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Efek Domino Invasi
Rusia ke Ukraina
Satu bulan lebih invasi yang dimulai pada 24 Februari

dan berlanjut hingga saat ini oleh pemerintahan Putin

terhadap Ukraina memberikan dampak yang besar.

Tidak hanya krisis kemanusiaan (korban meninggal

serta mengakibatkan ribuan warga Ukraina mengungsi

ke negara lain), namun juga menghancurkan

infrastruktur fisik hingga merusak tatanan politik dan

ekonomi global. 

Dalam upaya melindungi warga negara Indonesia

(WNI) di Ukraina, Direktur Pelindungan WNI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha

mengatakan per 25 Maret sebanyak 133 orang telah

dipulangkan ke Indonesia dari total 165 orang WNI di

Ukraina. Sementara 23 orang sisanya yang memilih

tinggal di Ukraina akan terus dipantau dan

berkomunikasi dengan KBRI Kyiv yang hingga saat ini

juga masih terus beroperasi.

Sementara itu, Prancis merupakan salah satu negara

Uni Eropa yang menerima masuknya pengungsi

Ukraina. Tercatat  para  pengungsi  telah  tiba di Prancis 
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sejak tanggal 9 Maret lalu dan pemerintah

Prancis telah mengantisipasi masuknya

para pengungsi Ukraina hingga berjumlah

100 ribu orang. 

“Saat ini (per 25 Maret) jumlah pengungsi

dari Ukraina mencapai 20.000 orang. Tidak

bisa dipungkiri jumlahnya bisa terus

bertambah seiring dengan berlanjutnya

perseteruan Rusia – Ukraina,” ujar Diaspora

Indonesia di Paris sekaligus Treasurer IDN

Global Yetty Aritonang. Yetty mengatakan

mekanisme yang dilakukan adalah para

pengungsi disebar ke seluruh Prancis.

Sebagai contoh di  Fontenay Aux Roses -

kota suburban Paris tempat ia tinggal –

menerima selebaran dari Walikota

setempat untuk dimohon kesediaannya

dalam menerima 2 (dua) orang pengungsi

Ukraina. 

Terkait rencana jangka pendek, ia

memaparkan pemerintah Prancis akan

menyediakan akomodasi gratis untuk

kembali ke Ukraina jika perang telah

berakhir. Namun, jika kondisi kian

memburuk dan pengungsi Ukraina tidak

memungkinkan untuk kembali ke

negaranya, pemerintah Prancis telah

menyiapkan program jangka panjang.

 

“Di antaranya memfasilitasi tempat tinggal,

menanggung biaya hidup harian,

menyediakan kursus bahasa Prancis,

mendaftarkan sécurité sociale apabila ada

yang sakit, serta mencarikan pekerjaan di

berbagai bidang sesuai keahlian dan

pendidikan yang dimiliki,” kata Yetty. 

Sementara itu, berkaitan dengan sanksi

yang diberikan oleh negara Uni Eropa dan

Amerika Serikat untuk melarang

penggunaan mata uang Dollar atau Euro,

diaspora Indonesia di Rusia sekaligus Ketua

IDN Rusia Andre Septiyanto mengatakan

hal ini turut berimbas terhadap anjloknya

mata uang Rusia hingga 74 rubel pada

pertengahan Maret. 
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Ia mengaku usaha impor produk rempah

yang didatangkannya dari Indonesia juga

mengalami kendala di masalah

pembayaran. Meski Indonesia tidak

termasuk dalam negara yang memboikot

Rusia, namun pihak perbankan di

Indonesia sendiri yang menolak

pembayaran dengan mata uang rubel

karena takut mendapatkan sanksi dari AS

dan Uni Eropa. 

