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MENDUNIAKAN BAHASA DAN
SASTRA INDONESIA
Sebagai organisasi Diaspora Indonesia yang berskala
global dan paling berpengaruh, IDN Global telah
didirikan sejak tahun 2013 dan hingga kini masih terus
konsisten dalam menyuarakan aspirasi Diaspora
Indonesia dari berbagai aspek. Berkaitan dengan
perayaan ulang tahun yang ke-9, IDN Global
menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan yang
diikuti tidak hanya Diaspora Indonesia di seluruh dunia,
namun juga masyarakat di tanah air khususnya
generasi muda. 

“Perayaan hari ulang tahun (HUT) IDN Global tahun ini
agak berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya.
Kali ini kegiatan yang kita lakukan juga berhubungan
dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan
Bahasa dan Sastra. Ada dua tema besar yang kita
angkat: Pemuda dan Bahasa Indonesia (yang di
dalamnya termasuk Sastra Indonesia). Kedua tema
besar tersebut merupakan elemen penting bagi
Diaspora Indonesia,” ujar Ketua Panitia perayaan ulang
tahun ke-9 IDN Global Evi Siregar.

Spiralife Bioteknologi
Menjadi Start Up
Terbaik di Singapura
(Hal-10)

Pilot Project
Ekosistem Ekspor
Jamu yang Kondusif
(Hal-3)

Profil : Kartika Dewi  
Diaspora Taiwan
(Hal-6)

Presiden Jokowi
Dianugerahi Global
Leadership Award
(Hal-8)

9th Anniversary IDN Global
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Diaspora Indonesia di Meksiko ini
mengatakan pemuda merupakan harapan
masa depan bangsa, sementara Bahasa
Indonesia merupakan jati diri Diaspora
Indonesia, karena Diaspora Indonesia juga
berakar dari Indonesia. Ia menambahkan
Bahasa Indonesia harus terus ditanamkan
khususnya pada generasi muda agar tidak
hilang. 

“Kedua tema tersebut kita jabarkan ke
dalam dua jenis kegiatan, yaitu webinar
dan lomba. Itu sebabnya, ada webinar yang
bertujuan untuk membangkitkan
semangat para Diaspora untuk berbahasa
Indonesia, sekaligus menduniakan Bahasa
Indonesia dan sastra Indonesia, dan ada
webinar untuk mendorong generasi muda
untuk terus berpikir kritis. Kita juga
mengadakan lomba (baca puisi, menyanyi,
baca pidato) yang sebagian besar ditujukan
kepada kaum muda diaspora Indonesia,”
imbuhnya. 

Evi berujar, kegiatan webinar dan lomba
yang diselenggarakan ini selaras dengan
motto IDN Global: connecting the dots,
expanding the opportunities. 

Sementara itu, Presiden IDN Global Kartini
Sarsilaningsih mengatakan agar organisasi
dapat berjalan secara berkesinambungan
diperlukan komitmen dan kerja keras dari
para pengurus yang memang terpilih dan
terpanggil untuk menjaga dan
mengembangkan organisasi tersebut
dalam mencapai tujuan organisasi.  Upaya
untuk terus meningkatkan kesadaran,
keterlibatan dan pemberdayaan
(awareness, engagement, empowerment)
konstituen secara konsisten akan berujung
pada kepercayaan yang tumbuh dan
menguat dari tidak hanya konstituen itu
sendiri, namun juga pengampu
kepentingan lainnya. 

