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Australia-Indonesia Centre menyampaikan harapan terbaik kepada komunitas kami, di seluruh          
wilayah, untuk mendoakan [bagi] mereka kesehatan dan keselamatan di masa-masa sulit ini.            
Saya ingin memberitahu Anda bagaimana AIC merespons virus corona. 

Munculnya virus telah membawa tragedi pada banyak komunitas, dengan cerita di Australia dan 
Indonesia masih berlangsung. 

Paling tidak, upaya mitigasi telah memaksa banyak [orang] melakukan penyesuaian, termasuk 
AIC, tetapi ini juga menawarkan kesempatan untuk belajar dan terlibat dengan komunitas kami 
yang berharga dengan cara yang berbeda. 

Ketika pemerintah meningkatkan peraturannya dan semakin banyak pembatasan perjalanan 
masuk, AIC bergerak cepat dan pada pertengahan Maret semua staf bekerja dari jarak jauh. 
Banyak yang sudah nyaman dengan mode ini, mengingat orang-orang kami bekerja di tiga lokasi 
- Makassar, Melbourne dan Jakarta. 

Kami tetap berkomitmen untuk memberikan wawasan dan pengetahuan untuk lebih 
menginformasikan hubungan antara Australia dan Indonesia. Kami mengorganisir sumber daya 
kami untuk memastikan kami memberi Anda wawasan yang lebih konsisten, tepat waktu, dan 
kredibel melalui cerita dan pembaruan. Saya senang Helen Brown telah bergabung dengan kami 
untuk memimpin program komunikasi dan penjangkauan digital yang dikembangkan oleh AIC. 
Helen membawa banyak pengalaman dari hari-harinya sebagai jurnalis multimedia dengan ABC, 
dan juga dari perannya sebagai Pendiri dan Direktur Pelaksana Bisnis Asia, yang 
mengembangkan kompetensi Asia dari bisnis Australia. 

 



 

Ini berarti memberikan [wawasan] dalam mode yang berbeda, dan In Conversation Webinar 
pertama kami akan diadakan Selasa 7 April mendatang, melihat dampak ekonomi saat ini dari 
virus corona di Indonesia. Detail dan pendaftaran ada di sini. [Webinar] Ini menampilkan 
Profesor Nunung Nuryartono, Dekan Fakultas Ekonomi & Manajemen di IPB University, Direktur 
Indonesia kami yang berbasis di Jakarta, Kevin Evans, dan Andhyta F. Utami, ekonom dan 
Co-Founder dari Think Policy Society, sebuah komunitas profesional muda yang bekerja untuk 
solusi kebijakan yang kreatif dan berbasis bukti. 

Daftar untuk menghadiri “AIC In Conversation Webinar: Economic impact of COVID-19” 

Festival dan kompetisi film pendek populer kami ReelOzInd! berlanjut tahun ini - sangat cocok 
dengan era konektivitas digital dengan model online dan kolaboratifnya. Tahun ini temanya 
adalah energy / energi dan pendaftaran segera dibuka. 

Kompetisi Film Pendek Australia Indonesia ReelOzInd! 2020 - Pengumuman Pendaftaran 

Kami terbiasa terhubung menggunakan komunikasi digital, termasuk dan terutama dengan para 
peneliti kami yang tersebar di 11 universitas di dua negara. Kami sekarang mengambil apa yang 
telah kami pelajari tentang konektivitas jarak jauh untuk membuat upaya kami lebih efektif dan 
selaras dengan perkembangan zaman. Kami akan mencari [cara], misalnya, untuk memberikan 
secara virtual beberapa komponen pelatihan keamanan siber kami kepada 100 perusahaan 
mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Pekerjaan kami dalam Kemitraan untuk Penelitian 
Australia-Indonesia (PAIR) akan berlanjut. Di sinilah kami bermitra dengan pemerintah Australia 
dan Indonesia dan 11 universitas terkemuka kami dalam proyek multidisiplin yang meningkatkan 
komunitas lokal. Mengingat kendala perjalanan dan kebutuhan untuk menjaga keamanan peneliti 
kami, kami bereksperimen dengan cara-cara baru untuk melakukan lokakarya virtual dan KTT 
penelitian. 

Pada saat kita merasakan dampak lokal dari virus corona, sangat penting untuk terus melihat ke 
luar, dan bagi tetangga untuk terus belajar dan terhubung satu sama lain - dan [karenanya] 
pekerjaan kami terus berjalan. 

Kami menghargai dukungan Anda dan berharap yang terbaik bagi Anda selama beberapa bulan 
ke depan.  

 

Best wishes, 

 
 

Eugene Sebastian 
Executive Director, AIC 

The Australia-Indonesia Centre is a consortium of 11 leading research universities in both countries. Its mission 
is to advance people-to-people links in science, technology, education, innovation and culture. 

 

https://ausindcentre.org/

