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UU Ibu Kota Negara  :

Transformasi Nasional
Untuk Kemajuan
Peradaban Indonesia 

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU

IKN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada

tanggal 18 Januari lalu. Dengan diresmikannya UU IKN,

rencana pemindahan ibukota negara “Nusantara” dari

Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian

nyata. Kendati demikian, pro dan kontra di masyarakat

perihal ini masih bergulir, termasuk dalam lingkup

Diaspora Indonesia. 

“Ada sejumlah kekhawatiran Diaspora Indonesia atas

pembangunan IKN. Mulai dari masalah waktu karena

masih pandemi dan dinilai terburu-buru, sumber

pendanaan untuk pembangunan, isu sosial budaya

terutama bagi penduduk asli, serta lingkungan

deforestasi dan isu emisi green house. Pemindahan ini

dinilai terlalu kompleks untuk dijalani Indonesia saat

ini,” ujar Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih

dalam wawancara di program “Voice of Indonesia”

Radio Republik Indonesia (RRI) pada Jumat (11/2). 

Opini Diaspora: 
Refleksi 10 Tahun
Gerakan Global
Diaspora Indonesia
(Hal-6)

IDN Global Fasilitasi
Dialog PMI Dengan
Pemerintah  (Hal-3)

Program Desa
Cerdas IDN Victoria
di Flores Timur
(Hal-8)

Peran Diaspora Dalam
Gastrodiplomasi
Indonesia(Hal-13)



Kartini mengatakan sempat membuat

survei kecil di lingkup internal IDN Global.

Dari hasil survei tersebut ada yang

menyatakan pro dan kontra. Ia menilai

perbedaan pendapat ini dirasa wajar

terlebih isu rencana pemindahan IKN tidak

hanya berlangsung di era Presiden Joko

Widodo saja. Sebelumnya pernah mencuat

di era Soeharto bahkan Soekarno. 

“Ada yang menilai kurang tepat karena

sedang dalam masa pandemi. Namun bagi

pihak yang mendukung, IKN diterapkan

untuk kemajuan peradaban Indonesia.

Tentunya ini menjadi tantangan besar bagi

pemerintah dan pembangunannya perlu

diawasi,” imbuh Kartini. 

Ketika disinggung mengenai jika ada

talenta diaspora yang diharapkan kembali

untuk pembangunan Indonesia khususnya

IKN, Kartini merespon positif ajakan

tersebut. Menurutnya sudah banyak

Diaspora Returnee yang sudah berada di

tanah air dan turut andil dalam

membangun Indonesia. 

Kendati demikian, jika tidak terjadi

kesepakatan dimana harapan Pemerintah

untuk   kembalinya   diaspora  ke  tanah  air 

K A B A R  D I A S P O R A  |  V O L U M E  2 902

tidak dapat terpenuhi karena satu dan lain

hal, Kartini berpendapat jangan lantas

membenturkan diaspora dengan isu

nasionalisme. Keistimewaan Diaspora

Indonesia justru karena mereka tinggal di

luar negeri dan dengan wawasan dan

keahliannya merupakan brain gain bagi

Indonesia.

“Diaspora bisa diberdayakan untuk

diplomasi ekonomi, politik dan budaya.

Bahkan dapat membangun citra positif

Indonesia di mata dunia. Sejauh kami

berjejaring, kami menjadi saksi bahwa

diaspora yang masih berstatus WNI atau ex-

WNI hatinya masih merah putih dan tetap

semangat untuk berkontribusi dalam

membangun Indonesia,” terangnya. 

Berkaitan dengan progress pembangunan

IKN, Kartini berharap pemerintah dapat

mempersiapkan segala sesuatunya dengan

baik mengingat ini kebijakan transformasi

nasional. Perlu diperhatikan dari sisi teknis

dan non teknis yakni lingkungan hayati

harus tetap terjaga dan antara kaum

pendatang dengan penduduk asli dapat

bersinergi, serta melibatkan Diaspora

Indonesia dalam proses pembangunannya.  

(IDN Global)

8 PRINSIP IKN

Sumber : Bappenas



Menindaklanjuti acara

dialog yang berlangsung

antara Menteri Tenaga Kerja

RI Ida Fauziah dengan para

Pekerja Migran Indonesia

(PMI) pada Congress of

Indonesian Diaspora (CID)

ke-6 yang berlangsung

Agustus tahun lalu, Divisi

PMI IDN Global kembali

memfasilitasi dialog antara

PMI dengan Kementerian

Ketenagakerjaan

(Kemnaker) RI pada Minggu

(27/2) secara virtual. 