"IDN-Global selama 9 tahun telah
menjalaninya.  Estafet kepemimpinan dan
kepengurusan yang tetap berpegang
kepada  peraturan yang ditorehkan di
dalam Charter of the Indonesian Diaspora
Network Global selama ini telah membawa
IDN-Global menjadi organisasi
kediasporaan terkemuka yang diakui
kinerja dan pengaruhnya oleh para
pengampu kepentingan," ujar Kartini. (ES/
KS/ IDN Global)



Pasar ekspor jamu dinilai
kian menggiurkan seiring
dengan tren back to
nature. WHO menyatakan
sekitar 80% penduduk
dunia menggunakan obat
berbasis herbal untuk
menjaga kesehatan. Potensi
ini yang mendasari BPOM
bersama tujuh
kementerian/ lembaga
menginisiasi Pilot Project
Ekosistem Ekspor Jamu
yang Kondusif bertema
"Jamu Entering Global
Market for Healthier
World" secara daring dan
luring pada Senin (21/11).
Program ini turut
melibatkan 32 pelaku usaha
jamu yang berorientasi
ekspor.

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik
BPOM Reri Indriani
menyebut sudah saatnya
ekosistem ini dioperasikan
setelah melalui serangkaian
persiapan intensif
sebelumnya. 

"Program ini sangat
strategis untuk mendorong
perekonomian nasional,
sehingga pelaku usaha yang
terlibat akan dilakukan
intervensi melalui
komunikasi dan koordinasi
aktif," jelasnya dalam
pembukaan acara. 

Sementara itu, perwakilan
dari  Sido Muncul, Ricardo 

ekjen IDN Global Lusie
Susantono mengatakan IDN
Global membuka kesempatan
bagi para pelaku usaha untuk
mengekspor produk melalui
jaringan Diaspora Indonesia
serta  membuat perwakilan
jamu Indonesia di IKN sebagai
Nation Branding. 

Dalam kesempatan ini, turut
dilakukan penandatanganan
komitmen oleh delapan
perwakilan pelaku usaha jamu
peserta pilot project, yakni PT
CS2 Pola Sehat, PT Maisya
Makmur, PT Heksatamaprima,
PT Zena Nirmala Sentosa, PT
Biotek Farmasi Indonesia, PT
Nucifera Alam Indonesia, CV
Nutrima Sehat Alami, dan CV
Bin Dawood. Selain itu juga
digelar forum bisnis yang
mempertemukan para
eksportir obat tradisional
dengan importir dan atase
perdagangan di Australia,
Hongkong, Malaysia, dan Arab
Saudi. (IDN Global)

PILOT PROJECT EKOSISTEM EKSPOR JAMU YANG KONDUSIF

Antoni mengatakan ada lima
aspek yang harus
diperhatikan dalam proses
ekspor. Yakni penilaian
negara tujuan, penilaian
pasar, pemilihan pembeli,
regulasi, dan teknik
pemasaran. Kemudian
menentukan prospek produk
apakah dipasarkan untuk
Diaspora Indonesia atau
konsumen umum di negara
tersebut. 

Kami berharap semua pihak
yang terlibat dapat

mendukung ekosistem ini
secara konsisten dan

berkesinambungan. Hanya
dengan tetap bersatu kita

dapat mengakselerasi ekspor
jamu.

 
- Reri Indriani

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik
BPOM
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Kami memilih
Yayasan Bali Street

Mums and Kids 
 sebagai keberpihakan

Diaspora untuk
perlindungan ibu dan
anak khususnya yang

mengalami
penindasan sehingga

dengan donasi ini
kami berharap bisa

membantu
pemberdayaan ibu-ibu
dan pendidikan anak-
anak yayasan sehingga

bisa mandiri di
kemudian hari.

 
- Tunggul Tobing

Presiden IDN Kanada

IDN Kanada menyalurkan bantuan donasi ke Bali Street
Mums and Kids senilai Rp 70 juta pada Senin (7/11).
Penyerahan bantuan donasi di Bali Street Mums and Kids
diwakili oleh Presiden IDN Kanada Tunggul Tobing. Bali
Street Mums and Kids merupakan organisasi nonprofit yang
menyediakan sumber daya di antaranya termasuk tempat
tinggal, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan dasar
dan makanan untuk perempuan dan anak-anak miskin di
Denpasar, Bali, 

