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Connecting the dots. Expanding Opportunities.

GELIAT EKSISTENSI
ETNIS MINANG
Tidak bisa dipungkiri peran vital etnis MInang dalam
pembangunan Indonesia dengan beragam profesinya
mulai dari pengusaha, praktisi, hingga akademisi. Dewasa
ini, melalui keterikatan darah dan latar belakang
yang dimiliki, masyarakat Minang terus bersinergi untuk
kemajuan dan kesejahteraan baik pribumi maupun
diaspora Minang di seluruh dunia. Mulai dari pengukuhan
Yayasan Minang Diaspora Dunia atau Minang Diaspora
Network Global (MDN-G) pada 28 September 2018 lalu di
Melbourne, Australia hingga ajakan kepada diaspora
Minang untuk berinvestasi dan membangun Sumatra
Barat, Dan baru-baru ini, MDN-G meluncurkan Minang
Card yang memberikan manfaat bagi pemegang kartu
berupa diskon di berbagai merchant yang dimiliki
pengusaha Minang baik dalam dan luar negeri seperti
rumah sakit, rumah makan padang, universitas,
penginapan hingga jasa profesional. Selain mendukung
perekonomian warga Minang, kartu ini sekaligus
meningkatkan jaringan Minang dari berbagai kalangan.
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MINANGKABAU CARD :

SARANA PROMOSI
USAHA WARGA MINANG
Pada hari Kamis 20 Desember 2018
bertempat di Kampus YARSI Minangkabau
Card diluncurkan oleh Yayasan Diaspora
Minang Dunia. Hadir pada acara soft
launching tersebut antara lain Prof. DR.
Haryono Suyono, Prof. DR. Emil Salim, Prof.
Dr. Jurnalis Uddin yang bersamaan dengan
seminar Lansia yang diadakan oleh Yayasan
Sahabat Lansia dikampus YARSI.
Dalam sambutannya Burmalis Ilyas selaku
Direktur Eksekutif Jaringan Perantau
Minang Dunia/ Minang Diaspora Network
Global menjabarkan manfaat Minangkabau
Card. Minangkabau Card merupakan Kartu
non-tunai kerjasama Bank BRI melalui
BRIZZI dengan MDN-G dan Merchant yang
mau bekerjasama dalam pemberian diskon
harga produk dan jasanya. Minangkabau
Card ini berfungsi sebagai kartu BRIZZI
(non-tunai) yg dijadikan kartu diskon dan
kartu keanggotaan minang diaspora. Brizzi
selain untuk bayar tol, parkir, belanja di
alfamart, indomaret juga menjadi kartu
diskon di merchant2 yg dimiliki oleh
pengusaha dan profesional minang
sedunia.

