diselesaikan secepatnya).

Mampu menghadapi masalah. Bekerja di

luar negeri adalah cara menggapai cita-cita,

utamanya agar anak bisa bersekolah

hingga jenjang tertinggi dan memiliki masa

depan yang lebih baik. Sehingga, mau tidak

mau, harus tabah dalam menghadapi

segala masalah, fokus pada pekerjaan,  dan  

jangan mengeluh. Harus kuat dan yakin

pasti bisa.  Juga  harus mampu beradaptasi 

dengan lingkungan kerja dan jangan malas

belajar hal baru. Ketrampilan dan mental

harus disiapkan, bahkan jauh sebelum

berangkat. Mottonya adalah menjadi PMI

yang berdaya dan keluarga sejahtera. 

Komunikasi dengan anak adalah hal

utama. Jangan pernah melepaskan

tanggung jawab sebagai orangtua. Adalah

penting bercita-cita membentuk anak-

anak berkualitas, memanjakan mereka

dengan ilmu pengetahuan, dan

merencanakan biaya sekolah anak,

terutama untuk tingkat pendidikan tinggi.

Jadikan semua perjuangan sebagai teladan

bagi anak-anak. Perlu disadari bahwa

kesuksesan tidak didapat secara instan,

semua harus melalui proses yang panjang.

Namun, seperti kata pepatah, “Berakit-rakit

ke hulu, berenang-renang ke tepian.

Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang

kemudian”. Pada akhirnya, semua akan

indah.

Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih

mengatakan Hari Ibu merupakan wujud

kesadaran perempuan Indonesia, secara

global dan integral, untuk ikut berperan

aktif dalam pembangunan bangsa. Itu

terlihat pada hasil Kongres Perempuan

Indonesia bahwa peran wanita, baik

sebagai ibu, istri, pegawai, profesional,

maupun warga negara, merupakan elemen

penting kemajuan bangsa. Dari situlah

muncul kesepakatan bahwa perempuan

Indonesia merupakan ibu bangsa. (ES)



Saya rekomendasikan siapapun
untuk membaca buku ini. Mutiara

dari Qatar adalah betul-betul
mutiara, percikan sebuah

pengalaman yang memberikan
sebuah inspirasi kepada siapapun

 
- Anwar Sanusi -

Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemnaker) RI

SEPAK TERJANG PMI
PROFESIONAL DI QATAR

IDN Global bersama Persatuan Masyarakat

Indonesia di Qatar (Permiqa) bekerjasama

dengan Kemnaker RI dan Kedutaan RI di

Doha, Qatar menggelar acara peluncuran

buku “Mutiara Inspirasi dari Qatar” secara
daring dan luring pada Sabtu (5/12). Buku ini

merupakan kumpulan tulisan inspiratif para

pekerja profesional dari Indonesia yang

bekerja di Qatar. Penulisan buku ini diinisiasi

oleh Muchmad Yusuf saat menjadi Atase

Tenaga Kerja di Qatar pada 2017-2021.

Dalam acara peluncuran ini juga turut hadir

secara daring Wakil Menteri Luar Negeri

Mahendra Siregar. 

Sekretaris Jenderal Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Anwar

Sanusi mengungkapkan banyak kisah dan

tantangan hidup yang menginspirasi

setelah dirinya membaca buku “Mutiara

Inspirasi dari Qatar”.

Ia menilai keberhasilan Qatar yang kini

bertransformasi menjadi salah satu negara

paling kaya dan makmur di dunia, tak lepas

dari kontribusi PMI di Qatar.

Para PMI di Qatar tidak hanya bekerja di

bidang profesional seperti minyak dan gas,

tetapi juga meluas di bidang lainnya.

Termasuk sektor perbankan, kesehatan,

telekomunikasi, pendidikan, rumah sakit,

transportasi hingga peternakan.

Anwar menambahkan kiprah PMI juga

diharapkan menjadi modal besar untuk

mengembangkan kerja sama kedua negara

di masa mendatang mengingat banyaknya

kesamaan untuk membangun ikatan

silaturahmi yang sinergis antara dua negara.

"Bukan hanya untuk kepentingan ekonomi

namun juga untuk kepentingan

pengembangan budaya terutama

peradaban di masa mendatang, ” ujarnya.
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Ketua IDN Qatar sekaligus generasi awal

WNI di Qatar Agri Sumara mengatakan

banyak warga Indonesia yang memilih

bekerja di luar negeri karena minimnya

industri baru dI Indonesia. Sehingga jika

ingin menyerap lebih banyak tenaga kerja di

dalam negeri maka dibutuhkan industri

baru di Indonesia. 