Dana donasi ini diperoleh saat IDN Kanada menggelar acara
budaya bertajuk “Indonesia Cultural Day” pada hari Sabtu
tanggal 3 September di Vancouver dan 10 September di
Toronto. Adapun untuk hasil kegiatan amal yang
berlangsung di Vancouver disumbangkan di Panti Asuhan
Damian Pulau Alor NTT, Panti Asuhan Al Mu’min Surabaya,
Panti Asuhan Bina Ekllesia Denpasar dan Rumah Anugerah,
Tangerang. Sementara untuk kegiatan di Toronto disalurkan
ke sebuah safe house perempuan dan anak di Denpasar Bali,
yakni Bali Street Mums, Panti asuhan di Bogor dan di Alor,
NTT.

Dalam acara ini turut hadir pula Anggota DPR-RI Dapil Luar
Negeri Christina Aryani dan Sekretaris Jenderal IDN Global
Lusie Susantono. Melalui laman facebook, Christina Aryani
mengatakan bangga atas inisiatif positif dari Diaspora
Indonesia khususnya IDN Kanada atas kepeduliannya
terhadap masyarakat di tanah air. (IDN Global/ IDN Kanada)

MELALUI INDONESIA CULTURAL DAY, IDN KANADA SALURKAN
DONASI KE BALI STREET MUMS AND KIDS 
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Pengorbanan itu tidak hanya 
 diwujudkan dalam bentuk materi,

tetapi juga dapat berupa setetes darah
yang sangat berarti bagi

kemanusiaan.
 

- Dr. Salut Muhidin
Presiden IDN New South Wales

Dalam rangka memperingati Hari
Pahlawan yang jatuh pada 10 November
2022, para Diaspora Indonesia di Sydney
beramai-ramai melakukan donor darah
yang diberi nama "Aksi Solidaritas
Diaspora". Kegiatan tersebut merupakan
hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal
Republik Indonesia (KJRI) Sydney dan
Indonesian Diaspora Network (IDN) New
South Wales yang diselenggarakan di
Sydney Town Hall Donor Center, Sabtu
(12/11) dan diikuti oleh 25 peserta, termasuk
Konsul RI Sydney Vedi Kurnia Buana dan
Presiden IDN NSW Dr. Salut Muhidin.

Konsul Jenderal (Konjen) Vedi Kurnia
Buana mengapresiasi seluruh pihak yang
telah menyelenggarakan dan berpartisipasi
dalam kegiatan donor darah tersebut.
Termasuk kepada Australian Red Cross
Lifeblood Foundation. Vedi mengatakan,
kegiatan donor darah tersebut merupakan
bentuk kontribusi nyata masyarakat dan
Diaspora Indonesia di Sydney.

“Saya berharap darah yang didonasikan
dapat menjadi darah yang mempersatukan
dan semakin memperkuat ikatan antara
Diaspora Indonesia dengan masyarakat
multikultur Australia secara umum,”
ungkap Vedi.

Sementara itu, Presiden IDN sekaligus
Dosen Macquire University, Salut Muhidin,
menyebut bahwa kegiatan tersebut
didasari rasa kepedulian. Tidak hanya
terhadap bangsa sendiri, tetapi juga
kepada lingkungan sekitar tempat tinggal
para diaspora, termasuk Sydney.

“Kepedulian tersebut bertepatan dengan
momentum peringatan Hari Pahlawan
yang tentunya menekankan semangat
pengorbanan,” ujar Salut.

Adapun kegiatan donor darah tersebut
mendapat respons positif dan disambut
antusias masyarakat dan Diaspora
Indonesia di Sydney. Mulai dari mahasiswa,
pemegang Working Holliday Visa (WHV)
hingga sejumlah pengusaha yang turut
meramaikan.

Kuston, seorang mahasiswa Indonesia yang
sedang menempuh program doktoral di
University of Sydney, dan telah beberapa
kali mendonorkan darahnya di Liveblood
Foundation mengungkapkan, bahwa Aksi
Solidaritas Diaspora ini sangat bermanfaat
tidak hanya dari sisi kemanusiaan, namun
juga berdampak positif bagi Kesehatan
pendonor. 

