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SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita
semua
Puji syukur saya ucapkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan
karunia-Nya atas kita semua. Hari ini,
kembali limpahan karunia itu dirasakan
oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di
Republik Irlandia. PPI Irlandia secara resmi
meluncurkan Buletin edisi ketiga. Buletin ini
merupakan bagian dari seri-seri buletin PPI
Irlandia yang diterbitkan setiap 2 bulan.
Buletin ini merupakan hasil kerja keras
rekan-rekan PPI Irlandia dalam upaya
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan
pengalaman, mempromosikan wisata dan
budaya tanah air tercinta Indonesia, serta
mengenalkan Republik Irlandia kepada
pembaca. Besar harapan kami buletin ini
dapat menjadi sumber informasi dan
membawa manfaat bagi pembaca
semuanya.

Heru Maulana
Ketua PPI Irlandia

Saya menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada para penyusun,
penulis, dan editor yang telah berkenan
untuk menyusun buletin ini sehingga dapat
diterbitkan seperti sekarang ini. Saya
menyadari bahwa penyusunan buletin ini
masih jauh dari sempurna. Kami sangat
mengharapkan saran dan kritik yang
membangun demi perbaikan kualitas
buletin ini dimasa yang akan datang
Semoga buletin ini membawa manfaat
bagi para pembaca.
Salam Perhimpunan!
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SEKAPUR
SIRIH

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Republik Irlandia merupakan wadah
untuk menghimpun para pelajar Indonesia yang berada di Republik
Irlandia. PPI Republik Irlandia, yang saat ini telah memasuki usia 4 tahun,
telah mampu menunjukkan eksistensinya di Irlandia dan di antara PPI
Negara lainnya. PPI Republik Irlandia saat ini aktif dalam koordinasi bersama
seluruh Perhimpunan Pelajar Indonesia di kawasan Amerika Eropa dan juga
di seluruh dunia.
PPI di Republik Irlandia merupakan representasi kehidupan perantau ilmu
dan pejuang muda Indonesia yang meninggalkan tanah air tercinta.
Banyak suka duka yang dilalui oleh generasi muda Indonesia ini di negeri
ini, namun masih tetap karya dan kontribusi tetap diberikan. PPI di Republik
Irlandia sendiri menjadi bukti dari kemauan, kerja keras, kerja sama, dan
tanggung jawab dalam mengemban amanah demi kebaikan Bangsa
Indonesia.
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini PPI Irlandia secara resmi
meluncurkan Buletin edisi kedua. Buletin ini merupakan bagian dari seri-seri
buletin PPI Irlandia yang diterbitkan setiap 2 bulan yang berisi artikel ilmiah,
pengalaman hidup, gambaran wisata dan kuliner Indonesia, dan lain
sebagainya. Semoga buletin ini membawa manfaat bagi para pembaca.

Salam Perhimpunan!
Tim Penyusun
PPI Irlandia 2018/2019

2

INDORISH | Buletin PPI Irlandia

CATATAN SINGKAT
DUTA BESAR RI
IRLANDIA: PELUANG
DAN PERAN DIASPORA
INDONESIA
piciatis
omnis
iste natus
Sebagaiunde
pribadi
maupun
dalamaspernatur
kapasitas
aut
odit
aut
fugit,
sed
quia
sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan
consequuntur
magni
dolores eos qui
Inggris dan Irlandia,
saya menyampaikan
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voluptatem sequi
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buletin
INDORISH
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velit,politik
sed dan
quiasosial
nonbudaya
numquam
kedua negara, dalam catatan ringkas ini,
eius modi tempora incidunt ut labore
saya akan melihat dari sisi hubungan
et
dolorekedua
magnam
quaerat
ekonomi
kedua aliquam
negara dan
voluptatem.
Ut
enim
ad
minima
bagaimana potensi hubungan ekonomi
veniam,
quis nostrum
exercitationem
antara Indonesia
dengan Irlandia
di masa
ullam
corporis
suscipit
laboriosam,
nisi
mendatang.
Tulisan
ini juga
menyinggung
bagaimana
diaspora
khususnya
ut
aliquid
ex Indonesia,
ea
commodi
PPI di Irlandia dapat berperan dalam
consequatur?
upaya peningkatan hubungan ekonomi
tersebut. Tulisan ini juga menyinggung
bagaimana diaspora Indonesia, khususnya
PPI di Irlandia dapat berperan dalam
upaya peningkatan hubungan ekonomi
tersebut.

Usia hubungan diplomatik antara
Indonesia dengan Irlandia tahun
ini memasuki usia ke 35 tahun.
Hubungan diplomatik IndonesiaIrlandia yang terjalin sejak
tanggal 4 September 1984,
diawali dengan perangkapan
Indonesia sebagai wilayah
akreditasi Kedutaan Irlandia
yang berkedudukan di
Singapura, dan Irlandia
dirangkap oleh Kedutaan Besar
Indonesia untuk Inggris yang
berkedudukan di London.
Selama 20 tahun kemudian,
pada 2014, Irlandia membuka
Kedutaan Besar di Jakarta,
sebuah langkah yang saat ini
belum diikuti Indonesia.
Irlandia memandang Indonesia
sebagai pasar potensial untuk
produk-produk Irlandia dan
sekaligus akses untuk masuk ke
pasar regional yang lebih besar,
yakni ASEAN.
Selain itu, prioritas pembangunan
sumberdaya manusia yang
dicanangkan pemerintah
Indonesia dewasa ini mendorong
Irlandia semakin melirik
Indonesia, khususnya untuk
menarik minat pelajar Indonesia
untuk belajar di Irlandia.
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“Selain itu, prioritas pembangunan sumberdaya manusia yang
dicanangkan pemerintah Indonesia dewasa ini mendorong Irlandia
semakin
melirik
khususnya untuk menarik minat pelajar
“Lorem
ipsum
dolor Indonesia,
amet,
Indonesia
untuk belajar di Irlandia.”
consectetur adipiscing
elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et
Sebaliknya, Indonesia juga
dolore magna aliqua. Ut
memiliki kepentingan yang
enim
minim
veniam,
cukupad
besar
terhadap
quis
nostrud
Irlandia.
Selain exercitation
potensi
ullamco
laborismitra
nisi ut
Irlandia sebagai
aliquip
ex ea non
commodo
perdagangan
consequat.
tradisional Indonesia
Duis autedi irure
kawasan
Eropa, dewasa ini
dolor
in reprehenderit
in
pemerintah
Indonesia
juga
voluptate velit esse cillum
berupaya
dolore
eumenarik
fugiatinvestor
nulla
asing
yang
berbasis
di
pariatur. Excepteur sint
Irlandia untuk terlibat
occaecat cupidatat non
dalam program
proident,
sunt ininfrastruktur
culpa qui
pembangunan
officia
deserunt
mollit
anim
di Indonesia.
Lebih
lanjut,
idsebagai
est laborum.
quam
nihil
negara
molestiae
consequatur,
berbahasa Inggris
selain
vel
illumdiqui
Inggris
Uni dolorem
Eropa daneum
kualitas
pendidikan
yang
fugiat
quo
voluptas
nulla
cukup
baik
di
Eropa,
pariatur?”
Irlandia saat ini juga dilirik
sebagai salah satu tujuan
pengiriman mahasiswa
Indonesia.

Di sektor perdagangan,
nilai perdagangan kedua
negara tergolong cukup
rendah dengan rata-rata
total perdagangan selama
5 tahun terakhir adalah
$176,5 juta. Meskipun
ekspor Indonesia ke
Irlandia terus mengalami
peningkatan, Indonesia
masih mengalami defisit
perdagangan sekitar USD
45 juta di tahun 2017.

Produk-produk ekspor utama Indonesia ke
Irlandia antara lain mesin pengolah data,
minyak
oil cake,
kelapa
alaserror
“Sed
ut nabati,
perspiciatis
unde
omnis“kopra”,
iste natus
kaki, pakaian dalam, korset, kawat gigi, kopi,
m, quis nostrum exercitationem ullam corporis
buku, mebel, pakaian wanita, dan bahan baku
suscipit
laboriosam,
nisi ut aliquid
ex ea commodi
mainan.
Di sisi lain, Irlandia
mengekspor
bahan
consequatur?
baku minuman, pulp, kertas karton, obatobatan, serat optic, produk susu, malt extract,
perangkat telepon, alat kesehatan gigi dan
mulut, alumininium,bahan baku pesawat.
Demikian pula sektor investasi, setelah terjadi
kenaikan realisasi FDI di tahun 2017 (US$ 3,6 juta,
17 proyek) dari tahun sebelumnya (US$ 2 juta, 11
proyek), di tahun 2018 hingga bulan November
2018 justru terjadi penurunan (US$ 0,4 juta, 13
proyek). Investasi terbesar Irlandia di Indonesia
adalah di bidang infrastruktur yakni hotel dan
restoran.
Dengan menilik data tersebut, saya melihat ada
banyak "untapped opportunities" di sektor
ekonomi yang bisa dikembangkan oleh kedua
Lorem
ipsum
dolorsaat
am ini. Sebagaimana
negara,
terutama
dimaklumi, proses Brexit tidak dapat dielakkan
akan sangat berpengaruh bagi Irlandia, paling
tidak dari sisi perekonomian. Hal ini terutama
mengingat kedekatan hubungan ekonomi
Irlandia dengan Inggris.

