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Testimoni Diaspora dari Myanmar:

Konflik Meningkat,
Myanmar Hadapi Krisis
Ganda
Bagi para diaspora, rasa aman dan keamanan
merupakan faktor penting ketika berada di negeri
rantau. Lalu bagaimana dan apa yang terjadi dengan
mereka ketika suasana aman itu mulai terganggu? Di
negeri Myanmar saat ini telah terjadi krisis politik dan
juga kemanusiaan. Konflik meningkat seiring
munculnya seruan perlawanan kepada junta militer.
Sementara, kondisi pandemi Covid-19 pun menuntut
penanganan yang serius. Untuk tahu bagaimana
perkembangan terkini di sana, kami sajikan testimoni
diaspora Indonesia dari Myanmar berikut.

Chairman Board of Advisor IDN Global, sekaligus
Managing Director Japfa Comfeed Myanmar, Mark
Gerald Eman mengatakan penyebaran Covid-19 di
Myanmar memuncak di bulan Juli hingga Agustus
dengan positivity rate sekitar 30-40% atau sekitar 5000
an kasus per harinya. Namun memasuki bulan
September sudah turun hingga saat ini di level 8-9%
atau sekitar 1500-1700 an kasus per hari. 

Profil Diaspora: 
Kartini Sarsilaningsih
Presiden IDN Global
Periode 2021-2023

Testimoni Diaspora
Dari Myanmar (Hal-1)

Laporan Spesial :
CID-6 (Hal-4)

Bincang Kewarga-

negaraan Ganda
bersama Wakil
Menkumham (Hal-11)



"Myanmar sangat terdampak oleh Covid-19

karena lebih dari 50% dokter dan tenaga

kesehatan tidak mau bekerja di rumah

sakit dan memilih ikut aksi protes terhadap

pemerintah. Distribusi vaksin juga masih

sangat sedikit di Myanmar", terangnya.  

Krisis ganda di Myanmar juga turut

berdampak signifikan terhadap sektor

ekonomi. Di antaranya melemahnya nilai

tukar mata uang kyat (MMK) Myanmar atau

menguatnya nilai US Dollar. Kurs Bank

Sentral per 23 September 2021 sebesar

MMK 1755/ USD (sekitar Rp. 15.000).

Sedangkan di pasaran lebih tinggi yaitu

MMK 2040/USD.

Gerald mengatakan kurs lokal Myanmar

Kyats dibanding USD yang turun hingga

40% menyebabkan nilai beli barang impor

naik minimum 40%, sementara harga

penjualannya dalam lokal currency dan

hampir seluruh industri di Myanmar sangat

tergantung kepada barang impor. 

"Dalam hal bisnis dan ketenagakerjaan,

dobel krisis ini menyebabkan banyak usaha

ekonomi yang melakukan pengurangan

skala usaha, bahkan ada yang harus tutup

karena bangkrut. Dampak dari semua ini

adalah terjadi pengurangan tenaga kerja

atau bahkan PHK. Banyak juga perusahaan

asing yang menghentikan usahanya di

Myanmar." ujar Temmy Wiradjaja, General

Manager di salah satu bisnis otomotif di

Myanmar. 

Terkait kondisi masyarakat Indonesia di

Myanmar, Counselor Economic Affairs, KBRI

Myanmar Bambang Witjaksono

mengatakan meski WNI tidak secara

langsung menjadi sasaran yang sedang

bertikai, namun turut terkena dampaknya.

Jika sebelumnya ada sekitar 700 WNI yang

berada di Myanmar, kini tinggal sekitar 250

orang. Sebagian besar di antaranya sudah

kembali ke tanah air secara bertahap. 
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"Perlindungan secara khusus tidak ada,

tetapi pihak KBRI memberikan fasilitas dan

bantuan kepada WNI, termasuk dalam

menyiapkan tempat evakuasi ketika situasi

tidak aman. Selain itu ada juga dibentuk

Pusat informasi untuk WNI melalui jaringan

WA dan Telegram group dengan

berkoordinasi bersama KIM (Kerukunan

Masyarakat Indonesia-Myanmar)," ujar

Bambang.

Untuk penanganan Covid-19 Bambang

mengatakan pemerintah Myanmar telah

memberlakukan lockdown terbatas di

beberapa daerah, pemberian vaksinasi, dan

juga donasi (seperti bantuan tunai

langsung dan sembako). Hingga kini total

yang sudah divaksin sebanyak 4,87 juta

orang. Jenis vaksin yg digunakan adalah AZ

dari India dan Sinovac dari China. 

"Secara umum Tatmadaw (junta militer)

dapat dikatakan masih menguasai dan

mengendalikan keamanan dan ketertiban.