Sebagai bentuk apresiasi, secara khusus
Konjen RI Sydney dan Presiden IDN NSW
memberikan sertifikat penghargaan
kepada perwakilan Australian Red Cross
Lifeblood Foundation. (SM/ IDN NSW)

PERINGATI HARI PAHLAWAN,
IDN NEW SOUTH WALES GELAR
AKSI DONOR DARAH 



PROFIL DIASPORA

Nama Kartika Dewi sudah tidak asing
lagi bagi Diaspora Indonesia di
Taiwan. Usai sebelumnya menjabat
sebagai Ketua IDN Taiwan dan kini
bergabung sebagai Executive Board
IDN Global periode 2021-2023, Kartika 
 kian gencar dalam mempromosikan
kebudayaan Indonesia serta turut
berpartisipasi aktif dalam
menyuarakan aspirasi para Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Taiwan.
Terlebih saat ini ada lebih dari 200 ribu
PMI yang masih aktif bekerja di
Taiwan yang tentunya membutuhkan
pendampingan dari Diaspora
Indonesia.  

Sesaat ketika flashback sekitar 28 tahun yang
lalu, Kartika mengatakan pengetahuan
masyarakat Taiwan tentang Indonesia
sangatlah minim. Mulai dari stigma
Indonesia sebagai negara terbelakang dan
menanyakan apakah di Indonesia memiliki
kendaraan atau fasilitas yang sama dengan
di Taiwan, hingga persepsi mengenai kuliner
Indonesia yang dinilai tidak mengundang
selera dan terlalu pedas. Dari sinilah, Kartika
kemudian termotivasi untuk
mempromosikan Indonesia di Taiwan untuk
mengklarifikasi sejumlah stigma yang ada.  

“Kendala yang terbesar tentunya
mematahkan stigma tersebut. Masyarakat
Taiwan seperti sudah memiliki standar
tersendiri bahwa budaya dari negara-negara
ASEAN itu tidak sebaik atau semenarik
negara Jepang, Eropa atau Amerika,” ujarnya. 

Proses diplomasi budaya yang dilakukan
Kartika Dewi dimulai dengan pengenalan
alat musik khas daerah asal kampung
halamannya, yakni angklung. Ia kerap
memperkenalkan alat musik asal Jawa Barat
ini di setiap kesempatan. Mulai dari
mengikuti pameran budaya   yang  
 diselenggarakan   SD    hingga   SMA  lokal 
 di
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Taipei, serta pameran yang diselenggarakan
berbagai komunitas lokal dan kantor
perwakilan. 

“Saya aktif memperkenalkan kuliner
Indonesia di lingkungan keluarga dan teman
dari Taiwan atau warga asing lain, serta di
sejumlah kegiatan ekstrakurikuler mulai dari
SD hingga universitas. Rata-rata mereka
menikmati menu yang saya buat, terutama
yang berbahan dasar kacang (peanut sauce)
seperti ketoprak dan gado-gado,” papar
Kartika. 

Sejak tahun 2017 hingga 2022, Kartika Dewi
melalui IDN Taiwan juga rutin menggelar
Festival Batik di National Taiwan Museum.
Selain memamerkan baju yang menjadi
identitas bangsa Indonesia dan telah diakui
UNESCO sebagai warisan dunia ini, Kartika
menambahkan acara ini juga sekaligus
sebagai perayaan Hari Batik Nasional yang
jatuh pada setiap tanggal 2 Oktober.



Di sela-sela rutinitasnya, Kartika Dewi juga
gemar untuk melatih warga lokal Taiwan
serta Diaspora Indonesia dalam ketrampilan
membuat topeng batik. 

“Saya juga kerap mengajak flashmob
bersama masyarakat ataupun pengunjung di
setiap akhir kegiatan budaya. Tarian yang
kerap diminati adalah Sajojo, Tobelo dan
Maumere,” imbuh Kartika sembari tertawa. 