saya melihat ada banyak
"untapped opportunities" di
sektor ekonomi yang bisa
dikembangkan oleh kedua
negara, terutama saat ini.
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Sekitar 15% pasar ekspor Irlandia adalah
ke Inggris dan sebaliknya Inggris
merupakan sumber impor terbesar bagi
Irlandia. Dari sisi ekonomi, meskipun
perekonomian Irlandia saat ini masih
memperlihatkan pertumbuhan yang
cukup stabil dan termasuk negara di
kawasan Eropa dengan pertumbuhan
ekonomi terbesar namun tidak dapat
dipungkiri bahwa Brexit berpotensi
membuat Irlandia lebih terpapar
dengan dampaknya terganggunya
alur perdagangan dengan Inggris
dibandingkan dengan 26 negara UE
lainnya. Namun demikian, dengan
keunggulan komparatif Irlandia di
bidang kemudahan membuka usaha
(peringkat 23, di atas Jerman (24), dan
Perancis (32)) serta rendahnya low
corporate tax di Irlandia dapat menjadi
daya tarik perusahaan-perusahaan
untuk memindahkan usahanya ke
Irlandia. Hal ini mendorong Irlandia
untuk lebih terbuka dan agresif
menawarkan peluang kerja sama di
segala bidang dengan memanfaatkan
posisinya yang strategis sebagai
anggota UE yang berbatasan langsung
dan memiliki kedekatan historis dengan
Inggris. Kawasan Asia, terutama di
dalamnya Asia Tenggara dan
khususnya Indonesia, saat ini telah
menjadi primadona baru bagi Irlandia
dalam upaya pengembangan
kerjasama di bidang ekonomi. Dalam
mencapai tujuan tersebut, nampak
bahwa Irlandia masih berupaya
mencari pola yang paling tepat guna
memenangkan persaingan di pasar
Asia.
Bagaimana dengan Indonesia?
Keunggulan komparatif Irlandia berupa
rendahnya low corporate tax telah
mengundang beberapa perusahaan
multinasional, baik dari sektor finansial
maupun digital teknologi untuk
bermarkas di Irlandia.

Keluarnya Inggris dari Uni
Eropa membuka peluang
bagi Indonesia untuk
menjadikan Irlandia
sebagai pintu gerbang
strategis kepada pasar Uni
Eropa
Dewasa ini, pemerintah Indonesia
mulai berupaya memanfaatkan
keberadaan perusahaanperusahaan tersebut guna
mendukung program
pembangunan infrastruktur
nasional maupun digital dan
teknologi. Tercatat minat
pemerintah Indonesia untuk
menarik minat investasi swasta di
Irlandia untuk pembiayaan skema
investasi non anggaran pemerintah
di sektor energy baru dan
terbarukan (EBT) di Indonesia
khususnya hydro, geothermal, dan
bioenergy. Selain itu, keberhasilan
Irlandia dalam membangun
reputasi internasional sebagai
“Centre of Software Industry”
dalam kurun waktu 13 tahun dan
menjadi markas perusahanperusahaan seperti Facebook dan
Microsoft juga telah menarik
perhatian pemerintah dalam
upaya membangun infrastruktur
digital Indonesia, seperti smart city.
Tidak hanya dari sisi investasi,
keluarnya Inggris dari Uni Eropa
membuka peluang bagi Indonesia
untuk menjadikan Irlandia sebagai
pintu gerbang strategis kepada
pasar Uni Eropa.
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Memang harus diakui masih
terdapat pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan kedua negara
seperti belum selesainya
perundingan Indonesia - EU
Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IndonesiaEU CEPA) yang dapat
meningkatkan akses Indonesia ke
Uni Eropa, termasuk Irlandia sebagai
bagian dari Uni Eropa atau
keinginan Irlandia untuk kerja sama
penghindaran pajak berganda
masih menjadi agenda dalam
meningkatkan hubungan ekonomi
kedua negara. Namun, upaya untuk
menggali potensi tidak harus
berhenti di tengah belum adanya
payung-payung hubungan
kerjasama ekonomi di atas dan disini
diaspora Indonesia dapat berperan
penting.
Keberadaan diaspora Indonesia,
termasuk PPI di Irlandia dapat
menjadi bagian dari economic dan
market intelligence; mata dan
telinga pemerintah Indonesia,
khususnya KBRI, untuk
mengeksplorasi berbagai peluang
ekonomi yang ada di Irlandia, baik
di sektor perdagangan, investasi
maupun pariwisata.

saya percaya bahwa
promosi positif Indonesia di luar
negeri, termasuk di Irlandia, tidak
hanya menjadi tanggung jawab
Pemerintah namun juga semua
elemen masyarakat Indonesia
pada semua tingkatan.

6

INDORISH | Buletin PPI Irlandia

Dalam kaitan ini, saya mendorong
inisiatif PPI Irlandia untuk membuat
diskursus intelektual mengenai
berbagai potensi di Irlandia,
strategi atau upaya pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan
postur ekonomi atau peluang
yang dapat ditindaklanjuti oleh
KBRI di wilayah akreditasi di
Irlandia dan sekaligus terus
mempromosikan citra positif
Indonesia dalam setiap kegiatan
PPI Irlandia, seperti yang saat ini
telah dilakukan dengan promosi
mengenai Bangka dan Belitung di
situs PPI Irlandia.
Menutup catatan ringkas ini, saya
percaya bahwa promosi positif
Indonesia di luar negeri, termasuk
di Irlandia, tidak hanya menjadi
tanggung jawab Pemerintah
namun juga semua elemen
masyarakat Indonesia pada
semua tingkatan. Perhimpunan
Pelajar Indonesia, sebagai bagian
dari diaspora, dapat menjadi
pelopor dalam mendorong
promosi positif Indonesia yang
pada gilirannya diharapkan
dapat memberikan kemanfaatan
bagi pembangunan nasional
Indonesia.
London, Februari 2019
DR. RIZAL SUKMA

Gereja
St Patrick’s
Dundalk
Dundalk bukanlah sebuah
kota yang terkenal
dengan arsitektur nya tapi
gereja ini adalah salah
satu pengecualian.
“Lorem
ipsum dolor amet,
Gereja ini, yang banyak
consectetur adipiscing elit,
orang salah kaprahkan
sed
do eiusmod tempor
dengan katerdal , dibuat
incididunt
ut 1840
labore
antara tahun
dan et
dolore
magna aliqua. Ut
1860. Pembangunannya
enim
ad
minimsebelum
veniam,
dilakukan tepat
quis
bala nostrud
kelaparanexercitation
besar di
Irlandia
yang
berdampak
ullamco laboris nisi ut
pada perekonomian
aliquip
ex ea commodo
Irlandia
pada
consequat.
Duis aute irure
pertengahan
tahun 1840, in
dolor in reprehenderit
mengurangi populasi
voluptate
velit esse cillum
penduduk sekitar dua juta
dolore
eu fugiat nulla
orang (melalui emigrasi
pariatur.
Excepteur
dan kematian).
Akan sint
occaecat
cupidatat
tetapi Dundalk
tidak non
proident,
sunt
in
culpa qui
mendapatkan dampak
officia
deserunt
mollit anim
yang terlalu
besar
dibandingkan
kota
id est laborum. quam nihil
lainnya seperti
Mayo dan
molestiae
consequatur,
Sligo
yang
berada
di eum
vel illum qui dolorem
Barat.
Hal
ini
dikarenakan
fugiat quo voluptas nulla
Dundalk pada masanya
pariatur?”
adalah pusat agrikultural
dan industri. Namun tetap
saja proyek besar seperti
gereja St Patrick’s ini tetap
tidak terselesaikan sampai
tahun 1860.
Gereja utama Dundalk
berfungsi sebagai pintu
gerbang yang menarik
untuk sejarah Irlandia.
Pada 1700-an hukum
Pidana sangat membatasi
ibadah Katolik Roma.

Gereja St Patrick’s Dundalk, Dundalk, County Louth, Ireland

Menurut tradisi setempat, pada tahun 1748
seorang perwira komando Inggris, yang baru
kembali dari jalan pagi menemui sekelompok
umat Katolik yang berdoa di sebuah gudang tua
“Sed
ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
di St Helena's Quay. Terkesan oleh ibadah
voluptatem
accusantium
doloremque
mereka, ia pergi menemui Earl of Clanbrassil
laudantium,
totam
rem
aperiam,
eaque ipsa
salah seorang dari bagian monarki, dan
quae
ab illo inventore
etumat
quasiKatolik
architecto
meyakinkannya
untukveritatis
memberi
beatae
dicta
explicabo.
Nemo enim
kota itu vitae
sebuah
situssunt
berupa
sebuah gereja
ipsam
voluptatem
quia
voluptas
sit
permanen. Dengan adanya relaksasi aspernatur
hukum
Penal
(aturan
inggrisquia
yang consequuntur
membatasi
aut
odit
aut monarki
fugit, sed
Katolikdolores
Roma), eos
akhirnya
Gereja voluptatem
St. Patricks inisequi
magni
qui ratione
dibangun.
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem

ipsum
quia
dolor
sit amet,
consectetur,
adipisci
Gereja
Katolik
Roma
ini dirancang
oleh arsitek
velit,
sed quia
nonThomas
numquam
kelahiran
Newry,
Duff, eius
yangmodi
jugatempora
merancang
Katedral
Patrick
di Armagh,
dan
incidunt
ut labore
et St.
dolore
magnam
aliquam
Gereja Katedral
St. Patrick
dan
Colman
di
quaerat
voluptatem.
Ut enim
adSt.minima
veniam,
Newry.
St. Patrick di Dundalk, seperti dua gereja
quis
nostr
terkenal lainnya dirancang dengan gaya Gothic
yang terkenal karena pada saat itu sebagian
besar gereja di Irlandia dirancang dengan gaya
klasik. Eksterior gereja dimodelkan di King's
College Chapel di Cambridge, sedangkan
interior dimodelkan di Katedral Exeter.
Di antara fitur yang anda harus lihat di dalam
gereja ini adalah jendela kaca patri indah yang
dibuat oleh Meyer dari Munich dan W. Early &
Son, Dublin. Termasuk juga panel yang mewakili
orang-orang suci Irlandia St. Patrick, St. Brigid, St.
Dympna, St. Malachy , St. Ita, St. Columba, St.
Oliver Plunkett, St. Fanchea. Dinding suaka
mosaik, dianggap sebagai salah satu karya
terbaik yang pernah dilbuat oleh Ludwig
Openheimer.