Adapun narasumber yang

dihadirkan di antaranya

Direktur Bina Penempatan

dan Pelindungan PMI

Kemnaker RI Rendra

Setiawan, Ketua

International Migrants

Alliance sekaligus PMI

Hongkong Eni Lestari, Ketua

Bangkit Migran Indonesia

Solidaritas Amanah

sekaligus PMI Arab Saudi

Slamet Hariyadi, dan

Konselor Tenaga Wanita

(Tenaganita) Malaysia Fajar

Santoadi. 

Melalui dialog ini Slamet

Hariyadi menyampaikan

meski dalam kondisi

pandemi, masih ada PMI

ilegal yang dikirim ke Arab

Saudi dengan

menggunakan visa ziarah.

Selain itu juga banyak PMI

overstay yang posisinya

sudah tidak bekerja dan

berharap  dipulangkan ke

tanah air. 

Terkait tes psikologi kesehatan

mental PMI, Eni mengusulkan

agar  biayanya dibebaskan

oleh pemerintah untuk

mengurangi beban PMI. Tes

juga perlu dilakukan untuk

purna PMI agar pemerintah

memiliki database untuk

proses negosiasi dengan

negara penempatan sebagai

langkah memperbaiki kondisi

dan lingkungan kerja PMI. 

Dalam upaya meningkatkan

pelindungan terhadap PMI,

Rendra Setiawan menegaskan

pihak Kemnaker RI terus

bekerjasama dengan ILO serta

serikat buruh migran. Ia juga

menekankan agar PMI dapat

mengikuti prosedur

keberangkatan secara legal

dan lapor diri ketika hendak

kembali ke tanah air agar

proses pelindungan PMI oleh

pemerintah dapat maksimal.

(IDN Global). 

IDN GLOBAL KEMBALI FASILITASI DIALOG PMI DENGAN PEMERINTAH

Sementara itu Fajar Santoadi

mengatakan kesehatan

mental bagi PMI penting

untuk diperhatikan. Saat ini

masih banyak ditemukan

kasus PMI yang mentalnya

bermasalah sebelum

keberangkatan, namun pihak

perekrut mengeksploitasinya

dengan tetap mengirim ke

negara penempatan. 

Kami belum bisa melihat
manfaat BPJS

Ketenagakerjaan bagi
PMI. Jika kami

mengalami kecelakaan
kerja, kartu tidak dapat
digunakan karena tidak
ada kerjasama dengan

klinik di negara
penempatan.

 
- Eni Lestari
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Kolaborasi diaspora
dengan perbankan

nasional merupakan
upaya untuk terus

menciptakan banyak
peluang investasi di

luar negeri. Selain itu
juga menambah

potensi lapangan
kerja baru bagi

masyarakat Indonesia
dan mendorong

UMKM dalam negeri
untuk Go Global.

   
 

- Erick Thohir
Menteri BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur Utama BNI

Royke Tumilaar dan Direktur Treasury and International BNI

Henry Panjaitan berbincang bersama perwakilan Diaspora

Indonesia yang tersebar di enam kota, dimana terdapat

Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) BNI, yaitu Seoul, Tokyo,

Hong Kong, New York, London, dan Singapura secara virtual

pada Sabtu (19/2). 

Kegiatan ini merupakan upaya BUMN melalui BNI untuk

mendorong Diaspora Indonesia agar berperan aktif

mengembangkan produk UMKM ke dunia. BNI juga

memberikan bantuan program dana kepada IDN Hongkong,

bantuan pendidikan bagi pekerja migran di Korea Selatan

dan bantuan promosi produk Indonesia pada vending
machine food di Tokyo.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan layanan

digital menjadi salah satu upaya PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk dalam memfasilitasi 8 juta diaspora atau orang

Indonesia yang menetap dan tinggal di luar negeri. 

"Dengan platform digital, BNI dapat memberikan layanan

mulai dari transaksi keuangan dan kebutuhan yang

melampaui pelayanan perbankan tradisional," ujar Royke. 

