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SHOWCASE KIPRAH DIASPORA 
DI LIMA BENUA
Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional,
IDN Global menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan utama,
yakni Showcase “Indonesia Mendunia” dan Dialog
Interaktif Diaspora (DID) PMI : ”Duta-Duta Kasih”
pada Minggu (18/12) secara virtual. Acara ini diinisiasi
oleh IDN Global Divisi Migrant Workers. Showcase
“Indonesia Mendunia” digelar selama 3 (tiga) jam
mulai pukul 18.00-21.00 wib dan dilanjutkan dengan
DID PMI pada pukul 21.00-23.00 wib.
 
Acara yang dipandu oleh pembawa acara Devi Novianti
dari IDN Hongkong ini digelar untuk menampilkan
keunikan sekaligus kiprah IDN Chapters, baik dalam
bentuk video maupun live interview. Tercatat, ada 11
IDN Chapters dari 5 benua yang berpartisipasi termasuk
di antaranya IDN Australia, IDN Hong Kong - Macau,
IDN Qatar, IDN Belanda dan IDN Los Angeles. Untuk
memeriahkan acara, terdapat sejumlah quiz di sela-sela
acara dengan menyediakan beragam hadiah menarik
mulai dari official merchandise FIFA World Cup Qatar,
voucher hotel, t-shirt, hingga parcel tahun baru. 

Kiprah Diaspora
Indonesia di Ajang
FIFA World Cup 2022
(Hal-13)

Peran Dan Tantangan
Diaspora untuk
Indonesia di Tahun
2023 (Hal-4)

Momentum Hari Ibu
Untuk Pemberdayaan
Perempuan (Hal-16)

Catatan Akhir Tahun
IDN Global (Hal-7)

Hari Migran Internasional :
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“Manusia bermigrasi dengan berbagai
alasan, begitu juga dengan Diaspora
Indonesia yang kini tersebar di berbagai
belahan dunia. Namun kami memiliki
persamaan yang kuat, yakni keterikatan
secara emosional dan rasa cinta terhadap
Indonesia. Dan melalui acara showcase ini,
kita dapat melihat kiprah para Diaspora
Indonesia di tanah rantau berikut
kontribusinya terhadap tanah air,” ujar
Presiden Kartini Sarsilaningsih saat
memberikan sambutan pembukaan. 

Di sela-sela pemutaran video showcase dari
beberapa IDN Chapter, terdapat sesi
interview dengan sejumlah Diaspora
Indonesia. Salah satunya adalah Diaspora
Indonesia di Rusia Yulia Dyah. Wanita yang
berprofresi sebagai Dosen ini menceritakan
bahwa aktivitas para Diaspora Indonesia di
Rusia tetap berjalan normal meski masih
terdapat ketegangan antara Rusia-Ukraina.
 
“Jika ada penyelenggaraan acara Diaspora
Indonesia kami biasa undang melalui grup
telegram yang anggotanya tidak hanya
Diaspora Indonesia, namun juga warga
lokal Rusia dan Diaspora dari negara lain.
Melalui grup ini kami juga terus
menyebarkan informasi mengenai budaya
Indonesia, seperti melalui pemutaran video
Wonderful Indonesia dan memperkenalkan
Bahasa Indonesia,” papar Yulia. 

Acara pun kian meriah karena Hari Migran
Internasional yang jatuh setiap tanggal 18
Desember ini bertepatan dengan
perhelatan pertandingan final Piala Dunia
2022. Diaspora Indonesia di Qatar Ika
Ristiani pun turut memberikan laporan
pandangan mata secara langsung
mengenai suasana penonton pertandingan
final antara Argentina – Prancis dan
dilanjutkan dengan menghantarkan video
seputar kiprah Diaspora di Qatar dalam
Piala Dunia 2022. 