Agung Banar S
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A PIECE OF JOURNEY OF AN ORDINARY WOMAN
WHO ALWAYS DREAMS TO BECOME A GOOD
MOTHER

Sejak kecil, orang tua atau saudara
saya selalu bertanya, “cita-citamu
kalau sudah besar nanti mau jadi
apa?”. Dengan mantap dan yakin,
saya selalu menjawab, “menjadi
seorang ibu”. Tak pernah
terbayangkan sebelumnya jika
perjalanan saya untuk mengejar
mimpi saya sebagai seorang ibu akan
menuntun saya sampai S3 ke negeri
Irlandia ini. Tak sekalipun.
Lalu apa hubungannya antara
menjadi ibu dengan sekolah tinggi
bagi seorang wanita hingga
doktoral?
Sepemahaman saya, menjadi
seorang ibu, tak sebatas melahirkan
bayi lalu membesarkannya sepenuh
hati hingga menjadi insan dewasa.
Tapi juga membekalinya dengan
keberagaman lokal dan internasional,
sehingga membuat ia menjadi
toleran dan empati terhadap individu
lainnya.

Mengapa harus sampai doktoral? Tak
bisakah menjadi seorang ibu dengan
pendidikan setara sarjana atau
bahkan dibawah sarjana?
Doktoral, Magister, Sarjana, SMU, SMP,
SD hanyalah jenjang Pendidikan
formal. Proses mengenyam
pendidikan bisa dilakukan dimana
saja dan kapan. Bagi saya, yang
membedakan satu orang dengan
orang lainnya adalah kemampuan ia
untuk membuka diri untuk belajar
tentang apa saja, dari siapa saja,
dimana saja, dan kapan saja. Takdir,
buah dari usaha, serta doa
membawa saya untuk merasakan
kesempatan gratis untuk mengejar
pengalaman hidup sampai doctoral
di negeri yang tidak pernah saya
impikan sebelumnya, Irlandia.

Menjadi seorang ibu juga tak sekedar
sebatas membesarkan anak biologis
sendiri, namun juga memberikan
pendidikan yang baik kepada semua
anak-anak calon generasi penerus
bangsa dan agama. Yang meski
tidak ada keterikatan biologis
sekalipun, akan tetap dididik seperti
anak kandung sendiri.
Last but not least, menjadi seorang
ibu tak terbatasi oleh sekat
berdinding bata dan semen,
terbelenggu dalam bangunan
bernama rumah atau sekolah. Rumah
bagi para ibu adalah ruang imajinair
dimana setiap jiwa di dalamnya bisa
merasakan kasih sayang dan
pendidikan yang heterogen.

8
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Dari sini, saya belajar
banyak
hal
GAMBAR
BESAR
LAGI
mengenai keberagaman yang
ADA
SAMPING!
mungkinDI
tidak
pernah kita temui di
negeri ibu pertiwi. Pengalaman untuk
“Sed
ut perspiciatis
unde omnis
merasakan
menjadi minoritas
yang iste
menuntun saya untuk berkesimpulan
natuserrorsitvoluptatemaccusantium
bahwa orang laudantium,
baik akan tetap
baik rem
doloremque
totam
dimana pun
ia berada.
aperiam,
eaque
ipsaEntah
quaemereka
ab illo
menjadi
mayoritas
ato
minoritas.
inventore veritatis et quasi architecto

beatae
vitae dicta sunt hidup
explicabo.
Pengalaman-pengalaman
inilah
nantinya
yangipsam
akan saya
ceritakanquia
Nemo
enim
voluptatem
dan bagikan
kepada anak-anak
saya
voluptas
sit aspernatur
aut odit
aut
nantinya
(baik
anak
biologis
maupun
fugit, sed quia consequuntur magni
anak didik)
mereka
dolores
eosuntuk
qui mengajak
ratione voluptatem
untuk berani mengejar mimpi, berani
sequi
nesciunt.
Neque
porro
gagal dan berani bangkit lagi. Oleh
quisquam
est,
qui
dolorem
ipsum
karenanya, alih-alih menceritakan
quia
dolor
sit amet,
consectetur,
betapa
‘keren’nya
mengejar
S3 di luar
adipisci
velit,
sed
quia
non
negeri, di artikel ini saya akannumquam
eius
modi tempora
incidunt
ut labore
menceritakan
kegagalan
demi
et
dolore magnam
aliquam
quaerat
kegagalan
lalu kebangkitan
demi
kebangkitan. Ut enim ad minima
voluptatem.
veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam,
Kegagalan Test Bahasa
nisi
ut aliquid ex ea commodi
Sebagai
penduduk
negara
yang
consequatur?
Quisdari
autem
vel
eum
tidakreprehenderit
berbahasa Inggris,
kita
iure
qui inmaka
ea voluptate
sebagai
calonquam
mahasiswa
velit
esse
nihildiharuskan
molestiae
mengikuti
tes
bertaraf
internasional
consequat
untuk menunjukkan kemampuan kita
dalam berbahasa Inggris (IELTS, TOEFL).
Tes ini biasanya tidak murah (for sure!)
dan jadwalnya juga mengikuti jadwal
internasional sehingga kita benarbenar dituntut untuk siap mental dan
fisik.
Beruntung, saya mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti kursus
intensif Bahasa Inggris gratis yang
disediakan dari DIKTI melalui program
talent scouting. Program ini bertujuan
untuk menyeleksi dan menyediakan
sejumlah dana kursus Bahasa inggris
professional, living allowance selama
karantina 3 atau 6 bulan termasuk
biaya tes IELTS maksimal 2 kali. Saya
berkesempatan untuk mendapatkan 6
bulan dan mengikuti 2 kali tes dengan
gratis di UGM, Yogyakarta.

Selama mengikuti karantina ini, saya
sekalian menyempatkan waktu untuk
mencari LoA (Letter of Acceptance)
dan Beasiswa. Mumpung jauh dari
pekerjaan ;)
Kegagalan LoA
Tak kurang dari 5 email saya kirim
setiap harinya kepada calon promotor
(pembimbing S3) bersamaan dengan
mengirimkan proposal riset. Penolakan
demi penolakan saya terima,
terkadang, para professor tersebut
terlalu sibuk hanya untuk mengirimkan
email penolakan. Biasanya apabila
professor tersebut tidak memiliki dana
riset yang cukup, mereka akan
mengharapkan calon mahasiswanya
memiliki kemandirian finansial yang
berasal dari sponsorship yang lain.
Biasanya, apabila mereka setuju
dengan proposal riset kita, mereka
akan meminta interview via skype
untuk melihat apakah kita dapat
diajak berkomunikasi dengan baik
atau tidak. Mungkin sekitar dari 20
email yang saya kirimkan, hanya 5
yang berkenan sampai tahap
interview. Lalu hanya satu yang
bersedia menjadi pembimbing saya.

Pengalaman-pengalaman
hidup inilah nantinya yang
akan saya ceritakan dan
bagikan kepada anak-anak
saya nantinya (baik anak
biologis maupun anak didik)
untuk mengajak mereka
untuk berani mengejar
mimpi, berani gagal dan
berani bangkit lagi
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Perjalanan kegagalan mencari LoA
(dan professor) tidak sampai disini.
Terkadang, professor sudah ready
untuk membimbing, namun
universitas tempat beliau berafiliasi
tidak memiliki ranking yang begitu
baik. Hal ini membuat penyedia
beasiswa meminta kita untuk mencari
professor lain atau tidak akan
memberikan bantuan fundingnya.
REPOT yak! Hahahaha… demi
mencari sekolah gratis, memang
harus repot sih. Kebayang kan,
gimana susahnya dapet professor,
udah dapet lalu diminta drop, lalu
cari lagi mulai dari awal dengan
persyaratan ranking universitas.
Namun, kegagalan demi kegagalan
inilah yang akan memberikan
perjalanan hidup termanis karena
mengantarkan saya untuk
menemukan professor saya sekarang
ini.
Kegagalan Beasiswa
Dilema mahasiswa yang datang dari
negara dengan kondisi ekonomi
lemah (under-developed or
developing countries) adalah
kebutuhan sponsorship (atau
beasiswa). Beberapa beasiswa
memang disediakan dari dalam
negeri (contohnya: DIKTI, LPDP, BU)
atau luar negeri (contohnya:
Chevening, ISDB, Erasmus Mundus,
Fulbright). Setiap beasiswa memiliki
tantangan dan keunikan dalam
persyaratannya masing-masing. Satu
hal yang sama, sama-sama
membutuhkan upaya yang tidak
sedikit untuk mendapatkannya. Jelas
saja dong ya, calon awardee harus
berkompetisi untuk menampilkan
yang terbaik namun tetap genuine
untuk mengalahkan kompetitor
lainnya.