Ia pun berpesan bagi generasi muda yang

berencana untuk bekerja di luar negeri

terutama di Qatar, maka salah satu upaya

yang dapat dilakukan adalah dengan

bersekolah ke luar negeri. (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)

Upaya untuk menyuarakan DK sudah

dilakukan oleh IDN Global sejak awal

berdiri. Dimulai dengan Task Force Imigrasi

dan Kewarganegaraan hingga turut

mengawal diluncurkannya KMILN. Tulisan

kali ini akan berfokus pada upaya yg

dilakukan oleh WGIK periode 2021-2023

dengan mulai menyusun Position Paper

(PP). 

Position Paper IDN-G terhadap aspirasi
KG, sebuah pegangan perjuangan yang
berkelanjutan
Di dalam PP yang merupakan dokumen

strategis dan hidup itu disebutkan seperti

apa strategi perjuangan KG yang dilakukan

di bawah koordinasi Pengurus IDN-Global

itu. Ada 2 Kata Kunci yaitu: 1) Kerjasama

(dengan para pejuang KG yang lain) dan 2)

Mutual Dialog (dengan para stake holders,

khususnya pemangku kebijakan). Demikian

pula disebutkan perlunya dibuat Buku

Putih (White Paper) Perjuangan Diaspora

Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda,

yang merupakan sebuah dokumen pre

Naskah Akademik. Buku Putih ini

menjelaskan secara sistematis mengapa

Diaspora Indonesia menginginkan KG dan

bagaimana aspirasi ini dapat dijustifikasi

berdasarkan teori dan praktek

kewarganegaraan yang ada, apakah ia

dapat diakomodasi oleh sistem hukum

yang berlaku di Indonesia, serta pasal

berapa saja dari UU Kewarganegaraan yang

berlaku (UU no. 12 tahun 2006) yang perlu

ditambah atau dikurangi guna memenuhi

aspirasi ini.

Seperti sering kita dengar dari pemangku

kebijakan, hambatan utama perjuangan KG

adalah   politik   hukum   Kewarganegaraan 

Tunggal. Kesan yang mereka timbulkan

adalah bahwa melakukan perubahan agar

menjadi Politik Hukum Kewarganegaraan

Ganda adalah hal yang mustahil. Barulah

ketika Wakil Menteri KumHam, Prof. Dr.

Eddy O.S. Hiariej SH, dalam Webinar yang

diselenggarakan IDN-Victoria, Australia

pada bulan September 2021 lalu

mengatakan bahwa Politik Hukum

Kewarganegaraan Tunggal dapat dirubah

menjadi Politik Hukum Kewarganegaraan

Ganda jika sekurang-kurangnya 5 dari 9

fraksi di DPR menyetujui perubahan

tersebut, angin segar berhembus. Dari

sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu

yang memungkinkan, terlebih lagi ketika

dikatakan cukup sebagian atau tidak

seluruh fraksi harus menyetujui. 

Karena berbagai kesulitan, akhirnya Buku

Putih tidak berhasil dituntaskan dalam

masa kepengurusan Presiden Said

Zaidansyah. Pengurus IDN-Global yang

baru dengan Kartini Sarsilaningsih sebagai

Presidennya memutuskan agar dokumen

yang belum selesai itu dituntaskan dalam

kepengurusan 2021-2023 ini.

Presiden Kartini Sarsilaningsih beserta

pengurusnya adalah harapan baru Diaspora

Indonesia di seluruh dunia akan

direvitalisasinya perjuangan KG. Didukung

oleh WGIK sebagai Badan Pekerja Pengurus

untuk bidang Keimigrasian dan

Kewarganegaraan, diharapkan peran IDN

Global dalam perjuangan KG dapat

dirasakan kembali. Presiden IDN Global 

 sendiri telah melakukan dialog dengan

WGIK serta memberikan usulan praktis

dalam menjalankan strategi perjuangan.

Dengan   naiknya   3  (tiga)   anggota   WGIK
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menjadi anggota Executive Board (ExBo),

yang salah satunya Sulistyawan Wibisono,

menjabat sebagai Wakil Presiden, maka

kian besar harapan bahwa Pengurus IDN

Global 2021-2023 mengangkat kembali isu

KG. Dengan demikian IDN Global kembali

secara nyata memperjuangkan aspirasi

Diaspora Indonesia. 