Sementara itu Erick Thohir mengatakan dengan

keberpihakan perbankan nasional terhadap para perantau

ini, otomatis akan membuat BNI makin fokus pada ekspansi

bisnis internasional. (IDN Global)

BNI SALURKAN PROGRAM DANA UNTUK IDN HONGKONG
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Kesulitan pasti ada apalagi kita
sebagai kaum pendatang. Jaringan

pasti sedikit dan kita memiliki
keterbatasan informasi. Sehingga

agar dapat beradaptasi dan
mengembangkan usaha, kita perlu

mengetahui regulasi yang
diterapkan dan penguasaan budaya

di negara tempat kita berada. 
 
 

- Usman Naito

KIAT DIASPORA AGAR SUKSES
BERBISNIS DI NEGERI ORANG

Merintis usaha terutama di luar negeri tentu

memiliki tantangan tersendiri. Hal ini pula

yang dialami para diaspora Indonesia

entrepreneur. Namun banyak diaspora

Indonesia yang terbukti berhasil

mengembangkan usahanya. Dan untuk

mengetahui lika-liku berwirausaha di luar

negeri, Tempo bekerjasama dengan

Working Group Entrepreneur IDN Global

mengadakan acara Ngopi Sore bertajuk

“Kiat Berbisnis di Negeri Orang” pada

Jumat (4/2). Adapun pembicara yang

dihadirkan di antaranya Founder & CEO

BINA B.V Belanda Monique Patricia, Owner

Richardson & Wrench Maroubra Australia

Hendra Wijaya dan CEO & Founder

Hamaren Group Jepang Usman Naito. 

Kecintaan pada Belanda yang terpupuk

sedari kecil, membuat Monique rela

meninggalkan usaha yang dia geluti di

Singapura dan memulai bisnis di Negeri

Kincir Angin. Tidak hanya ikatan emosional,

laku hidup dan etos yang dia pelajari dari

lingkungannya itu memberinya bekal untuk

berbisnis. Perusahaan BINA BV yang

dibangun Monique saat ini memiliki lima

business line, yaitu bidang rekrutmen, event

organizer, travel, representative office, dan

trading. 

“Kompetitor banyak, tetapi selama kita

punya inovasi dan keunikan tidak ada

masalah. Berkat dari atas sudah ditentukan,

yang penting kita menjalankan sebaik-

baiknya dan professional”, kata Monique.  

Sementara itu, diaspora Jepang Usman

Naito mengatakan sebelum berwirausaha,

ia mengawali karirnya di Jepang  sebagai

pekerja pada tahun 2000. Usman

mengambil lisensi konstruksi hingga bisa

membangun bisnis di tahun 2006 dan

membentuk   sebuah   perkumpulan  Japan 
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Indonesian Consultancy untuk mendorong

cikal bakal terbentuknya perusahaan

konsultasi pengembangan bisnis di

Indonesia, Hamaren Corporation. 

Dalam acara ini, Owner Richardson &

Wrench Maroubra Australia Hendra Wijaya

membagikan 4 (empat) tips agar dapat

berhasil dalam membangun usaha di luar

negeri. Di antaranya pantang menyerah jika

menghadapi kegagalan, tidak melewatkan

setiap kesempatan yang muncul, berani

mengambil resiko dalam berbisnis, dan

berdoa serta berserah diri kepada Tuhan

agar dimudahkan dalam setiap urusan. 

(IDN Global) 

https://www.tempo.co/tag/bisnis


REFLEKSI 10 TAHUN GERAKAN GLOBAL DIASPORA INDONESIA:
"BERCITA-CITALAH MENJADI DIASPORA INDONESIA"

 
 

OPINI DIASPORA
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Oleh : Evi Yuliana Siregar 

Pada bulan Juli nanti gerakan global

Diaspora Indonesia genap berumur

sepuluh tahun. Sejak dideklarasikan di Los

Angeles pada tanggal 8 Juli 2012, ada

banyak catatan di antaranya melalui

publikasi buku yang diterbitkan baik di

dalam maupun luar negeri. Melakukan

refleksi adalah hal yang sangat penting,

bukan hanya untuk mengetahui apa saja

yang telah dilakukan, melainkan juga

mengetahui sejauh mana perjalanan para

Diaspora Indonesia agar mencapai titik

yang dicita-citakan. Jika sudah dicapai, hal-

hal baru apa yang akan (harus) dilakukan?

Dalam rangka menuju 10 tahun gerakan

global diaspora Indonesia, IDN Global

menyajikan serangkaian kegiatan diskusi.

