
 

 

 

Rilis Pers - 12 Desember 2019 

 

Australia-Indonesia Centre menandatangani perjanjian tiga pihak 
dengan Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan Indonesia 

 
 
AIC, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan Indonesia telah 
menandatangani sebuah perjanjian untuk berkolaborasi dalam bidang penelitian transportasi dan 
logistik terpadu, dengan fokus pada pengembangan di wilayah timur laut provinsi, di wilayah 
yang dikenal sebagai Segitiga Emas Rebana.  
 
Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia – diperkirakan mencapai 50 juta jiwa pada 
2021, sedikit lebih besar dari dua kali lipat populasi Australia. Ekonomi provinsi tumbuh 5% pada 
kuartal pertama tahun 2019 dan telah memiliki 209 proyek infrastruktur penting yang sedang 
berjalan – dalam [bidang] transportasi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, 
zona-zona energi dan industri – senilai hampir $60 milyar. 
 
Kerjasama antara ketiga penandatangan perjanjian baru akan mencakup penelitian melalui mitra 
universitas AIC dan lembaga lainnya, dan penerbitan makalah bersama dan ringkasan 
kebijakan. 
 
Perjanjian tersebut merupakan solidifikasi dari letter of intent yang ditandatangani pada Agustus 
2019 antara AIC dan Jawa Barat, dan juga dibangun di atas kemitraan penelitian yang didirikan 
pada Agustus 2018 antara Monash University (host AIC dan salah satu dari 11 mitra 
universitasnya) dan Kementerian Perhubungan. 
 
AIC telah aktif di Jawa Barat untuk beberapa waktu. Dari 2016 sampai 2018, AIC melakukan 
penelitian bilateral kolaboratif di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, melihat desain dan tata 
kelola yang ‘ramah air’ dalam kolaborasi dengan para mitra yaitu Monash University, IPB 
University dan Universitas Indonesia.  
 
Direktur Eksekutif AIC Dr Eugene Sebastian berkomentar: “Kami sangat senang membawa 
Letter of Intent kami yang baru saja ditandatangani ke tingkat berikutnya. Bersama dengan 
provinsi dan Kementerian Transportasi, kami akan mengeksplorasi bagaimana investasi besar 
dalam konektivitas baru seperti pelabuhan, bandara, jalan dan kereta api dapat memberi 

Peluang media dan informasi lebih lanjut pada halaman berikutnya 

 

https://australiaindonesia.com/infrastructure/aic-to-support-west-javas-ambitious-development-and-growth-agenda/


 

manfaat bagi masyarakat setempat. Dan bagaimana komunitas lokal dapat memanfaatkan 
konektivitas baru untuk tumbuh dan berkembang.” 

Melalui kemitraan baru, AIC berharap dapat membantu pengembangan Jawa Barat melalui 
peningkatan akses masyarakat, baik secara fisik dan digital, ke pasar, layanan dan gagasan 
baru. 
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Sumber 
Letter of Intent signed by the AIC and West Java, August 2019 

Existing agreement between Monash University and the Ministry of Transportation 

The AIC’s new research model (in South Sulawesi) 

Ridwan Kamil speaks with AIC Digital Economy Fellow Helen Brown, August 2018 

Previous AIC Urban Water research in West Java, 2016-2019 

 

Tentang AIC 

The Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium dari 11 universitas terkemuka dalam 
bidang riset di kedua negara. Misinya adalah untuk memajukan hubungan antar individu 
dalam sains, teknologi, pendidikan dan inovasi. 

 

Kunjungi AIC website untuk informasi lebih lanjut. 
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