10
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Untuk kasus saya, saya 4x gagal LPDP,
sudah mencoba beberapa beasiswa
luar negeri (Schlumberger, Australia
Awards, Fulbright dan beberapa
funding dari project dalam universitas
di luar negeri juga dan gagal. Upaya
pencarian beasiswa untuk saya
pribadi memakan waktu 2 tahun,
waktu ini bisa jadi berbeda untuk
setiap individu. Tergantung jodoh dan
rejekinya masing-masing, yang pasti
setiap kegagalan yang kita alami,
akan selalu ada pelajaran yang kita
terima. Jangan diulangi lagi.
Pada akhirnya, dua beasiswa
menerima saya: LPDP (trial kelima)
dan ISDB. Syukur tak terhingga,
namun tetap saya harus memilih satu,
dan saya memilih ISDB, dikarenakan
keterbatasan keadaan (hamil muda).
Keterbatasan Keadaan
Pada saat proses mencari beasiswa
dan LoA, saya diberi rejeki yang telah
kami tunggu-tunggu selama dua
tahun lamanya. Pada saat itu saya
sedang hamil 7 bulan dan diberi
kenikmatan kehamilan yang
‘berbeda’ dengan ibu hamil yang
lainnya. Saya benar-benar tidak bisa
jalan dan hanya bisa berbaring di
tempat tidur sepanjang hari mulai
dari kehamilan bulan ke 7. Dokter
kandungan dan orthopedic
menamainya Symphysis Pubic
Dysfunction yang dipengaruhi oleh
hormone relaxyn. Situasi ini membuat
saya sulit melakukan mobilitas, namun
saya tetap melakukan interview via
Skype dengan professor saya yang
sekarang ini dalam keadaan duduk di
tempat tidur. Tetap meminta surat
referensi dari dosen pembimbing
magister dan kolega di kampus
melalui email, karena beasiswa sudah
di tangan.
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Orang-orang disekitar
sayaLAGI
banyak
GAMBAR
BESAR
sekali yang menasehati saya untuk
ADA
melepasDI
sajaSAMPING!
beasiswa dan impian
saya untuk kuliah lagi, karena kondisi
“Sed
ut perspiciatis
unde
omnis iste
kehamilan
ini. Ingin sekali
rasanya
menyerah setelah berjuang dua tahun
natuserrorsitvoluptatemaccusantium
lamanya. Namun,
hati saya totam rem
doloremque
laudantium,
mengatakan
untuk terus
aperiam,
eaque
ipsa berjuang.
quae ab illo
Saya
meluruskan
niat
untuk
inventore veritatis et quasicita-cita
architecto
saya menjadi seorang ibu yang baik.
beatae
vitae dicta sunt explicabo.
Pada akhirnya, professor dan LoA telah
Nemo enim ipsam voluptatem quia
saya dapatkan, visa telah diperoleh.
voluptas
sit aspernatur
aut
Time to pursue
my dream! aut
Kamiodit
bertiga
fugit,
sed
quia
consequuntur
magni
bedhol desa berangkat ke Dublin,
dolores
Ireland! eos qui ratione voluptatem

sequi
nesciunt.
Neque
porro
quisquam est, qui dolorem ipsum
Susahnya
Memiliki
Bayi (Newborn)
quia
dolor
sit amet,
consectetur,
adipisci
velit,
sed
quia
non
numquam
Setibanya di Irlandia, masalah
belum
eius
modi
tempora
incidunt Mengurus
ut labore
selesai,
baru
dimulai bahkan!
kartu
kependudukan
untuk imigran,
et
dolore
magnam aliquam
quaerat
mencari kontrakan,
dan mulai
voluptatem.
Ut enim
ad masuk
minima
kuliah
setiap
hari
dari
jam
2
siang
veniam, quis nostrum exercitationem
hingga corporis
6 sore disaat
mata masih
jetlag.
ullam
suscipit
laboriosam,
Haks! ut aliquid ex ea commodi
nisi
Lagi-lagi pertolongan
consequatur?
Quis Allah
autem vel eum
dipertemukan
dengan
yang
iure
reprehenderit
qui supervisor
in ea voluptate
juga
seorang
ibu
dari
tiga
anak
begitu
velit esse quam nihil molestiae
mengerti kondisi bahwa bayi saya
consequat
(Rania) saat itu masih berusia 3 bulan
dan membutuhkan full ASI. Beliau
mempersilahkan saya untuk
menggunakan ruang kerja salah satu
koleganya untuk tempat menidurkan
Rania. Suami saya saat itu ikut
mendampingi saya dan Rania dengan
tujuan untuk menjaga Rania saat saya
sedang kuliah. Karena begitu dekatnya
ruang tempat tidur Rania dengan
ruang tempat kuliah, sehingga begitu
Rania nangis, saya dan seluruh teman
sekelas bisa mendengarkannya. Saya
harus keluar ruangan untuk
menyusuinya barang 5-10 menit dan
kembali lagi ke ruang kuliah :D

Terkadang, suami harus menemani
saya ke kampus untuk kuliah di hari
Sabtu/Minggu dengan membawa
Rania. Atau, berganti shift kerja parttime dengan saya setiap harinya untuk
menjaga Rania. I couldn’t thank him
more for the rest of my life.
Susahnya Mencari Akomodasi
Akomodasi di ibukota selalu menjadi
masalah klasik bagi imigran yang
datang untuk berbagai alasan.
Batasan-batasan pencarian
akomodasi antara lain: biaya (semakin
mendekati pusat kota semakin
mahal), kualitas (semakin mendekati
pusat kota semakin rendah kualitas,
dengan harga yang sama), jumlah
dependent yang ikut tinggal bersama
kita (semakin banyak rombongan
yang diajak, semakin susah
mendapatkan akomodasi, mayoritas
tidak menerima bayi), sumber
pendanaan (pekerja tetap lebih
diutamakan ketimbang mahasiswa,
mahasiswa berbiaya sendiri lebih
diutamakan ketimbang yang
berbeasiswa).
Tentu saja bisa dibayangkan ketika
kami satu rombongan bertiga
termasuk satu bayi, dengan sumber
pendanaan yang terbatas dari
beasiswa, dimana principalnya
adalah seorang mahasiswa. Kami
memiliki semua kombinasi dari titik less
priority, sehingga membutuhkan waktu
kurang lebih dua bulan untuk
mendapatkan akomodasi yang mau
menerima kami. Penolakan demi
penolakan kami dapatkan sampai
pada akhirnya kami mendapatkan
satu yang accessible dan cukup di
kantong walopun ngepres tanpa sisa
untuk ditabung.
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Keterbatasan Cuaca
Cuaca dan musim di Indonesia jauh
berbeda dengan cuaca di Irlandia.
Hal ini membuat begitu banyak
perbedaan dari segi pakaian dan
peralatan rumah tangga. Cuaca di
Dublin mengharuskan kita yang
berkulit tropis menggunakan pakaian
yang lebih tebal ketimbang mereka
yang sejak lahir di sini. Sehingga
terkadang, hal ini juga membuat kita
tampak sedikit ‘berbeda’ dengan
penduduk lokal. Walaupun demikian,
dari sinilah persaudaraan sesama
masyarakat Indonesia yang tinggal di
perantauan semakin erat. Tak jarang
mereka meminjamkan baju dingin
yang masih sangat layak pakai untuk
menjaga kita tetap sehat melalui
musim dingin.
Pada akhirnya nanti, setelah sekian
lama, lambat laun kita akan bisa
menjawab pertanyaan ini satu
persatu: dimana jawabannya adalah
karena cuaca.
Mengapa orang dari negara beriklim
dingin memakai jas ketimbang batik
atau baju koko?
Mengapa disini ada microwave dan
dishwasher, sedangkan jarang kita
temui di negara tropis?

Last but not least, be
yourself or if you can’t,
be the best version of
yourself
Jawaban dari semua pertanyaan ini
pada akhirnya akan berujung pada
cuaca (dan termasuk kebudayaan).
Last but not least, be yourself or if you
can’t, be the best version of yourself
😊
You Only Live Once (YOLO!).
Semoga saya bisa menjadi seperti apa
yang selalu saya cita-citakan sejak
kecil ya! :)
Retno Aulia Vinarti
Awardee of Islamic Development Bank
Scholarships,
PhD in Computer Science and
Statistics, Trinity College Dublin, Ireland
Lecturer of Information Systems, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, Indonesia

Mengapa disini tap water lebih bisa
diminum ketimbang di negara tropis?
Mengapa orang dari negara beriklim
dingin cenderung untuk meminum
alcohol atau beer ketimbang es teh?
Mengapa jenazah dari negara
beriklim dingin lebih cenderung untuk
dikremasi menjadi abu ketimbang
dikubur dalam tanah?
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The Concept of
Revitalization of
Indonesian Education
Lorem
dolor sit amet,
Basedipsum
on Archipelago
consectetur adipiscing elit, sed
Codex
Values
do
eiusmod
tempor incididunt ut

INI JUDUL

labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
Codex is a script
written in
the past.
exercitation
ullamco
laboris
nisiInut
some areas
of commodo
Indonesia, codices
aliquip
ex ea
consequat.
already
existed
since
hundreds
of
Duis aute irure dolor in reprehenderit
years
ago.
The
contents
of
the
codex
in voluptate velit esse cillum dolore
contain of ideas, concepts, and a
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
wide range of knowledge about the
occaecat
cupidatat non proident,
universe according to the relevant
sunt
in
culpa
qui officia
deserunt
cultural, moral teachings,
philosophy,
mollit
anim
est laborum.”
religious
andidother
elements
containing noble values (Citra, 2012).
“Sed
unde omnis
Codexutas aperspiciatis
form of representation
of
the
local
archipelago
science
iste natus error sit voluptatem
contains knowledge
that has
been a
accusantium
doloremque
laudantium,
tradition
in
some
areas
in
the
totam rem aperiam, eaque ipsa q
archipelago. Thus, this concept refers
to the values in archipelago codex as
a term of reference in preparing the
Indonesian education system.