Secara sporadis memang masih terjadi

peledakan baik di Yangon maupun di

beberapa daerah lainnya. Di Yangon sendiri

saat ini kondisi lebih aman dan kondusif.

Namun bank dan kantor pemerintah masih

banyak yang tutup karena pegawainya

banyak yang ikut gerakan CDM (gerakan

mogok melawan pemerintah)," imbuhnya.

Para diaspora berharap krisis yang terjadi

dapat segera berakhir. Myanmar sejak awal

tahun 2021 dikabarkan mengalami gejolak

politik. Situasi berawal ketika pasukan junta

militer Myanmar melakukan kudeta pada

tanggal 1 Februari 2021, pengambilan

kekuasaan dari pemerintahan yang sah

setelah kemenangan pemilu, Partai Liga

Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan

pimpinan Suu Kyi. Kudeta ini kemudian

memicu protes besar dari berbagai lapisan

masyarakat sipil dan ditanggapi pasukan

militer dengan tindakan yang brutal. 

(IDN Global)
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Sistem syaraf otak
bekerja melalui suplai
oksigen yang dipompa

melalui paru-paru,
sehingga ketika
Covid-19 telah

mengganggu fungsi
paru-paru maka

otomatis mengganggu
fungsi syaraf otak dan

berimplikasi pada
penurunan fungsi

kognitif berikut gejala
demensia. 

 
- Dr. Pukovisa

Satgas Covid-19 WNI di Qatar bersama KBRI Doha, IDN

(Indonesian Diaspora Network) Global, DWP KBRI Doha,

PERMIQA (Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar),  ALZI-

DOHA (Alzheimer’s Indonesia Chapter Doha-Qatar), PDITT

(Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah) dan PPNI

(Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Qatar menggelar

webinar bertajuk “Gejala Demensia (Lupa, linglung, dan
perilaku aneh) Saat & Setelah Infeksi COVID-19” pada
Jumat (17/9) secara virtual dengan menghadirkan Dosen dan

staf medik FKUI-RSCM-RSUI sekaligus Ketua MKEK (Majelis

Kode Etik Kedokteran) Pusat IDI Dr. Pukovisa Prawiroharjo

SP. S(K).

Dalam presentasinya Dr. Visa menjelaskan mengenai

keterkaitan antara Covid-19 dengan gejala demensia..

Kendati demikian, ia menekankan tidak semua yang

terpapar Covid-19 akan mengalami gejala ini, dan belum ada

penelitian pasti apakah gejala ini bersifat permanen atau

tidak. Dr. Visa menyarankan jika gejala ini muncul maka

segera periksakan ke Dokter Spesialis Syaraf. 

Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih dalam

sambutannya mengatakan webinar ini diharapkan

membuka awareness akan dampak Covid-19 yang bisa

mempengaruhi hidup manusia, khususnya kerentanan

terhadap Alzheimer.  Selain itu, IDN Global pun menyambut

baik berdirinya PDITT. (IDN Global)

COVID-19 BERPOTENSI MENYEBABKAN GEJALA DEMENSIA



14 Agustus 2021

Post Covid-19 : 
A Stronger Indonesia with Diaspora

diasporaIndonesia.orgDiaspora Indonesia

 CONGRESS OF INDONESIAN DIASPORA 6

Connecting the dots,  Expanding the opportunities

@DiasporaRI

LAPORAN SPESIAL

KABAR DIASPORA |  VOLUME 2404



Selain Badan Khusus Diaspora,
perlu disusun database diaspora

yang terdiri dari identitas
diaspora, domisili negara dan

keahlian. Sehingga pemerintah bisa
lebih mudah menghubungi diaspora

sesuai kebutuhan dan bergerak
secara konseptual. 

 
- Dino Patti Djalal

POST COVID-19 : A STRONGER
INDONESIA WITH DIASPORA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak

diaspora Indonesia untuk ikut memberikan

solusi dalam upaya penanggulangan pandemi

Covid-19, salah satunya dalam kerjasama

dengan perwakilan pemerintah RI di berbagai

negara. Menlu mengungkapkan bahwa

sebanyak 132 perwakilan Indonesia di luar

negeri siap bekerjasama dengan diaspora

Indonesia dalam membantu warga negara

Indonesia yang terdampak pandemi.

“Solidaritas diaspora Indonesia telah kita lihat

dan telah ditunjukkan sejak awal pandemi,”

ujar Menlu saat memberikan kata sambutan

dalam Congress of Indonesian Diaspora 6 (CID-

6) dengan tema “Post Covid-19: A Stronger
Indonesia with Diaspora” pada Sabtu (14/8)

secara virtual. 