Kegiatan pertama berupa webinar yang

diselenggarakan pada tanggal 11 Februari

2022 dengan topik  “Catatan Kiprah dan

Harapan Diaspora Indonesia”. Webinar

tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Luar

Negeri RI Mahendra Siregar, dan dihadiri

Staf Ahli Sosbud Kemlu RI Siti Mauludiah.

Empat narasumber, yaitu Dino Patti Djalal,

Kartini Sarsilaningsih, Ramdani Sirait, dan

Imelda Bachtiar, memberikan opini dan

pandangan mereka terkait gerakan global

diaspora Indonesia selama satu dekade. 

Diaspora Indonesia memiliki cerita yang
hebat

Keempat narasumber memiliki opini dan

pandangan yang sama bahwa para

diaspora Indonesia, masing-masing,

memiliki cerita yang membanggakan.

Bukan hanya itu. Menurut pandangan Dino

Patti Djalal, diaspora Indonesia adalah

orang-orang yang low profile. Mereka

berkarya, sukses, tetapi sederhana. Tak mau

gembar-gembor. Mereka cinta tanah air.

Meskipun sudah memiliki paspor dari

negara lain, mereka masih tetap terus

mengaku sebagai orang Indonesia dan aktif

melakukan berbagai kegiatan untuk

memperkenalkan Indonesia kepada dunia.

Dino Patti Djalal setuju dengan pendapat

Wamenlu Mahendra Siregar, bahwa

pemerintah Indonesia memang harus

menggunakan pendekatan budaya kepada

para diaspora Indonesia.

Sementara itu, Kartini Sarsilaningsih

mencatat bahwa ternyata keluarga PMI,

misalnya, turut mengambil peran yang

cukup besar. Mereka sangat aktif dalam

kegiatan sosial serta ikut melakukan

diplomasi budaya dan ekonomi (baca:

mengibarkan   bendera   Indonesia).  Kartini 



juga melihat hubungan yang harmonis

antar-Diaspora Indonesia dan dengan KBRI.

Paling tidak, itu yang diamatinya di Qatar.

Sistem meritokrasi yang diterapakan di

hampir seluruh dunia, termasuk instansi

swasta dan organisasi internasional,

memberikan peluang bagi Diaspora

Indonesia untuk berkiprah dimanapun.

Ramdani Sirait menjelaskan bahwa ada

banyak diaspora Indonesia yang sukses di

luar negeri, dan mereka berasal dari

keluarga sederhana serta bersekolah di

daerah. Namun, karena usaha keras dan

kegigihan untuk maju, mereka bisa sukses

di dunia internasional. Ini bukti bahwa

diaspora Indonesia bisa mendunia. 

Mengenai gerakan global diaspora

Indonesia, Imelda memiliki pandangan

bahwa Diaspora Indonesia merupakan satu

potensi yang besar bagi Indonesia. Apalagi

dengan telah diselenggarakannya kongres

pertama diaspora Indonesia di Los Angeles

pada tahun 2012, yang kemudian muncul

Diaspora Indonesia, sebagai sebuah

gerakan bersama. Itu berarti bahwa

connecting the dots di antara mereka

sudah terbentuk. Keadaan ini

memungkinkan para Diaspora Indonesia

dapat    berkontribusi   secara   global,   baik 

untuk Diaspora Indonesia itu sendiri

maupun untuk Indonesia. Kontribusi

mereka yang krusial, misalnya, pada

rancangan hukum mengenai dwi

kewarganegaraan atau kewarganegaraan

ganda yang sudah diusung sejak

diselenggarakannya kongres pertama

Diaspora Indonesia tahun 2012.

Atas semua catatan tersebut, bisa ditarik

satu ide baru: mengapa kita tidak

semangati generasi muda di Indonesia

untuk menjadi diaspora. Demikian usul

Ramdani Sirait, yang sedikit khawatir

melihat fenomena para mahasiswa di

daerah saat ini yang hanya bercita-cita

(puas) menjadi pegawai pemerintah.

