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KERJASAMA IDN GLOBAL &
SEKOLAH EKSPOR UNTUK
AKSELERASI EKSPOR UKM
Indonesian Diaspora Network (IDN) Global dan Sekolah

Ekspor melaksanakan penandatanganan MOU untuk

berkomitmen dalam Pengembangan Sumber Daya

Manusia di Bidang Ekspor. Kolaborasi IDN Global dan

Sekolah Ekspor ini diharapkan dapat berujung pada

peningkatan peran diaspora dalam pemulihan

perekonomian paska Covid-19, khususnya untuk

peningkatan ekspor nasional. Penandatanganan MOU

dilakukan pada Jumat, 27 Mei 2022 pada pukul 13.00

WIB di Lantai 3, Ruang Rapat Bidang UKM Kemenkop

UKM RI, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Acara

ini turut disaksikan Deputi Menkop UKM Hanung

Harimba dan pejabat KUKM lainnya. 

Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi

pertambahan jumlah eksportir baru berkompeten

sesuai dengan amanat Program Kolaborasi Nasional

Mencetak 500 Ribu Eksportir Baru di tahun 2030 yang

diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI dan

Menteri Perdagangan RI pada 17 Februari 2021 di

SMESCO Jakarta yang diinisiasi oleh Sekolah Ekspor

bersama 5 asosiasi usaha.  

Pengenalan Danau
Toba Untuk Anak-

anak Diaspora
Indonesia (Hal-6)

IDN Victoria Gelar
Pameran When
Merdeka Came to
Australia (Hal-3)

Tantangan dan
Peluang Pendidikan
Bagi PMI (Hal-8)

Webinar IDN Oman
Seputar Investasi
(Hal-5)



"Kelebihan diaspora yang tinggal di

berbagai negara dan benua, menjadikan

diaspora dapat berperan sebagai market
intelligence, marketing agents, buying
agents, promoters, investors, importers, dll,
selain tentunya merupakan juga captive
market. Diaspora yang memang memiliki

usaha impor atau perdagangan di luar

negeri dapat berbagi informasi tentang

persyaratan ekspor yang harus dipenuhi

dan juga menjadi importir, sementara

diaspora lainnya akan didorong dan

diberdayakan untuk dapat juga

memainkan peran lain yang dibutuhkan

bagi upaya peningkatan ekspor produk dan

jasa Indonesia ke mancanegara”, ujar

Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih. 

Kepala Sekolah Ekspor Dr. Handito

Joewono mengatakan pada Kuliah Ekspor

Nasional (KEN) tahun 2022 diangkat tema

“Ocean Mountain Creative” yang

terinspirasi dari tulisan dengan judul yang

sama di Majalah Managers’ Scope pada

bulan Mei 2022. "Ocean Mountain
Creative" bisa diaplikasikan pada

pengembangan produk baru termasuk

produk industri kreatif. Banyak produk

kreatif yang bernuansa laut dan gunung.

"Ocean Mountain Creative" bisa juga

digunakan sebagai inspirasi dalam

mengakselerasi pengembangan ide bisnis,

korporasi, perekonomian nasional dan

bahkan perekonomian global, serta dapat

juga digunakan sebagai mindset atau

school of thought.

"Kreativitas haruslah dibuka selebar-

lebarnya, seluas lautan dan bahkan

samudra. Demikian pula karya kreatif

haruslah dipacu setinggi gunung. Ocean
Creative dapat dimaknai sebagai “samudra

kreatif”, dan Mountain Creative dimaknai

sebagai “gunung kreatif”. Kreasi perlu

dibuka seluas mungkin dan hasil karya

kreatif perlu ‘dikerek’ setinggi mungkin,”

imbuh Handito. 
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Sementara itu, Deputi Menkop UKM

Hanung Harimba berharap kerjasama ini

dapat mendorong peningkatan jumlah

ekspor UKM. Dengan adanya diaspora yang 

dapat menjadi market intelligence tentu

diharapkan produk UKM Indonesia dapat

menjangkau area ekspor yang lebih luas. 

Dalam perjanjian MOU ini, disepakati

kerjasama antara IDN Global dengan

Sekolah ekspor melalui sejumlah kegiatan.