"Selain sebagai ajang showcase kegiatan
IDN Chapters, acara ini juga sekaligus
sebagai pengingat bagi para Diaspora
Indonesia atas perannya dalam proses
Diplomasi Budaya Indonesia", ujar VP
Migrant Workers IDN Global Kartika Dewi.

Diaspora Indonesia di Taiwan ini pun
berharap peran dan eksistensi Diaspora
Indonesia di berbagai belahan dunia ini
juga kian diakui pemerintah agar
kedepannya dapat bersama-sama untuk
bersinergi dalam membangun dan
memajukan Indonesia. (IDN Global)



Usai diselenggarakannya
acara Showcase “Indonesia
Mendunia”, IDN Global Divisi
Migrant Workers menggelar
acara “Dialog Interaktif
Diaspora (DID) PMI : Duta-
Duta Kasih” dalam rangka
merayakan Hari Migran
Internasional tanggal 18
Desember. Melalui dialog
ini, para narasumber
berbagi cerita mengenai
tantangan dan perjuangan
mereka dalam mendukung
para pekerja migran lainnya
di luar negeri. 

Acara yang dimoderatori
oleh Diaspora dari IDN
Hong Kong – Macau Dedy
Kristanto ini menghadirkan
pembicara Diaspora PMI Eni
Lestari (Hong Kong), Herji
Hamsah (Malaysia), Fajar
Achmad (Kuwait), Ani
Rustiati (Singapura) dan
Romo A. Guntur (Taiwan). 

Melalui organisasi
Himpunan Penata Laksana
Rumah Tangga Indonesia
Singapore (HPLRTIS), Ani
Rustiati mengatakan telah
melakukan serangkaian
kegiatan baik untuk
pengembangan kualitas
para PMI seperti beragam
seminar hingga kegiatan
donasi untuk bencana alam
di Indonesia.

Fajar pun berbagi cerita
mengenai  kesulitan  yang
dihadapi saat pandemi. 

Buah Kapal (ABK) dan PMI di
Taiwan – Romo Guntur
mengatakan telah menangani
beragam kasus mulai dari
human trafficking hingga
labor dispute (gaji tidak
dibayar, kerja tidak sesuai
kontrak, dll). Saat ini pihaknya
tengah meng-advokasi untuk
perubahan kebijakan yang pro
PMI dengan menggelar
pertemuan rutin bersama
pemerintah Taiwan. 

Sementara itu, Eni Lestari yang
ikut tergabung dalam
International Migrant Alliance
mengatakan upaya perbaikan
untuk kesejahteraan PMI ini
bermuara pada satu hal, yakni
merevisi aturan atau kebijakan
yang lebih melindungi hak
para PMI. Dalam hal ini, Eni
sangat mengharapkan
dukungan Diaspora Indonesia
untuk menjembatani para PMI
dalam proses advokasi ke
pemerintah. (IDN Global) 

HARAPAN ATAS DUKUNGAN DIASPORA UNTUK KESEJAHTERAAN PMI

Dengan posisi kerja yang ia
miliki saat ini yakni
memimpin 30 orang di tim
nya, ia kerap berupaya untuk
merekrut SDM Indonesia
untuk bekerja di Kuwait. 

Sebagai Direktur Stella Maris -
organisasi yang mendukung
dan membantu para Anak 

Sering digaungkan bahwa
para PMI sebagai pahlawan

devisa negara dan ikut
berkontribusi terhadap

pembangunan Indonesia.
Dari sini kami pun

mengharapkan adanya
timbal balik dengan

memberikan perlindungan
dan kesejahteraan PMI.

 
- Eni Lestari

PMI di Hong Kong/ 
Aktivis International

Migrant Alliance 
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Ada 3 (tiga) proses yang harus
menjadi perhatian bagi para calon

pengekspor. Yakni kualitas,
sustainability (konsisten dalam

memproduksi) dan etika bisnis. Ini
kerap terjadi saat importir sudah
setuju membeli dalam kuantitas

besar namun produk yang dikirim
tidak sesuai ekspektasi. 