Kekhawatiran Ramdani Sirait bukan pada

menjadi pegawai pemerintah (bukan

berarti bahwa pegawai pemerintah itu

sebuah profesi yang rendah), melainkan

tidak terlihatnya semangat yang besar pada

mereka untuk mencapai sesuatu yang

tinggi. Di sini peran diaspora dapat

berfungsi dengan baik, khususnya agar

generasi muda di Indonesia memiliki cita-

cita yang tinggi. Diharapkan Diaspora

Indonesia bisa menjadi menjadi jendela

dan pintu, membuka mata mereka, dan

tentunya agar mereka nanti dapat memiliki

kesempatan berkarir di luar negeri. (EYS)

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA
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Indonesian authorities are
cracking down on 'hotel
quarantine mafia' scams

 

https://www.abc.net.au/news/202

2-02-18/foreign-tourists-report-

hotel-quarantine-scams-in-

indonesia/100815090

AUSTRALIA

Puluhan WNI di Ukraina
Mengungsi ke Kantor Kedutaan

Besar RI di Kyiv
 

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

puluhan-wni-di-ukraina-

mengungsi-ke-kantor-kedutaan-

besar-ri-di-kyiv

UKRAINA

Cerita pekerja migran
Indonesia di Hong Kong yang

kena Covid di tengah lonjakan
kasus

https://www.bbc.com/indonesia/

dunia-604185169

HONGKONG

https://dunia.tempo.co/read/1533401/kbri-manila-promosi-produk-indonesia-di-filipina
https://dunia.tempo.co/read/1527995/diaspora-indonesia-ikut-andil-promosikan-umkm-tanah-air-di-mesir


Dalam upaya mendorong program smart
village, IDN Victoria menerapkan aplikasi

OpenSID di Desa Nelelamadika, Flores

Timur. Hal ini disampaikan Presiden IDN

Victoria Diana Pratiwi dan Sekretaris IDN

Victoria Jeffry Liando dalam wawancara

dengan SBS Radio Australia pada Kamis

(3/2). 

“Awalnya ada sekitar 26 kandidat desa di

Flores Timur. Kemudian kita seleksi menjadi

3 desa prioritas. Lalu setelah melalui

berbagai pertimbangan termasuk

mewawancarai Kepala Desa dan visi

mereka dalam memajukan desa, akhirnya

kami memilih Desa Nelelamadika,” ujar

Jeffry. 

Diana menambahkan program ini bersifat

jangka panjang karena IDN Victoria akan

terus memantau efektifitas penggunaan

OpenSID dalam mendukung penerapan

desa digital di Desa Nelelamadike. Mulai

dari rencana kerja pemerintah desa,

menghitung indeks desa membangun,

serta ketahanan sosial dan ekonomi. 

“Hal utama yang diharapkan untuk

dibenahi adalah pengentasan kemiskinan,

perbaikan gizi, dan pendidikan. Saat ini

kami tengah mencoba fund raising untuk

memberikan bantuan donasi,  membuka

perpustakaan agar anak-anak jadi gemar

membaca, dan memberikan penyuluhan

kesehatan karena angka kematian ibu

hamil dan bayi tinggi,” kata Diana. 

Usai memanfaatkan OpenSID, Desa

Nelelamadike saat ini meningkat statusnya

dari desa tertinggal menjadi desa

berkembang, memiliki website resmi dan

database yang dapat dikelola. (IDN Global)
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IDN VICTORIA MENDORONG DESA
NELELAMEDIKE MENJADI DESA
CERDAS LEWAT OPENSID



Pelantikan pengurus IDN Kuwait periode 2021-

2023 digelar secara virtual pada Jumat (18/2).

Dalam sambutannya, Duta Besar Luar Biasa

Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Kuwait Lena

Maryana berharap para pengurus baru ini

dapat segera melakukan kegiatan dan

bersinergi dengan KBRI dalam program

kerjanya yang bermanfaat hingga dirasakan

masyarakat Indonesia di Kuwait maupun lebih

luas lagi bagi bangsa Indonesia.

Pelantikan virtual Pengurus FDIK ini turut

dihadiri oleh Presiden IDN Global Kartini

Sarsilaningsih dan sejumlah perwakilan dari

IDN Global, para pengurus IDN Kuwait,

Perwakilan KBRI, serta beberapa tamu

undangan dari organisasi masyarakat

Indonesia di Kuwait. Kartini mengucapkan

selamat kepada jajaran pengurus yang dilantik

serta berharap Pengurus FDIK bisa solid di

bawah kepemimpinan Ibnu Munzir yang juga

menjabat sebagai Executive Board IDN Global

periode 2021 - 2023 wilayah Middle East &

Afrika.

