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Kepada Yth:
Seluruh Rekan-rekan Diaspora Indonesia
Dimanapun berada

Dengan hormat,

Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak untuk pemilihan anggota
legislatif dan presiden/wakil presiden yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan April mendatang,
maka Indonesian Diaspora Network Global (IDNG), sebagai sebuah organisasi netral yang tidak terlibat
dalam politik maupun kegiatan apapun yang berkaitan dengan politik, dengan ini menghimbau kepada
saudara-saudara sesama Diaspora Indonesia yang masih berstatus WNI dimanapun berada:


Untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 nanti sesuai dengan hak dan kewajiban
masing-masing, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai petugas di lembaga-lembaga
penyelenggara pemilu di negara masing-masing.



Untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan akan sesama bangsa
Indonesia, terutama dalam situasi politik sekarang ini yang suhunya mulai memanas sehubungan
dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2019.



Supaya kita semua semakin bijak dalam menyaring informasi dan berita yang tersebar luas, baik
itu di media sosial, grup-grup instant message, maupun di kanal-kanal berita online, demi
menghindari suasana yang tidak kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.



Untuk memperhatikan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di masing-masing negara
tempat tinggal karena adanya perbedaan tanggal pelaksanaan Pemilu di luar negeri dengan di
tanah air.

Pada Pemilu Serentak bulan April nanti, para diaspora Indonesia di seluruh dunia akan memilih calon
anggota legislatif (caleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI II, yaitu dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Marilah kita pilih calon anggota legislatif dan calon
presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan hati nurani masing-masing dengan tanpa paksaan
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maupun memaksa orang lain, demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih baik paska Pemilu 2019.
Suara lebih dari 2 juta Diaspora Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih luar negeri dalam DPT
Pemilu 2019 sesuai dengan ketetapan KPU tanggal 15 Desember 2018 akan berperan serta dalam
memperhitungkan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Karena itu, sekali lagi IDNG menghimbau
supaya saudara-saudara semua dimanapun berada dapat memastikan diri untuk hadir di TPS and menjadi
pemilih di wilayah masing-masing pada hari pemilihan.

Demikianlah surat himbauan ini kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.

Salam Diaspora!

Hormat kami,

Mark Gerald Eman

Joko Supriyanto

(Presiden IDN Global Periode 2017-2019)

(Sekretaris Jenderal IDN Global)