“Saya harapkan pemerintah Indonesia

dapat memberikan solusi agar kami bisa

melakukan pembayaran dengan mata

uang rubel atau emas. Selain itu juga kami

sangat berharap penerbangan barang

kargo antar Indonesia – Rusia juga kembali

dioperasikan dengan frekuensi banyak agar

proses ekspor-impor tidak terkendala,”

imbuhnya. 

Berkaitan dengan aksi pemboikotan

terhadap pembelian minyak dan gas di

Rusia, Andre mengaku pemerintahan Rusia

masih cukup stabil hingga saat ini. Tidak

ada kenaikan harga bensin dan dari segi

kebutuhan pokok juga terpenuhi karena

pemerintah Rusia memiliki kedaulatan

pangan sendiri khususnya gandum. Andre

justru mengatakan aksi pemboikotan ini

sebagai peluang bagus khususnya bagi

para investor yang memiliki mata uang

rubel. 

“Selama ini negara-negara yang membeli

minyak dan gas dari Rusia menggunakan

mata uang dollar. Dengan diberlakukannya

pembayaran menggunakan mata uang

rubel, ini justru berpotensi menyaingi mata

uang dollar dalam proses perdagangan

global. Selain itu, dengan banyaknya

perusahaan Eropa dan AS yang menutup

usahanya di Rusia justru jadi peluang bagus

untuk negara-negara Asia termasuk

Indonesia untuk membuka usahanya di

sini. Saat ini beberapa perusahaan India

sudah mulai masuk ke Rusia,” papar Andre.

(IDN Global)



Dalam rangka menjaring

dan sharing pengalaman

para diaspora Indonesia

bertalenta di seluruh dunia,

IDN Global Divisi Human

Capital menggelar Dialog

Interaktif Diaspora (DID) Seri

Human Capital bertajuk

"Kontribusi Talenta
Diaspora di Bidang
Teknologi" pada Sabtu

(26/3) secara virtual. Acara

ini menghadirkan

pembicara di antaranya

Head of Analytics, Platform

and Regional Bussiness

Grab Singapura Ainun Najib,

CTO Global Ride Inc. Japan

Arnold Siboro serta Senior

IP Security Engineer PCCW

Global Hong Kong Wahyudi

Nata Kesuma dan

dimoderatori oleh diaspora

Indonesia di Oman Vina Sari

Thaher. 

Melalui dialog ini, Ainun

kembali ditanya perihal

permintaan Presiden Joko

Widodo agar ia kembali ke

tanah air. Ainun kemudian

menyatakan diaspora

memiliki 3 (tiga) peranan

dalam kontribusinya

terhadap Indonesia. Yakni

referensi, advokasi dan

eksekusi. Pada poin ketiga,

Ainun mengatakan proses

eksekusi bisa dilakukan dari

jarak jauh. Ainun juga

mengajak generasi muda

Indonesia agar termotivasi

belajar di luar negeri agar

mendapat wawasan lebih

luas. 

 

Berkaitan dengan kemajuan

teknologi, Arnold mengatakan

yang dibutuhkan Indonesia

saat ini bukan tentang

teknologi canggih, namun

yang lebih penting adalah

teknologi yang dapat

diaplikasikan di masyarakat.

Ketika disinggung mengenai

bonus demografi di tahun

2045 Arnold berpendapat

pengembangan human capital

di bidang teknologi harus

diprioritaskan. 

Presiden IDN Global Kartini

Sarsilaningsih mengatakan

melalui acara DID Human

Capital ini diharapkan dapat

menginspirasi kaum millenial

menjadi diaspora. Kedepannya,

IDN Global juga akan

membangun platform sharing

informasi diaspora di luar

negeri agar dapat diakses

masyarakat di tanah air. 

(IDN Global)

PERAN DIASPORA MEMBANGUN INDONESIA DI BIDANG TEKNOLOGI

Sementara itu Wahyudi

mengatakan dalam upaya

memajukan teknologi

Indonesia diperlukan peran

pemerintah dalam

melakukan research and

development (RnD) untuk

menjaring generasi unggul di

bidang IT. Dengan bibit SDM

berkualitas, maka akan

tercipta inovasi di bidang IT

untuk kemajuan Indonesia.  

