Selamat Datang di Western Australia!
Western Australia merupakan salah satu Negara Bagian Australia yang paling beragam, dengan
hampir sepertiga (31%) penduduknya lahir di luar negeri. Lebih dari separuh (52%) penduduknya
mempunyai paling tidak satu orang tua yang lahir di luar negeri dan tiga-perempat (75%) lagi
menunjukkan jati diri bahwa nenek moyang mereka itu pendatang. Selain berbahasa Inggris, 15%
penduduknya berbicara dalam bahasa lain di rumah.
Western Australia adalah rumah bagi penduduk yang berasal dari 200 negara lebih. Penduduk
Western Australia berbicara dengan menggunakan sekitar 270 bahasa dan dialek (termasuk sekitar
50 Bahasa Aboriginal dan Torres Strait Islander); dan mereka menganut lebih dari 130 macam agama
dan kepercayaan.
Penduduk yang berasal dari Inggris, Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah; dan, akhir-akhir ini
yang kebanyakan dari Asia Selatan dan Afrika, telah menjadikan Western Australia rumah mereka,
dengan demikian, telah menciptakan lingkungan yang harmonis; yang menghargai kemajemukan.
Situs (website) ini berisi serangkaian informasi dan narasumber, untuk membantu Anda turut
berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan di dalam Negara Bagian yang luar biasa ini, termasuk di
antaranya kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Situs ini juga membantu Anda memahami
hal-hal yang tercakup di dalam keanekaragaman Negara Bagian ini beserta manfaat yang dapat
dipetik dari keanekaragaman tersebut.

The Office of Multicultural Interests- (OMI)
The Office of Multicultural Interests (OMI) (Divisi Komunitas Multikultural Berkepentingan Bersama)
merupakan salah satu divisi di bawah Departemen Pemerintah Lokal dan Komunitas (the
Department of Local Government and Communities). OMI mendukung pengembangan kebijakan dan
program Pemerintah Negara Bagian dalam mempromosikan multikulturalisme dan meningkatkan
layanan kepada penduduk Western Australia yang berasal dari berbagai latar belakang budaya,
bahasa dan agama. OMI memegang tampuk kepemimpinan atas komunitas WA untuk urusan
multikulturalisme di sektor pemerintah, dan sektor bisnis—dengan demikian menciptakan kemitraan
bagi masyarakat yang lebih inklusif dan produktif.
Strategic Plan 2014-18 (Rencana Strategi OMI 2014-18) berfokus pada sasaran berikut ini:




Meningkatkan kapasitas (pemberdayaan) komunitas yang berbeda-beda kebudayaannya.
Mendukung pengembangan kebijakan, program dan layanan yang merangkul berbagai budaya
yang berbeda.
Memfasilitasi partisipasi penuh oleh komunitas yang berbeda-beda kebudayaan- dan
bahasanya, di dalam kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan bakti sosial.



Meningkatkan rasa saling mengerti antar-budaya dan meningkatkan manfaat yang dapat
dipetik dari keanekaragaman budaya Western Australia.

OMI tidak bertanggung jawab atas urusan kewarganegaraan (naturalisasi), visa atau imigrasi. Untuk
informasi tentang imigrasi atau tentang cara untuk menjadi warga negara, silahkan hubungi
the Department of Immigration and Border Protection (Departemen Imigrasi dan Proteksi Garis
Batas) di nomor telepon: 13 18 81 atau kunjungilah situs www.immi.gov.au.

Kebijakan dan Program OMI
Layanan Bahasa
The Western Australian Language Service Policy 2014 (Kebijakan Layanan Bahasa Western Australia
2014) merupakan kebijakan Pemerintah Western Australia yang bertujuan untuk menjamin agar
penduduk yang kurang menguasai Bahasa Inggris tidak mengalami hambatan untuk memperoleh
layanan dan program pemerintah. Banyak penduduk Western Australia memerlukan bantuan untuk
berkomunikasi secara efektif, misalnya sebagian orang Aboriginal dan Torres Strait Islander dan para
migran, serta penyandang tunarungu atau orang yang mengalami gangguan pendengaran.
Apabila Anda mendatangi kantor pemerintah dan membutuhkan bantuan untuk berkomunikasi
dalam Bahasa Inggris, Anda dapat meminta bantuan juru bahasa (penerjemah lisan), yang akan
disediakan secara cuma-cuma. Jika Anda memiliki Kartu “Saya Butuh Juru Bahasa”, Western
Australia, maka dengan kartu itu Anda akan dibantu untuk mendapatkan juru bahasa yang berbicara
dalam bahasa Anda. Kartu tersebut dapat diperoleh dengan mengirim email ke:
harmony@omi.wa.gov.au.
Dapatkan informasi lebih lanjut tentang the WA Language Services Policy 2014 di bagian What we do
(Tugas kami) dari situs ini. Juga tersedia brosur dalam berbagai bahasa.