 
- Christophorus Barutu

Kepala Indonesian Trade
Promotion Center (ITPC) Sydney

OPTIMISME DAN TANTANGAN
EKONOMI DI TAHUN 2023

Di penghujung tahun ini, banyak spekulasi
yang bermunculan khususnya terkait
potensi ekonomi Indonesia di tahun
mendatang. Hal ini mengingat pandemi
Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina
membayangi dinamika ekonomi dan
geopolitik global sepanjang 2022. 

Membahas hal ini, media nasional Kompas
mengadakan forum silaturahmi virtual
diaspora bertajuk “Melihat Terang di Tahun
Mendatang” pada Kamis (29/12). Turut hadir
sebagai pembicara Duta Besar RI untuk
Australia Siswo Pramono, Duta Besar RI
untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal, Kepala
Indonesian Trade Promotion Center Sydney
Christophorus Barutu, dan Kepala Sekolah
Ekspor Handito Joewono. 

Siswo Pramono mengatakan Imbas
pandemi dan krisis dari perang Ukraina –
Rusia akan tetap ada karena belum
menemui titik terang. Namun, dunia tetap
akan menyesuaikan setelah masa-masa
pandemi sebelumnya. 

Ia pun menambahkan, Diaspora Indonesia
juga berperan sebagai aktor penetrasi pasar.
Dari sisi geopolitik, Diaspora Indonesia juga
memiliki peranan penting meski harus
bersaing dengan Diaspora India dan China
yang jumlahnya begitu besar di dunia.

Berkaitan dengan hubungan bilateral
Indonesia – Turki khususnya di bidang
politik, Dubes RI untuk Turki M. Iqbal
mengatakan intensitasnya masih cukup
tinggi. Dari sisi ekspor juga angkanya
meningkat 40% di sepanjang tahun ini. 

“Untuk bidang turisme, Indonesia ke Turki
masih jauh lebih tinggi dibanding Turki ke
Indonesia.  Hal  ini   karena  proses   integrasi 
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promosi dan masih dibukanya perjalanan ke
Turki meski di masa pandemi,” ujarnya. 

Sementara itu, Presiden IDN Global Kartini
Sarsilaningsih mengatakan Diaspora
Indonesia juga kerap berupaya melakukan
pemberdayaan bagi para eksportir melalui
usaha menjadi market intelligence ataupun
marketing representative. Ia juga berharap
adanya alokasi dana pembinaan tidak
hanya diberikan kepada UKM namun juga
Diaspora importir agar dapat mengimpor
produk Indonesia dalam skala yang lebih
besar. (IDN Global)
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Kami harapkan kegiatan
temu bisnis dan investasi
ini bisa menjadi forum 

 atau wadah bagi
pemangku kepentingan
dalam menarik minat

investasi dan
pengembangan usaha di

sektor kelautan dan
perikanan. Selain

rumput laut, prospek
inventasi lainnya adalah

usaha garam rakyat.
 
 
 
 

-Isa Anshori
Kadis Kelautan dan
Perikanan Provinsi

Jawa Timur

IDN Global turut berpartisipasi dalam acara temu bisnis dan
forum investasi dengan tema "Akselerasi Peluang
Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Timur" yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jatim secara daring dan luring pada Kamis (8/12).
Jatim merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi
kelautan dan perikanan cukup besar, dengan luas laut
126.672 km persegi dan panjang garis pantai 3.498,12 km
yang tentunya berpotensi menjadi peluang bisnis dan
investasi. Salah satu peluang bisnis dan investasi yang dapat
dieksplor adalah dari sektor kelautan dan perikanan, di
antaranya rumput laut, garam, tuna dan ikan hias.

Potensi lahan budidaya rumput laut di Jatim kurang lebih
219.343 hektar dan baru termanfaatkan kurang lebih 144.190
hektar, sehingga peluang investasi budidaya rumput laut
masih bisa ditingkatkan dan memiliki potensi usaha
kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir,
penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.

