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PENANAMAN BUDAYA ANTI KEKERASAN SEJAK DINI
MELALUI KEARIFAN LOKAL PERMAINAN TRADISIONAL
PADA PENDIDIKAN ANAK

Kondisi kekinian, dampak negatif
menyangkut teknologi infomasi, baik
televisi, internet, maupun game online
dan game offline pada karakter anak,
maka diperlukan pembentukan karakter
anak dengan memanfaatkan potensi
kearifan lokal daerah melalui permainan
tradisional.
Indonesia sebagai negara majemuk, yaitu multi etnis, ras dan agama dengan
beragam kebudayaan yang mengandung warisan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya akan
wawasan dan bernilai estetika tinggi. Kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia
ini perlu untuk dilestarikan dan diinternalisasi pada generasi muda, agar generasi
muda lebih mengenal dan mencintai kebudayaan dan produk lokal dari dalam negeri.
Warisan budaya ini termasuk dalam permainan tradisional untuk anak yang berbasis
pada potensi kearifan lokal yang didalamnya terkandung nilai-nilai karakter anak.
Dalam permainan tradisional yang dimainkan oleh anak secara tidak langsung akan
menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kebersamaan anak pada masa proses
tumbuh kembang anak. Potensi kearifan lokal ini seyogyanya diadopsi dalam pendidikan
yang merupakan suatu aspek penting yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan
manusia. Aktivitas pendidikan yang digeluti memiliki kontribusi yang sangat besar
dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu
mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, proses pendidikan merupakan salah
satu upaya yang dilakukan manusia dalam membentuk pribadi yang berkompeten dan
memilki daya saing secara global sesuai dengan fungsi tujuan pendidikan nasional
yang diamanatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Penelitian ini berangkat dari fenomena, antara lain; pertama, banyaknya

kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kasus
kekerasan ini menurut data KPAI mengalami tren
peningkatan tahun 2010-2014; kedua, dampak
teknologi dan media informasi, yaitu permainan
modern, seperti game elektronik dan online,
tayangan televisi bernuansa kekerasan dan
pornografi; ketiga, kurangnya penanaman afeksi
yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, seperti
empati, semangat kebersamaan dan persatuan,
menipisnya rasa nasionalisme.
Pemerintah sebagai pemangku kewajiban
dituntut dalam tiga bentuk, yaitu ; penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan. Masing-masing
ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara
mengandung unsur kewajiban untuk bertindak
(obligation to conduct), yaitu mensyaratkan negara
untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk
melaksanakan pemenuhan suatu hak anak; dan
kewajiban untuk berdampak (obligation of result)
mengharuskan negara untuk mencapai sasaran
tertentu guna memenuhi standar substantif yang
terukur. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini,
menyangkut kasus kekerasan anak (fenomena
yang ada) hak anak, serta kewajiban negara, maka
kewajiban untuk bertindak, yaitu mensyaratkan
negara untuk memenuhi hak anak, seperti
anak berhak mendapatkan pembimbingan
dalam tumbuh-kembang dan proses belajarnya,
menerima nilai dan norma budaya lokal serta
melakukan permainan dari warisan budaya lokal
dalam kesehariannya sesuai dengan usianya.
Sedangkan kewajiban untuk berdampak, yaitu
mengharuskan negara untuk membentuk karakter
positif anak, sehingga meminimalkan kasus
kekerasan terhadap anak. Untuk meminimalkan
kasus kekerasan terhadap anak diperlukan
pencegahan konflik kekerasan yang secara tidak
langsung merupakan amanah UU No.7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS).
Dalam meminimalkan kasus kekerasan terhadap
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anak, tindakan pencegahan yang dilakukan adalah
pembentukan karakter positif yang bertujuan agar
anak mempunyai budaya anti kekerasan melalui
permainan tradisional yang akan ditanamkan nilai
dan norma termasuk kearifan lokal.
Fakta di lapangan menunjukan untuk
menginternalisasi budaya anti kekerasan, peran
guru melakukan proses sosialisasi kepada orang tua
untuk melakukan prevensi mengenai pencegahan
kekerasan, serta melakukan pendekatan dalam
menumbuhkan budaya anti kekerasan dengan
cara melakukan kegiatan bermain, karena bermain
sangat diminati oleh anak. Ditegaskan kembali
bahwa cara lain yang dilakukan oleh pendidik
dalam menginternalisasikan budaya anti kekerasan
yaitu mengembangkan buku teks dari kelas 1
sampai kelas 6 tentang permainan tradisional
untuk mengenalkan budaya lokal.
Dengan demikian, permainan tradisional
sangat tepat sebagai media dalam mengenalkan
budaya anti kekerasan terhadap anak. Tetapi
peran pendidik tidak hanya sekedar mengajar
atau transfer pengetahuan untuk mengenalkan
budaya anti kekerasan kepada anak. Pendidik harus
mampu menginternalisasi permainan tradisional
ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak
memiliki kebiasaan dan tertarik dalam memainkan
permainan tradisional. Cara yang efektif untuk
menginternalisasi permainan tradisional untuk
mengenalkan budaya anti kekerasan terhadap
anak dapat dilakukan dengan cara mengelaborasi
permainan tradisional pada saat pembelajaran,
karena anak lebih senang belajar sambil bermain
dan anak akan memaknai permainan tradisional
untuk berinteraksi pada kehidupan sehari-hari,
sehingga akan muncul kebiasaan berkelompok,
saling bertoleransi dan berkerjasama, hal ini untuk
menunjukan bahwa permainan tradisional dapat
mentransformasi konflik sebagai pemenuhan hakhak anak secara universal.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PEMENUHAN
HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(KETERSEDIAAN GURU PEMBIMBING KHUSUS)

Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas
pendidikan berlaku bagi semua anak Indonesia
tanpa diskriminasi (equality dan non-dicrimination),
termasuk bagi anak-anak yang menyandang cacat
fisik dan/atau mental serta anak yang memerlukan
pelayanan
k h u s u s
diberikan
ke s e m p a t a n
yang sama dan
aksesbilitas
u n t u k
memperoleh
pendidikan.
Anak-anak
tersebut
dikenal dengan sebutan “Anak Berkebutuhan
Khusus” (ABK) yang dalam pemenuhan hak
atas pendidikannya harus diberikan pelayanan
secara khusus pula. Prinsip Hak Asasi Manusia
equality dan non-dicrimination dalam pemenuhan
hak pendidikan bagi ABK diimplementasikan
melalui pendidikan inklusif yang memberikan
hak yang sama bagi Anak Berkebutuhan Khusus
untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Dengan kata lain dalam proses perlindungannya
diperlukan suatu perlakukan khusus sesuai
dengan kekhususan dan kebutuhan hak anak itu
sendiri, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang yang
termasuk kelompok masyarakat yang rentan
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan

lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Program
pendidikan inklusif di Indonesia dimulai sejak
tahun 2003 dengan istilah pendidikan terpadu, hal
tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang
memberikan
j a m i n a n
kepada anak
berkebutuhan
khusus untuk
memperoleh
l a y a n a n
pendidikan
yang bermutu.
Dalam Pasal
51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan
bahwa anak penyandang disabilitas diberikan
kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
Permendiknas No. 70 Tahun 2009 mendefinisikan
pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan
pendidikan yang memberikan kesempatan
kepada semua peserta didik yang memiliki
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/
atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan
dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan
secara bersama-sama dengan peserta didik pada
umumnya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa
dengan pendidikan inklusif ABK dapat bersekolah
di sekolah reguler/biasa dan berinteraksi dengan
siswa-siswa normal lainnya.
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KESETARAAN GENDER DI SEKTOR KERJA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK SIPIL
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Kesetaraan gender secara umum bahwa
pemikiran orang akan terarah pada kaum
perempuan, hal ini dimaklumi karena perempuan
relatif rentan menjadi korban dari kebijakan
maupun perlakuan yang tidak responsif gender.
Fenomena yang berkembang di masyarakat bahwa
perempuan selayaknya bekerja di rumah saja
untuk memasak dan mengurus keperluan keluarga
dan perempuan tidak pantas menjadi pimpinan
dalam unit kerja atau organisasi.
Pengaturan kesetaraan gender di bidang
ketenaga kerjaan secara internasional di atur dalam
Konvensi ILO No. 100 Tahun 1950 tentang Upah
yang Adil, Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang
Diskriminasi dan Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000
tentang Perlindungan Persalinan dan Konvensi ILO
No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja yang memiliki
tanggungjawab keluarga. Upaya Indonesia dalam
kesetaraan gender merujuk sejumlah aturan
perundangan yaitu: UU No. 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
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UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik, dan untuk aturan pelaksanaan CEDAW,
pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.
9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah
Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi
Ketenagakerjaan Internasional yang diadopsi pada
Sidang Organisasi Ketenagakerjaan. Peraturan
perundangan ketenagakerjaan di Indonesia telah
diperbarui dengan diterbitkan UU No. 13 Tahun
2003. Negara, dalam hal ini direpresentasikan oleh
pemerintah dan masyarakat, harus mengambil
peran aktif untuk mewujudkan kesetaraan
gender bagi tiap-tiap warga negaranya, termasuk
perempuan, oleh karena itu menjadi penting
dan perlu untuk dilakukan penelitian tentang
kesetaraan gender di sektor kerja ditinjau dari
perspektif hak sipil khususnya bagi perempuan.

SOSIALISASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM DIKABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT “PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Kegiatan
sosialisasi hasil
penelitian dan
pengembangan
HAM di Kabupaten/
K o t a . Tu j u a n n y a
adalah agar hasilhasil Litbang dapat
dimanfaatkan sebagai
bahan/data dukung
dalam menyusun peraturan perundang-undangan
maupun kebijakan yang akan dibuat oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah serta
membangun pemahaman dan pengetahuan
aparatur pemerintahan serta masyarakat terhadap
isu-isu HAM yang berkembang di masyarakat dan
juga ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait. Kegiatan ini bersifat koordinasi antara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Balitbang
Hukum dan HAM, dengan narasumber berasal dari
Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Timur dan Badan Litbang Hukum dan
HAM. Berdasarkan materi yang disampaikan
narasumber, dapat diintisarikan bahwa UU SPPA
memberikan perlindungan khusus bagi anakanak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
yang berdasarkan UU ini disebut dengan anak
yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kategori
ABH terdiri dari anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari
perlindungan yang diberikan kepada tiga kategori
ABH tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Timur sudah membentuk peraturan
daerah tentang perlindungan kepada anak

korban khususnya
bagi korban
kekerasan tindak
pidana perdagangan
orang (Perda. Kab.
Lombok Timur No.
9 Ta h u n 2 0 1 3 ) .
Selain itu, UU SPPA
sudah menegaskan
kewajiban bagi
aparat penegak hukum menerapkan pendekatan
Restorative Justice pada sistem peradilan pidana
anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
mekanisme diversi yang diperkenalkan dalam
UU SPPA adalah sebuah mekanisme baru yang
diharapkan dapat mewujudkan keadilan restoratif
bagi semua pihak (korban, pelaku serta masyarakat)
dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan
oleh seorang anak.
Hal-hal penting yang diperoleh dari kegiatan
ini sebagai bahan pemikiran untuk peningkatan
upaya penerapan UU SPPA: Peningkatan
pemahaman bagi masyarakat tentang konsep
restorative justice dan diversi sebagai mekanisme
penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.
Oleh karenanya sosialisasi dan diskusi dengan
tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan
masyarakat juga perlu dilakukan untuk membangun
pemahaman yang lebih baik di masyarakat;
Pemerintah (Pusat dan Daerah) perlu melakukan
upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus
dalam perbuatan melanggar hukum; perlu segera
dibentuk lembaga untuk mendukung implementasi
UU SPPA seperti Balai Pemasyarakatan, lembaga
penahanan anak sementara, lembaga pembinaan
khusus anak, maupun lembaga sosial.
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HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
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Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum memberi peluang terhadap
perlindungan hak warga negara yang sedang
menjalani proses hukum. Tujuan bantuan hukum
yang tercantum dalam pasal 3 UU tersebut
adalah mewujudkan akses kepada keadilan
bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan
peradilan yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabel). Bantuan
hukum tidak semata memberikan jasa hukum bagi
masyarakat, tetapi sekaligus diharapkan mampu
mendorong perbaikan sistem peradilan. Layanan
bantuan hukum tentu harus bisa diakses oleh
masyarakat yang membutuhkan. Kemudahan