Presiden IDN Global periode 2019-202l, Said

Zaidansyah menambahkan bahwa acara CID-

6 ini menunjukkan bentuk dukungan dan

solidaritas Diaspora sebagai insan bangsa

kepada kemajuan tanah air. Sejatinya Diaspora

harus dilihat sebagai “Brain gain” dan bukan

“Brain drain”. 

Agenda acara dilanjutkan dengan seminar

pertama dengan topik “Peranan Diaspora

dalam Pembangunan Bangsa di Masa dan

Setelah Pandemi.” Kemudian diikuti dengan

seminar-seminar lain dengan tema ekonomi,

pendidikan, Pekerja Migran Indonesia (PMI)

serta teknologi. Hadir sejumlah pembicara

ternama di antaranya Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri

Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri

Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Managing Director

of Development Policy and Partnership World

Bank Mari Elka Pangestu, Executive Secretary

UN Economic and Social Commission for Asia

and the Pacific (UN ESCAP) Armida

Alisjahbana, Vice President, Asian 

 Development Bank Bambang Soesantono, 
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untuk membantu

memasarkan produk Indonesia

di luar negeri, khususnya

produk UMKM. Dalam

kesempatan ini M. Lutfi juga

menyanggupi untuk

menyediakan Diaspora Desk di

acara Trade Expo Indonesia

(TEI) yang berlangsung setiap

tahun sekali untuk

memfasilitasi pengusaha

Diaspora Indonesia di seluruh

dunia agar dapat memperluas

jaringan dan berkolaborasi

dengan para eksportir

Indonesia.  (IDN Global)

Menteri Perdagangan

Muhammad Lutfi turut hadir

sebagai pembicara di sesi

open forum Congress of

Indonesian Diaspora 6 (CID-6)

pada Sabtu (14/8). Dalam

penjelasannya Mendag

mengatakan Indonesia kini

sudah bisa mengekspor

produk ayam di Jepang

karena terdapat diaspora

Indonesia yang mampu

membuka jaringan tersebut.

Sehingga M. Lutfi secara

terbuka mengajak diaspora

Indonesia di seluruh dunia 

MENDAG : DIASPORA POTENSIAL UNTUK
MEMBUKA PASAR EKSPOR BARU 

Penyaluran Donasi :

Sejumlah usulan juga mencuat di dalam

CID-6. Di antaranya Menparekraf Sandiaga

Uno usulkan pemetaan 1000 Diaspora

Kreatif serta Komite Kerja Parekraf Diaspora

pada sesi  seminar ekonomi bertajuk

“Upaya Percepatan Ekonomi pada Masa
Pandemi”. 

Kongres berlangsung selama 12 jam non

stop dan diikuti sekitar lebih dari 4000

pendaftar yang tersebar di seluruh dunia

dari 69 negara dan juga publik di tanah air

dari semua propinsi. Selain acara seminar

dan open forum yang berkualitas, CID-6

juga menampilkan video Diaspora

Showcase dari 15 IDN Chapter dan diaspora

etnis dari seluruh dunia serta sejumlah

musisi diaspora Indonesia. 

Kunjungi official website kongres di 

 congress.diasporaindonesia.org atau official

channel Youtube IDN Global (Diaspora

Indonesia) untuk dapat menyaksikan

seluruh acara CID-6. (IDN Global)

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

(BRIN) Laksana Tri Handoko, Dirjen

Pendidikan Tinggi Nizam, Tim Riset

Vaksin AstraZeneca Indra Rudiansyah

dan masih banyak yang lainnya. 

Pada sesi pekerja migran Indonesia yang

bertajuk “Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Masa Covid-19; Tantangan,
Kontribusi dan Harapan”, sejumlah PMI

dari beberapa negara seperti Hongkong,

Arab Saudi, Malaysia hingga Amerika

Serikat melakukan dialog langsung

dengan Menteri Tenaga Kerja RI Ida

Fauziyah. 

“Di lihat dari isu pekerja atau buruh

migran memang sangat kompleks dan

dinamis. Sehingga pemerintah berharap

komunitas Diaspora Indonesia dapat

turut serta membantu pemerintah untuk

kepentingan market intelligent dalam

rangka penempatan atau perlindungan

pekerja migran Indonesia,” ujar Menaker. 
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General Meeting IDN Global dihadiri

lebih dari 100 orang dari 37 IDN

Chapter dan 5 Diaspora Etnis

Masa bakti kepengurusan IDN Global

periode 2019-2021 resmi berakhir

bersamaan dengan diselenggarakannya

General Meeting IDN Global sebagai

bagian dari rangkaian kegiatan Congress

of Indonesian Diaspora 6 (CID-6) yang

diselenggarakan pada Sabtu (28/8) secara

virtual meeting. 