Berkaitan dengan dukungan dari
pemerintah atas diplomasi budaya di
Taiwan, ibu satu anak ini berharap agar
dapat difasilitasi perihal penyediaan pakaian-
pakaian daerah ataupun kostum tari daerah
karena selama ini selalu menggunakan
koleksi pribadi. 

“Selain itu juga diberi kesempatan untuk
mendapatkan pelatihan tambahan dari para
pakar dalam memainkan alat musik
tradisional Indonesia, sehingga ketika
kembali ke Taiwan dapat berbagi ilmu baru,”
pungkasnya. 

Berbicara mengenai para Pekerja Migran
Indonesia (PMI), Kartika mengatakan
kualitasnya sudah dapat diandalkan. Terlebih
kemampuan    bahasa    Mandarin   para  PMI 

yang patut diacungi jempol karena sudah
menetap di Taiwan selama bertahun-tahun
hingga ada yang puluhan tahun. 

Menurutnya, pembekalan diperlukan bagi
para PMI yang baru tiba di Taiwan karena
kerap ia lihat masih minim tentang
pengetahuan budaya dan kultur
masyarakat lokal Taiwan. Selain itu juga
minimnya pemahaman mereka akan hak-
hak yang bisa mereka dapatkan selama
bekerja di Taiwan. 

“Sebagai VP Divisi PMI IDN Global, saya
memiliki misi untuk memperkenalkan PMI
dari berbagai sudut pandang, termasuk di
dalamnya adalah prestasi, serta membantu
mengisi waktu luang para PMI ini dengan
menyelenggarakan kegiatan positif agar
ketika mereka selesai kontrak kerjanya dan
kembali ke Indonesia, mereka bisa berdikari
dan mapan di tanah air,” imbuhnya. 

Hingga kini, Divisi PMI yang ia pimpin juga
rutin memberikan modul pelatihan Bahasa
Inggris serta chit-chat bagi para PMI agar
lebih percaya diri ketika berkomunikasi
dengan orang lain. 

Disinggung mengenai cara Kartika Dewi
dalam membagi waktu antara keluarga,
pekerjaan dan kegiatan organisasi, ia
dengan singkat mengatakan keluarga tetap
menjadi prioritas nomor satu. Namun
kegiatan lain juga sama pentingnya dan
bisa dilakukan dengan baik selama ada
manajemen waktu yang tepat. Ia juga
mengatakan rutinitas yang ia lakukan saat
ini dapat dinikmati karena dirinya sangat
mencintai seni, budaya dan pariwisata. 

Sebelum menutup perbincangan Kartika
Dewi pun berpesan kepada para Diaspora
Indonesia di seluruh dunia agar selalu
bangga sebagai orang Indonesia dan
mempromosikan budaya di tanah air di
segala kesempatan. (IDN Global)
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Indonesia memanfaatkan momen
ini. Kita menyediakan 

enabling environment (lingkungan
yang mendukung) dari berbagai

pertemuan yang ada dan
menciptakan terobosan diplomasi.

 
 

- Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri RI

APRESIASI KESUKSESAN G20,
PRESIDEN JOKOWI
DIANUGERAHI GLOBAL
LEADERSHIP AWARD

IDN Global turut serta dalam
menganugerahkan penghargaan Global
Leadership Award kepada Presiden Joko
Widodo atas kepemimpinannya di KTT Bali
beberapa waktu yang lalu. Penghargaan ini
diserahkan dalam acara Conference of
Indonesian Foreign Policy (CIFP) yang
diselenggarakan oleh FPCI pada Sabtu
(26/11) di The Kasablanka Hall, Jakarta. Selain
IDN Global dan FPCI, turut serta 4 organisasi
lain yang ikut menganugerahkan yakni
Pemuda Muhammadiyah, Asosiasi Dosen
Indonesia, Asosiasi Ilmu Hubungan
Internasional Indonesia, dan Purna
Paskibraka Indonesia DKI Jakarta. 