Pelantikan ini dilangsungkan secara virtual

mengingat situasi pandemi di Kuwait masih

pada fase gelombang ke-4. (IDN Kuwait)

PELANTIKAN PENGURUS IDN
KUWAIT PERIODE 2021-2023

MEMIKIRKAN KEMBALI
RELASI KELUARGA PMI

VP Public Relation IDN Global

sekaligus Senior Lecturer di

Macquarie University Dr. Salut

Muhidin mengatakan faktor

ekonomi masih menjadi alasan

utama dalam pengambilan

keputusan seseorang untuk

memutuskan menjadi Pekerja

Migran Indonesia (PMI). 

"Jika dulu istilah di Jawa makan

engga makan asal kumpul,

sekarang yang terjadi justru

sebaliknya," ujar Salut saat menjadi

pembicara dalam webinar bertajuk

"Memikirkan Kembali Relasi
Keluarga Pekerja Migran" secara

virtual pada Selasa (22/2). 

Salut menambahkan berdasarkan

studi Universitas Indonesia (UI)

tahun 2015, perkembangan

psikologis anak berpotensi

terganggu lebih besar jika

ditinggalkan ibunya, terutama

dalam pemenuhan rasa kasih

sayang. Namun hal itu dapat

diantisipasi dengan

mempersiapkan sosok pengganti

ibu seperti nenek atau bibi ketika

sang ibu harus merantau ke negeri

orang menjadi PMI. (IDN Global)
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Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih

berharap agar Kemendag dan Kemenkop

RI dapat memfasilitasi pelatihan ekspor-

impor atau perdagangan internasional bagi

Diaspora Indonesia. Hal ini disampaikan

Kartini  saat  hadir  dalam  webinar bertajuk 

"UMKM Indonesia Berdaya Saing
Menembus Pasar Thailand" pada Sabtu

(19/2). Kartini menjelaskan latar belakang

Diaspora Indonesia mayoritas berasal dari

kalangan pekerja dan profesional, sehingga

kurang memahami prosedur ekspor-impor

barang. Dengan adanya pelatihan ini maka

diharapkan akan mendorong semangat

entrepreneuship yang memungkinkan

Diaspora Indonesia dapat berperan aktif

dalam memasarkan produk Indonesia ke

luar negeri, tanpa harus membuka

perusahaan di negara tempat tinggalnya. 

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk

Thailand Rachmat Budiman menyatakan 

 kesiapannya dalam memfasilitasi

kebutuhan informasi mengenai strategi

bagi UMKM Indonesia untuk masuk pasar

Thailand. Beliau menambahkan Thailand

sangat  terbuka  untuk  produk  Indonesia

sepanjang memenuhi persyaratan dan

standar yang ditetapkan. (IDN Global)
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UKM INDONESIA DINILAI
BERDAYA SAING UNTUK
TEMBUS KE PASAR THAILAND

TIPS MELAKUKAN TRAVEL KE
INDONESIA DI MASA PANDEMI

IDN New South Wales menyelenggarakan

webinar Series #1 Info Diaspora dengan

tema “Tips & Persiapan Travel ke
Indonesia di Masa Pandemi” pada Sabtu

(19/2) secara virtual dengan menghadirkan

pembicara Konsul Imigrasi KJRI Sydney

Agus Abdul Majid dan Diaspora dari Smile

Travel Agent Tinny Widjaja. 

Dalam paparannya Agus Abdul Majid

menyampaikan sejumlah kebijakan terbaru

yang berlaku di Indonesia terkait masa

karantina yang lebih singkat, digitalisasi

pelaporan vaksinasi  serta pengajuan visa

secara online melalui https://visa-

online.imigrasi.go.id. Terkecuali untuk anak

hasil kawin campur yang memegang status

kewarganegaraan ganda dapat

menggunakan paspor Affidavit  agar dapat

masuk ke Indonesia dengan bebas visa. 

Bagi WNA eks WNI Agus mengatakan

dapat mengajukan Vitas dengan

mencantumkan sponsor pihak keluarga

yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Tinny Widjaja mengatakan

sejumlah dokumen yang harus disiapkan

untuk melakukan perjalanan ke Indonesia

selain paspor dan visa yakni melampirkan

pemesanan hotel untuk isolasi, hasil tes

PCR dan kartu vaksinasi serta asuransi. 