Rapat dimulai dengan Laporan

Pertanggungjawaban Kepengurusan IDN

Global oleh Presiden IDN Global periode

2019-2021 Said Zaidansyah. Di antaranya

berisi kegiatan yang diselenggarakan

selama 2019-2021 berikut inventaris

sekretariat IDN Global serta aset media

sosial yang dimiliki. 

Kemudian acara general meeting

dilanjutkan dengan pembahasan setiap

pasal dalam Charter IDN Global. Usulan

perubahan yang dibahas di dalam 

Charter dibagi antara perubahan yang

sifatnya editorial dan substantif. Setiap

perubahan dianggap sah ketika disepakati

dalam IDN Global General Meeting kecuali

ditentukan lain.

Usai membahas setiap pasal selama 3,5 jam,

agenda berlanjut ke pemilihan Exbo

periode 2021-2023 berdasarkan perwakilan

3 nama dari setiap region. Tim Exbo terpilih

kemudian menyepakati 2 kandidat utama

Presiden IDN Global yakni Kartini

Sarsilaningsih (Timur Tengah & Afrika) serta

Sulistyawan Wibisono (Australia & Oceania).

Proses pemilihan Presiden berlangsung

dengan sistem voting oleh Executive Board

terpilih dan hadir dalam General Meeting.

Dari pemilihan yang berlangsung terpilih

secara sah Presiden IDN Global Kartini

Sarsilaningsih dan Deputy President

Sulistyawan Wibisono. (IDN Global)

GENERAL MEETING IDN GLOBAL 
DAN PEMILIHAN PENGURUS BARU PERIODE 2021-2023
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Executive Board
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Executive Board
INDONESIAN DIASPORA NETWORK (IDN) GLOBAL

Kartini Sarsilaningsih
President

(Qatar)

Sulistyawan Wibisono
Deputy President 

(Australia)

Lusie Susantono 
Secretary General 
(The Philippines) 

 

Anna Loebis 
Vice Secretary

(United Kingdom & Ireland) 

Yetty Aritonang
Treasurer

(France)

Salut Muhidin
Vice President-Public Relation 

(Australia) 
 

Evi Yuliana Siregar
Coordinator-Public Relation

(Mexico) 
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Executive Board
INDONESIAN DIASPORA NETWORK (IDN) GLOBALExecutive Board

INDONESIAN DIASPORA NETWORK (IDN) GLOBAL

Stephanus T. Widjaja
Vice President-Project Development 

(Singapore) 
 

Tresya Fitri
Coordinator-Project Development 

(Finland) 
 

Haposan Situmorang
Vice President-Human Capital 

(Batak Diaspora) 
 

Indrata Prijadi Kusuma
Vice President-Network Development 

(Javanese Diaspora) 
 

Tunggul Tobing
Coordinator-Network Development 

(Canada) 
 

Hamam Supriyadi
Coordinator-Human Capital 

(Thailand) 
 

Erie Erlanda Hendarmin
Vice President-Special Initiatives 

(Myanmar) 
 

Arik S. Mintorogo
Coordinator-Special Initiatives 

(Cambodia) 
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Executive Board
INDONESIAN DIASPORA NETWORK (IDN) GLOBAL

Kartika Dewi
Vice President-Migrant Workers 

(Taiwan) 
 

Nathalia Wijaya
Coordinator-Migrant Workers

(Hongkong) 
 

Fabian B. Pascoal
Vice President-Program & Partnership 

(Kawanua Diaspora) 
 

Butce Lie
Vice President-Culture & Tourism 

(United States of America) 
 

Thierry Timan
Coordinator-Culture & Tourism 

(New Caledonia) 
 

Ibnu Munzir
Vice President-Working Group 

(Kuwait) 
 

Devi Femina
Coordinator-Working Group

(Oman) 
 

Mukhidin Umar
Coordinator-Working Group 

(Brunei Darussalam) 
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KOLOM KEWARGANEGARAAN GANDA

Oleh : Salut Muhidin

1 1 K A B A R  D I A S P O R A  |  V O L U M E  2 4

Mulai edisi ini, Kabar Diaspora akan

menyajikan kolom khusus yang berkaitan

dengan isu Kewarganegaraan Ganda.

Seperti diketahui bersama bahwa isu ini

sudah sejak lama menjadi perhatian utama

bagi diaspora Indonesia, bahkan jauh

sebelum adanya IDN yang dibentuk saat

CID-1 di Los Angeles tahun 2012. 