"Penghargaan ini bukan karena Indonesia
sebagai tuan rumah G20, tapi karena G20
telah mengalami perubahan selama Perang
Ukraina. Meskipun terjadi berbagai
pertentangan, tapi di KTT berhasil
menghasilkan komunikasi yang tidak hanya
membuat G20 utuh, tapi juga mencapai
kerjasama global," ujar Founder FPCI Dino
Patti Djalal. 

Dalam pemberian penghargaan ini, IDN
Global diwakili oleh Sekretaris Jenderal IDN
Global Lusie Susantono. Dalam
sambutannya, Lusie mengatakan sangat
mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan
G20 di Bali di bawah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo. Keberhasilan ini
sekaligus meningkatkan nation brand
Indonesia di mata dunia, sehingga turut
membawa kebanggaan tersendiri bagi
Diaspora Indonesia di seluruh dunia. 

Kendati demikian, Presiden Jokowi
berhalangan hadir dalam acara konferensi
FPCI itu, sehingga penyerahan Global
Leadership   Award      diwakilkan      kepada 
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Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno
Marsudi yang hadir secara virtual. 

Beliau menjelaskan beberapa hal yang
menjadi faktor keberhasilan G20. Di
antaranya faktor kepercayaan dari berbagai
negara yang dihasilkan atas politik luar
negeri Indonesia (bebas aktif) yang
menghargai kehormatan negara lain.
Sehingga Indonesia bisa menjadi jembatan
dari solusi masalah dunia. Retno juga
menyebutkan faktor persahabatan dan
keterlibatan langsung dari para delegator
yang turut serta secara aktif dalam proses
diskusi juga ikut andil dalam keberhasilan
acara ini. (IDN Global)

https://www.liputan6.com/tag/jokowi
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IDN Oman mengadakan fun camping di
gurun Wahiba di Wilayat As Sharqiyah,
Oman pada 18-19 November 2022 yang
diikuti oleh sekitar 80 orang dari berbagai
kalangan masyarakat Indonesia di Oman.
Acara ini menjadi istimewa karena
merupakan kegiatan kemping bersama
pertama sejak pandemi dimulai dan
bertepatan dengan National Day Oman ke
52.

Kegiatan dimulai dengan berangkat
bersama dari Muscat tanggal 18 November
2022 menuju gurun Wahiba. Dilanjutkan
dengan makan siang bersama lalu
dunebashing di gurun. Acara sore hari diisi
dengan mendirikan tenda dan menikmati
matahari tenggelam berikut foto bersama.
Sementara pada malam hari diisi dengan
sesi bakar-bakaran/ barbeque (sate ayam,
kambing, cumi-cumi) ditambah ikan
balado, krupuk, lontong, roti manis,
berbagai gorengan dan makanan kecil khas
Indonesia serta minuman teh panas dan
wedang jahe. Kegiatan malam ditutup
dengan beberapa permainan yang
menghangatkan serta api unggun.

Sementara pada pagi hari Sabtu (19
November) dimulai dengan sarapan mie
dan kelengkapannya (telur, kornet, ayam
jamur, bakso, sayuran). IDN Oman juga
merasa terhormat dan bahagia atas
kunjungan Dubes RI untuk Oman dan
Yaman M. Irzan Djohan yang
menyempatkan diri untuk hadir di Sabtu
pagi. Sementara Ibu Rina Irzan Djohan dan
beberapa pejabat KBRI Muscat sudah hadir
sejak hari Jumat. Sebelum pulang ke
Muscat, digelar kembali sejumlah
permainan yang menggembirakan para
peserta. Kebersamaan ini tidak dilewatkan
untuk diabadikan dalam foto bersama
sebagai kenangan. (DF/ IDN Oman)

FUN CAMPING IDN OMAN 2022
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Spiralife Bioteknologi Indonesia mеnjаd�
Stаrtuр Tеrbа�k d� ajang kоmреt�ѕ� ѕtаrtuр
d� S�ngарurа, kеmud�аn d� реr�ngkаt kе-2
Tanam Sеhаt, dаn Juara-3 Rаjа Tеkn�k. Total
ada 10 Stаrtuр Indоnеѕ�а tеlаh tеrр�l�h
Mеng�kut� Ajаng Indоnеѕ�а Agr�fооd &
Tоur�ѕm Inѕ�ght (IASTI) 2022 d� KBRI
S�ngарurа yang diadakan mulai 24-26
November 2022.