Tingkatkan perhatian Pemangku
Kebijakan: Pemerintah dan Wakil Rakyat
Untuk mengubah UU tentunya harus

melibatkan wakil rakyat. Oleh karenanya,

upaya mendapatkan perhatian dari wakil

rakyat perlu terus ditingkatkan. Ini menjadi

sangat penting terutama usai mendengar

pernyataan WaMenKemKumHam di atas,

bahwa perubahan Politik Hukum

Kewarganegaraan Tunggal menjadi Politik

Hukum Kewarganegaraan Ganda dapat

dilakukan apabila mayoritas fraksi di DPR

menghendakinya. Ketertarikan anggota

Fraksi di DPR terhadap aspirasi Diaspora ini

perlu dibangkitkan. Adalah sungguh

memprihatinkan jika hingga saat ini hanya

seorang anggota wakil rakyat saja yang

merasa terpanggil untuk mendengarkan

aspirasi Diaspora, tanpa Diaspora Indonesia

yang mendatangi. Dialah Christina Aryani,

wakil  rakyat  dari  fraksi  Golkar.   Ia  bahkan

sudah    melakukan     pertemuan    dengan  

Diaspora Indonesia di beberapa negara, Di

antaranya Kanada, Amerika Serikat dan

Belanda guna mendengarkan aspirasi

Diaspora. Begitu pula kerjasama dengan

pemerintah sebagai lembaga eksekutif

jelas sangat perlu terus dipupuk. Semua

akitivitas pendekatan dan mutual dialog ini

hanya dapat dikelola oleh Pengurus IDN-

Global, tidak mungkin oleh WGIK, kecuali

jika diberi mandat yang barangkali sulit

dipenuhi mengingat seluruh anggota dan

Ketuanya tinggal di luar Indonesia. Dengan

demikian, peran pengurus IDN Global

sangat krusial.

Hanya dengan pemangku kebijakan yang

semakin membuka diri, maka perjuangan

kita akan beranjak maju. Dan proses

revitalisasi perjuangan KG inilah yang

seyogyanya menjadi prioritas utama. 

Di bawah kepengurusan Presiden Kartini

Sarsilaningsih, dengan dibantu 3 orang

anggota WGIK yang menjadi anggota ExBo

IDN-Global periode 2021-2023, Diaspora

Indonesia boleh berharap dalam 2 tahun

kedepan akan terjadi sebuah kemajuan

yang berarti dalam perjuangan KG kita ini.

(Artikel selengkapnya akan diterbitkan
secara berseri di website IDN-Global:
www. diasporaindonesia.org) 

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA

Diaspora Indonesia di Malaysia
Terbitkan Buku Brain Gain

 

https://nasional.tempo.co/read/838

351/diaspora-indonesia-di-

malaysia-terbitkan-buku-brain-gain

 

 

MALAYSIA

Varian Omicron Gagalkan
Rencana Mudik Diaspora

Indonesia
https://www.voaindonesia.com/a/v

arian-omicron-gagalkan-rencana-

mudik-diaspora-

indonesia/6350821.html

AMERIKA SERIKAT

Diaspora Indonesia di Singapura
Distribusikan Bantuan Oksigen

Generator Ke 12 RS
https://infopublik.id/kategori/lawan

-covid-19/590932/diaspora-

indonesia-singapura-distribusikan-

bantuan-oksigen-generator-ke-12-

rs

SINGAPURA

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


PROMOSI INDONESIA DI COYOACAN, MEXICO CITY
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Untuk menutup program akhir tahun 2021,

IDN Chapter Mexico didukung KBRI Mexico

City mengadakan serangkaian acara

kebudayaan Indonesia di Coyoacan, Mexico

City. Kegiatan ini diselenggarakan selama

tiga hari (17-19 Desember 2021), bekerja

sama dengan pemerintah wilayah Alcaldia

Coyoacan, Mexico City. Oleh karena

diadakan di Casa de cultura Jesus Reyes

Heroles, sebuah rumah budaya yang

terletak di Alcaldia Coyoacan, kegiatan

promosi budaya kali ini diberi nama

“Indonesia en Coyoacan” (‘Indonesia di

Coyoacan’).

Rumah budaya Jesus Reyes Heroles

merupakan salah satu pusat kegiatan

kebudayaan terpenting, bukan hanya di

wilayah Coyoacan, melainkan juga di

Mexico City. Sementara itu, Coyoacan

sendiri sudah lama menjadi pusat kegiatan

kebudayaan dan wisata di seluruh Mexico

City. Sebagai catatan tambahan, pada

beberapa dekade yang lalu KBRI Mexico

City pernah menyelenggarakan kegiatan

promosi kebudayaan di tempat yang sama

sehingga nama Indonesia sudah tercantum

dalam catatan sejarah rumah budaya

tersebut.

