
“20 Tahun PERMAI”  
Tahun 2008 PERMAI genap berusia 20 tahun, sebuah usia yang cukup 
panjang untuk sebuah organisasi kemasyarakatan. Kepengurusan silih 
berganti, kepemimpinan boleh datang dan pergi tetapi PERMAI tetap me-

wujudkan program-programnya. Semua kegiatan PERMAI dilakukan untuk 
tujuan menjaga silaturahmi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya 
kepada masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam serta membawa 

masyarakat Indonesia dalam pergaulan yang bermartabat, penuh nilai-
nilai luhur dengan masyarakat internasional khususnya dengan 
masyarakat Brunei Darussalam.   
Dalam rangka peringatan 20 tahun berdirinya PERMAI di Brunei Darus-
salam, pengurus mengadakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

sepanjang tahun 2008 ini. Diantaranya kegiatan keagamaan berupa penga-
jian bersama dengan masyarakat Brunei, kegiatan olah raga seperti jalan 
sehat, mengadakan seminar kebangkitan bangsa, seminar investasi, semi-
nar hubungan budaya Indonesia-Brunei, pesantren kilat dan sebagainya. 
Puncak acara ditutup dengan malam apresiasi yang akan diisi dengan 
persembahan produk budaya adi luhur bangsa Indonesia. Peringatan 20 
tahun PERMAI menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan perin-
gatan satu abad Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908.  
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Bagaimana Cara Bergabung dengan PERMAI ? 
 
Untuk menjadi anggota PERMAI silahkan isi formulir keanggotaan ini 
dan serahkan ke pengurus PERMAI. 

Mohon didaftar menjadi anggota PERMAI 
 
Nama Lengkap : ……………………………………………………………. 
 
Alamat di Brunei : …………………………………………………………..  
 
Pekerjaan : ………………………………………………………………….. 
 
Telepon : ……………………   ..(rumah) ……………………..(kantor) 
 
dengan kategori pendaftaran : 
 
 (  ) Satu Keluarga (B$ 60) 
(  ) Pasangan suami isteri saja (B$ 30) 
(  ) Perseorangan / Lajang (B$ 15) 
(  ) Kelompok, beranggotakan maksimum 20 orang (B$ 100) 
 (Pilih salah satu kategori di atas) 
 
Kami serahkan iuran sebesar B$ ………….. 
 
berserta sumbangan untuk kegiatan PERMAI sebesar B$................ 
 
 
    Tanggal ………………..… 
 
 
      
 

   (……………………………………) 
 
Catatan : 
Untuk Pendaftaran kategori “Kelompok” silahkan sertakan nama leng-
kap anggota kelompok dan nomor telepon. 
 
1. ……………………………… 11 ………………………………… 
2. ……………………………… 12 ………………………………... 
3. ……………………………… 13 ………………………………... 
4. ……………………………… 14 ………………………………... 
5. ……………………………… 15 …………………………………. 
6. ……………………………… 16 …………………………………. 
7. ……………………………… 17 …………………………………. 
8. ……………………………… 18 …………………………………. 
9. ……………………………… 19 …………………………………. 
10. ……………………………. 20 ………………………………….. 
 
 
Informasi dan pertanyaan silahkan email ke registrasi@permaibrunei.org 

(Brosur ini bisa didownload di www.permaibrunei.org/faq/brochurepermai17082008) 

20 TAHUN 
PERMAI 



Manfaat Menjadi Anggota PERMAI 
 
Anggota PERMAI akan mendapatkan Majalah Warita PERMAI secara 

gratis pada setiap terbitan dan berhak men-
gikuti semua kegiatan yang diselenggarakan 
PERMAI  seperti: Arisan Bulanan, Acara-
acara yang bekerjasama dengan KBRI, 
Ceramah Agama, Ceramah Ilmiah, Piknik 
Keluarga, Seni & Budaya, Olahraga & Kepe-
mudaan, Forum Pengusaha Indonesia 

Brunei serta acara-acara Persahabatan Lintas Budaya. Majalah Warita 
PERMAI juga bisa diakses di www.permaibrunei.org/warita. 

Meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan anggota melalui 
kegiatan keagamaan seperti 
Pengajian Zanjabil yang diadakan 
setiap Kamis malam. Hasil kajian 
p e n g a j i a n  b i s a  d i i k u t i 
www.permaibrunei.org/zanjabil. 
Memperluas silaturahmi, keke-
luargaan dan kegotong-royongan 

serta mengembangkan jaringan usaha 
(networking business) melalui perkenalan 
sesama anggota dalam forum-forum perte-
muan yang dikelola oleh Forum Pengusaha 
Indonesia-Brunei, Persahabatan Lintas 
Budaya dan acara-acara lainnya. Anggota 
berpeluang mengikuti program-program 
yang dirancang untuk kesejahteraan ang-
gota yang membuat hidup di Brunei se-
makin menyenangkan. Saat mendaftar, anggota PERMAI  juga akan men-
dapatkan alamat email namalengkap@permaibrunei.org yang bisa diguna-

kan untuk berkomunikasi lewat inter-
net. Anggota PERMAI juga bisa berga-
bung dalam milis PERMAI untuk men-
dapatkan informasi kegiatan dan 
berdiskusi dengan sesama anggota.  
Bagi anggota yang tertarik dengan 
kegiatan investasi bisa bergabung 
dengan JIC (Jerudong Investment 

Club). Tujuan JIC adalah belajar investasi secara bersama-sama dan saling 
berbagi pengetahuan; serta berinvestasi secara bersyarikat untuk mem-
peroleh imbal hasil semaksimal 
mungkin melalui instrumen investasi 
halal yang disepakati bersama. Seba-
gai pembuka langkah, JIC telah se-
cara bersama-sama menghimpun 
dana yang diinvestasikan dalam 
Reksadana DINAR dan portofolio 
saham yang tergabung dalam Jakarta 
Islamic Index di Bursa Efek Jakarta. 
Informasi kegiatan JIC bisa diakses di  
www.permaibrunei.org/jic. 