Thus, this concept refers to the values
in archipelago
codex
as a term ofsequi
eos
qui ratione
voluptatem
reference
in
preparing
Indonesian
nesciunt. Neque porrothe
quisquam
est,
education system.

qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia
From the concept of revitalization of
non
numquam
eius based
modi on
tempora
Indonesian
education
incidunt
ut
labore
et
dolore
magnam
archipelago codex values, the author
aliquam
quaerat voluptatem.
Ut
provides categorization
into three
enim
veniam,
quisasnostrum
mainad
subminima
concepts
or known
three
pillars of mental revolution.
Threesuscipit
exercitationem
ullam corporis
mental revolution
above
laboriosam,
nisi attempts
ut aliquid
ex are
ea
fused into one
integrated unity
commodi
consequatur?
Quistoautem
resolve
problem
of fading away
vel
eumthe
iure
reprehenderit
qui in
the
noble
character
of
the
nation.
ea voluptate velit esse quam But
nihil
to provide concrete ideas, the author
molestiae consequatur, vel illum qui
gives a draft as references that
dolorem
eum
fugiat quo
voluptas
support the
revitalization
of education
nulla
pariatur?”
in Indonesia. As for the concept
includes:

Mental Revolution 1
The rapid assessment on the
The preparation needs of
conditions, needs and
students by elaborating the
potential of human resources
values of archipelago codex
in Indonesia

Mental Revolution 2
The Concept Breakdown
(Indonesian education based on archipelago codex values)

Indonesian education
based on archipelago
codex values
1) Management of
Family
Education
2) Changing
Teachers’
Mindset
3) School of
NationalityReligious
4) Health Mass
Media
5) Community
Service

Mental Revolution 3
Evaluation
(Evaluation of Process and Evaluation of Results)

The concept of revitalization of
Indonesian education based on
archipelago codex values
Source: The Author’s thought
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1. Management
of Family
3. Health
Mass Media
Based
on the data
in theEducation.
graph,
As the
supporting
for BKPM,
Lorem
ipsum regulation
dolor
sit
amet,
Indonesia
one
of the top
host
the government
issued
Laws No.
Accordingis to
Handoko
(in 5Wisadirana
2008)
The massadipiscing
media
occupy
consectetur
elit,a strategic
sed do role.
economies
in Asia
and is the
2ndprocess of 25/2007
aboutmedia
investment
(BKPM,
management
is defined
as the
But mass
are now
experiencing
eiusmod
tempor
incididunt
ut labore a
largest
in
South
–
East
Asia
(UNCTAD,
2018).
The
laws
laid
out
the
guidelines
planning, organizing, directing, and
paradox.
It
should
have
the
function
etand
dolore
magnaofaliqua.
Utthe
enim
ad in
2018).
Indonesia
as the of
inauguration
BKPM
as
nonmonitoring,
effortsrecorded
of the members
educating
the public,
media
minim
veniam,
quisbut mass
nostrud
most
substantial
FDI
increase
in
ministerial
government
agency
which
organization
and
the
use of other
performs
the opposite
things.
exercitation
ullamco
laboris nisi ut
developing
Asiaresources
in 2017, with
rising
has the
mandate
to become
organizational
to achieve
Commercialization
practices by
fivefold
or
$23
billion
in
FDI
inflow
aliquip
ex
ea
commodo
intermediary
between
investor
and
organizational objectives. In this case the
presenting uneducatedconsequat.
programs
and
relative
increase
in 2016
(UNCTAD,
government
inthe
order
toinboost
Duis
aute
irure
dolor
reprehenderit
author used
the term
of management
to be
highlight
destructive
aspects of the
2018).
and
foreign
direct
applied in the family, especially related toindomestic
voluptate
velit
esse
cillum
dolore
eu a
mentality
of
the
nation
has
become
investment
that
will
have
significant
education
for
children.
The
author
would
like
fugiat
nulla
pariatur.
Excepteur
sint
challenge
of
human
development.
The development of Indonesia’s
impact
on Indonesia
as wellto
to optimizehas
the been
role ofdeveloping
the family in
a child's
Efforts
incupidatat
creatingEconomy
healthy
occaecat
non media
proident,
Investment
since
as increased
employment
by
creating
education.
Parents
not
only
send
their
children
its main
are to
the era of colonialism. Each stage of
sunt restore
in culpa
quifunction,
officia which
deserunt
conducive
investment
climate
forand
to school but more
important
is the
provide
insight
for
the
public
development
such as
colonialism,
mollit
anim
id est laborum.”
investor
(BKPM,in2018).
orderactivities.
to
educational process
begins
the family,
persuade
doingIngood
postcolonialism,
new era
andfrom
reform
execute
its mandate,
BKPM always
the process
mentoring
and supervision
and
4. Community
Service
have
certainof
condition
in term
of
“Sed
utforperspiciatis
unde
omnis iste
works
hand
in
hand
with other
be
able
to
show
about
goodness
by
giving
economics that capture the
Community
service
as
a
guarantee
of
natus
errorin sit
voluptatem
ministries
order
to create accusantium
the
example tovalue
children
investment
as well as policy that
educational
attainments.
Education
doloremque
laudantium,
totam
rem is
conducive
investment
climate
(BKPM,
support
the condition.
In this article,
2. Changing
Teachers’ Mindset.
becoming
the
home
of
civilization
which
2018). The Laws No.25/2017
aperiam,
eaque allowed ipsa
the author try to explain the
spawned
dedicated
scholars
to
the
Changing teachers’
is done
100% foreign ownership on equity, the
investment
and policymindset
structure
in theby
community.
Thisand
aspect
seeks
to contact
opening
the
minds
of
teachers
about
the
investor
welcomed
satisfied
with
stage of reform.
and
the realities
in life.
Studying
essence and substance of the real meaning
that science
(Lindblad,
2015).
Indonesia
hit by
theories
is
not
only
at
school,
but
of education. As educators and teachers, 2008 global financial crisis that causedan
attempt
to bring
theory
to reality in
1. Reform
- 2008)
teachers
are(1998
representations
of science that
the exports
and
imports
so that
providing
internalizedprudent
scientific spirit is
convey
the truth
laden
exemplary.
government
announced
In 1997-1998,
there
was
Asian
strongly
needed.
monetary policy and fiscal expansion
Crisis, and rupiah began
to
3.Financial
School of Nationality-Religious
Changing
(Lindblad, 2015).
Teachers’
Mindset. 2015). There was
freefall (Lindblad,

INI JUDUL
BARU LAGI

politicalto
instability
withembedded
the collapse
Referring
the values
in the
of the Soeharto
regime
and
social
archipelago
codes
such as
"manunggaling
disorder
for Chinese
ethic,
caused
kawula
Gusti",
education
can
not be secular
further
undermined
the
foreign
but to give space to the religious dimension.
and
the level
FDI drop a belief
Soinvestor
that the
religious
spiritofbecomes
below
back
to 1977 (Lindblad,
that
guides
individual
to do good. While the
2015).
In
that
period,emphasis
the
aspects of nationality
on efforts to
government
saw
FDI
as
an
indicator
revive nationalism by providing insights full of
to robustness
of economic
concern
for therecovery
nation and
state.
condition in the business fields such
as agriculture, forestry, and fisheries
(Booth, 1999). In the era of Susilo
Bambang Yudhoyono Presidency,
the government changes the FDI
regime radically by legislation
combination of domestic and
foreign investment, the intermediary
role of BKPM diminished and
investment procedure streamlined
(Lindblad, 2015).

14

INDORISH | Buletin PPI Irlandia

Gugun Gumilar
FDICandidate
Inflow in 1998
– 2008
(Ph.D.
Dublin
City University)
(in Billions of Dollars)

Hanya Butuh Satu Klik ...
Oleh: Lintang Jati Prasojo

nt in culpa qui officia deserunt mollit
Jumát, 25 Mei 2018 adalah hari
bersejarah di Uni-Eropa dimana di hari
inilah GDPR (General Data Protection
Regulation) akan resmi diberlakukan
oleh semua penegak hukum dan
institusi
pemerintahan,
2
“Sed ut
perspiciatissetelah
undesekitar
omnis
tahun
sebelumnya
persiapan
iste natus
errordisetujui
sit voluptatem
dan
implementasinya
oleh
parlemen
accusantium
doloremque
Uni-Eropa. Seperti tertulis dalam FAQ
laudantium, totam rem aperiam,
nya, GDPR berlaku tidak hanya untuk
eaque ipsa quae ab illo inventore
semua organisasi yang berada dalam
veritatis et quasi architecto beatae
lingkup wilayah Uni-Eropa, namun
vitaeuntuk
dictaorganisasi
sunt explicabo.
Nemo
juga
yang berada
di
luar
wilayah
Uni-Eropa
apabila
mereka menawarkan barang dan
jasa kepada, atau untuk memonitor,
menyimpan, dan memproses perilaku
dari, subyek data yang berada di
dalam wilayah Uni-Eropa, dimanapun
lokasi fisik organisasi tersebut berada.

enim

Picture copyright:
https://www.schlechtlaw.com

GDPR berfokus pada perlindungan
data pribadi, yaitu segala data yang
dapat
digunakan
untuk
mengidentifikasi seseorang baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Karena definisi data pribadi yang
umum dan luas ini, maka data pribadi
yang dimaksud dapat meliputi namun
tidak terbatas pada : nama, nomor
identitas, nomor telepon, lokasi/alamat
rumah, IP address, alamat email,
password, nomor rekening bank,
browser
cookie
yang
dapat
menunjukkan perilaku seseorang ketika
mengakses website tertentu, dan lainlainnya.
Sebelum
GDPR
berlaku,
sudah
terdapat beberapa perjanjian lain
yang
bertujuan
mengatur
dan
melindungi data pribadi. Perjanjian ini
diantaranya adalah Safe Harbour
(2000) yang berlaku antara Uni-Eropa
dan Amerika Serikat, dan ePrivacy
(2011) di Republik Irlandia.
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Salah satu kasus yang terkenal dan
juga memicu diskusi tentang perlunya
dibentuk GDPR adalah kasus data
privacy antara Max Schrem dengan
Facebook tahun 2013 dan antara
Microsoft dengan Uni-Eropa tahun
2016. Di Republik Irlandia, badan
khusus yang mengatur urusan tentang
GDPR ini adalah DPC
( Data
Protection Commissioner).

Bagaimana
informasi
ini
bisa
didapatkan tanpa melalui survey
konvensional
dan
hanya
mengandalkan informasi ‘gratis’ dari
3 hal tersebut diatas ? Mari kita
bahas lebih detail.