Di antaranya pendidikan, penelitian,

Praktek Kerja Nyata (Praktikum),

Pengabdian Masyarakat. Selain itu juga

pengembangan Sumber Daya Manusia di

bidang ekspor-impor atau perdagangan

internasional, baik terhadap pelaku ekspor

dan UKM di dalam negeri maupun

diaspora Indonesia.  

Adapun kegiatan perdana yang dilakukan

sebagai bentuk kerjasama antara IDN

Global dan Sekolah Ekspor adalah

keikutsertaan 20 UKM binaan Sekolah

Ekspor dalam pameran produk di

Singapura yang diinisiasi oleh IDN

Singapura mulai dari pertengahan Juni

hingga Juli 2022. 

Kuliah Ekspor Nasional merupakan agenda

tahunan dari Sekolah Ekspor yang

ditujukan bagi para mahasiswa, dosen,

ekportir dan pimpinan perusahaan

maupun pemerintahan yang mempunyai

perhatian pada pengembangan ekspor

Indonesia. Kuliah Ekspor Nasional tahun

2021 dengan tema “New Future Export of
Indonesia” diawali dengan Keynote Speech

Wakil Presiden RI Prof. Dr. Ma’ruf Amin

dengan judul “Pentingnya Program

Mencetak Eksportir Baru dari Kalangan

UKM dan Generasi Muda” yang dilanjutkan

dengan kuliah ekspor oleh Menko

Perekonomian RI, Menteri Keuangan,

Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi

dan UKM dan pembicara nasional lainnya.

(IDN Global)



IDN Victoria mempersembahkan sebuah

pameran bertajuk "When Merdeka Came
to Australia : The History of Us (1942-
1950)" untuk mengingat peran diaspora

Indonesia dan dukungan Australia

terhadap perjuangan Indonesia dalam

upaya mempertahankan kemerdekaannya

melawan Belanda untuk menjajah kembali

Indonesia pada tahun 1945-1950. Pameran

ini berlangsung dari tanggal 27-29 Mei 2022

di Immigration Museum, Melbourne

Australia.

Konsulat Jenderal RI Melbourne Kuncoro

Giri Waseso membuka pameran secara

resmi pada hari pertama dengan

membunyikan gong, alat musik Indonesia

yang digunakan dalam gamelan Jawa.

Upacara pembukaan juga dihadiri oleh

Wakil Ketua Komisi Multikultural Victoria

Bwe Thay, Masyarakat Sejarah Kerajaan

Australia - Sydney Anthony Liem, dan

Anggota Parlemen Negara Bagian

Broadmeadows Frank McGuire. 

Menanggapi acara ini, Konjen Kuncoro

mengatakan pameran ini penting untuk

mengedukasi masyarakat tentang sejarah

yang terlupakan. 

“Pameran ini sangat bermakna. Isi sejarah

yang ditampilkan dalam pameran sangat

jarang diketahui oleh banyak orang. Yakni

hubungan Indonesia dan Australia dapat

dirunut ke belakang dan sudah terjalin

lama, bahkan sebelum era modern,”

ujarnya.

Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari

ini menampilkan korespondensi antara

Presiden Indonesia Sukarno dan Perdana

Menteri Australia, puluhan foto, dokumen

historiografi visual, cerita pribadi dan bahan

arsip.  Selain  itu  juga  terdapat  pemutaran 
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film Indonesia Calling (1946) yang

disutradarai oleh Joris Ivens. Film

dokumenter ini mengeksplorasi penolakan

pelaut dan pekerja tepi laut untuk melayani

kapal Belanda yang dikenal sebagai

Armada Hitam, berisi senjata dan amunisi

yang ditujukan untuk Indonesia. Pameran

pop-up ini juga dilengkapi dengan

storytelling corner dan pertunjukan

budaya. (IW)

IDN VICTORIA GELAR PAMERAN
"WHEN MERDEKA CAME TO
AUSTRALIA"



PASKAH DIASPORA KATOLIK
INDONESIA SEDUNIA

Perayaan Paskah Bersama Diaspora Katolik

Indonesia Sedunia dengan tema

”Indonesia to The Continents” -

Indonesia ke Benua-Benua, dihadiri para

perwakilan dan missionaris Indonesia dari

70 negara. Kegiatan ini diadakan secara

online pada Sabtu (7/5) pukul 15.00 WIB. 