Tujuan bangsa saat ini
belum jelas. Sila keempat
Pancasila bahkan belum

diterapkan dengan benar.
Jika tujuan belum jelas,

bagaimana kita bisa
memetakan prioritas

pembangunan teknologi di
Indonesia?

 
- Ainun Najib
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Kendala utama yang dihadapi 
 dalam menjalankan hobi 

dan pekerjaan utama secara
bersamaan adalah waktu.

Terkadang kita harus lembur dan
merasa capek. Tapi ketika kita

melihat hasilnya ada rasa puas. 
 Kepuasan yang muncul itu

kemudian jadi obat lelah kita.
Katarsisnya begitu.

 
- Evi Siregar

KONTRIBUSI PMI DALAM SENI,
BUDAYA DAN INFORMASI
KEPADA INDONESIA

IDN Global menyelenggarakan webinar

kelima Dialog Interaktif Diaspora Seri PMI,

dan mengundang empat PMI dari berbagai

negara: Sri Astini (Kuwait), Sri Rahayu

(Taiwan), Sri Lestari (Hong Kong), dan Evi

Siregar (Meksiko) pada Minggu (27/3). Tema

yang ditampilkan adalah kontribusi PMI

dalam seni dan budaya. Acara ini dipandu

VP Divisi PMI IDN Global Kartika Dewi,

dibuka Deputy President IDN Global

Setiawan Wibisono, dan ditutup President

IDN Global Kartini Sarsilaningsih. 

Sri Astini, yang bekerja di rumah sakit di

Kuwait, mengajar tari tradisional Indonesia

kepada anak-anak diaspora Indonesia. Bagi

Sri Astini, selain mendukung promosi

kebudayaan Indonesia, kegiatan mengajar

tari ditujukan agar anak-anak diaspora

Indonesia, yang mayoritas lahir di Kuwait,

memiliki ketrampilan seni dan ikatan batin-

emosi budaya Indonesia. 

Hal senada juga dilakukan Sri Rahayu. Di

sela-sela rutinitasnya bekerja untuk satu

keluarga di Taiwan, ia memiliki hobi dan

bakat membuat pakaian tradisional

Indonesia  serta menyinden. Ia sering tampil

dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Ia

dan busana-busana hasil kreasinya ikut

mempromosikan kebudayaan Indonesia

kepada masyarakat di sana. 

Begitupun Sri Lestari yang memiliki

ketertarikan pada musik. Ia belajar otodidak

untuk membaca not balok dan berlatih

bermain biola. Di sela-sela pekerjaan

utamanya, kini ia mengajar biola dan

berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan

PMI dan KJRI Hong Kong. Kerja kerasnya

ternyata tidak sia-sia, ia pun sering

diundang untuk berkolabolasi dengan

kelompok musik setempat.
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Sementara itu Evi Siregar, dosen-peneliti di

sebuah universitas di Mexico City sejak tiga

tahun yang lalu aktif menulis di

Kompasiana, menyampaikan berbagai

informasi mengenai Meksiko, negara-negara

di Amerika Latin, dan beberapa negara

lainnya di luar wilayah tersebut. Melalui

tulisan yang dibuatnya, ia berharap dapat

menjadi jendela bagi masyarakat Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, aktivitasnya

memang selalu difokuskan pada promosi

budaya Indonesia kepada masyarakat

Meksiko (dan beberapa negara di Amerika

Latin). Jadi, sudah saatnya ia berbagi

pengetahuan dengan masyarakat Indonesia

di dalam negeri. (EYS)



PROFIL DIASPORA :

Nama Mohamad Al-Arief tentu tidak
asing lagi bagi Diaspora Indonesia.
Bukan karena pernah menjadi
Presiden IDN Global (yang pertama,
periode 2013-2015), tetapi juga karena
ia salah satu pendukung tercetusnya
Congress of the Indonesian Diaspora
(CID) pertama yang saat itu digagas
oleh Dubes Dino Patti Djalal, di Los
Angeles pada tanggal 6-8 Juli 2012,
dan Indonesian Diaspora Network
(IDN) Global. 