Ketika seseorang mengakses internet
melalui
perangkat
apapun,
sebelumnya dibutuhkan subscription
ke pihak penyedia jasa internet.
Kembali pada
sederhana
artikel enim
“Lorem
ipsumjudul
dolor
sit amet,
ipsam
voluptatem
quia voluptas
Setiap
penyedia
jasa
internet
ini. Kenapa adipiscing
data pribadi
consectetur
elit,sangat
sed sitmemiliki
aspernatur
aut
odit
aut
fugit,
sed
alokasi penomoran alamat
penting dalam hal ini sehingga
do eiusmod tempor incididunt ut quia
consequuntur
tertentu
yang dikenal magni
dengan dolores
nama
mendapatkan perlakuan khusus di
labore et dolore magna aliqua. Ut eos
qui ratione
voluptatem
sequi
IP
address
range.
Analogi
sederhana
hukum wilayah Uni Eropa ? Seorang
enim
ad
minim
veniam,
quis
nostrud
nesciunt.
Neque
porro
quisquam
est,
untuk IP address adalah seperti
matematikawan
Inggris
bernama
exercitation
ullamco
laboris dengan
nisi ut qui
dolorem ipsum
amet,
“kodepos”
yang quia
unik, dolor
yangsitdapat
Clive
Humby
terkenal
aliquip
ex
ea
commodo
consequat.
consectetur,
adipisci
velit,
sed
quia
membedakan daerah/alamat satu
quotenya, “data is the new oil”. Di era
dengan
lainnya.
Setiaptempora
kali
Duis
autesekarang
irure dolor
reprehenderit
numquam
eius modi
seperti
ini,in banyak
sekali non
pengguna
mengakses
situs
tertentu,
inkeputusan
voluptatestrategis
velit esse
cillumdengan
dolore incidunt ut labore et dolore magnam
diambil
pihak situs
tujuan voluptatem.
akan memiliki
eu
fugiat
nulla
pariatur.
Excepteur
sint aliquam
quaerat
Ut
melibatkan
data.
Dan
sebagai
catatan
tentang
akses
tersebut,
occaecat
non proident,
pengguna cupidatat
internet, seringkali
tanpa enim ad minima veniam, quis nostrum
yakni dalam hal ini dari alamat
sadarin kita
dengan deserunt
mudah
sunt
culpaakan
qui officia
“kodepos” dari negara mana saja
memberikan
mengenai diri
mollit
anim id data-data
est laborum.”
pihak yang mengakses situs tersebut,
kita sendiri. Contoh sederhana yang
lengkap beserta waktu dan bagian
mungkin
tidak
banyak
“Sed
ut perspiciatis
unde disadari
omnis
mana yang dari situs tersebut yang
pengguna
ketika kita
iste
natus internet
error adalah
sit voluptatem
diakses oleh pengguna (misal,
mengakses situs tertentu,doloremque
sebenarnya
accusantium
bagian
“perlengkapan
rumah
banyak informasi yang kita berikan
laudantium,
totam rem aperiam, tangga”,
atau
“perangkat
kepada situs tersebut, seperti:
elektronik”. Sebagai referensi, data
1. IP (Internet Protocol) Address
eaque
ipsa
quae
ab
illo
inventore
geografis “kodepos” yang dimaksud
2. Lebar layar, tipe browser,
veritatisbahkan
et quasi
architecto
beatae
bisa diunduh disini secara gratis.
sampai tipe device
vitae dicta
sunt
explicabo.
Nemo
(e.g. IPhone, Android, etc)
Selanjutnya adalah lebar layar, tipe
3. Cookies
browser dan tipe device. Informasi ini
Sebagai contoh, kita ambil hasil riset
juga
bisa
didapatkan
ketika
tahun 2017 berikut ini. Salah satu hasil
pengguna mengakses situs dari
riset yang dikemukakan adalah
device mereka. Contohnya adalah
tentang
perilaku
konsumen
per
gambar
dibawah
ini
yang
negara di Asia Tenggara yang lebih
menunjukkan
lokasi
“kodepos”
memilih untuk window shopping
beserta lebar layar, lokasi, sampai
melalui
perangkat
mobile,
lalu
dengan
merk
device
yang
melakukan
pembelian
yang
bersangkutan. Referensi ukuran lebar
sebenarnya dengan menggunakan
layar dapat diunduh disini.
komputer.
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Selanjutnya adalah Cookies, salah satu
yang paling banyak digunakan untuk
mendapatkan
informasi
tentang
pengguna. Secara sederhana, Cookies
yang dimaksud disini adalah kumpulan
huruf random yang dibentuk oleh situs
tertentu
yang
bertujuan
untuk
menyimpan data tentang pengguna.
Pada
masa-masa
awal
teknologi
internet, Cookies digunakan untuk
keperluan yang sederhana seperti
mengingat preferensi bahasa pengguna
ketika menggunakan situs tertentu, atau
menyimpan informasi bahwa seorang
pengguna telah melakukan login ke situs
tertentu sehingga tidak perlu login lagi
untuk beberapa hari ke depan. Seiring
dengan
berjalannya
waktu
dan
kompleksnya teknologi dan kebutuhan
terutama marketing, Cookies juga
digunakan untuk menyimpan hal yang
lebih
kompleks
seperti
consumer
profiling, sampai-sampai ada ungkapan
populer seperti “you are what you click”
yang bisa dibaca lebih lanjut disini.

1. Right to be Informed
GDPR mengharuskan agar setiap
pengguna
diberi
tahu
dan
memberikan persetujuannya ketika
informasi tentang mereka akan
dikumpulkan dan ketika informasi
tentang mereka akan digunakan
untuk hal-hal tertentu, termasuk
contohnya
untuk
keperluan
penampilan iklan yang selektif.
2. Right of Access
GDPR
memungkinkan
seorang
pengguna internet untuk meminta
data-data mengenai informasi apa
saja yang telah dikumpulkan oleh
website tertentu, yang berkaitan
dengan pengguna itu sendiri. Ini
menarik
karena
menjadi
tren
beberapa saat setelah GDPR resmi
diberlakukan.
Berikut
contoh
informasi yang disediakan oleh
Facebook yang bisa diakses di menu
Settings
->
Your
Facebook
information :
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3. Right to be Forgotten
GDPR
memungkinkan
seorang
pengguna internet meminta situs
tertentu untuk menghapus seluruh
data-data
yang
dikumpulkan
mengenai
pengguna
tersebut
seluruhnya. Salah satu contoh kasus
yang keputusannya menjadi referensi
dalam penerapan hak ini adalah
Google Inc v Agencia Española de
Protección de Datos, Mario Costeja
González (2014).

Dalam kasus ini, Google sebagai
pihak penyedia layanan mesin
pencarian (yang notabene bahkan
bukan sebagai pihak yang memiliki
content dalam hal ini), dituntut untuk
menghapus seluruh link hasil mesin
pencarian yang berisi pemberitaan
yang
berkaitan
dengan
pihak
penuntut. Keterangan lebih lanjut
juga bisa dibaca disini.
Jadi, seberapa terkenal anda di
dunia maya ?

PPI Irlandia & IIA

Berpartisipasi dalam acara parade
budaya St patrick's day di Bray, Co.
Wicklow, Ireland. Dihadiri pula oleh Bapak
Adam (Wakil Dubes RI di KBRI London) dan
Mas Donny (Fungsi Pensosbud KBRI
London)

4
18

4

Buletin PPI Irlandia | INDORISH

GAMBAR BESAR
WONDERFUL
ADA
DI SAMPING!

INDONESIA

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
By: Nala Putriadipiscing
B. & Valiantelit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim
veniam,
quis
nostrud
exercitation
ullamco
laboris
nisi ut
CULINARY - PEMPEK
aliquip ex ea commodo consequat.
Pempek or Empek-empek is a typical
Duis
aute irure dolor in reprehenderit
food of Palembang, one of city in
in voluptate velit esse cillum dolore
Sumatra, Indonesia. This food is made
eu
fugiat
pariatur.
Excepteur
sint
of fish
andnulla
sago.
Normally,
the fish that
occaecat
cupidatat
non
proident,
is used to make the authentic Pempek
sunt
in culpa
qui Mackerel
officia deserunt
is mashed
mackerel.
has
mollit
anim id
est laborum.”
great flavor
compared
to other type of
fish for this cuisine. However, many
other ut
types
if fish are also
used
now. iste
“Sed
perspiciatis
unde
omnis
For instance,
snakehead
is used to
natus
error
sit fish
voluptatem
accommodate
Pempek
lover
that has
accusantium
doloremque
allergy
to
sea
fish.
laudantium, totam rem aperiam,
Pempek ipsa
is served
along
eaque
quae
ab with
illo blackinventore
brownish
colored
sauce
that
is
veritatis et quasi architecto called
beatae
as cuka
or cuko.
Cuko
is made ofNemo
vitae
dicta
sunt
explicabo.
boiledipsam
watervoluptatem
that is added
by brown
enim
quia
voluptas
sugar,
crushed
red
chili,
garlic,
and sed
sit aspernatur aut odit aut fugit,
salt. Pempek should be eaten with
quia consequuntur magni dolores
cuko, more preferably in the spicy
eos
ratione
voluptatem
sequi
form. qui
The more
spice
cuko is, the more
nesciunt.
Neque
porro
quisquam
est,
it helps adding the appetite of
qui
dolorem
ipsum
quia
sit amet,
consumer.
Sweet
cuko
is dolor
also available
consectetur,
adipisci
velit,
sed
quia
for those who do not like spicy.
non numquam eius modi tempora
History of pempek
incidunt ut labore et dolore magnam
Pempek has
been existed
in
aliquam
quaerat
voluptatem.
Ut
Palembang
since
Chinese
immigrants
enim ad minima veniam, quis nostrum
came to Palembang, around 16th
exercitationem
ullam
corporis
century during the reign of Sultan
suscipit
laboriosam, nisi ut aliquid ex
Badaruddin II in Palembang
ea
commodi
consequatur?
Quis
Darussalam
Kingdom.
During his reign,
autem
vel
eum
iure
reprehenderit
pempek is called as kelesan. Kelesanqui
is
in
ea voluptate
esse
quam
traditional
food invelit
Rumah
Limas
thatnihil
molestiae
has certainconsequatur,
characteristics vel
andillum
uses. qui
It
was named
as kelesan
the
dolorem
eum
fugiat because
quo voluptas
food could
last very long.
nulla
pariatur?”
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Initially, pempek was made by
Palembangnese. It was recorded that
pempek started to be sold in 1916 by
Chinese-Indonesian who sold kelesan
“Sed
ut perspiciatis
omnis
iste
by walking
from villageunde
to village.
They
sold kelesan mostly in keraton area,
natuserrorsitvoluptatemaccusantium
which
is now Masjid
Agung and
Masjid
doloremque
laudantium,
totam
rem
Lama
Palembang.
Kelesan
began
aperiam, eaque ipsa quae abto illo
be
commercialized
during
inventore
veritatis et
quasiNetherland
architecto
colonization period. At that time, the
beatae vitae dicta sunt explicabo.
Chinese ruled trade sector, including
Nemo
enim ipsam voluptatem quia
the trade of kelesan. One version said
voluptas
sit aspernatur
odit aut
that because
the sellers ofaut
kelesan
fugit,
sed
quia
consequuntur
magni
were Chinese, the customer called
dolores
eos qui ratione
them “Pek..Apek”
(meaningvoluptatem
the old
sequi
nesciunt.
Neque
porro
man in Chinese).
This was
then slowly
changed to est,
Pempek.
quisquam
qui However,
dolorem ipsum
another
version
history said
that the
quia dolor
sitofamet,
consectetur,
sellers
of
kelesan
was
called
as
Empek.
adipisci velit, sed quia non numquam
The
alwaysincidunt
called “Pek,
eiuscustomers
modi tempora
ut labore
Empek” whenever they bought the
et dolore magnam aliquam quaerat
food, thus it was where Pempek name
voluptatem.
Ut enim ad minima
came from.