Kami awali kolom khusus ini dengan

menyajikan ringkasan diskusi tentang “Dwi
Kewarganegaraan dan Hak Kepemilikan
Kawin Campur” yang diprakarsai oleh IDN

Victoria, Australia pada awal September

(4/9) secara live melalui Zoom dan

YouTube. Acara ini mengundang perhatian

besar dari para diaspora pemerhati isu

Kewarganegaraan Ganda (KG). Tercatat

sekitar lebih dari 170 orang yang mendaftar

dan 430 viewers dari YouTube. Sebagai

narasumber adalah Prof. Dr. Eddy O.S

Hiariej, S.H. M.Hum (Wakil Menteri Hukum

dan HAM, RI) dan moderator adalah

Sulistyawan Wibisono (Ketua IDN Australia,

Deputy President IDN Global 2021-2023).

Liputan secara lengkap dapat dilihat pada

website IDN Victoria (www.idn-

vic.org/diaspora-channel). 

Prof. Eddy dalam kapasitasnya sebagai

pakar hukum dan Wamenkumham RI

menekankan setiap persoalan harus

didasarkan kepada hukum yang berlaku.

Termasuk urusan KG dan hak kepemilikan

tanah/ properti bagi para diaspora

perkawinan campuran. Menanggapi

pertanyaan apakah usulan perluasan KG

bertentangan dengan konstitusi negara

atau lebih kepada persoalan politik negara,

Prof. Eddy mengatakan “Pengajuan

perluasan KG tidak bertentangan dengan

konstitusi, tapi lebih kepada politik hukum

negara.” Beberapa persoalan mendasar

dijadikan  acuan  dalam   jawabannya, 

termasuk azas tunggal kewarganegaraan

dan juga masih belum baiknya administrasi

kependudukan di Indonesia hingga

kekhawatiran akan adanya perasaan

terpecah dua ketika dihadapkan pada

pilihan bela negara atau cinta tanah air. 

Hal menarik lainnya adalah ketika ditanya

bagaimana proses untuk mempercepat

usulan perluasan KG agar masuk sebagai

prioritas pembahasan di DPR atau

Lembaga pembuat UU. Betul adanya

bahwa aspirasi dari masyarakat akan usulan

perluasan KG sudah beberapa kali masuk

dalam program DPR. Namun, hal ini belum

sampai menjadi prioritas, bahkan sampai

akhir 2021 pun tidak masuk. Prof. Eddy

mengatakan bahwa harus dimengerti

prosedur dan mekanisme yang harus

dilalui. Setiap pembuatan atau perubahan

UU harus ada persetujuan antara

Pemerintah dan DPR. 

Dengan kata lain, prosedur pertama dan

utama adalah mendapatkan dukungan

dan persetujuan dari Pemerintah dan juga

dari DPR. Dalam hal ini, termasuk

dukungan dari sebagian besar fraksi-fraksi

di DPR, tidak hanya satu atau dua faksi.

Upaya ini akan dapat mempercepat proses

untuk memasukkan perubahan atau

usulan itu sebagai prioritas program yang

akan dibahas. Saat ini, kekuasaan

pembentukan UU ada di DPR dengan

persetujuan Presiden. 

Akhir kata perjuangan untuk memperluas

usulan KG masih panjang. Tetap harus

semangat. Berita bagus adalah saat ini

Indonesia sudah mengakui KG secara

terbatas. Selain itu, sudah lebih dari 70

negara di dunia memiliki hukum KG dan

sejumlah negara lainnya memiliki hukum

yang setara dengan KG. Kita nantikan

update berita KG di edisi selanjutnya. 

BINCANG KEWARGANEGARAAN GANDA
BERSAMA WAKIL MENKUMHAM 

http://www.idn-vic.org/diaspora-channel


PEKERJA RUMAH TANGGA, KELOMPOK PALING RENTAN 
DI ANTARA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

OPINI DIASPORA
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Oleh : Evi Siregar

Pergi ke luar negeri dengan tujuan

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan

(yang lebih baik) untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidup keluarga adalah salah

satu tujuan yang ingin dicapai semua

pekerja migran. Di banyak negara

fenomena ini bahkan sudah menjadi

sebuah tradisi sosial, budaya, dan teritorial.

Menurut OIM-UN Migration, pada tahun

2020 jumlah migran internasional di dunia

mencapai sekitar 281 juta, yang setara

dengan 3,6% dari populasi global; yang

mana 164 juta merupakan pekerja migran.

Selama dua puluh tahun terakhir, Asia

merupakan wilayah yang mengalami

pertumbuhan yang paling luar biasa, yaitu

sebesar 74% (sekitar 37 juta orang secara

absolut).

Untuk kasus Indonesia, menurut Menaker,

yang disampaikan dalam diskusi “Pekerja

Migran Indonesia di Masa COVID-19:

Tantangan, Kontribusi, dan Harapan” pada

Congress of Diaspora Indonesia ke-6 bulan

Agustus yang lalu, merujuk pada data Bank

Dunia dan BPS tahun 2017 jumlah Pekerja

Migran Indonesia (PMI) mencapai 9 juta

(termasuk PMI procedural dan PMI non

procedural), yang tersebar di 200 negara.