Ketua IDN Chapter Mexico Eni

Sulistyaningsih mengungkapkan sebagai

diaspora harus berperan aktif

memperkenalkan budaya dan produk

Indonesia kepada masyarakat Meksiko. 

"Kita berada pada segmen people to

people. Warga Meksiko cukup mengenal

dan menyukai batik. Mereka juga suka

kuliner Indonesia seperti sate, mie goreng,

dan bubur mutiara. Bagi warga Meksiko,

dua minggu menjelang natal adalah waktu

untuk membeli hadiah dan berkumpul

dengan teman dan keluarga untuk makan

bersama. Kesempatan ini dipergunakan

IDN Mexico untuk promosi budaya

Indonesia sekaligus berkontak dengan

masyarakat setempat," imbuhnya. 

Acara promosi kuliner dan produk

kerajinan Indonesia yang digelar selama

tiga hari ini dibuka oleh Duta Besar Cheppy

T. Wartono dan Direktur Kebudayaan

Alcaldía Coyoacán. Pada acara pembukaan

(juga pada hari kedua) ditampilkan tarian

dari Bali dan Sumatera Utara, serta

demonstrasi pencak silat; sedangkan pada

hari ketiga ditampilkan tarian Gemu Famire

dari Maumere.  (ES)



SOSIALISASI ATURAN
PERPAJAKAN DI BANGKOK

Dari waktu ke waktu komunitas masyarakat

Indonesia di Thailand selalu mempertanyakan

peraturan kepabeanan, terutama saat

membawa barang ke Indonesia. Masalah

perpajakan bagi WNI di luar negeri juga

menjadi perbincangan dengan munculnya

wacana akan diberlakukannya nomor NIK

sekaligus nomor NPWP. Menanggapi hal

tersebut KBRI Bangkok menyelenggarakan

acara "Sosialisasi Aturan Perpajakan dan
Kepabeanan untuk Masyarakat Indonesia
di Luar Negeri" pada Sabtu (11/12) dengan

mengundang narasumber Direktur Teknis

Kepabean Dirjen Kepabean dan Cukai R.

Fadjar Donny Tjahjadi dan Penyuluh Pajak

Muda Dirjen Pajak Rian Ramdani. Acara

digelar secara luring dan daring. 

Usai acara kemudian dilanjutkan dengan

sarasehan bersama. Turut hadir Duta Besar RI

di Thailand Rachmat Budiman serta diaspora

Indonesia dan  anggota PPI Thailand. Acara ini

selain menghadirkan hiburan berupa

penampilan band masyarakat Indonesia dan

permainan angklung, juga turut digelar acara

makan malam bersama dengan menu

makanan Indonesia seperti nasi bakar pandan

serta bakso dan martabak manis. (HS)

MENGASUH ANAK
MELALUI PONSEL

Idealnya, orangtua harus tinggal

bersama anak bila hendak

mengasuh anak dengan baik dan

efektif. Namun situasi ini mau tidak

mau kerap sulit dilakukan para ibu

pekerja migran. Tidak saja jauh dari

keluarga, juga harus berpisah

dengan buah hati mereka. Namun

teknologi membantu para ibu

pekerja migran agar tetap bisa

mengasuh dari jarak jauh. 

Membahas hal ini, Yayasan Sesawi,

Peduli Kasih Hong Kong,

Tenaganita Malaysia, IDN Hong

Kong-Macau dan Voice of Migrants

Hong Kong menggelar webinar

bertajuk “Mengasuh Anak Lewat
Ponsel” pada Selasa (30/11) dengan

menghadirkan pembicara Kandidat

PhD di The Nethersole School of

Nursing, The Chinese University of

Hong Kong Ariesta Milanti dan PMI

Hong Kong Wahyu Nara. 

Melalui webinar ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa efektifitas dalam

mengasuh anak melalui ponsel

cukup tinggi dengan catatan

intensitas komunikasi antara ibu

dan anak terus terjaga dan sang ibu

terus mengontrol tumbuh

kembang anak. 

(IDN Global/ IDN Hongkong)
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Forum Diaspora Indonesia di Kuwait (FDIK)

atau yang juga dikenal sebagai IDN Kuwait

mengadakan acara pengesahan Ketua

terpilih FDIK periode 2021 - 2023 di Aula

KBRI di Kuwait pada Kamis (16/12). 