Program Dana Bantuan untuk Komunitas (Community Grants Program)
The Community Grants Program (CGP) mendanai proyek dan aktivitas yang meningkatkan kapasitas
(pemberdayaan) komunitas yang berbeda-beda kebudayaannya, serta mendukung pengembangan
kebijakan, program dan layanan yang merangkul berbagai budaya yang berbeda. Bantuan dana dari
CGP juga bertujuan untuk mendorong terjadinya rasa saling mengerti antarbudaya dan untuk
meningkatkan berbagai manfaat yang dapat dipetik dari keanekaragaman budaya.
Organisasi dan kelompok komunitas yang diusahakan nirlaba (non-profit), yang berbasis di WA boleh
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan pendanaan. Dua kali aplikasi pendanaan dibuka setiap
tahun, satu di bulan Februari dan satu lagi di bulan September. CGP mempunyai empat kategori
pendanaan: Proyek Kecil ($5.000-$20.000), Program Mayor ($20.000-$50.000), Perayaan Komunitas
($20.000) serta Acara dan Aktivitas (sebesar-besarnya $5.000).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi the OMI Grants Officer dengan mengirim email ke
grants@omi.wa.gov.au.
Pedoman dan formulir aplikasi dapat diperoleh di bagian Grants (Dana Bantuan) di situs ini.

Narasumber dan Publikasi
Serangkaian narasumber dan publikasi tersedia di situs OMI di bagian Diversity Information
(Informasi Keberagaman Budaya) dan Resources (Narasumber). Termasuk di antaranya statistik
mengenai keanekaragaman kebudayaan WA, brosur dan bahan-bahan pembelajaran mengenai
kebudayaan dan agama di Western Australia. Tersedia juga pranala (links) yang terhubung ke
instansi pemerintah dan organisasi komunitas.

Daftar Petunjuk Layanan dan Daftar Kontak di Western Australia
Boleh jadi Anda bisa mengalami kesulitan dalam upaya mencari informasi tentang berbagai layanan
yang tersedia di instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah maupun
kelompok bisnis di WA. Namun, sudah disediakan banyak informasi yang penting dan data mengenai
nama, alamat yang dapat dihubungi di dalam Directory of services and contacts in Western Australia
(Daftar Petunjuk/Direktori Layanan dan Daftar Kontak di Western Australia) yang mencakup bidang
penting seperti perumahan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, transportasi, penitipan anak dan
layanan masalah hukum, beserta latar belakang informasi dari Pemerintah Federal, pemerintah
Negara Bagian dan pemerintah lokal. Daftar Petunjuk Layanan tersebut berada di bawah judul
Contact directories (daftar petunjuk/direktori kontak) di situs ini.

Katalog Layanan Pemukiman (The Settlement Service Catalogue)
The Settlement Services Catalogue berisi informasi tentang layanan-layanan dan program-program
yang tersedia di WA bagi penduduk yang latar belakang kebudayaan- dan bahasa-nya beraneka
ragam. Basis data (database) itu bertujuan untuk menyediakan informasi-informasi tentang
organisasi yang berjumlah banyak, dengan semua informasi itu tertampung di dalam satu wadah.
Anda dapat mencari informasi program-program dan layanan-layanan di bawah kategori berikut ini:










Partisipasi warga dalam kegiatan bakti sosial
Pendidikan
Lapangan kerja
Layanan keluarga dan masyarakat
Kesehatan
Perumahan
Masalah hukum
Layanan bahasa
Transportasi

Anda juga bisa mencari data menurut lokasi. Sebagian program dan layanan berasal dari NegaraBagian lain, oleh karena itu, silahkan langsung hubungi instansi pemerintah terkait untuk
mengetahui lebih jelas, lokasi yang paling cocok untuk mengakses programnya dan layanannya.
Anda bisa mendapatkan direktori/rujukannya di bawah judul Contact directories di situs ini.

Kesempatan yang Setara
Sebagai masyarakat yang inklusif, Western Australia tidak akan menoleransi diskriminasi. Disamping
itu, the Australian Equal Opportunity Act 1984 (Undang-undang Kesetaraan Kesempatan Western
Australia Tahun 1984) sudah menetapkan secara sah bahwa diskriminasi itu melanggar hukum.
Informasi mengenai hal ini dapat diperoleh dari the Commissioner for Equal Opportunity (Komisi
Kesetaraan Kesempatan) di Western Australia (www.eoc.wa.gov.au). Silahkan laporkan kejadian
bernada rasis kepada the WA Police (Polisi WA) melalui the WA Police Assistance Centre (Pusat
Bantuan Polisi WA) di nomor telepon: 131 444.

Menyambut Baik Saran Anda
OMI menyambut baik saran atau umpan balik dari masyarakat. Apabila ada urusan/masalah penting
yang ingin Anda bahas atau tanyakan kepada kami mengenai keanekaragaman kebudayaan di
Western Australia, silahkan mengirim email kepada Harmony yang diperuntukkan khusus untuk
urusan ini di alamat: harmony@omi.wa.gov.au. Kami juga menerima informasi yang ingin dimuat di
Events Calender (Kalender Acara) agar supaya kami dapat membantu untuk memublikasikan acara
nirlaba (non-profit) yang Anda selenggarakan. Silahkan baca halaman situs Events Calender
mengenai cara untuk mengirimkan kami informasi acara yang akan diselenggarakan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prakarsa dan program OMI, silahkan hubungi:
Office of Multicultural Interests
Department of Local Government and Communities
140 William Street
Perth 6000
Telepon: (08) 6551 8700
Fax: (08) 6552 1555
Email: harmony@omi.wa.gov.au
website: www.omi.wa.gov.au