veniam, quis nostrum exercitationem
Types
Pempek suscipit laboriosam,
ullam ofcorporis
nisi ut Kapal
aliquid
ex is the
ea most
commodi
Pempek
Selam
consequatur?
Quis autem
vel eum
popular
type of pempek.
The shape
is
made
by imitating the
of old
iure reprehenderit
quishape
in ea voluptate
submarine.
type of nihil
pempek
velit esse Thisquam
molestiae
contains
one
boiled
egg
inside the
consequatur.
dough. It is also called as pempek telok
besak.

Pempek Lenjer has long and cylinder
shape. From this long size, it will be cut
into several smaller parts. There is even
a folksong created to describe this type
of pempek. Some lyrics of the song are:
pempek lenjer, pempek lenjer, makan
sikok pacak kelenger.
Pempek Pistel has the same recipe with
Pempek Lenjer, but the shape is like
small egg. The difference lies on the top
surface of pempek. It has pistel pattern
on it. The filling of this type of pempek is
shredded young papaya cooked with
coconut milk. In Palembang, this
pempek is also known as Pempek
Kates. Kates is the local language of
papaya.

Pempek Adaan has round shape and
has different recipe and cooking method
with other types of pempek. It is made by
frying instead of boiling first like the other
types. The idea of Pempek Adaan came
from the leftover of Pempek Lenjer’s
ingredients.
Pempek Keriting is also called as Pempek
Kerupuk. It is made using specific
equipment called pirikan by
Palembangnese. Due to the hard
process of making this pempek, some
people use meat chopper to make the
shape or curly strand.
Pempek Kulit is made of the dough of fish
skin. This dough can only be used to
make pempek kulit and not other type of
pempek. Similar with Adaan, Pempek
Kulit does not undergo boiling process.
The skin dough that has been formed
into round and flat shape is then put in
the frying pan with boiling oil.

TRADITIONAL MUSIC INSTRUMENT
Gordang Sambilan is one of traditional
ensemble music from Mandailing ethnic.
The words ‘Gordang’ refers to the drum
and ‘Sambilan’ means number nine.
Gordang Sambilan consists of nine drums
with each of them has a different length
and diameter that generates unique
tones. Gordang Sambilan is used to be
played by six people and has different
tone representations with the two lowest
tones 1, 2ipsum
refers to dolor
'taba-taba',
tone 3
“Lorem
sit the
amet,
means as 'tepe-tepe', 4 as 'kudongconsectetur adipiscing elit, sed do
kudong', 5 as 'kudong-kudong nabalik', 6
eiusmod
tempor
incididunt
ut labore
as 'pasilion',
and 7,8,9
as 'jangat'.
In the
etpast,
dolore
magna
aliqua.
Ut
enim
Gordang Sambilan was only ad
minim
veniam,
performed
in a sacredquis
event. nostrud
By the
exercitation
laboris
nisi ut
time of socialullamco
and cultural
development,
Gordang
Sambilan
is also consequat.
used to be
aliquip
ex ea
commodo
performed
in adolor
wedding
event,
Duis
aute irure
in reprehenderit
ceremony,
feastdolore
day. As
inreception
voluptate
velit esseand
cillum
one
of
Indonesia
cultural
heritage,
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
Gordang Sambilan
hasnon
beenproident,
played in
occaecat
cupidatat
the Presidential Palace of Indonesia

PLUS SATU ARTIKEL
TAMBAHAN

sunt in culpa qui officia deserunt
Source
mollit anim id est laborum.”
http://catatanpringadi.com/pempek-palembang-sejarah-dan-jenis-jenis-pempek/
https://faktualnews.co/2018/08/25/asal-mula-sejarah-pempek-palembang/95843/
http://pempekcekma.com
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GAMBAR BESAR
EKSPLORASI BAHASA, PERPECAHAN
BANGSA DAN LITERASI ADA DI SAMPING!
Oleh: Isral Naska (University College Cork)

Dalam sudut pandang relasi antara
bahasa dan kekuasaan, apa yang
terjadi di Indonesia belakangan ini
adalah eksplorasi bahasa untuk
mempertahankan dan memperoleh
kekuasaan politis. Hal ini sejalan
dengan teori yang dikemukakan oleh
Norman Fairclough, bahwa bahasa
adalah salah satu modal untuk
memperoleh kekuasaan (power).
Implementasi eksplorasi bahasa untuk
tujuan ini dapat dilihat dari diksi yang
digunakan oleh para politisi dan
pemanfaatan media konvensional.
Belakangan ini, media sosial turut
menjadi tempat dimana eksplorasi
bahasa dilakukan untuk menjatuhkan
memperkuat posisi dan menjatuhkan
pihak lawan.
Dalam upaya eksplorasi bahasa untuk
tujuan kekuasaan ini, para politisi
betul-betul memanfaatkan panggungpanggung talk show untuk tujuantujuan politik praktis. Pada tempat ini
kata-kata ditata sedemikian rupa tidak
hanya untuk mengungkapkan ide, tapi
juga untuk menjatuhkan pihak lawan
dalam rangka menjaga elektabilitas.
Salah satu kata yang paling sering
digunakan akhir-akhir ini adalah
“bohong” dan “hoax”.

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim
veniam,
quis
nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip
ex ea commodo
consequat.
Ketika seorang
politis menuding
Duis
aute
irure
dolor
in
reprehenderit
kompetitornya dengan ungkapan
in
voluptate
velit
esse
cillum dolore
“Anda
bohong!”
atau
“Anda
eu
fugiat
nulla
pariatur.
Excepteur
penyebar hoax”, maka tudingan itu sint
bisa jadi bukanlah
sebuah
kesimpulan
occaecat
cupidatat
non
proident,
yang
dapat
dipertanggungjawabkan,
sunt in culpa qui officia deserunt
melainkan
dari strategi politik.
mollit
animbagian
id est laborum.”
“Sed ut perspiciatis unde omnis iste
Selain diksi para politisi di atas, media
natus
masa turuterror
terbawa sit
dalamvoluptatem
upaya
accusantium
doloremque
untuk merebut atau mempertahankan
laudantium,
totam rem
aperiam,
kekuasaan. Prinsip-prinsip
yang
eaque
ipsa
quae
ab illotentang
inventore
dijabarkan
oleh
Fairclough
veritatis
et quasi
architecto
beatae
bagaimana
eksplorasi
bahasa untuk
tujuan dicta
kekuasaan
media masa
vitae
suntlewat
explicabo.
Nemo
tampaknya
dijalankan
dengan
sangat
enim ipsam voluptatem quia voluptas
baik.
Faircloughaut
menyatakan
bahwa
sit
aspernatur
odit aut fugit,
sed
efektifitas
pemanfaatan
media
untuk
quia consequuntur magni dolores
kepentingan kekuasaan sangat
eos qui ratione voluptatem sequi
tergantung pada bagaimana aktifitas
nesciunt.
Neque
porro quisquam
est,
pemberitaan
dijalankan.
Karena efek
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor sit amet,
yang
dihasilkan
media
bersifat
consectetur,
adipisci
velit,
kumulatif, maka pemberitaansed
yangquia
non
ditatanumquam
sedemikianeius
rupa modi
harus tempora
incidunt
laboreberkelanjutan
et dolore magnam
dilakukanutsecara
(repetitive)quaerat
dengan harapan
dapat Ut
aliquam
voluptatem.
membentuk
opini
para
pembaca
enim ad minima veniam, quis nostrum
tentang suatu hal. Hal
ini dapatcorporis
terjadi
exercitationem
ullam
karena masyarakat
suscipit
laboriosam,mengandalkan
nisi ut aliquid ex
media untuk memperoleh informasi.
ea commodi consequatur? Quis
Oleh karena itulah banyak pakar
autem
vel eum iure reprehenderit qui
mengatakan bahwa menguasai
in
ea voluptate
velit kekuasaan.
esse quam nihil
media
berarti memiliki
molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas
nulla pariatur?”