akses juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan
masyarakat terhadap sistem bantuan hukum.
Di daerah yang menjadi lokasi penelitian,
masih ditemukan adanya klien OBH yang mengaku
bahwa mereka tidak didampingi pengacara ketika
mereka menjalani proses hukum di kepolisian dan
kejaksaan. Sebagian dari mereka mengaku tidak
ditawarkan penasehat hukum ketika menjalani
proses hukum di kepolisian dan kejaksaan.
Sebagian masyarakatpun berpendapat bahwa
penggunaan penasihat hukum malah akan
menimbulkan beban tambahan, khususnya biaya
untuk membayar penasihat hukum. Sebagian
besar informan dari klien OBH yang diwawancarai
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mengaku mereka mendapatkan pendampingan
bantuan hukum ketika kasus mereka sudah
sampai di pengadilan. Kondisi yang ditemukan
dalam penelitian menunjukkan masih adanya
pelanggaran hak-hak masyarakat miskin ketika
berhadapan dengan proses hukum. Hal lain
yang juga harus mendapatkan perhatian adalah
keterkaitan erat antara ketersediaan bantuan
hukum dengan penegakan, perlindungan HAM
dalam proses hukum.
Seiring dengan proses penegakan hukum
berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia,
yang meliputi penyidikan, penuntutan, peradilan,
dan pemasyarakatan, maka tidak dapat dilepaskan
dengan upaya penegakan HAM, sebagaimana yang
diundangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
Proses hukum di negara kita masih sangat
rentan dengan penyalahgunaan kewenangan.
KUHAP mewajibkan pejabat pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan menunjuk
penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.
Dalam prakteknya, hak ini dihilangkan dengan
modus Tersangka/Terdakwa menandatangani Surat
Penyataan dan Berita Acara Kesediaan Diperiksa
Tanpa Didampingi Pengacara. Dan umumnya
Tersangka/Terdakwa menandatanganinya dengan
berbagai alasan, yaitu: 1) Dipaksa dan/atau disiksa
untuk menandatangani; 2) Dijanjikan kasusnya
akan cepat selesai atau akan dilepaskan, dan
3) Dimanipulasi bahwa penggunaan penasihat
hukum akan mengeluarkan biaya yang besar.
Pelanggaran bantuan hukum terjadi pula
dengan pembatasan akses berkomunikasi dan
berkonsultasi antara Tersangka/Terdakwa dengan
penasehat hukumnya.

ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DIASPORA
INDONESIA (STUDI TENTANG OVERSEAS CITIZENSHIP OF INDIA (OCI)
Globalisasi selalu berkaitan erat dengan
migrasi internasional yaitu perpindahan
penduduk dari suatu negara ke negara lain
yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor
pendorong, dalam konteks globalisasi sekarang
ini migrasi tersebut bermotifkan sukarela untuk
mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi
atau memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Migrasi dan pembangunan merupakan
dua hal yang saling
bergantung dan
m e m p e n ga r u h i
satu sama lain.
D a l a m ko nte ks
migrasi dilintas
internasional
b a h w a
p e r ke m b a n g a n
n e g a r a
dipengaruhi oleh
orang atau warganegara yang berpindah dari
negara asal ke negara lain, terutama negara
maju dengan tujuan untuk tinggal, studi, atau
bahkan bekerja dan menghasilkan pendapatan
yang kemudian dapat berguna bagi keluarga dan
kerabat dalam bentuk devisa di negara asalnya.
Hal tersebut kemudian mendorong kesadaran di
berbagai negara, terutama di negara berkembang
mengenai pentingnya populasi diaspora dalam
upaya mengoptimalkan peran dan potensi
yang dimiiki diasporanya untuk pembangunan
perekonomian negara.
Di Indonesia sendiri, tidak sedikit warga
negaranya yang melakukan migrasi dengan
berbagai alasan. Diaspora Indonesia, merupakan