Selain rumput laut, usaha garam laut juga potensial untuk
dikembangkan. Usaha garam rakyat Jatim tersebar di 13
kabupaten/ kota dengan luas tambak garam 7.831 hektare
yang didominasi di wilayah Pulau Madura yang 75% di
antaranya merupakan lahan tambak garam. Sehingga, lahan
ini masih bisa dikembangkan melalui peningkatan
produktivitas dan teknologi pengolahan garam rakyat
menjadi garam industri. (IDN Global)

AKSELERASI PELUANG INVESTASI KELAUTAN 
DI SEKTOR RUMPUT LAUT



Catatan Refleksi
Indonesian 

Diaspora Network Global 
(IDN-Global)

@diasporari Diaspora Indonesia www.diasporaindonesia.org

Tahun 2022



Catatan Akhir Tahun :
"Merajut Asa dan Karya di 2022"

Hingga penghujung 2022, perjalanan kepengurusan Indonesian Diaspora Network-Global (IDN-
Global) di tahun ini banyak diwarnai berbagai kegiatan, baik yang diselenggarakan IDN-Global,
maupun berkolaborasi dengan IDN-Chapters atau pihak-pihak lain, seperti Kementerian atau
Lembaga Pemerintah, BUMN, Swasta, Asosiasi, Lembaga Pendidikan, dan lain-lain. Ini semua
menunjukkan potensi Diaspora Indonesia dan kiprah IDN-Global sebagai organisasi Diaspora
Indonesia yang berlingkup lintas negara telah diakui oleh berbagai pihak.

Tiga kegiatan utama yang melibatkan berbagai pengampu kepentingan dan terlaksana di 2022
adalah :

Peringatan 10 tahun Gerakan Global Diaspora Indonesia – 6 Juli 2022
Sepuluh tahun adalah waktu yang panjang dari sebuah gerakan untuk perubahan. Banyak isu-
kediasporaan terus diperjuangkan walaupun kemajuan telah terjadi, seperti kewarganegaraan
ganda, keterwakilan Diaspora Indonesia dalam sistem demokrasi Indonesia, dan lain-lain. Yang
lebih dirasakan adalah meningkatnya harapan terhadap kontribusi para diaspora pada
pembangunan bangsa. Pelaksanaan acara peringatan yang bekerjasama dengan IKN Nusantara
yang tidak hanya merupakan pembangunan ibukota baru namun juga melambangkan
peradaban baru Indonesia sangatlah strategis untuk memperlihatkan potensi kontribusi
diaspora pada kemajuan bangsa dan negara. Kedepannya, aspirasi para diaspora perlu
dijalankan dengan cara strategis dan terstruktur agar kesinambungan perjuangan selalu terjaga.

Peringatan Hari Ulang Tahun IDN-G ke-9 28 Oktober 2022
Sembilan tahun merupakan waktu yang cukup untuk memperlihatkan bahwa IDN-Global
sebagai suatu organisasi dapat bertahan solid dan berkembang dalam perjalanannya.Ini
dimungkinkan dari komitmen para pengurusnya yang berestafet dalam mengemban amanah
untuk kepentingan dan manfaat bersama. Dalam kegiatan ini, IDN-Global mengangkat aspek
budaya Bahasa dan Sastra agar bisa mendunia, sejalan dengan rencana Pemerintah RI agar di
tahun 2050 nanti Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu bahasa dunia. 

Peringatan Hari Migran Internasional 18 Desember 2022
Adanya Hari Migran Internasional berarti bahwa migrasi dan pengaruhnya dalam berbagai
tatanan dunia. Untuk lebih meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan Diaspora Indonesia,
IDN-Global menggelar acara untuk mempertunjukkan kiprah Diaspora Indonesia di berbagai
negara dan berbagai bidang.

