
Ribuan Anak Pekerja Migran di Malaysia
Tak Sekolah, Pemerintah Janjikan
Pendidikan Jarak Jauh

Kementerian Pengajaran, Kebudayaan, Penelitian Berita Olahraga Terbaru dan Tehnologi
mempersiapkan pengajaran jarak jauh untuk anak-anak karyawan migran Indonesia di
Malaysia.

"Yang terang kelak kita meminta SIKL (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur) untuk koordinir
dan kita punyai gagasan mempersiapkan seperti pengajaran jarak jauh yang pangkalannya
di Kuala Lumpur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pengajaran Suharti saat ada di
Sanggahr Tuntunan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 19 Desember 2022.

Dia menjelaskan usaha itu dilaksanakan agar bisa memberi service yang lebih bagus
kembali ke anak-anak Indonesia di Semenanjung.

Berdasar info dari pusat aktivitas belajar warga (PKBM), menurutnya, ada sekitaran 1.173
anak-anak karyawan migran Indonesia di Malaysia yang belum terjamah pengajaran.

"Rekan-rekan telah analisis , karena benar ada yang serupa sekali tidak sekolah. Itu harus
dipahami," tutur Suharti.

Gagasan pengajaran jarak jauh itu, menurutnya, diusahakan bisa mencapai lebih banyak
anak-anak karyawan Indonesia di Malaysia. Idenya seperti Kampus Terbuka (UT) tetapi
untuk tingkat di bawahnya.

Suharti menjelaskan, service pengajaran untuk anak-anak karyawan Indonesia di Malaysia
belum optimal karena status sekolah belum resmi.

Pengendaliannya seadanya, tetapi telah jauh lebih bagus karena sejauh ini anak-anak tidak
memperoleh pengajaran, kata Suharti.

Anggota Parlemen Malaysia tak lagi harus kenakan jas komplet dengan dasi saat ikuti
sidang di inspirasi style PM Anwar Ibrahim

Komnas HAM meminta pemerintahan ikutsertakan masyarakat sipil untuk tuntaskan kasus
karyawan migran, sama seperti yang menimbun terjadi di Malaysia.

Team penyelamat Malaysia manfaatkan radar penembus tanah - yang memakai gelombang
elektromagnetik - untuk mengetahui 9 korban lenyap

Dari 94 orang yang terjerat dalam tanah longsor di Peternakan Organik Ayah Malaysia, 61
selamat dan 9 orang masih lenyap
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Beh Su Lee kehilangan putrinya, menantu dan dua cucu yang kecil dalam longsor di Tangkai
Kali, Selangor, Malaysia

Serangkaian peringatan HPMI yang diadakan, sebagai wujud penghormatan negara ke
beberapa PMI sebagai pahlawan devisa.

Kepala polisi Hilir Selangor Malaysia Suffian Abdullah menjelaskan polisi menanyai operator
dan dua karyawan di perkemahan di Peternakan Organik Ayah.

Komnas HAM mengatakan sekitar 325.477 orang mempunyai potensi tidak mempunyai
kewarganegaraan atau stateless di Malaysia.

Keadaan karyawan migran semakin bertambah berat dengan menyebarnya virus Covid-19.
Banyak terjerat di tempat penampungan sebentar.

TransJakarta menyelesaikan aktivitas pengajaran dan training (diklat) mengikutsertakan 825
karyawan untuk tingkatkan keterdisiplinan dan servis.