sebutan bagi mereka yang tinggal di luar wilayah
Indonesia baik yang masih berstatus sebagai
Warga Negara Indonesia (WNI) maupun yang
sudah melepaskan status kewarganegaraannya dan
berganti menjadi warga negara dimana ia tinggal
(Eks-WNI) serta keturunannya.
Diaspora Indonesia yang dinilai sebagai aset
bangsa, memiliki potensi yang cukup besar untuk
dapat dirangkul dan diajak untuk berkolaborasi
guna membangun
bangsa dan negara
Indonesia dari
berbagai bidang
kehidupan,
baik dalam
pembangunan
p e re ko n o m i a n
negara misalnya
melalui aktivitas
remitansi yang
mampu memberikan sumbangsih terhadap
kas devisa negara dengan nominal yang tidak
kecil. Bukan hanya itu saja, berbagai sektor
lainpun dapat juga dioptimalkan. Diaspora dapat
berperan sebagai salah satu non-state actors
dalam hubungan internasional dan sebagai agent
of change di tanah airnya. Salah satu bentuk
pemanfaatan diaspora yang pernah dilakukan
pemerintah Indonesia adalah melalui pelibatan
diaspora dalam ajang promosi Indonesia di luar
negeri. Pemerintah Indonesia selalu melibatkan
diaspora Indonesia sebagai duta Indonesia di luar
negeri. Diaspora Indonesia terus membangun
jaringan masa depan dan melakukan akumulasi
kekuatan secara ekonomi, sosial dan budaya. Saat
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ini gerakan yang dilakukan oleh kelompok
diaspora Indonesia terjaring dalam Indonesia
Diaspora Network (IDN) yang terdiri dari
60 chapter dari 44 negara. Mereka terus
melakukan upaya pembuktian diri guna
memberikan sumbangsih positif dan kontribusi
yang besar bagi pembangunan dan pemajuan
tanah kelahirannya, Indonesia.
Salah satu tuntutan diaspora Indonesia
saat ini yang menjadi perhatian pemerintah
adalah mengenai penerapan status dwi
kewarganegaraan bagi seluruh diaspora
Indonesia yang berada di luar negeri melalui
perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang kewarganegaraan. Meskipun
saat ini RUU tersebut sudah masuk dalam
daftar urutan (long list) Prolegnas 2015-2019,
tetapi tidak mudah mengupayakan tuntutan
dwikewarganegaraan tersebut karena ini
merupakan isu yang sensitif. Perdebatan
panjang mengenai tuntutan penerapan status
dwikewarganegaraan tersebut baik dalam
ruang lingkup pemerintahan maupun dalam
kelompok diaspora sendiri. Resistensi tersebut
dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, misalnya
dari segi keamanan terdapat kekhawatiran
bahwa kewarganegaraan ganda dapat
mendatangkan bahaya bagi negara Indonesia
(terorisme, radikalisme, separatisme, dan lain
sebagainya). Aspek lain yang lebih mendasar
adalah soal stigma, dimana orang Indonesia
yang melepas kewarganegaraannya demi
mendapatkan kewarganegaraan lain dianggap
pragmatis dan tidak nasionalis. Menyadari
hal ini, pemerintah Indonesia telah berupaya
melakukan berbagai hal, terutama dalam
bidang legislasi yakni perubahan regulasi yang

menganut asas dwikewarganegaraan terbatas bagi
anak hasil kawin campuran, pemberian hak politik di
luar negeri melalui TPS-Luar Negeri, kemudian izin
tinggal, dan berbagai fasilitas lainnya. Pemerintah
harus mengambil sikap mengenai tuntutan tersebut,
apakah nantinya pemerintah akan memberikan
dwikewarganegaraan bagi diaspora atau memberikan
kebijakan lain sebagai alternatif atas pemenuhan
tuntutan diaspora tersebut. Guna memberikan
kebijakan yang tepat terhadap tuntutan diaspora
Indonesia, maka perlu melakukan pembandingan
dengan kebijakan negara lain yang menyesuaikan
kebijakan keimigrasian dan kewarganegaraannya
terhadap tuntutan diaspora sehingga mampu menarik
kontribusi diasporanya secara besar, misalnya negara
India dengan kebijakan Overseas Citizenship of Indian
(OCI).
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