(IDN Global)
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Sutradara Ismail Fahmi Lubis merilis film

dokumenter animasi pendek berjudul

Homebound pada Selasa (22/2). Film ini

mengangkat cerita Tari Sasha, seorang pekerja

migran Indonesia yang telah bekerja di Taiwan

selama lebih dari 10 tahun. Dokumenter

berdurasi 17 menit ini mengungkap pengalaman

dan lika-liku Tari, mulai dari keberangkatan dan

keputusannya bekerja di Taiwan, hubungan

keluarga yang kurang harmonis, risiko bekerja di

luar negeri, hingga jebakan yang ia alami. Tari

pun berharap agar para PMI terlebih perempuan

dapat mengambil pelajaran melalui dokumenter

Homebound. (IDN Global)

HOMEBOUND, FILM ANIMASI
TENTANG PMI DI TAIWAN

Asosiasi di Paris bernama Sinar

Mentari Indonesia (SMI) telah

diresmikan sejak Oktober tahun lalu

dan menyatakan turut bergabung

dengan organisasi IDN Global.

Kegiatan SMI diprioritaskan pada

promosi budaya Indonesia,

pendidikan, mengkoneksikan pelaku

UKM Prancis dengan Indonesia,

menjadi wadah pertemuan dan

diskusi antar anggota, serta

menginisiasi aksi sosial dan

kemanusiaan di Indonesia. SMI

dipimpin oleh Presiden Yetty

Aritonang yang juga Treasurer IDN

Global. (YTA)

AFILIASI  ASOSIASI SMI
DENGAN IDN GLOBAL

IDN Kanada turut

berpartisipasi dalam 

 penyelenggaraan acara

Perayaan Imlek oleh

KBRI Ottawa, KJRI

Toronto, dan KJRI

Vancouver secara virtual

pada Selasa (1/2).

Perayaan ini juga dihadiri

Presiden IDN Global

Kartini Sarsilaningsih.

Pada kesempatan ini,

Minister of Energy, Mines,

and Low Carbon

Innovation, serta Minister

of Advanced Education

and Skills Training of

British Columbia, serta  

Anggota DPR dari Dapil

Luar Negeri Christina

Aryani turut hadir dan

memberi ucapan 

 selamat tahun baru

Imlek secara virtual.

Acara ini diikuti oleh

kurang lebih 250

masyarakat di zoom dan

dapat diakses secara live

melalui Facebook dan

Youtube. Perayaan diisi

dengan penayangan

video, dialog interaktif,

serta pemberian hadiah

voucher belanja. 

(IDN Kanada) 

IDN KANADA MERAYAKAN IMLEK
SECARA VIRTUAL

https://republika.co.id/tag/ismail-fahmi-lubis
https://republika.co.id/tag/ismail-fahmi-lubis
https://republika.co.id/tag/film-dokumenter
https://republika.co.id/tag/pekerja-migran
https://republika.co.id/tag/taiwan
https://republika.co.id/tag/tari-sasha
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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

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Sandiaga Uno mengatakan kuliner bisa menjadi

alat diplomasi di mancanegara atau

gastrodiplomasi. Meski masih menemui kendala

dalam memajukan gastrodiplomasi, langkah yang

lebih terstruktur tengah diupayakan pemerintah

melalui berbagai program, salah satunya program

bertajuk '"ndonesia Spice Up The World".

"Konsepnya, kalau China punya "Silk Road" atau
jalur sutera, kita memiliki jalur rempah-rempah

atau ‘"Spices Road". Kalau China punya ‘"ne Belt
One Road" program, maka kita juga punya "Spice
Up The World" program. Gerakan ini kami

harapkan tidak hanya lintas lembaga, tetapi juga

lintas pentahelix termasuk komunitas diaspora,"

ungkap Menparekraf saat menghadiri Dialog

Interaktif Diaspora Seri Kuliner bertajuk "Peran
Diaspora Dalam Gastrodiplomasi Indonesia"
pada Jumat (25/2) secara virtual. 

Karena tujuan utama program ini adalah

mendorong kuliner Indonesia ke mancanegara,

Indonesia Spice Up The World menargetkan pada

tahun 2024 dapat menghadirkan 4.000 restoran

Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan nilai

ekspor bumbu dan rempah menjadi US$2 miliar.

Webinar ini turut menghadirkan sejumlah

pembicara di antaranya Ketua WG Culinary IDN

Global Renu Lubis, Founder Indonesia Culinary

Institute Robert Manan, Founder Adi Gastronom

Indonesia Indra Ketaren dan MasterChef : The

Professional 2021 UK Chef Budiono Sukim. 

(IDN Global)
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