DIASPORA NEWS | NO. 9 EDISI JAN 2019

Adapun manfaat untuk pemegang kartu
Minang Card adalah diskon di semua
merchant yang dimiliki pengusaha
Minang seperti rumah sakit, restoran,
cafe, rumah makan padang, universitas,
klinik, apotek, hotel/penginapan, tour
travel, butik maupun jasa profesional
lain seperti dokter, notaris, advokat yang
bekerjasama dengan MDN. Selain itu
secara tidak langsung berkontribusi
dalam mendukung usaha dan jasa
profesional masyarakat Minang di seluruh
dunia. Pemegang kartu juga membantu
Yayasan Diaspora Minang Dunia dalam
menjalankan program organisasinya.
Sementara itu, manfaat bagi Yayasan
Minang Diaspora adalah dana akan
digunakan untuk membiayai kegiatan
yang bersifat Minangkabau maupun
kegiatan keagamaan, kemasyarakatan,
kemanusiaan dll.
Selain sebagai kartu diskon, Minang card
juga sebagai alat pembayaran nontunai/e-money atau cashless money tol,
parkir, belanja di minimarket yg sudah
bekerjasama dengan BRI. Isi ulang Kartu
Minangkabau Card ini dapat dilakukan
melalui ATM BRI maupun minimarket
yang sudah bekerjasama dengan BRI.
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Kartu keanggotaan MDN Global memiliki 3
kategori dengan paket diskon masing-masing
yaitu diskon 10 -15 % untuk Kartu Platinum
seharga 1 juta, Gold seharga 500 ribu utk diskon
7,5-10 % dan Silver seharga 250 ribu
mendapatkan diskon sebesar 5-7,5 %.
Minangkabau Card ini berlaku selama 2 tahun
sejak kartu didaftarkan dan diterbitkan oleh BRI
serta dapat diperpanjang masa
berlakunya. Harga kartu juga sekaligus dihitung
sebagai iuran keanggotaan MDN.
Para perantau di luar negeri yang ingin
memiliki kartu anggota bisa langsung
mendaftar secara online di sistem yang
dibuatkan BRI dan juga berkoordinasi dengan
kantor cabang BRI di negara tersebut. BRI
dalam periode tertentu juga akan memberikan
diskon khusus kerjasama dengan merchant
yang ada sesuai kesepakatan bersama. Di setiap
merchant yang bekerjasama dengan BRI dan
MDN akan dipasangkan stiker BRI dan
disediakan EDC BRI yang bisa digunakan untuk
pembayaran. Yayasan akan memberitahu
semua info dan daftar merchant ke pemegang
kartu dan sebaliknya merchant akan diberikan
info dan daftar nama pemegang Minangkabau
Card.
Saat ini sudah lebih dari 50 merchant di
seluruh dunia yang memberikan diskon seperti
RS YARSI (Prof. Jurnalis Uddin), STIKES PMC
Pekan Baru (Dr. K. Suheimi), Hotel Eagle Tavern
London (Harmein Ferdinal), Restoran Salero Kito
Melbourne Australia (Ogam Anantyo/Afdhal
Utama), Restoran Salero Minang Den Haag
Belanda (Erita) , Rumah Makan Minang
Singapura (Zubaidah Marlian), Rumah Makan
Setia Menanti Singapura (Marulis), dan lain
sebagainya. Adapun jasa profesional yang sudah
bersedia memberikan diskon adalah DR.
Norman Zainal spesialis Bedah Tulang yang
berpraktek di RS Yarsi dan Dokter Manoefris
Kasim ahli jantung yang berpraktek di RS
Awalbros Bekasi.
Pada tahun 2019 ini Yayasan Minang Diaspora
Dunia akan membuat grand launching
Minangkabau Card agar lebih dikenal luas
masyarakat minang sedunia. (IDN Global)
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KEMPING BERSAMA
DI OMAN
Task force Sports IDN Oman
menggelar acara "Kemping
Bersama Diaspora" di gurun
pasir Wahiba Sharqiya pada
Jumat-Sabtu, 25-26 Januari
2019. Kemping kali ini sangat
istimewa karena turut dihadiri
Duta Besar RI untuk Oman
Yang Mulia Bapak Musthofa
Taufik Abdul Latief dan
keluarga, serta Ketua IDN
Oman Haposan Situmorang
dan keluarga.
Acara kemping ini berlangsung
semalam dengan diikuti sekitar
100 partisipan yang terdiri dari
34 keluarga dan berangkat
beriringan ke lokasi
menggunakan 25 mobil. Meski
keberangkatan sempat
terkendala karena beberapa
mobil terjebak pasir, secara
keseluruhan acara berlangsung
sukses dan lancar.
Aktifitas kemping ini
dselenggarakan dengan
harapan dapat mempererat
tali persaudaraan antar
diaspora Indonesia. (IDN
Oman)
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DISKUSI KESELAMATAN
PENERBANGAN DAN
MITIGASI BENCANA
KBRI bekerja sama dengan Forum Diaspora
Indonesia-Kuwait (FDIK)
menyelenggarakan seminar bertajuk
“Keselamatan Penerbangan dan Mitigasi
Bencana" pada 18 Januari 2019 di aula KBRI
Kuwait. Tujuan seminar adalah kampanye
kesadaran dan pengetahuan teknis agar
WNI di Kuwait senantiasa siaga
menghadapi potensi bencana yang
berkaitan dengan transportasi
penerbangan dan alam. Acara diawali
pembacaan Tilawah Al-Qur’an dan lagu
kebangsaan Indonesia Raya.
Sesi seminar bertopik “Keselamatan
Penerbangan” menghadirkan 3
narasumber, yaitu First Officer-Jazeera
Airways F/O. Mirzandi Prasetya, Senior
Technical Engineer-Kuwait Airways
Bambang Heru Prakoso dan Sekjen FDIK
Rulyanto Pradewa yang sekaligus sebagai
moderator. Ketiga narasumber
memaparkan dengan ringkas berbagai hal
teknis pengecekan, perawatan dan
keamanan yang menunjang keselamatan
dan kelayakan pesawat untuk terbang.
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Sesi seminar berikutnya bertopik
“Mitigasi Bencana” dengan pembicara
Senior Geophysicist Hari Kurniawan
dan Senior Geologist Rinaldi Mulyono
yang bekerja di Kuwait Oil Company.
Sesi kedua diawali pembahasan
bencana alam yang baru-baru ini
terjadi di Indonesia, seperti gempa di
Palu dan longsornya gunung Anak
Krakatau yang menyebabkan silent
tsunami. Narasumber juga menyajikan
pengetahuan dasar mengenai evolusi
geografi Indonesia serta fenomena
alam. Selain itu memasukkan informasi
penting mengenai rencana mitigasi
bencana untuk keluarga. Hal ini
mencakup pemahaman sistem
peringatan dini, rute evakuasi,
identifikasi titik aman dan bahaya di
dalam rumah, serta berbagai nomor
kontak yang penting.
Sejalan dengan pepatah “sedia payung
sebelum hujan”, setiap keluarga juga
harus memiliki langkah antisipasi
praktis termasuk mengamankan
dokumen penting serta selalu
memantau perkembangan informasi
dari sumber resmi terpercaya. Di
Indonesia, sumber informasi adalah
BMKG dan BNPB. (IDN Kuwait)
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Dikenalnya Finland
sebagai negara dengan
sistem pendidikan terbaik
di
dunia, menyebabkan
ketertarikan para pelaku