Jika dilihat dari data penempatan yang

tercatat di SISKOTKLN, selama 5 tahun

terakhir rata-rata penempatan mencapai

266 ribu orang (jumlah PMI perempuan

lebih tinggi daripada PMI laki-laki). yang

didominasi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

International Labour Organization (ILO)

mengakui bahwa dalam sektor informal

PRT merupakan bagian penting dari

angkatan kerja global, tetapi termasuk di

antara kelompok pekerja yang paling

rentan.  Mereka   menerima    upah   sangat

rendah, tetapi memiliki jam kerja yang

panjang, tidak memiliki jaminan hari

istirahat mingguan dan rentan terhadap

kekerasan fisik, mental dan seksual.

Undang-undang ketenagakerjaan juga

sering kali mencerminkan diskriminasi

gender, ras, dan kasta. Saat ini setidaknya

ada 67 juta PRT di seluruh dunia (belum

termasuk PRT anak) dan 80% nya adalah

perempuan.

PRT Indonesia juga tak lepas dari apa yang

telah didokumentasikan ILO. Dalam diskusi

“Pekerja Migran Indonesia di Masa COVID-

19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan”,

Umrohatun, seorang PMI di Malaysia,

menjelaskan situasi yang dialami banyak

PRT Indonesia.

“PRT Indonesia sering berada dalam situasi

yang tidak mendukung, mengalami

pelanggaran hak pekerja dan tidak ada

jaminan kerja yang layak. Gaji tidak dibayar,

tidak ada libur, dan dokumen dirampas

majikan. Kami rentan terhadap penipuan

dan manipulasi para calo dan agen."

Para PMI berharap adanya jaminan

perlindungan UU untuk kerja layak,

termasuk RUU PRT dan mendorong

perbaikan UU Nomor 18 tahun 2017,

khususnya terkait aspek kesehatan dan

jaminan sosial. Pada masa pandemi ini,

pemerintah perlu mempermudah layanan,

mengembangkan modul untuk pelatihan

PMI dan berkolaborasi dengan kelompok

PMI di negara tujuan untuk mengurangi

kasus-kasus kekerasan dan permasalahan

psikologis. Mereka berharap diskusi-diskusi

yang diselenggarakan IDN Global bisa

menjadi sarana komunikasi PMI dengan

pemerintah. 



PROFIL DIASPORA

Presiden IDN Global 2021-2023

Pada akhir bulan Agustus kemarin IDN
Global (IDN-G) telah berganti
kepengurusan. Telah terpilih Presiden
IDN-G dan terbentuk Executive Board
yang baru. Meski presiden yang
sekarang bukan wajah baru di IDN-G,
tentu kita ingin tahu lebih dekat lagi
tentangnya dan apa saja program-
program yang akan ditampilkan.
Berikut ini hasil wawancara dengan
Kartini Sarsilaningsih, Presiden IDN-G
periode 2021-2023.

Bagi Kartini Sarsilaningsih, atau biasa

dipanggil Nining, terjun aktif di organisasi

diaspora Indonesia bukanlah sesuatu yang

asing. Dia memang dikenal sebagai orang

yang selalu aktif. “Adalah sangat baik jika kita

selalu memberikan manfaat kepada

sebanyak-banyaknya orang atau pihak.

Secara pribadi, sebagai diaspora, dapat

berkontribusi kepada sesama diaspora

maupun Indonesia merupakan sebuah

peluang untuk menambah wawasan dan

memperluas jejaring,” ungkapnya. 

Program IDN-G periode 2021-2023 diarahkan

untuk mendukung program pemerintah,

seperti kepesertaan dalam Trade Expo

Indonesia (TEI), berpartisipasi aktif dalam

memberikan masukan untuk KMILN, dan

Diaspora Bonds,  serta mengadakan  dialog    

dengan pemerintah tentang isu-isu terkait

diaspora Indonesia lainnya akan terus

dilanjutkan. Demikian juga dengan Dialog

Interaktif Diaspora dan Diaspora Master

Class, serta Working Group Imigrasi dan

Kewarganegaraan untuk memperjuangkan

kewarganegaraan ganda, yang merupakan

aspirasi diaspora Indonesia sejak lama.