2022 merupakan tahun yang sibuk, tidak hanya 3 acara tersebut di atas yang terselenggara.
Banyak kegiatan bermakna lainnya yang juga dilakukan IDN-Global dalam terus membangun
pengakuan, keterlibatan dan pemberdayaan diaspora Indonesia. Dan yang memberikan
kebanggaan serta harapan adalah adanya keyakinan semua itu akan terus meningkat di tahun-
tahun mendatang.

KARTINI SARSILANINGSIH
Pres ident

 IDN Global  2021  -  2023



Kutipan Akhir Tahun :

2022 merupakan tahun yang
sibuk, banyak kegiatan
bermakna yang telah
dilakukan IDN-Global dalam
terus membangun
kesadaran, keterlibatan dan
pemberdayaan diaspora
Indonesia.  Dan yang
memberikan kebanggaan
serta harapan, saya yakin
semua akan terus meningkat
di tahun-tahun mendatang.

K A R T I N I  S A R S I L A N I N G S I H
Presiden IDN Global

Tahun 2022 ini penuh dengan
banyak peluang bagi diaspora
Indonesia untuk kembali
terkoneksi secara langsung dan
semakin menghargai apa yang
biasanya kami dapat secara biasa
saat pra-COVID. Kami harap tahun
depan akan menjadi waktu untuk
lebih berhubungan kembali
dengan para stakeholder dan juga
masyarakat luas di sekitar kita. 

S A L U T  M U H I D I N
VP Public Relation IDN Global

2022 merupakan tahun penuh
tantangan bagi saya dalam
kediasporaan, banyak pengalaman
kerjasama antar diaspora dari
berbagai negara khususnya bagi
UMKM, PMI, pariwisata dan
Entrepreneurship. Rasa syukur dan
bahagia dapat melayani dan
bersinergi dengan kawan-kawan
ExBo lainnya selalu memberikan
warna tersendiri. Semoga tahun
2023 nanti, IDNG makin maju dan
semakin berdampak lebih nyata
bagi organisasi dan bangsa.

S T E P H A N U S  W I D J A J A
VP Project Development IDN Global

Ada banyak momen berkesan
di tahun 2022 bagi saya. Salah
satunya adalah kepulangan
saya menjadi diaspora
returnee dari Manila untuk
mendampingi suami
menjalankan tugas penting
sebagai Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara. Meski
padatnya kesibukan, saya
sepenuh hati melakukan
yang terbaik untuk IDN
Global. Semoga tahun 2023,
kita semua sehat dan sukses,
IDN Global terus berjaya.
Indonesia semakin maju.

L U S I E  S U S A N T O N O
Sekretaris Jenderal IDN Global

Ketika diberikan amanah di Migrant Workers Division awalnya agak ragu
apakah bisa melaksanakan tugas ini. Seiring berjalannya waktu tidak
terasa program setiap bulan webinar dengan berbagai sudut pandang
tentang Pekerja Mingran Indonesia berjalan dengan konsisten. Saya
ucapkan terima kasih untuk tim Divisi PMI atas kerjasamanya selama ini.
Semoga di Tahun 2023 akan semakin banyak program yg bisa diberikan
kepada para PMI. 

K A R T I K A  D E W I
VP Migrant Workers IDN Global
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Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022
pukul 13:21:10 WIB telah terjadi bencana
alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.
Gempa ini telah mengakibatkan korban
sebanyak lebih dari 600 orang meninggal
dunia. Selain itu 108.720 orang harus
mengungsi yang terdiri dari 52.987
perempuan dan 55.733 laki-laki.