Ketika ditanya mengenai ide pembentukan

IDN Global, ia menjelaskan usai CID pertama

diselenggarakan, ada keinginan kolektif agar

semangat positif yang ada pada kongres

terus berlanjut. Ada banyak aspirasi dan

rencana kolektif dari kongres yang perlu

ditindaklanjuti dan diwadahi. Atas dasar itu,

dicetuskan ide bersama untuk membangun

sebuah wadah organisasi diaspora yang

sifatnya global. 

"Dinamika diaspora Indonesia sudah sangat

bagus, solid, dan aktif di berbagai simpul-

simpul lokal di belahan dunia. Energi positif

diaspora di tingkat akar rumput luar biasa.

Namun, saat itu belum ada wadah organisasi

diaspora yang global, untuk connecting the
dots dan menggali potensi kolektif secara

menyeluruh – harnessing the power of our
diaspora. IDN Global muncul dari ide dasar

tersebut.", papar Arief. 

"Pada CID kedua, di Jakarta tahun 2013, saya

terpilih menjadi Presiden IDN Global. Kami

fokus untuk membangun fondasi organisasi.

Sebagai relawan, semua bekerja sukarela di

tengah tugas profesional dan komitmen

keluarga. Semua harus bisa membagi waktu

untuk mengurus dan membangun

organisasi dari nol," imbuhnya.
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Terkait pencapaian IDN Global selama 10

tahun ini, Al-Arief berpendapat bahwa IDN

Global kian tumbuh dan berkiprah di tingkat

global, nasional, hingga lokal. Ia melihat

kepengurusan saat ini telah membawa

estafet untuk melanjutkan ikhtiar dan niat

awal  terbentuknya IDN Global, yakni

berkontribusi terhadap diaspora dan tanah

air Indonesia.

Kendati demikian Arief mengatakan tidak

ada yang instan terutama dalam

mewujudkan ikhtiar tersebut.  Sifatnya selalu

work in progress dalam melanjutkan

perjuangan dengan terus berusaha

memaksimalkan potensi kontribusi diaspora

untuk tanah air, sesuai semangat Diaspora

Bhakti Bangsa. Semangat kebersamaan ini

dibangun melalui prinsip connecting the
dots dan melakukan berbagai upaya

advokasi untuk berbagai aspirasi yang

muncul dari kalangan diaspora sendiri.

"Tahun 2022 tahun penting untuk diaspora

Indonesia. Kita akan merayakan satu dekade,

sejak CID pertama dilangsungkan. Sudah ada

lima kepengurusan IDN Global. Teman-

teman pengurus secara sukarela

meluangkan waktu dan tenaga untuk

berikhtiar bersama. Untuk sepuluh tahun

kedepan, let’s take our efforts to another
level and we should move from good to
great, " kata Arief. 

"MOHAMAD AL-ARIEF"
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Saat ini Mohamad Al-Arief berkarir di The

World Bank selama lebih dari dua dekade

dan menangani sektor infrastruktur secara

global di institusi tersebut. Ia juga sempat

terpilih menjadi Chair Indonesian Staff

Association di World Bank Group dan

International Monetary Fund. Ini bukan

hanya membuat bangga para diaspora

Indonesia, melainkan juga seluruh Indonesia. 

"Di institusi tempat saya bekerja ada sekitar

25 ribu talenta yang berasal dari 150 negara.