Nining mengungkapkan IDN-G akan terus

berkomitmen memberikan masukan untuk

realisasi fasilitas yang tertuang dalam

Perpres Nomor 76 Tahun 2017 yang

memerlukan   kesamaan   arah   dengan

“Kemajuan dalam perjuangan mengenai kewarganegaraan ganda itu banyak yang
di luar kontrol kita. Namun, IDN-G memastikan untuk terus diperjuangkan,

karena itu aspirasi murni dari diaspora. Sayangnya, masih sering disalahpahami
dan dibenturkan dengan rasa ‘kurangnya nasionalisme’. Dari perspektif diaspora,
hal ini justru memberikan keuntungan, tidak saja bagi diaspora itu sendiri, tetapi

juga bagi negara. Mungkin diperlukan adanya strategi baru dalam meluruskan apa
yang disalah pahami tentang kewarganegaraan ganda. IDN-G berharap selalu ada

kemajuan dalam setiap langkah dalam memperjuangkan isu ini.”
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lembaga pemangku kepentingan. Harapan

terbesar dari IDN-G, begitu juga diaspora

Indonesia, cepat terbentuknya lembaga

negara yang khusus menangani masalah

kediasporaan mengingat Diaspora juga

merupakan aset bangsa. 

Kendati demikian, Nining mengungkapkan

dalam 100 hari ke depan kegiatan IDN-G

akan difokuskan pada kelanjutan hasil dari

CID ke-6. Yang pertama, kepesertaan dalam

TEI ke-36, yang mana Mendag Muhamad

Lutfi telah menyetujui memfasilitasi IDN-G

untuk berpartisipasi dengan menyediakan

Desk Diaspora. Dengan demikian diharapkan

para diaspora entrepreneurs bisa

memperkenalkan usahanya ke publik

Indonesia dan menjalin kerjasama dengan

para pengusaha Indonesia peserta TEI. Yang

kedua, menjawab ajakan kolaborasi

Kemenparekraf dan mulai memetakan 1000

diaspora kreatif sebagai bagian dari diaspora

bertalenta. 

Nining menjelaskan bahwa IDN-G periode

2021-2023 membuat program-program baru,

di antaranya: mengeksplorasi bagaimana

diaspora Indonesia dapat dilibatkan dan

diberdayakan untuk membantu pemulihan

ekonomi negara melalui investasi dan

peningkatan ekspor, membentuk beberapa

working group dengan program kerja yang

akan membawa hasil di bidang ekonomi,

budaya dan pariwisata, serta pendidikan,

membuat program khusus untuk PMI

sesuai kebutuhan mereka, baik saat

berdiaspora maupun untuk pembekalan

bila kembali ke tanah air, dan yang tidak

kalah penting adalah memperluas jejaring

organisasi dan mempererat kebersamaan

di antara IDN chapters dan region.

           

"IDN-G memiliki motto organisasi

"connecting the dots". Artinya, semua

kegiatan IDN-G selalu ditujukan untuk

kepentingan konstituen, yaitu para diaspora

Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

Motto tersebut mengandung tiga esensi,

yaitu: awareness, engagement, dan

empowerment. Saat ini awareness atau

kesadaran masyarakat dan negara tentang

diaspora serta potensinya sudah cukup

tinggi. ini tentunya mendorong keterlibatan

(engagement) dan pemberdayaan

(empowerment) diaspora Indonesia dapat

lebih jauh lagi, sehingga kontribusi mereka

dapat dirasakan secara optimal. 

Nining berharap dirinya dan semua

pengurus IDN-G periode 2021-2023 melihat

tugas-tugas sebagai amanah yang harus

diemban, dan di saat bersamaan sebagai

keberkahan, untuk dapat berkontribusi

dalam jangkauan yang luas. “Kita adalah

agen perubahan dan bagian dari sejarah

bila menjalankan tugas dengan sebaik-

baiknya dan sepenuh hati. Diaspora

Indonesia adalah duta bangsa. Jaga nama

baik diri dan Indonesia. Selain menjalani

aktifitas utama, kita masih bisa 

 menyisihkan waktu untuk berkontribusi ke

masyarakat dan negara, dengan berbagai

cara sesuai minat kita. Tidak semua orang

bisa berkesempatan menjadi diaspora.

Gunakan keberuntungan kita dengan

memberikan manfaat kepada orang lain.”

tutup Nining mengakhir wawancara. 
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Diaspora Indonesia melalui IDN Chapter di

berbagai negara menunjukkan

kepeduliannya atas penanganan Covid-19.

Di antaranya IDN Taiwan menyalurkan 

 bantuan berupa Oxygen Concentrator

kepada Kementerian Kesehatan RI dengan

jumlah bantuan mencapai Rp.32.852.153.

Seluruh bantuan tersebut diberikan kepada  

Komite Dagang dan Ekonomi Indonesia

(KDEI) pada Rabu (1/9) untuk kemudian

disalurkan ke Kementerian Kesehatan RI.  