SEMINAR METODE
PENDIDIKAN FINLANDIA DI
INDONESIA

didik Indonesia untuk
melakukan studi banding
di Finlandia pada 2016
dan 2017.
Hal itu kemudian
menginisiasi diaspora
Indonesia di DIFE, Asia,
Kanada, Amerika yang
berkecimpung di dunia
pendidikan serta
pemerhati pendidikan
dan kesehatan di
Indonesia untuk
mendirikan Working
Group IDN-G Pendidikan
Ramah Anak yang
mengatur pelaksanaan
kegiatan Program Berbagi
dan Pelatihan bagi
Pendidik dan Calon
Pendidik di Indonesia.
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Working group IDN-G Pendidikan Ramah Anak
memulai pelaksanaan seminar mengenai Sistem
Pendidikan di Finlandia pada 11-12 Juli 2018 di
Yayasan Taruna Bhakti Madiun, Jawa Timur. Selain
seminar, diadakan juga sesi pelatihan yang
bertemakan “Tematik Terpadu, Belajar dengan
Bermain, Pendidikan yang bersifat suportif serta
‘Assessment.”
Seminar dilanjutkan di Ende Flores (18/7/2018)
dimana para guru mengaku ragu bereksperimen
dalam penyampaian materi ajar kepada anak didik
karena khawatir mereka tidak berhasil pada Ujian
Nasional. Sementara itu di Labuan Bajo (21/7/2018)
beberapa anak didik SD di Desa Ruteng mengaku
masih terdapat kekerasan fisik di Sekolah, Rangkaian
kegiatan seminar ini ditutup dengan kegiatan
bertema “Dari Harus Belajar Menjadi Ingin Belajar” di
Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di
Petamburan, Tanah Abang Jakarta (2/8/2018).
Kegiatan ini lebih mengarah kepada pembentukan
karakter dan pembelajaran mengingat mayoritas
pendidikan di Indonesia lebih menekankan
pembelajaran pada menghafal dan tidak dilanjutkan
ke kegiatan lanjutan semacam membaca, diskusi,
menonton, diskusi hingga mempraktekkan dan
mengajarkannya pada orang lain. (IDN Finland)
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Pada upacara pembukaan di Lapangan
Tenis Stadion Sultan Qaboos Bowsher,
Ketua Panitia Yuda Rosapari
menyampaikan turnamen diikuti 5
negara teluk yaitu Arab Saudi, Uni
Emirat Arab, Qatar, Kuwait serta Oman
dengan jumlah peserta 40 orang.

Turnamen Tenis
Persahabatan Diaspora
Indonesia
Untuk pertama kalinya IDN Oman, dalam
hal ini Task Force Sports IDN Oman
bekerjasama dengan KBRI Muscat
menyelenggarakan turnamen tenis
persahabatan untuk diaspora Indonesia
yang tinggal di negara-negara Gulf
Countries Council (asosiasi negara-negara di
wilayah teluk) pada 7 -8 Desember 2018 di
Muscat Oman. Turnamen teresebut
dinamakan Indonesian GCC Tennis
Friendship 2018.