Kompetisi seperti ini menentukan daya saing

kita di global job market. Namun, saya juga

sadar bahwa selain membawa reputasi

sendiri, juga menjadi brand ambassador

Indonesia. Dalam setiap interaksi saya harus

membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu

mumpuni, profesional, visioner, dan selalu

menjadi part of the solution.", paparnya.

Ketika berbicara mengenai kualitas sumber

daya manusia, Al Arief  mengatakan

Indonesia mempunyai potensi human
capital yang luar biasa untuk berkiprah di

berbagai bidang, memiliki banyak talenta

yang mampu berkompetisi secara global,

dan berdaya saing tinggi. Arief memberikan

contoh saat menjadi pengurus IDN Global

dan berkunjung ke Seattle, ia bertemu

dengan para pakar Indonesia di sektor

kedirgantaraan yang bekerja di perusahaan

multinasional, seperti The Boeing Company.  

Istimewanya, banyak dari talenta global ini

dengan senang hati akan pulang ke tanah

air untuk turut membangun bangsa. 

Saat ditanya mengenai kiat kesuksesannya,

ia menjawab: "Pertama kita harus

menentukan dulu apa yang dimaksud

dengan ‘sukses’. Orangtua saya sejak kecil

selalu mendidik saya untuk tidak hanya

memikirkan my personal glory, tetapi juga
kontribusi untuk the greater good. Ini

menjadi moral compass saya dalam karir.

Bagi saya, sukses dilihat dari apa yang kita

bisa kontribusikan kepada masyarakat,

komunitas, dan kemanusiaan secara

keseluruhan. Tidak hanya sekedar jabatan

dan remunerasi yang kita dapatkan. Dari

awal memulai karir, saya memang

terdorong untuk melayani masyarakat. Jadi,

karir itu dengan sendirinya akan mengikuti,

asal kita mengetahui passion kita," terang

Al-Arief.

Ia menambahkan bahwa almarhumah

Ibundanya adalah sosok yang paling

berpengaruh dalam hidupnya. Meski

datang dari keluarga sangat sederhana,

Ibunya berani bermimpi besar dan

berpandangan bahwa menuntut ilmu itu

sangat penting. Dengan beasiswa, ia

berhasil menyelesaikan studi jenjang S3-

nya di Amerika Serikat dalam usia muda.

Setelah itu, beliau mengabdi sebagai dosen

di Universitas Indonesia. Arief mengaku

sangat bersyukur memiliki Ibu yang gigih. 

Disinggung mengenai diaspora muda

Indonesia, Arief menyatakan potensi

diaspora muda Indonesia di seluruh dunia

harus diberdayakan untuk mewujudkan visi

Indonesia Maju di tahun 2045. 

"My message to the young Indonesian
diaspora: wherever you are, please aim to
come home one day, bring your talent and
global expertise home, serve your nation
and your people. We’re proud of you!",
imbuh Arief menutup perbincangan.
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Dalam rangka menyambut bulan suci

Ramadhan 1443 H yang jatuh pada tanggal

2 April 2022, IDN Global berkolaborasi

dengan IDN Filipina menyelenggarakan

Forum Dialog Kebersamaan bertajuk

"Menjaga   Kesehatan   dan   Kerukunan" 

dengan menghadirkan Imam Besar Masjid

Istiqlal Jakarta Prof. Dr. K.H Nasaruddin

Umar M.A pada Rabu (30/3) secara virtual.

Acara ini dimoderatori oleh Presiden IDN

Global Kartini Sarsilaningsih dan Presiden

IDN Filipina Lusie Susantono. 

Dalam forum tersebut Prof. Nasaruddin

memaparkan tentang banyaknya peristiwa

besar dalam sejarah Islam yang terjadi di

bulan Ramadhan. Mulai dari pelantikan

Nabi Muhammad SAW serta turunnya ayat

suci Al Quran. 