Sekilas PERMAI  
PERMAI (sebelumnya dikenal dengan sebutan Kerabat Nusantara) adalah 
oganisasi nirlaba (non-profit organization) dan swadaya masyarakat yang 
menjadi wadah persatuan bagi keluarga 
Indonesia yang bermukim di Negara 
Brunei Darussalam. PERMAI didirikan 
pada 28 November 1988 di Bandar Seri 
Begawan dan duduk sebagai Pelindung 
adalah Bapak Duta Besar / Kepala Per-
wakilan RI di Brunei Darussalam. 
 
Visi & Misi 
 
Visi kepengurusan PERMAI adalah “Iklas melayani anggota PERMAI dan  
masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam dalam mencapai kualitas hidup 
dan kehidupan yang lebih baik serta terus membina persahabatan dengan 
penduduk Brunei Darussalam” Misi kepengurusan adalah : 
•Memperluas dan mempererat silaturahmi antar anggota serta masyarakat 

Indonesia lainnya di Brunei Darussalam. 
•Meningkatkan hubungan persahabatan dengan masyarakat Brunei Darus-

salam maupun pendatang lain. 
•Meningkatkan kenyamanan bermukim di Brunei. 
 
Pengurus PERMAI 2007-2009  
Kepengurusan periode 2007-2009 diketuai oleh Hj. Dewi Mirwan Batubara 
dengan dukungan tim sebanyak 60 orang  meliputi 10 bidang kegiatan dan 
4 perwakilan daerah. Organisasi PERMAI meliputi beberapa bidang 
kegiatan sebagai berikut : 
•Bidang Sosial & Kesejahteraan 
•Bidang Arisan & Silahturahmi 
•Bidang Pendidikan & Pembinaan Masyarakat 
•Bidang Humas, Informasi & komunikasi 
•Bidang Seni & Lintas Budaya 
•Bidang Pemuda & Olah Raga 
•Bidang Kewirausahawan 
•Tim Redaksi Majalah “Warita” 
•Tim Pengajian “Zanjabil” 
•Tim “Jerudong Investment Club” 
•Perwakilan Daerah (Brunei-Muara, Belait-Seria, Tutong, dan Temburong). 
 
Bernaung di bawah PERMAI, terdapat juga kelompok kelompok masyara-
kat yang mempunyai profesi sejenis maupun minat dan hobi yang sama 
yang ikut meramaikan akitifitas PERMAI seperti : 
- Majlis Taklimul Quranadalah    - Ikatan Keluarga Minang 
-The Best Family of Kendal  - Indonesian Oil & Gas Community 
- Indonesia Badminton Club  - Group Volley Brunei-Muara 
- Arbados   - Sari Ayu Marta Tilaar Group 
- Kelompok Masyarakat Aceh - Karyawan IBIC Sdn Bhd  
- Group Pencak Silat “ Sedulur Setia Hati ”   

Aktifitas PERMAI 
 
Kekeluargaan 
Menjalin dan mempererat silaturahmi anggota melalui program Kese-
jahteraan Ang-
gota seperti 
Piknik, Arisan, 
serta kegiatan 
P e m u d a  & 
O l a h r a g a 
berupa Volley, 
Tennis dan kegiatan di alam terbuka lain-
nya. 
 
Diskusi Ilmiah dan Agama 
Kegiatan mencakup ceramah, seminar dan diskusi ilmiah serta keagamaan. 

Mendatangkan para pakar pembicara dari 
luar negeri untuk berbagi ilmu danpengala-
man. Untuk kalangan anak-anak diadakan 
Study Tour dan Pesantren Kilat di bulan-
Ramadhan. 
 
Forum Pengusaha Indonesia-Brunei 
Forum dimana para pengusaha Indonesia 

dan Brunei saling bertemu secara rutin dalam suasana kekeluargaan dan 
menjajaki berbagai peluang kerjasama untuk meningkatkan kejayaan 
usaha. Kegiatan bulanan berupa Obrolan 
Makan Malam (OMM) yang diisi dengan 
berbagi pengalaman dan ilmu dari para-
pakar, eksekutif dan pengusaha. 
 
Persahabatan Lintas Budaya 
Sebagai lembaga persahabatan antara 
masyarakat Indonesia dengan masyara-
kat Internasional di Brunei Darussalam. 
Pentas seni merupakan ajang untuk memperkenalkan budaya Indonesia di 
luar negeri. Anak-anak akan lebih mengenal keragaman budaya walaupun 

tidak berada di tanah air. 
 
PERMAI juga aktif mengikuti kegiatan-
kegiatan kesenian yang diadakan oleh 
Pemerintah Negara Brunei Darussalam 
seperti untuk misi parawisata atau pertu-
karan budaya yang diadakan oleh Ke-

menterian Kebudayaan, Belia & Sukan 
Brunei Darussalam. Tidak lupa pula PER-
MAI selalu memberikan persembahan 
keseniaan saat Hari Keputeraan Sultan 
Negara Brunei Darussalam.  
 
 