Sebagai mana informasi dari panitia

penjaringan calon ketua FDIK, Ady Erik

Afandi bahwa tanggal 14 Desember 2021

telah dilaksanakan musyawarah FDIK

secara online zoom yang melibatkan

perwakilan dari ormas yang ada di Kuwait.

Namun karena hanya ada calon tunggal,

yaitu Ibnu Munzir yang juga Ketua FDIK

periode 2019 - 2021 maka secara aklamasi

beliau dipilih, ditunjuk dan diamanahkan

mengemban jabatan Ketua FDIK baru

periode selanjutnya. Pada acara

musyawarah lanjutan, proses pengesahan

di hadapan jajaran Pengurus FDIK

sebelumnya, para ketua ormas dan

disaksikan pihak KBRI Kuwait. 

Kegiatan ini dihadiri sebanyak 26 orang

perwakilan ormas dan sejumlah 20 orang

pengurus FDIK periode 2019 - 2021.

Rangkaian acara dimulai dengan

pembukaan yang diikuti dengan

menyanyikan lagu Indonesia Raya,

kemudian beberapa sambutan dari Ketua

Panitia Pemilihan Ady Erik Afandi,

Penasehat FDIK Edi Rahmat, Ketua FDIK

Ibnu Munzir, lalu Kuasa Usaha Ad Intern

KBRI Kuwait  Adi Kuntarto. (IM/ IDN Kuwait)
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PENGESAHAN KETUA FDIK
PERIODE 2021-2023

kesehatan jiwa di masa

pandemi Covid-19. Tercatat

ada 10 startup yang turut

berpartisipasi dalam lomba di

acara ini. Tiga pemenang acara

ISTI 2021 yakni Abuzz Wellness

(1), Afta Bionic (2), dan

ArkaLearn (3) mendapatkan

hadiah Ducatus coins dan juga

memiliki peluang untuk

mengikuti perlombaan di

semifinal Jumpstarter

Hongkong yang

diselenggarakan oleh Alibaba

Entreprenerus Fund. 

(SW/ IDN Singapura)

BISA (Business Indonesia

Singapore Association)

kembali mengadakan

Indonesia Startup & Tourism

Insight (ISTI) 2021 secara

hybrid di ruang Adinata

Centre Singapura pada Sabtu

(27/12). Adapun tema yang

diambil pada tahun ini

adalah “Reinforce
Resiliency”. Tema ini

diusulkan agar bisa memberi

sudut pandang yang baru

serta meningkatkan

pertahanan baik untuk

kegiatan usaha maupun 

PENGUMUMAN PEMENANG ISTI 2021
DI SINGAPURA





Merry Christmas
& A Happy New Year!

from the Executive Board 
IDN Global

2021-2023



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

Jelang peringatan Hari Ibu, diaspora di Taiwan

merayakan lebih awal yakni pada Minggu (19/12) di

depan Toko Mewah Rezeki di pinggir jalan Tainan

City. Acara itu diselenggarakan oleh IDN Taiwan

bertajuk "Petani Indonesia". Sejumlah kegiatan

digelar mulai dari lomba fashion show bertema

"Petani Indonesia", pertunjukan reog ponorogo

oleh Singo Barong Taiwan, serta tari Tor-Tor dari

Diaspora Perhimpunan Pelajar Indonesia National

Chung Cheng University (PPI CCU). 

Pelaksana Peringatan Hari Ibu "Petani Indonesia"

di Taiwan Yefta Refalino mengatakan, tema itu

dipilih karena sosok ibu dan petani merupakan

dua hal yang paling esensial bagi umat manusia.

Selain memperingati hari Ibu, ia berharap acara ini

dapat mengenalkan kebudayaan Indonesia

kepada warga di Taiwan, mempererat silaturahmi

antar diaspora Indonesia di Taiwan, serta

memupuk rasa cinta dan bangga terhadap

kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Yefta menjelaskan perayaan Hari Ibu 2021 ini

terbilang unik dan berkesan karena lebih interaktif

dan dekat dengan pengunjung. Warga Taiwan

dapat menyaksikan langsung bagaimana kesenian

Reog Ponorogo, menikmati lagu-lagu khas

Indonesia, dan memperhatikan busana tradisional

para petani, khususnya para perempuan yang

mengenakan kebaya dan caping. (IDN Global)
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LOMBA PERAGAAN BUSANA PETANI
INDONESIA DI TAIWAN

http://www.tempo.co/tag/taiwan
http://www.tempo.co/tag/hari-ibu-2021