Beliau juga berpesan akan pentingnya

mempelajari aqidah terlebih dahulu yang

kemudian diikuti dengan fiksi. Hal ini

seperti halnya yang terdapat di penggalan

surat Al Alaq "iqra' bismi rabbikal". Dengan

demikian akan tercipta keselarasan antara

istiqamah individu dengan sosial sehingga

kerukunan antar umat beragama dapat

tercapai. (IDN Global)
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PESAN PROF. NASARUDDIN
AKAN PENTINGNYA AQIDAH
UNTUK MENJAGA KERUKUNAN 

IDN KANADA GELAR WEBINAR
INVESTASI DI INDONESIA

Untuk mendorong iklim investasi antara

Indonesia-Kanada pasca pandemi, IDN

Kanada menggelar webinar bertajuk

"Utilizing the Post-pandemic Momentum
for Investment in Indonesia and Canada"
pada Senin (28/3) dengan menghadirkan

pembicara Dewan Pengawas Indonesia

Investment Authority (INA) Dr. Darwin Cyril

Noerhadi. Duta Besar Indonesia di Kanada

Daniel Tumpal Simanjuntak turut hadir

untuk memberikan kata sambutan. 

Melalui presentasinya Dr. Cyril menjelaskan

tentang badan pengelola investasi milik

negara atau sovereign wealth fund (SWF)

yang dimiliki Indonesia yakni Indonesia

Investment Authority (INA). Mulai dari latar

belakang dan urgensi dari pendirian INA

khususnya berkaitan dengan tingginya

pembiayaan negara ke depannya. 

Dr. Cyril mengakui tantangan terbesar yang

dihadapi dalam menarik investor adalah

adanya stigma Indonesia yang memiliki

sistem birokrasi rumit dan tidak transparan

serta rawan korupsi. Kendati demikian, ia

mengatakan pemerintah terus berbenah

dan berproses untuk merubah stigma

tersebut dengan reformasi birokrasi. Ia juga

optimis bahwa perkembangan teknologi

dan digital sangat mendukung dalam

proses transparansi serta efisiensi. 

(IDN Global)



WEBINAR LAYANAN DATA
KEPENDUDUKAN OLEH IDN NSW

IDN New South Wales dan KJRI Sydney

kembali menyelenggarakan Info Diaspora

Series #2 bertajuk "Terobosan Layanan
Kependudukan bagi Masyarakat Indonesia
di Luar Negeri"  pada Sabtu (5/3) dengan

menghadirkan narasumber Dirjen Dukcapil

Kemendagri RI Prof. Dr. Zudan A. Fakrulloh

dan Kepala Subdirektorat III Direktorat

Pelindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha. 

Latar belakang digelarnya webinar ini lantaran

penyelenggaraan Adminduk di luar negeri

terus meningkat, dan kualitas layanannya pun

semakin baik, berkualitas dan profesional.

Kemudahan ini berkat sejumlah kebijakan

Ditjen Dukcapil Kemendagri, yaitu optimalisasi

layanan online, layanan jemput bola serta

operasionalisasi mesin Anjungan Dukcapil

Mandiri (ADM). Sistem informasi adminduk

(SIAK) yang ada di data warehouse

Kemendagri juga tersambung langsung

dengan 129 perwakilan Indonesia di luar

negeri. Sehingga transaksi data

kependudukan saat pindah keluar negeri

ataupun kembali ke Indonesia termonitor

dengan baik. Layanan kependudukan lain

seperti akta kelahiran, perkawinan, dan lainnya

juga tersambung langsung ke dalam SIAK.

(IDN Global)

 

AUDIENSI IDN KUWAIT
KE KBRI KUWAIT

IDN Chapter Kuwait berkunjung ke

Kedutaan Besar Republik Indonesia

(KBRI) Kuwait untuk bertemu

dengan Duta Besar Luar Biasa

Berkuasa Penuh (LBBP) untuk

Kuwait Lena Maryana pada Kamis

(17/3). Kunjungan tersebut dalam

rangka silaturahmi jajaran Pengurus

FDIK periode 2021 - 2023 yang

bulan lalu dilantik secara virtual

oleh Ketua FDIK terpilih Ibnu

Munzir.