Untuk pertama kali, kegiatan Paskah

Bersama Diaspora Katolik Indonesia

Sedunia ini melibatkan lima komunitas

yakni PWKI (Paguyuban Wartawan Katolik

Indonesia), Missionaris Indonesia, IRRIKA

(Ikatan Rohaniwan-Rohaniwati Indonesia

Di Kota Abadi atau Roma), Jaringan KKI

Diaspora Sedunia dan Ikatan Sarjana

Katolik Indonesia (ISKA) serta didukung

penuh oleh KBRI Untuk Tahta Suci

(Vatikan). Perayaan ini diawali dengan misa

konselebrasi oleh Rm Leonardus Mali

(Roma), Rm Agustinus Purnomo MSF

(Norwegia), Rm Paul Halek SSCC (Roma)

dan Rm Markus Solo Kewuta SVD (Vatikan).

Ketua Panitia Penyelenggara AM Putut

Prabantoro mengatakan keterlibatan lima

komunitas ini berkaitan dengan

pernyataan Paus Fransiskus dalam

pesannya pada perayaan Vita Consacrata –

Hidup Bakti, pada 02 Februari 2022.
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“Paus dengan tegas menyebut Indonesia

sebagai pulau-pulau panggilan. Sebagai

konsekuensinya, dalam konteks ini adalah

Indonesia tidak hanya berarti Gereja Katolik

Indonesia tetapi lebih luas lagi yakni

bangsa-negara Indonesia yang merupakan

satu kesatuan,” jelas Putut Prabantoro.

Dari Australia, Koordinator Jaringan KKI &

Diaspora Katolik Indonesia Seluruh Dunia

Frans Simarmata menegaskan, kehadiran

Jaringan KKI & Diaspora Katolik Indonesia

serta Misa Paskah ataupun Natal berbahasa

Indonesia secara online, mengisi

kekosongan bagi diaspora di perantauan

yang tidak bisa ke gereja atau berkumpul

bersama saudara maupun keluarga. Frans

Simarmata mengaku menyambut

perayaan paskah sedunia ini dengan sangat

antusias. 

“Hal tersebut juga sekaligus menjawab

kebutuhan pelayanan rohani dalam Bahasa

Indonesia di tempat atau negara domisili

saat ini,” imbuh Frans Simarmata. 

Sementara itu Rm Baltasar Lukem SVD,

misionaris Indonesia di Russia pun

menyambut gembira pertemuan online

Paskah Bersama Diaspora Katolik Indonesia

Sedunia yang melibatkan komunitas

Katolik lebih luas di dalam dan luar negeri. 

“Pertemuan ini menjadi penting karena tiga

alasan. Pertama, momen perkenalan bagi

diaspora Katolik Indonesia yang tersebar di

berbagai belahan dunia. Kedua, perayaan

Paskah bersama merupakan momen indah

untuk berbagi suka cita dan damai

sejahtera. serta saling meneguhkan satu

sama lain. Dan ketiga, menjadi momen

untuk berbagi pengalaman dalam

kesaksian tidak hanya soal iman Katolik

tetapi juga memperkenalkan Indonesia

yang beragam budaya, suku, agama dan ras

serta keindahan dan harmoni alam

Indonesia," imbuh Lukem. (FS)



WEBINAR IDN OMAN : 
INVESTASI - MENGAPA PERLU
DAN BAGAIMANA STRATEGINYA?

Pada tanggal 27 Mei 2022, TF Economy &

Entrepreneurship IDN Oman mengadakan

webinar via zoom mengenai investasi

dengan narasumber Poltak Hotradero,

Penasihat Pengembangan Bisnis PT Bursa

Efek Indonesia. Webinar dihadiri oleh

diaspora Indonesia di Oman dan Kuwait. 

Dalam webinar ini, narasumber

memberikan pemahaman bahwa

menabung berbeda dengan berinvestasi.

Menabung dan berinvestasi sama-sama

kegiatan menyisihkan sumber daya saat ini,

tapi menabung untuk memperoleh  hasil

jangka pendek, sementara  investasi untuk

memperoleh  hasil jangka panjang. Bisa

menabung merupakan syarat untuk bisa

berinvestasi.

Praktisi dalam bidang financial dan investasi

lebih dari 10 tahun ini mengatakan untuk

bisa menabung dan berinvestasi maka perlu

diperhatikan konsumsi yang dilakukan:

mana yang perlu dan mana yang hanya

ingin. Investasi bisa ditunda dan prioritas

bisa berubah kalau konsumsi tidak

dikendalikan. Prinsip konsumsi yang sudah

teruji yang ditawarkan narasumber adalah

hidup sesuai dengan gaji sebelumnya.