Sekretariat IDN Global pun berinisiatif
bersama dengan komunitas lainnya yaitu
IDN Philippines, Grup Alumni FHUI
Angkatan 82 (TOLERE) dan kelompok Ibu-
ibu di Bintaro Alayyum untuk membantu
korban dari situasi kedaruratannya dengan
berdonasi dan mengumpulkan sejumlah
logistik. Sehingga pada tanggal 6
Desember 2022, telah didistribusikan lebih
dari 2000-an unit bantuan darurat untuk
keperluan sandang (wanita, laki-laki dan
anak-anak), kebutuhan pangan (beras, telor
susu, makanan kecil), serta kebutuhan
umum (sepatu boot, terpal untuk tenda
dan selimut). Bantuan tersebut telah
diserahkan oleh perwakilan para donatur
Juli Tjandra (Alayyum) dan diterima oleh
pemimpin di lapangan Tedi S. (Ketua
Karang Taruna setempat).

Adapun penggalangan dana di kalangan
diaspora dilaksanakan untuk periode 6 hari
saja yaitu sejak tanggal 29 November 2022
sampai dengan tanggal 3 Desember 2022.
Dari proses penggalangan tersebut
terkumpul senilai Rp 12 juta yang kemudian
dialokasikan untuk membeli sejumlah
barang kebutuhan para pengungsi. Di
dalam IDN Global, kegiatan philanthropy
Peduli Cianjur Jawa Barat ini, sebagaimana
juga kegiatan Peduli Korban Banjir
Singkawang Kalimantan Barat, dialokasikan
menjadi portfolio Divisi Special Initiative
IDN Global. (LS)

KEGIATAN PHILANTHROPY 
IDN GLOBAL PEDULI CIANJUR 



Selamat Kepada :
Para Pemenang Lomba 

HUT IDN Global Ke-9

Lomba Pidato :
Juara I Laras Sufi

Juara 2 Reni Indah (Yati)
 

Lomba Puisi :
Penghargaan khusus untuk

Chayada Binsaven
 

IDN Global juga memberikan
penghargaan kepada:

Okta Bramantio
Natthanan Vajeesutja

Laras Sufi
Nunnapus Pongwitoon

 

www.diasporaindonesia.orgDiaspora Indonesia@diasporari



www.diasporaindonesia.orgDiaspora Indonesia@diasporari

 
Juara 1 Pidato : 300 USD
Juara 2 Pidato : 200 USD

 
Penghargaan khusus 

Lomba Puisi: 200 USD
 

Kategori penghargaan
 IDN Global @ 100 USD

Bagi nama yang tertulis sebagai pemenang
dalam berbagai bidang lomba, silakan
menghubungi Sekretariat IDN Global melalui
nomor Whatsapp +62 812-8982-3800. Hadiah
akan dikirimkan dalam mata uang USD atau
mata uang lokal yang setara.

Hadiah Lomba 
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“Mens sana in corpore sano,” yang juga
berarti “jiwa yang sehat terdapat dalam
tubuh yang sehat" turut menjadi  semangat
para Diaspora Indonesia untuk berkumpul
bersama pada Jumat malam, 9 Desember
lalu dalam acara Info Diaspora Series #4
yang diselenggarakan oleh Indonesian
Diaspora Network (IDN) di NSW atas
dukungan KJRI Sydney dan Sanofi-With
Vaccines Community Grant. Acara malam
itu berfokus pada isu pentingnya menjaga
kesehatan melalui pemahaman literasi
kesehatan yang baik dan juga vaksinasi
secara teratur sesuai dengan jadwalnya.

Info Diaspora malam itu dilakukan secara
hybrid, dihadiri para diaspora di KJRI dan
juga online melalui tautan zoom. Pihak
KJRI Sydney diwakili oleh Konsul
Penerangan, Sosial, dan Budaya, Abdul
Nazar yang juga memberikan sambutan
pembukaan. Abdul Nazar mengatakan
bahwa KJRI Sydney menyambut baik
inisiatif ini karena topik yang dibahas soal
kesehatan sangat penting dan tepat
waktunya, terlebih pada saat pandemi
masih belum selesai. Beliau juga
menggarisbawahi pentingnya literasi
kesehatan yang baik karena ini berarti juga
bertanggung jawab atas kesehatannya dan
mengambil keputusan yang tepat soal
kesehatan.