Selain silaturahmi, Ketua Ibnu

Munzir beserta perwakilan dari

Divisi Kepengurusan FDIK sejumlah

14 orang yang hadir memaparkan

program kerja dalam periode yang

akan dijalani 2 tahun kedepan di

hadapan Duta Besar Lena Maryana

dan jajarannya. 

Duta Besar Lena Maryana

mengatakan sangat mengapresiasi

semua kegiatan yang dilakukan IDN

Kuwait selama ini dan berharap

dapat terus bersinergi terlibat

sebagai mitra dalam berbagai

kegiatan dan turut membantu KBRI

dalam mempromosikan Indonesia,

khususnya di Kuwait. (IDN Kuwait)
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https://kemlu.go.id/kuwaitcity/id
http://www.idn-q8.org/2022/02/informasi-posisi-dan-photo-kepengurusan.html
http://www.idn-q8.org/2022/02/pelantikan-pengurus-fdikidn-kuwait.html
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IDN Global Divisi Human Capital

bekerjasama dengan Divisi Pekerja Migran

Indonesia (PMI) sukses menyelenggarakan

pelatihan bahasa Inggris untuk PMI.

Pelatihan berlangsung selama 20 jam yang

dibagi   dalam   beberapa   sesi   mulai  dari 

tanggal 12 Januari hingga 23 Maret 2022.

Seluruh sesi digelar secara virtual. Di sesi

pelatihan terakhir pada Rabu (23/3),

Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih

menyerahkan sertifikat pelatihan secara

simbolis kepada sejumlah peserta PMI. 

Kelas pelatihan ini terbagi dua, yakni

beginner dan intermediate. Ada sejumlah

topik yang dibahas dalam pelatihan ini

mulai dari  self-introduction, jobs and
responsibilities, dates and time,
welcoming guests, families, food and
drinks, daily routines, giving instructions
dan giving directions. 

Melalui pelatihan ini peserta PMI diberikan

sejumlah tips untuk meningkatkan

kemampuannya dalam bahasa Inggris,

penambahan beragam kosakata baru,

bahkan berkesempatan untuk praktek

berbicara bahasa Inggris dengan para

pengajar. (IDN Global)

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA

Mahasiswa Indonesia
Manfaatkan Tenaga Surya

Untuk Desa di NTT
 

https://www.voaindonesia.co

m/a/solar-chapter-

sumbangsih-mahasiswa-

diaspora-indonesia-

manfaatkan-tenaga-

matahari-untuk-desa-sulit-

air-di-ntt/6499182.html

AMERIKA

Moomba Parade dazzles
and dances through

streets
 

https://www.theage.com.au/n

ational/victoria/big-hot-and-

loud-moomba-parade-

dazzled-and-danced-along-

the-street-20220311-

p5a3w5.html

AUSTRALIA

Mengenal Bambang
Susantono Vice President

Asian Development Bank di
Manila

https://www.tribunnews.com/i

nternasional/2017/05/08/meng

enal-bambang-susantono-

vice-president-asian-

development-bank-di-manila

FILIPINA

ENGLISH4PMI AJARKAN PMI
LANCAR BERBICARA INGGRIS

https://dunia.tempo.co/read/1533401/kbri-manila-promosi-produk-indonesia-di-filipina
https://www.tribunnews.com/internasional/2017/05/08/mengenal-bambang-susantono-vice-president-asian-development-bank-di-manila
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Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ)

bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik

Indonesia (KJRI) di Frankfurt, Jerman,

menyelenggarakan “Kemilau Zamrud
Khatulistiwa” pada Sabtu (19/3) di RuruHaus,

Kassel, Jerman. Acara ini diwarnai dengan

pameran dan penjualan kerajinan budaya

Nusantara, pertunjukan budaya Indonesia dan

bazaar aneka kuliner tradisional. Acara ini digelar

untuk memperingati 70 tahun hubungan

diplomatik Indonesia dan Jerman sejak 1952 di

berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan,

sosial dan budaya. (IDN Global)