Dengan demikian setiap kenaikan gaji akan

menambah tabungan dan investasi.

"Investasi yang efektif dapat mengacu pada

proses perencanaan investasi yang terdiri

dari 6 langkah. Yakni pelajari keadaan

keuangan saat ini, tentukan tujuan investasi,

persiapkan mitigasi risiko, tentukan strategi

umum dan strategi cadangan, jalankan

rencana investasi dan disiplinkan diri serta

tinjau secara berkala dan revisi," terangnya.

Poltak menambahkan makin besar hasilnya

maka makin besar pula resikonya. Hal ini

bisa   dijadikan   pedoman   dalam  memilih
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jenis investasi yang banyak ditawarkan.

Lulusan S2 Keuangan, Ekonomi dan

Manajemen dari University of Bristol, UK

tahun 2004 ini juga menjelaskan selain

disesuaikan dengan tujuan, maka strategi

investasi yang perlu dilakukan tergantung

pada usia pelaku investasi. Makin tua usia

maka perlu makin konservatif strategi

investasinya mengingat produktivitas kerja

yang menurun. 

Para peserta webinar ini mengikuti acara

dengan penuh antusias terutama dalam

sesi tanya jawab mengingat mereka dapat

memperoleh insight baru perihal investasi

dari narasumber. Direncanakan akan

digelar sesi lanjutan webinar tentang

investasi ini untuk membahas keterkaitan

antara usia dan strategi investasi yang

perlu dilakukan. (DF)
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English4PMI Modul 2 telah dibuka

pendaftarannya pada Rabu (18/5) secara

daring. Dalam acara tersebut, para PMI

yang sudah mendaftar dan ikut hadir

mendapatkan sejumlah paparan mengenai

program belajar English4PMI Module 2. Di

antaranya kelas akan dilakukan sebanyak 5

(lima) kali dengan tiap durasi 90 menit. 

Hanya 2 (dua) kelas yang dibuka dalam

pelatihan ini yakni Beginner 2 dan

Intermediate 2. Sebelum memulai kelas

perdana pada 1 Juni, dalam acara ini

masing-masing peserta harus melewati tes

penempatan kelas berupa tes speaking
dan grammar tertulis. Adapun hasil dari tes

tersebut yang kemudian menentukan para

peserta berada di kelas Beginner 2 atau

Intermediate 2. 

Selain tes kemampuan Bahasa Inggris

untuk penempatan kelas, para peserta juga

kembali mendapatkan pemaparan dari

Dosen Prodi (Magister) Ilmu Komunikasi,

FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta RA

Vita Astuti mengenai sejumlah tips untuk

meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris.

Salah satunya adalah dengan rutin

mempraktekkan Bahasa Inggris setiap hari

dan jangan takut salah ataupun malu,

khususnya saat berlatih speaking. 
(IDN Global)
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ENGLISH4PMI MODULE 2 TELAH
DIBUKA UNTUK PMI

MENGENALKAN DANAU TOBA
UNTUK ANAK-ANAK DIASPORA
INDONESIA

KBRI Doha kembali menggelar acara Cerita

Khatulistiwa untuk anak-anak Diaspora

Indonesia. Kali ini adapun tema yang

diambil adalah "Horas Tao Toba : A Story
From North Sumatera" yang dilaksanakan

pada Jumat (27/5) secara daring. 

Melalui acara ini, anak-anak diaspora

Indonesia mendapatkan pengetahuan baru

seputar Danau Toba. Mulai dari sejarah

tentang Danau Toba, lokasi, karakteristik

danau, berikut informasi mengenai Pulau

Samosir yang lokasinya tepat berada di

tengah-tengah Danau Toba. Seluruh

informasi mengenai Danau Toba ini

ditampilkan dalam bentuk animasi

sehingga lebih menarik minat anak-anak

serta menggunakan Bahasa Inggris. 

Selain Danau Toba, anak-anak juga diberi

pemahaman tentang kain khas suku Batak

yakni Ulos. Di akhir acara, tarian Tor-Tor juga

ditampilkan untuk mengajak serta anak-

anak dalam mempraktekkan tarian khas

Batak tersebut. 