Paparan informasi berkaitan dengan isu
sehat disampaikan oleh dua narasumber
yakni Direktur Infinity Health Medical
Center Shirley Lim dan Registered Nurse
RPA-Royal Prince Alfred Virtual Hospital
Ririn Widiasih. Kedua narasumber secara
ringkas mengatakan bahwa kesehatan
merupakan kebutuhan dasar manusia,
termasuk bagi para Diaspora Indonesia.
Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan
dengan kesehatan tentu menjadi perhatian
utama kita semua. Namun sayangnya,
kebanyakan dari kita baru memikirkan isu
kesehatan pada saat sakit. 

Shirley Lim memberikan tips yang disebut
dengan 4A untuk kita semua agar selalu
waspada dan perhatian terhadap isu
kesehatan, termasuk vaksinasi. A pertama
adalah “be AWARE”, kedua adalah “take
ACTION”, ketiga adalah “ASK question” dan
A terakhir adalah “be ALERT”. Kita semua
dihimbau untuk selalu aware atau sadar
soal informasi yang tersedia, seperti
informasi dari www.health.nsw.gov.au. 

Sementara itu, Ririn memberikan informasi
soal pentingnya vaksinasi. Saat vaksinasi,
kebanyakan orang termasuk Diaspora
Indonesia hanya mengutamakan isu ini
sebagai persyaratan (vaksin C19, untuk
syarat perjalalan misalnya), bukan dari sisi
menjaga kesahatan. Senada dengan
pembicara pertama, Ririn juga turut
menghimbau para peserta untuk terus
memonitor informasi kesehatan yang
dikeluarkan oleh pemerintah setempat. 

Sebagai penutup, panitia acara IDN-NSW
yakni Devi Nazar sebagai MC dan Salut
Muhidin sebagai moderator merangkum isi
webinar dengan mengingatkan peran aktif
para Diaspora Indonesia dalam menjaga
kesehatan pribadi dan keluarga serta
komunitas. Hal ini bertujuan untuk  lebih
meningkatkan keterlibatan, visibilitas dan
pemberdayaan komunitas Indonesia di
Australia, terutama terkait kesehatan
masyarakat. (SM)

PENTINGNYA MENJAGA
KESEHATAN UNTUK PRIBADI
DAN KOMUNITAS

Info Diaspora Series #4 :

http://www.health.nsw.gov.au/


KIPRAH DIASPORA INDONESIA DALAM FIFA WORLD CUP 2022

Walaupun kesebelasan sepakbola Indonesia belum menjadi tim yang mengikuti
perhelatan sepakbola FIFA World Cup 2022 di Qatar, namun puluhan Diaspora

Indonesia di Qatar turut berkontribusi untuk kesuksesan ajang olahraga dunia di
penghujung 2022 tersebut yang membawa Qatar menjadi lebih dikenal pamornya di
dunia.  Mereka memainkan berbagai peran, dari yang berhubungan langsung dengan

pertandingan-pertandingan sepak bola, seperti menjadi player escort dan juga ball
crew, maupun peran pendukung lainnya misalnya sebagai Petugas Informasi bagi
Penonton, dan lain-lain.  Yang juga sangat membanggakan adalah peran menjadi

penampil seni tari dan musik yang memberikan kesempatan bagi Diaspora Indonesia
terpilih untuk memperkenalkan juga seni tari dan musik Indonesia di beberapa

tempat, waktu dan kesempatan selama penyelenggaraan FIFA 2022.Kiprah mereka
pun tidak luput dari sorotan media-media di Indonesia karena tentunya sangat unik

dan menarik. 
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1000 bunga dari Kota Tomohon, Provinsi
Sulawesi Utara mewarnai acara spesial
"Christmas Carol – ICE MAGIC 2022" yang
digelar di 12 Bayfront Ave, Bayfront Event
Space, Marina Bay Sands, Singapura, Jumat
(23/12).