Bantuan penanganan Covid-19 untuk

Indonesia juga turut disalurkan oleh

diaspora Indonesia di Singapura. Yakni

memberikan bantuan 25.000 RT-PCR

SARS-CoV-2 test kits oleh IGene Laboratory

Pte Ltd serta 3.500 surgical mask oleh

Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di

Singapura (FKMIS) yang diserahkan kepada

Dubes Indonesia di Singapura Suryo

Pratomo pada Senin (13/9). Bantuan

tersebut akan diserahkan kepada RSPAD

Gatot Soebroto dan RSAU Dr. Esnawan

Antariksa. 

Sementara itu Ketua IDN Brunei

Darussalam Mukhidin Umar bersama Duta

Besar RI di Brunei Dr. Sujatmiko secara

simbolis menyerahkan bantuan

penanganan Covid-19 yang diterima oleh

Permanent Secretary Kementerian

Kesehatan Brunei, Haji Maswadi bin Haji

Mohsin pada Rabu (25/8). Bantuan berupa

peralatan kesehatan senilai BND 9.438 atau

sekitar Rp 100 juta. Selain itu, donasi dalam

bentuk uang tunai senilai BND10.000 atau

lebih dari Rp 100 juta telah diserahkan dua

pengusaha Indonesia di Brunei Darussalam

kepada The Brunei COVID-19 Relief Fund.

(KD/ SW/ MU)

IDN CHAPTER BERBAGAI NEGARA
SALURKAN BANTUAN
PENANGANAN COVID-19
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PERTEMUAN DIASPORA DI BELANDA DENGAN CHRISTINA ARYANI

IDN Belanda menghadiri pertemuan dengan anggota DPR-RI Dapil Luar Negeri Christina

Aryani yang mengadakan kunjungan kerja di Belanda pada Rabu (1/9). Dalam upaya

pemberdayaan diaspora, Christina mengharapkan IDN Belanda dapat turut berperan aktif. Ia

menambahkan diaspora Indonesia di Belanda kedudukannya sangat strategis di Eropa karena

jumlahnya cukup besar sehingga memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam

memajukan Indonesia. (MP/ IDN Belanda).
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IDN Taiwan akan mengadakan

Festival Batik & Ikat 2021 pada

Minggu, 3 Oktober 2021, pukul 
 09.00 - 12.00 WIB) di National

Taiwan Museum. Acara ini juga

akan menghadirkan Fashion

Runaway, Batik Workshop, Food

Bazaar, dan Tik Tok Challenge. 

TAIWAN

IDN Victoria bekerjasama

dengan IPI (Institut Pluralisme

Indonesia) menggelar "Dialog
Batik" pada Sabtu, 2 Oktober
2021 pukul 15.00 wib secara
virtual. Acara ini akan

menhadirkan peneliti dan

pemerhati batik William Kwan. 

AUSTRALIA



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

Indonesian Diaspora Network (IDN) Chapter

Mexico bekerja sama dengan restoran La

Poblanita dan Hypatia (sebuah organisasi yang

bergerak dalam promosi budaya dunia)

menyelenggarakan Malam Perayaan 200 tahun

Chile en Nogada pada Kamis (9/9).  Dalam

perayaan tersebut IDN Chapter Mexico

mempersembahkan beragam kuliner nusantara

seperti sate, tempe, dan batagor. 

Ketua IDN Chapter Mexico Eni Sulistyaningsih

menjelaskan beberapa anggota diaspora

Indonesia memiliki talenta dalam kuliner

Indonesia dan hal ini harus dimanfaatkan. Tahun

ini kebetulan tepat dengan perayaan 200 tahun

Chile en Nogada. Dari semua masakan tradisional

Meksiko, Chile en Nogada adalah hidangan yang

paling mewakili Meksiko, karena menjadi simbol

perayaan hari kemerdekaan. Orang Meksiko

sangat antusias merayakan hari kemerdekaan

mereka. Ini satu kesempatan yang istimewa dan

IDN Chapter Mexico ingin memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk membuat kolaborasi

kuliner Indonesia-Mexico.

Eni menambahkan kerjasama ini sekaligus

sebagai upaya mempromosikan produk dan

budaya Indonesia di Mexico. Dengan demikian

diharapkan interaksi kuliner Indonesia-Meksiko

makin lama makin baik. (EYS/ IDN Meksiko)

A L A M A T  R E D A K S I  

 

K A B A R  D I A S P O R A  

I D N  G L O B A L

 

G E D U N G  M A Y A P A D A  T O W E R  1

L A N T A I  19

J L .  J E N D E R A L  S U D I R M A N  K A V .

28  J A K A R T A ,  I N D O N E S I A

T E L E P O N  :  +622129518593  

 

INDONESIA DALAM PERAYAAN 200
TAHUN CHILE EN NOGADA DI MEKSIKO

12

12