"Horas Tao Toba : A Story From North
Sumatera" ini merupakan Seri 15 Cerita

Khatulistiwa. Acara ini rutin digelar setiap

bulan oleh KBRI Doha. (IDN Global)
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IDN Kuwait Divisi Pemberdayaan

Perempuan bekerjasama dengan Kampus

Keuangan Keluarga dan didukung oleh

KBRI Kuwait menggelar webinar bertajuk

“Kupas Tuntas Hoax Keuangan” pada

Jumat (20/5) secara daring. Acara yang

menghadirkan pembicara Financial Trainer

Kampus Keuangan Keluarga Kiky Harahap

ini dibuka oleh Dubes RI di Kuwait Lena

Maryana. 

Dalam paparannya Kiky Harahap

mengatakan ada 2 (dua) macam hoax

keuangan, yakni stigma rejeki sudah ada

yang mengatur dan pandangan mulai

mengelola keuangan hanya ketika sudah

punya uang. 

"Benar rezeki kita sudah ada yang

mengatur. Namun yang harus  diiingat

adalah seberapa amanah kita dalam

mengelola rezeki ini. Terlebih dengan

perkembangan zaman yang pesat, kita

harus memperkuat literasi keuangan.

Misalnya kita jadi tahu bahwa binomo itu

judi atau arisan online itu riba," paparnya. 

Ia berpesan, mengelola keuangan bermula

dari habit atau kebiasaan. Sehingga harus

ditanamkan sedini mungkin tanpa harus

menunggu ketika punya uang. (IDN Global)

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA

Diaspora Indonesia
Victoria Gelar Pameran
When Merdeka Came to

Australia
 

https://www.liputan6.com/glo

bal/read/4971290/diaspora-

indonesia-victoria-gelar-

pameran-when-merdeka-

came-to-australia-the-

history-of-us-1942-1950

AUSTRALIA

https://www.cnnindonesia.
com/internasional/wni-
diaspora-di-luar-negeri-

bicara-wacana-dwi-
kewarganegaraan/2

 

https://www.cnnindonesia.co

m/internasional/20220520072

341-134-798801/wni-diaspora-

di-luar-negeri-bicara-wacana-

dwi-kewarganegaraan

INGGRIS

Paskah Diaspora Katolik
Indonesia Sedunia, 70

Negara Siap Hadir
 

 

https://mediaindonesia.com/h

umaniora/490317/paskah-

diaspora-katolik-indonesia-

sedunia-70-negara-siap-hadir

INDONESIA

WEBINAR ANTISIPASI HOAX
KEUANGAN DENGAN LITERASI 



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

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan, baik

formal dan non formal sangat penting khususnya

dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas

diri. Hal ini juga turut disadari oleh rekan-rekan

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun ada

sejumlah tantangan yang tentunya harus dihadapi

para PMI jika ingin bekerja sekaligus menempuh

pendidikan di negara penempatan. Membahas

hal ini, Divisi PMI IDN Global kembali menggelar

Dialog Interaktif Diaspora Seri PMI bertajuk

"Tantangan dan Peluang Pendidikan PMI di
Negara Penempatan" pada Sabtu (28/5) pukul

21.00 WIB secara daring dengan dimoderatori oleh

Sekjen IDN Malaysia Lukman Hakim. 

Acara ini menghadirkan pembicara di antaranya

Atase Pendidikan & Kebudayaan KBRI Kuala

Lumpur Mokh. Farid Maruf, Praktisi Pendidikan

Kecantikan PMI di Singapura Dyah Gayatri, Kepala

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PPI Taiwan

Muhamad Aditya Royandi, dan Mahasiswi

Universitas Terbuka Pokjar Hongkong Wahyu Nara. 

Wahyu Nara mengatakan salah satu kendala

utama yang dihadapi adalah manajemen waktu

belajar di tengah jam kerja panjang antara 14-17

jam serta keterbatasan PMI dalam penguasaan

perangkat dan teknologi. Namun ia meyakini

peningkatan jenjang pendidikan sangat penting

bagi PMI khususnya dalam memperbaiki karir. 

Sementara itu Atdik Farid Maruf berpesan bahwa

pendidikan non formal juga sangat penting bagi

PMI, khususnya dalam mengasah keahlian yang

berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja

baru. (IDN Global)
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