Acara yang diselenggarakan mulai pukul
18.00-21.00 waktu Singapura ini turut
dimeriahkan oleh 120 kelompok paduan
suara berbakat dari Singapura. Di antaranya
Corrina Chang, Nathania Ministry, Yusuf
Himawan, Dr Poppy Tan & Bryan Timothy,
Fashion Show, Bethany Church Singapore
Vocal Group, Andrea Creative Studio, Vox
Cordis Choir Group, aNERDgallery, Gayatri
MUA Community, and Rumaksono Choir
Team.

Walikota Tomohon Caroll Senduk SH
mengatakan ia merasa bangga produk
lokal Kota Tomohon termasuk produk
bunga Krisan semakin mendunia. 

Acara ini terselenggara atas dukungan 
 KBRI Singapura, MKIS, North Sulawesi Gov,
Tomohon City, BISA Connect Global EMRE
Network, Trejoy, Wahyu Brand, GEMS
Academy, Dolanesia dan Sophia & The Daily
Foliage. (SW/ IDN Global)

DIASPORA DALAM LIPUTAN BERITA

Perayaan Natal Diaspora
Indonesia, Sederhana dan

Penuh Kebersamaan
 
 

https://www.voaindonesia.c
om/a/perayaan-natal-
diaspora-indonesia-

sederhana-dan-penuh-
kebersamaan-/6870584.htl

AMERIKA SERIKAT

Diaspora Ajak Optimistis 
dan Bidik Peluang 2023

 
 
 

https://www.kompas.id/baca/inte
rnasional/2022/12/29/sejumlah-

tokoh-optimistis-dapat-
memanfaatkan-peluang-dalam-

krisis

JAKARTA
2 Tahun Natal Online,

Diaspora RI di Korea Selatan
Kini Gelar Peringatan Tatap

Muka
 

https://www.liputan6.com/glo
bal/read/5163760/2-tahun-
natal-online-diaspora-ri-di-

korea-selatan-kini-gelar-
peringatan-tatap-muka

KOREA SELATAN

BUNGA TOMOHON TURUT
WARNAI CHRISTMAS CAROL DI
SINGAPURA



@diasporari
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HAPPY NEW YEAR



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

Berfokus pada pembahasan mengenai peluang
dan tantangan kerja bagi para Diaspora Indonesia
khususnya perempuan, Forum Diaspora Indonesia
Kuwait (FDIK) bersama dengan Darma Wanita
Persatuan (DWP) KBRI Kuwait dan Maju
Perempuan Indonesia (MPI) menyelenggarakan
webinar Hari Ibu bertajuk “Perempuan Berdaya,
Indonesia Maju” pada Sabtu (24/12) secara virtual.
Acara ini menghadirkan pembicara Anggota
Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetiyani, Manager
Operasional MUG Coffee & Roastry Kuwait Maryam
Nurjanah, dan Kandidat PhD sekaligus Peneliti
pada Kuwait Oil Company Ir. Rita Andriyani. 

Melalui webinar ini, Dr. Netty memaparkan
sejumlah fakta di antaranya jumlah pekerja wanita
lebih dominan di Kuwait namun mayoritas
bekerja di bidang domestic workers. Ia pun
berharap, ke depannya pemerintah Indonesia
dapat meningkatkan SDM dan mendorong lebih
banyak tenaga professional di Kuwait. 

“Terlebih banyak sekali permasalahan terkait PMI
yang harus diselesaikan. Namun satu hal yang
pasti, 80% permasalahan PMI ini muncul karena
mereka berangkat namun tidak sesuai prosedur”,
ujar Dr. Netty.  

Sementara itu, Maryam berbagi kisah mengenai
perjalanan karirnya dari semula bekerja sebagai
barista di Starbucks Indonesia hingga posisi dia
saat ini. Menurutnya, perlu adanya keberanian
untuk mengambil setiap peluang yang ada dan
fokus untuk menaikkan jenjang karir. (IDN Global)
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