Ajаng ѕtаrtuр �n� bеrlаngѕung ѕеjаk tаhun
2015 оlеh BISA / Buѕ�nеѕѕ Indonesia
S�ngароrе. Pada tahun 2022 ini, BISA
bekerjasama dеngаn Sаtu Tаmра ѕеjаk Okt
– Nov 2022 tеlаh mеngаdаkаn rаngkа�аn
асаrа Stаrtuр Mаѕtеr Class Onlіnе ѕеlаmа 1
bulаn dengan mеnаmр�lkаn d�ѕkuѕ�,
ѕhаr�ng, dаn tаnуа jаwаb ѕерutаr dun�а
ѕtаrtuр dаr� раrа рrаkt�ѕ� startup tanah а�r
mаuрun �ntеrnаѕ�оnаl ѕеt�ар m�nggunуа.

Fоundеr dаn D�rесtоr BISA Stерhаnuѕ T�tuѕ
W�djаjа mengatakan kegiatan itu akan
mеngungkар wawasan tеntаng �nоvаѕ�
bisnis раѕсараndеm� Cоv�d-19 .Dеngаn
mengusung tеmа Thе Next Gеnеrаtіоn of
Agritech & Suѕtаіnаblе Tоurіѕ, kеg�аtаn
berfokus раdа tаntаngаn mеmbаwа
kеѕаdаrаn tеrhаdар lingkungan. Tаhun ini,
ѕtаrtuр insight munсul dеngаn �dе Agritech
аnd Tourism untuk membawa lеb�h
banyak реngеtаhuаn tеntаng tеknоlоg�
hijau dаn реrtаn�аn. (SW)
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SPIRALIFE BIOTEKNOLOGI JADI
START UP TERBAIK DI AJANG
KOMPETISI SINGAPURA

BULAN NOVEMBER : SAATNYA
BERLARI DI OMAN

Masyarakat Indonesia di Oman secara aktif
ikut terlibat dalam kegiatan olahraga di
bulan November mengingat sudah masuk
musim dingin di jazirah Arab. Ada dua
kegiatan yang diikuti yaitu: Al Mouj Muscat
Marathon (11-12 November 2022) dan
Desert Night Run (18 November 2022).

Muscat Marathon dimulai sejak tahun 2012
dan diadakan oleh Muscat Road Runners
dengan 135 orang. Tahun 2017 namanya
berubah menjadi Al Mouj Muscat Marathon
dan tahun 2022 ini memiliki lomba untuk
full marathon, half marathon, 10K, Charity
Fun Run 5K dan Kid’s Run (1,2 dan 3K) yang
diikuti oleh 12.000 peserta. Sepasang suami
istri dari masyarakat Indonesia di Muscat
berpartisipasi dalam half marathon yang
diadakan tanggal 11 November 2022. 

Sementara sekitar 40 orang masyarakat
Indonesia lainnya kebanyakan mengikuti
Charity Fun Run 5K pada tanggal 12
November 2022. 