Buletin PPI Irlandia | INDORISH

21

GAMBAR BESAR LAGI
ADA DI SAMPING!

Sebagai akibat dari pemanfaatan
media, kita dapat menyaksikan
kontroversi hebat di Indonesia. Banyak
pihak menyatakan, bahkan dari
“Sed
ut perspiciatis
unde bahwa
omnis iste
kalangan
wartawan sendiri,
sebagian media masa di Indonesia
natuserrorsitvoluptatemaccusantium
telah
dieksploitasi
untuk kepentingan
doloremque
laudantium,
totam rem
kekuasaan.
Sebagian
media
aperiam, eaque ipsa
quae ab illo
konvensional
dituding
menghadirkan
inventore veritatis
et quasi
architecto
gaya pemberitaan dengan gaya
beatae vitae dicta sunt explicabo.
bahasa yang bertujuan
Nemo
enim ipsam voluptatem quia
melanggengkan kekuasaan.
voluptas
aspernatur
aut odit aut
Sementarasitsebagian
lain dianggap
fugit,
sed
quia
consequuntur
magni
selalu menyerang kekuasaan tanpa
dolores
eosjelas.
qui Kita
ratione
voluptatem
dasar yang
mendengar
sequi
nesciunt.
Neque gaya
porro
banyaknya
keluhan terhadap
pemberitaanest,
sebagian
media masa
quisquam
qui dolorem
ipsum
yang
sebelah,
quia dianggap
dolor sit berat
amet,
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Orang-orang dapat dengan mudah
berdiskusi menggunakan berbagai diksi
yang seringkali didukung oleh meme
untuk mengimbangi pemberitaan di
media konvensional. Hashtag-hashtag
dengan pilihan kata yang padat dan
menarik dapat dimunculkan dan
dipopulerkan. Beberapa hashtag
bahkan tidak hanya menjadi trending
di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.
Media sosial juga telah menjadi wadah
yang sempurna untuk popularitas
individu-individu yang memiliki
kemampuan narasi yang menarik baik
secara tertulis maupun secara lisan,
baik dari pihak berkuasa maupun pihak
oposisi.

Diskursus politik yang terjadi di Indonesia
cenderung degradative alih-alih bersifat
konstruktif. Kita tidak dapat menolak
fakta, bahwa eksplorasi yang tidak bijak
terhadap bahasa lewat penggunaan
diksi-diksi tertentu telah membuat
sebagian masyarakat terpolarisasi.
Kekerasan-kekerasan verbal dalam
bentuk makian yang dilakukan antar
pendukung capres adalah hal yang
lumrah kita saksikan hari ini. Beberapa
bertransformasi menjadi kekerasan fisik
yang jelas-jelas melanggar hukum. Paling
menyedihkan melihat polarisasi itu juga
berimbas pada urusan-urusan yang tidak
seharusnya terkena dampak politik
seperti urusan kuburan dan jenazah.
Agak susah untuk tidak mengakui,
bahwa apa yang terjadi telah
menyebabkan bangsa Indonesia
mengalami gejala-gejala perpecahan
bangsa.
Salah satu faktor kenapa situasi menjadi
seburuk itu adalah, rendahnya tingkat
literasi bangsa Indonesia. Program for
International Student Assessment (PISA)
menempatkan Indonesia pada ranking
64 dari 72 negara. Sedangkan website
World Most Literate Nations
memposisikan Indonesia pada ranking 60
dari 61 negara. Rendahnya literasi
tersebut, membuat sebagian
masyarakat memiliki kemampuan
terbatas untuk mencerna lebih dalam
berbagai informasi dan ekspresi yang
sering dilontarkan
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PLUS SATU ARTIKEL
TAMBAHAN

sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.”
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Sebagai pihak yang dianggap memiliki
tingkat literasi yang lebih baik,
mahasiswa Indonesia di luar negeri
hendaknya juga mencurahkan
perhatian mendalam untuk
meningkatkan kualitas literasi bangsa
Indonesia. Even-even politik dimana
eksplorasi bahasa dilakukan secara
serampangan dan dapat berdampak
negatif akan selalu dihadapi oleh
masyarakat, baik dalam skala lokal
dalam bentuk Pilkada maupun dalam
skala nasional dalam bentuk Pileg dan
Pilpres. Artinya dengan peningkatan
literasi, kita tengah berupaya untuk
mencerdaskan bangsa sehingga
potensi perpecahan dapat ditekan
sekecil mungkin.

Secara organisasi, mungkin PPI Irlandia
dapat melakukan kegiatan berkala
berupa workshop atau pelatihan
tentang hal ini. Mungkin semua kita
sepakat bahwa literasi bangsa adalah
masalah mendasar yang perlu dicarikan
jalan keluar, namun tidak semua kita
memiliki ide bagaimana peningkatan
literasi itu dilakukan ketika kita telah
kembali ke Indonesia. Workshop atau
pelatihan tersebut dapat menjadi
sumber inspirasi kepada kita tentang
bagaimana hal tersebut akan kita
lakukan nantinya.

PRISMA
A Probe and Criticism on Scientific Papers

PRISMA 2 telah selesai dilaksanakan di NUI
Galway pada hari Minggu 24 Februari 2019.
Pembicara pada mini seminar kali ini adalah
Heru Maulana dari University College Cork
dengan topik “Aplikasi Stokhastik dalam
Kehidupan” dan 2 pembicara lainnya
merupakan tuan rumah (NUI Galway) yakni
Febri Marsa dengan topik “Di atas Langit
ada Langit, Di atas Genetik Masih ada …”
dan Andi Egon dengan “Penerapan
Teknologi Ramah Lingkungan dan Daur
Ulang untuk Proteksi Pantai, Contoh Kasus
Pantai Pangandaran”.
Pada kegiatan ini turut hadir Dr. Andrew
Flaus dari perwakilan International Office NUI
Galway. Dalam sambutannya Andrew
sangat mengapresiasi kegiatan PPI Irlandia
terutama di NUI Galway, dan berjanji ke
depan akan terus menjalin komunikasi dan
hubungan intensif dengan PPI Irlandia.
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DETIK-DETIK PEMILU
2019
Oleh: Masao Sinulingga
Ketua PPLN London

Memasuki tahun 2019 membawa kita
seluruh warga negara Indonesia
semakin dekat pada Pesta Demokarasi
PEMILU Legislatif, Presiden dan Wakil
Presiden serentak pertama ini.
Pada hari Sabtu, 13 April 2019
merupakan hari yang ditetapkan oleh
panitia pemilihan luar negeri
perwakilan London sebagai hari
pemungutan suara untuk warga
negara Indonesia yang berada di
Kerajaan Inggris Raya dan Republik
Irlandia. Pada hari ini seluruh warga
negara Indonesia dapat mendatangi
tempat pemungutan suara luar negeri
yang berada di London.
Pemilu diselenggarakan serentak di luar
negeri yaitu
1. Pemilu Anggota DPR Dapil DKI
II(Jakarta Pusat, Jakarta Selatan
dan Luar Negeri)

Untuk mengenal calon legislatif pada
PEMILU 2019 dapat melihat langsung
melalui situs KPU/ tautan ini
https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/p
encalonan/daftar-calon/dct dan dalam
mengenal pencalonan pemilihaan
Presiden pada tautan ini
https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019.
Dalam hal tahapan pendataan calon
pemilih, panitia pemilihan luar negeri
perwakilan London pada bulan
Desember 2018 telah menetapkan
daftar pemilih tetap (DPT). Lalu diikuti
dengan tahapan pendataan daftar
pemilih tambahan(DPTb) dan daftar
pemilih khusus(DPK ) untuk warga negara
Indonesia yang tidak terdaftar pada DPT
dan DPTb. Pada tahapan
penyelenggara PEMILU 2019 ini panitia
pemilihan luar negeri perwakilan London
dalam bulan maret ini membentuk
kelompok penyelenggara pemungutan
suara luar negeri(KPPSLN)
Hari pemungutan suara di wilayah
Kerajaan Inggris Raya dan Republik
Irlandia adalah Sabtu 13 April 2019 dan
hari penghitungan suara Rabu 17 April
2019. Warga negara Indonesia dalam
memberikan hak suaranya diharapkan
memberikan suara dengan
Cara Mencoblos yang Benar

2. Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden
Metode pemungutan suara di wilayah
Kerajaan Inggris Raya dan Republik
Irlandia yaitu pemungutan suara di
TPSLN dan Pos.
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1) Pastikan Surat Suara yang diterima
telah ditandatangani oleh Ketua
KPPSLN.
2) Buka Surat Suara lebar-lebar,
letakkan diatas alas coblos.
3) Coblos surat suara dengan alat
coblos yang disediakan (paku),
tidak boleh dengan cara
merobek/mengambil bagian dari
surat suara atau menggunakan
rokok atau memberikan
catatan/tanda.

4) Untuk Surat Suara Pilpres,
dilakukan dengan cara
mencoblos 1 (satu) kali pada
nomor, nama, foto Pasangan
Calon, atau tanda gambar
Partai Politik pengusul dalam
satu kotak.

Memasuki PEMILU serentak ini yang
merupakan pesta demokrasi ini Panitia
Pemilihan Luar Negeri(PPLN) London
mengajak seluruh warga negara
Indonesia di Kerajaan Inggris Raya dan
Republik Irlandia berpesta dengan
tujuan untuk Indonesia yang lebih baik.

5) Untuk Surat Suara Pemilu
anggota DPR, dilakukan dengan
cara mencoblos 1 (satu) kali
pada nomor, atau tanda
gambar Partai Politik, dan/atau
nama calon dalam Partai Politik
yang sama.
6) Lipat Kembali Surat Suara seperti
semula sehingga tanda tangan
Ketua KPPSLN terlihat dan tanda
coblos tidak terlihat.
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