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SIARAN PERS 

UNTUK DISIARKAN SEGERA 

 

Pemenang RANA Berjuang untuk  
Advokasi dan Edukasi Kelompok Marginal 

 

Jakarta, 21 April 2021—Tim Komite Pemilihan Internasional (International Selection Committee/ISC) 

dari R-Adhikarya ‘Niche’ Award (RANA) bersama East-West Center (EWC) dengan bangga 

mengumumkan Imaculata Primadona Susi Kurniasanti sebagai pemenang beasiswa doktoral di 

East-West Center (EWC), Universitas Hawaii, pada September 2021. 

 

Setiap tahun penghargaan ini menganugerahkan beasiswa bagi mahasiswa berpotensi di tiga 

institusi edukasi berstandar global di Amerika Serikat, yaitu: EWC, Universitas Stanford, dan 

Universitas Cornell (perencanaan masih dalam proses, akan dimulai pada akhir 2021 atau awal 

2022). 

 

Selama lebih dari 17 tahun, Imaculata Primadona Susi Kurniasanti telah mendukung dan 

menginisiasi program untuk perempuan dan anak-anak yang termarginalisasi di Indonesia. 

Upayanya tidak terbatas dalam membantu dan menghubungkan korban perdagangan manusia 

(human trafficking) dan pengungsi ke tempat penampungan, tetapi juga dalam memberi dukungan 

hukum, mengintegrasikan kembali korban dengan keluarga mereka, dan mengadvokasi hak-hak 

untuk perempuan dan anak. Melalui pusat pembelajaran dan kelompok pendukung, Kurniasanti 

menyediakan wadah bagi kelompok marginal untuk mendapatkan pendidikan, meningkatkan 

keterampilan dan mempersiapkan mereka untuk mandiri.  

 

Penghargaan R-Adhikarya 'Niche' sebesar $ 10.000 diberikan bersamaan dengan Program 

Fellowship dari Pascasarjana East-West Center dengan nilai total sekitar $ 103.000. Hal ini akan 

memungkinkan Kurniasanti mewujudkan impiannya untuk meningkatkan keahlian dalam 

beberapa topik seperti Migrasi Internasional, Integrasi Imigran, Ketimpangan dan Kohesi, 

Prasangka Etnis, Ras dan Nasionalisme dalam bidang migrasi, hubungan etnis, serta 

multikulturalisme. Gelar dan pembelajaran yang diperoleh nantinya akan memungkinkan 

Kurniasanti untuk terlibat secara teoritis dan konseptual dengan pertanyaan di seputar migrasi 

internasional di dunia yang terus berubah ini, serta membuka banyak peluang untuk pengalaman 

praktis dalam advokasi dan mendukung upaya bagi orang-orang yang terpinggirkan. Kurniasanti 

memiliki visi untuk membentuk satuan tugas perdagangan manusia dan layanan pengungsi di 

Indonesia yang dapat menjadi penyedia saluran hotline dan mekanisme layanan terpadu nasional, 

serta tempat penampungan bagi pengungsi dan korban perdagangan manusia di semua provinsi. 

 

“Kami harap pengalaman ini dapat membuka jaringan serta pengetahuan Kurniasanti dalam 

mendukung berbagai kelompok marginal. Kami percaya, dengan gairah dan ketekunan 

Kurniasanti, kesempatan ini dapat menjadi batu loncatan baginya untuk mendukung upaya 

advokasi dan edukasi untuk kaum marginal di seluruh Indonesia,” jelas inisiator penghargaan Dr. 

Ronny Adhikarya. 

Mengenai R-Adhikarya “Niche” Award  

https://www.eastwestcenter.org/education/ewc-graduate-degree-fellowship
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R-Adhikarya “Niche” Award (RANA) adalah penghargaan bagi individu yang telah menunjukkan pemikiran 

inovatif yang unik (niche) dalam studi dan karir mereka. Diberikan setiap tahun, penghargaan ini 

memungkinkan para visioner muda yang berpotensi dan memiliki pola pikir untuk terus bertumbuh, untuk 

belajar di tiga institusi edukasi berkelas global di Amerika Serikat: yaitu East-West Center (EWC), Universitas 

Stanford, dan Universitas Cornell. Lembaga-lembaga ini merupakan bagian dari perjalanan akademik Dr. 

Ronny Adhikarya; Universitas Cornell untuk gelar Master, dan Universitas Stanford untuk gelar doktoral di 

mana Beliau mendapatkan fellowship di kedua universitas. Dr. Adhikarya kemudian bekerja sebagai staf riset 

EWC sebelum melanjutkan karirnya yang luas dalam bantuan pembangunan internasional. Selama lebih dari 

45 tahun, Beliau bekerja di Bank Dunia, Washington D.C., Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa/FAO 

di Roma, Italia, serta dengan banyak lembaga yang dihormati di negara lain. 

 

Dr. Adhikarya dan istri, Mee-Ching, menawarkan RANA sebagai rasa syukur dan memandangnya sebagai 

kontribusi mereka dalam mendukung sektor pendidikan secara global, terutama di Indonesia. Kiroyan 

Partners (KP), sebuah firma konsultan Public Affairs ternama, turut bermitra dalam upaya ini dengan 

memberikan dukungan dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan komunikasi, publikasi serta 

kegiatan marketing RANA, serta mengoordinasi dan mengelola platform komunikasi internal untuk anggota 

Tim Komite Pemilihan Internasional (International Selection Committee/ISC). KP percaya bahwa inisiatif ini 

sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mendukung pengembangan manusia di Indonesia. 

 

RANA Prospectus bisa dilihat di: 

https://www.kiroyan-partners.com/event/rana-awards 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RANA, silahkan menghubungi: 

Kiroyan Partners 

Attn: Noke Kiroyan and/or Verlyana “Veve” Hitipeuw 

Menara Karya, 10th Floor Suites G&H 

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 

Jakarta 12950 – INDONESIA 

Phone: +62-21-5794-4694 

E-mail: noke.kiroyan@kiroyan-partners.com 

Web link: www.kiroyan-partners.com 

 

Didukung oleh: 

 

 

 

 

 

           
 

Office of the Minority Leader (Emeritus) 

State of Hawaii’s Legislature 
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