Pertandingan berlangsung di Lapangan
Tenis Stadion Sultan Qaboos Muscat
dan Lapangan Tenis PDO Ras Al Hamra
Club Qurum. Pertandingan
persahabatan dan persaudaraan ini
memperebutkan piala bergilir yang
akhirnya dimenangkan delegasi dari
Uni Arab Emirat usai mengalahkan
delegasi Qatar di final. Peringkat ke-tiga
diraih tim tuan rumah Oman, menyusul
tim Arab Saudi dan Kuwait di urutan
ke-empat dan ke-lima.
Acara ditutup secara resmi di kediaman
Dubes RI Musthofa Taufik. Dalam
sambutannya beliau mengapresiasi
kerja panitia yang mampu
mempersiapkan turnamen dalam
waktu singkat. Beliau juga berharap
kedepannya digelar pertandingan
cabang olahraga lain seperti futsal atau
golf serta diikuti semua anggota GCC
karena di tahun ini Bahrain belum ikut
serta. (VT/IDN Oman)

PERESMIAN ASOSIASI RESTORAN INDONESIA
DI SYDNEY
Konsulat Jenderal RI di Sydney meresmikan Asosiasi
Restoran Indonesia (ARI) pada Sabtu lalu (19/1/2019).
Peluncuran di Wisma Indonesia Rose Bay ini dihadiri
langsung Konjen Heru Hartanto Subolo dan Ketua
ARI David Tjoe. Dalam sambutannya, Heru
menjelaskan asosiasi itu dibentuk untuk
memberdayakan restoran Indonesia dan layanan
catering. Selama bertahun-tahun, restoran
Indonesia di Australia memainkan peranan penting
dalam mempromosikan Indonesia. Saat ini,
dilaporkan terdapat 37 restoran Indonesia di seluruh
wilayah kerja KJRI Sydney yang meliputi New South
Wales, Queensland, dan Australia Selatan. Di
antaranya Ubud Indonesian Restoran, Mie Kocok
Bandung, dan My Delight. (IDN NSW)

DIASPORA NEWS | NO. 9 EDISI JAN 2019

PAGE 6

DIASPORA NEWS | NO. 9 EDISI JAN 2019

PAGE 7

DIASPORA NEWS | NO. 9 EDISI JAN 2019

PAGE 8

Kami segenap
jajaran pengurus IDN Global
dan diaspora Indonesia
di seluruh dunia
mengucapkan :

ALAMAT REDAKSI
DIASPORA NEWS – KABAR
DIASPORA – IDN GLOBAL
GEDUNG MAYAPADA TOWER 1
LANTAI 19
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV.
28 JAKARTA, INDONESIA
TELEPON : +622129518593
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

JAVANESE DIASPORA EVENT IV :

NGUMPULKE BALUNG PISAH
Diaspora Jawa di seluruh dunia akan menggelar
"Javanese Diasopora Event IV-Ngumpulke Balung
Pisah pada tanggal 20-23 Juni 2019 dan
bertempat di Universitas Sebelas Maret (UNS)
Solo, Jawa Tengah.
Adapun pertemuan ini digelar untuk mempererat
tali silaturahmi dan persaudaraan antar diaspora
Jawa yang menetap di seluruh dunia mulai dari
Afrika Selatan, Madagaskar, New Caledonia,
Belanda, Suriname hingga Thailand. Selain itu,
salah satu hal yang menjadi perhatian adalah
generasi muda keturunan Jawa seperti di Belanda
dan Suriname yang kian meninggalkan
kebudayaan Jawa serta mulai sedikit mampu
berbahasa Jawa. Sehingga diharapkan pertemuan
ini dapat mendukung pelestarian tradisi dan
budaya Jawa di kalangan Diaspora Jawa. Terlebih,
diharapkan forum ini juga nantinya bisa
memberikan kontribusi terhadap pengembangan
peradaban dunia. Adapun untuk biaya
pendaftarannya sebesar Rp 700.000 yang
mencakup workshop, makanan dan snack, kaos,
buku javanese diaspora, transportasi menuju
lokasi acara serta kunjungan sejumlah tempat di
Solo. Pendaftaran ditutup 15 Mei 2019 atau lebih
awal setelah kuota peserta acara terpenuhi.
Pertemuan Ngumpulke Balung Pisah ini
sebelumnya telah dilakukan tiga kali, yakni tahun
2014, 2015 dan 2017 di Yogyakarta dengan
diprakarsai oleh Javanese Diaspora Association
yang dipimpin Indrata Kusuma Prijadi. (DS/ IDN
Madagaskar)