Sementara itu, 5K Charity Desert Night Run
digelar pertama kali tahun ini oleh Oman
Desert Marathon dan Environment Society
of Oman (ESO) pada 18 November lalu.
Dalam kegiatan ini, masyarakat Indonesia
diwakili oleh Firda Inayah dan Vina Sari
Thaher, dua wanita Diaspora Indonesia di
Oman. (DF/ IDN Oman) 



KABAR DIASPORA |  VOLUME 381 1

Business Indonesia Netherlands Association
(BINA) BV kembali bekerjasama dengan 
 RotterTram untuk menggelar acara
business matching sambil menyediakan
sajian makan siang Indonesian Fine Dining. 

yang digelar pada Sabtu (26/11). Adapun
menu yang dihidangkan di antaranya
tempe mendoan dan rendang (amuses),
bubur lodeh (starter), ikan colo-colo
(entrée), steak arsik (main course) dan
ditutup dengan menu dessert profiterole
colena atau fermentasi singkong yang
dipadukan dengan kacang almond, es
kelapa serta tak ketinggalan minuman
kopi. 

Sebelumnya, kegiatan fine dining menu
Indonesia di RotterTram ini juga digelar
pada April lalu. RotterTram merupakan cara
unik untuk berkeliling melihat kota
Rotterdam dengan menggunakan trem
antik tahun 1969 sambil menikmati makan
siang atau makan malam. Kegiatan ini
digagas oleh Suzanne Knegt. Jika biasanya
hanya menyajikan menu Eropa, kali ini
Rottertram bekerjasama dengan BINA BV
menyajikan menu Indonesia. (RL) 

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA

Meriahkan G20, Diaspora
di Kanada Galang Dana

Untuk Panti Asuhan
 
 

https://news.detik.com/berit
a/d-6414262/meriahkan-
g20-diaspora-di-kanada-

galang-dana-untuk-panti-
asuhan

KANADA

Peringati Hari Pahlawan,
Diaspora Indonesia di Sydney
Ramai-ramai Sumbang Darah

 
 

https://www.kompas.com/global/
read/2022/11/18/222900170/perin

gati-hari-pahlawan-diaspora-
indonesia-di-sydney-ramai-

ramai-sumbang?page=all

AUSTRALIA
Beri Diaspora Loan, BNI

Dukung UMKM Ekspansi di
Inggris 

 
 

https://investor.id/finance/3123
67/beri-diaspora-loan-bni-

dukung-umkm-ekspansi-di-
inggris

INGGRIS

BUSINESS MATCHING BERIKUT
FINE DINING INDONESIA DI
BELANDA



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

Di sela-sela rutinitas kerja yang padat, para Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara
memanfaatkannya dengan berolahraga. Bahkan
ada di antara mereka yang kemudian mengikuti
kejuaraan internasional yang diadakan di negara
tempat mereka tinggal. Hal ini dibahas dalam
webinar Sahabat PMI : Diaspora dan Olahraga
yang diselenggarakan Divisi PMI IDN Global pada
Minggu (27/8). Dalam acara ini menghadirkan para
PMI di antaranya Deni Nurdiana (Singapura),
Wawan hermawan (Taiwan), Roihatul Wardha
(Makau) dan Dedy Kristanto (Hongkong). Acara ini
dimoderatori oleh VP Network Development
Stephanus Widjaja dan dibuka oleh Sekjen IDN
Global Lusie Susantono. 

Roi mengatakan, meski para PMI memiliki jadwal
kerja yang padat, mereka tetap menyempatkan
waktu untuk berlatih yakni setiap hari Minggu
pukul 16.00 waktu Tiongkok. 

“Tim kami berkompetisi pertama kali pada bulan
Agustus 2020. Kami bahkan mewakili tim voli
putri Indonesia di ajang voli internasional Makau
pada bulan Desember 2020. Saat itu tim voli
profesional dari Indonesia tidak berangkat karena
masih terkendala lockdown Covid-19,” kata Roi.

Dedy mengatakan, olahraga ini tentunya bisa
menjadi aktifitas positif untuk melepas kepenatan.
Ditambah dengan pekerjaannya yang terkait
pendampingan PMI di Hongkong, olahraga juga
bisa menjadi sarana untuk mensosialisasikan
program pendampingan di organisasi dia berada.
(IDN Global) 
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