PAMERAN BUDAYA INDONESIA
"KEMILAU ZAMRUD KHATULISTIWA"
DI JERMAN

Presiden RI Joko Widodo melantik

Bambang Susantono sebagai Kepala

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara

(IKN) dan wakilnya Dhony Rahajoe

pada Kamis (10/3). Bambang

Susantono bukan orang baru di

pemerintahan. Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono pernah

mengangkatnya sebagai Wakil

Menteri Perhubungan pada 2009-

2014. Saat ini Bambang menjabat

sebagai Wakil Presiden Bidang

Manajemen dan Pembangunan

Berkelanjutan di Asian Development

Bank (ADB) di Filipina. (IDN Global)

 

PELANTIKAN KEPALA
OTORITA IKN 

KBRI Mexico City

bersama dengan ITPC

Mexico City serta para 

 Diaspora Indonesia di

Meksiko bekerjasama

dengan Museo de las

Culturas del Mundo

menyelenggarakan acara

"Muestra de arte y
cultura de Indonesia"
yang diselenggarakan

pada tanggal 26-27

Maret 2022 di Museo de

las Culturas del Mundo.

Acara ini menyajikan

konferensi berikut

pertunjukan tentang

kebudayaan Indonesia

seperti tari dan budaya

Bali, konferensi tentang

sejarah dan industri batik

di Indonesia, berikut

kebudayaan

Minangkabau, Sumatera

Barat. 

Koordinator Public

Relation IDN Global

sekaligus diaspora

Meksiko Evi Siregar juga

turut hadir sebagai

pembicara tentang

sejarah dan kesusastraan

Indonesia. (IDN Global)

PENGENALAN BUDAYA INDONESIA DI
MUSEUM MEKSIKO

https://www.tempo.co/tag/bambang-susantono




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 Chapter Victoria turut hadir meramaikan

acara parade kostum Moomba Parade 2022 pada

Senin (14/3) di rute sepanjang jalan Kings Domain

menuju Linlithgow Avenue, Melbourne, Australia.

Terdapat kurang lebih 100 partisipan yang

mengenalkan budaya Indonesia dalam berbagai

kostum dan musik.

Adapun kostum yang ditampilkan di antaranya

pakaian adat Sunda, Papua, Bali, Aceh, Sumatera

Barat, Sumatera Utara serta suku Dayak dengan

kualitas kostum terbaik. Untuk musik, dilakukan

kolaborasi antara beberapa pemusik Indonesia di

Australia seperti Aneka Ria, Pencak Silat Gong,

Kawanua Kabasaran, dan dangdut yang

didominasi oleh nyanyian, gendang dan akustik.

Selain kontingen dari Indonesia, turut hadir pula

kontingen dari Tiongkok yang menampilkan tarian

naga dan singa. Riuh dukungan serta tepuk

tangan dari para penonton pun dilakukan ketika

sejumlah penari dari Lehenda Ukrainian Dance

Company menunjukkan tarian Ukraina. Apresiasi

ini sekaligus  menunjukkan dukungan terhadap

Ukraina yang saat ini menghadapi serangan invasi

Rusia. 

Kendati digelar di tengah kondisi pandemi Covid-

19, Moomba Parade tetap berlangsung meriah dan

penuh warna. Sejumlah media lokal dan

internasional juga turut meliput dan memberikan

pujian atas kostum yang dikenakan kontingen

Indonesia. (IDN Victoria/ IW)
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TAMPILKAN KOSTUM INDONESIA, 
IDN VICTORIA BERPARTISIPASI DALAM
MOOMBA PARADE


