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Pertemuan dengan perusahaan “KRIGER” untuk tindak lanjut rencana kerja sama bidang waste management.

D

i tengah masa pemulihan
ekonomi akibat pandemi
Covid-19, KBRI Kyiv kembali
memfasilitasi rangkaian pertemuan
antara pelaku bisnis Indonesia yang
membawahi beberapa perusahaan
antara lain: PT. Bahtera Arta Raharja
Global (kopi), PT. Aruna Karya
Te k n o l o g i N u s a n t a r a ( I T ) ; P T
Semesta Aruna Teknologi (Alutsista),
P T. L e s s i o A r t a K a r y a
(Furniture/Rotan) dan PT. Ligno
Specialty Chemical (pupuk kimia).
Pelaku bisnis Indonesia tersebut
melakukan kunjungan bisnis kedua

Pertemuan dengan perusahaan
“Partner-VS Ltd” menjajaki kerja sama
pengadaan electric charger station untuk
bis listrik di Jakarta.
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untuk bus Transjakarta; pemenuhan
kebutuhan potassium chloride
sebagai bahan dasar pupuk di
Indonesia, dan; rencana pendirian
asosiasi bisnis Indonesia dan Ukraina
di masing-masing negara. Fasilitasi
KBRI Kyiv atas kunjungan pelaku
bisnis Indonesia tersebut diharapkan
semakin membuka peluang kerja
sama yang saling menguntungkan.
Rencana kerja sama pembentukan
asosiasi bisnis antara kedua negara
yang digagas pelaku bisnis Indonesia
dan Ukraina dinilai akan sangat
menguntungkan perekonomian
Indonesia kedepannya, dan akan
menjadi terobosan bagi pelaku bisnis
Indonesia untuk dapat berkomunikasi
langsung dan intensif dengan para
calon mitranya di Ukraina. Hal ini juga
diharapkan dapat meningkatkan nilai
perdagangan Indonesia ke Ukraina
yang saat ini masih mengalami deﬁsit
dimana nilai ekspor RI sebanyak USD
256 juta (tahun 2020) sementara nilai
impor RI USD 1 juta (tahun 2020)
dengan deﬁsit di pihak Indonesia
sebesar USD 751 juta (total nilai
perdagangan: USD 1,25 milyar).

kalinya ke Kyiv guna menindaklanjuti
hasil kunjungan terdahulu ataupun
menjajaki bidang kerja sama bisnis
baru.
Pokok-pokok kegiatan dan
pertemuan antara lain: promosi dan
penetrasi kopi Indonesia ke Ukraina;
rencana pendirian perusahaan
teknologi informasi Indonesia di
Ukraina; pembahasan lanjutan
pengelolaan limbah sampah menjadi
sumber energy; penjajakan ekspor
meubel/furniture rotan Indonesia;
pengadaan electric charger station

Pertemuan dengan perusahaan
importir Furniture “Spell.Store” yang
memasok kerajinan rotan asal
Indonesia.

Pertemuan dengan Perusahaan Konsultan Bisnis dan
Ruang Perkantoran bagi pemasaran produk Indonesia
dan pendirian perusahaan di Ukraina (joint company)

Pertemuan dengan pebisnis
kopi/pengusaha restoran untuk
memasarkan ragam jenis kopi.

Pertemuan dengan perusahaan “Skyeton”
untuk penjajakan kerja sama bidang
Pesawat Udara Nir-Awak (Drone/UAV)
keperluan sipil dan militer.
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dalam Program
Pertemuan Virtual Para
Duta Besar Wilayah
Eropa III dengan
Menparekraf RI, Bapak
Sandiaga Uno. Pada
kesempatan tersebut,
Dubes RI Kyiv
menyampaikan berbagai
strategi promosi
pariwisata dan ekonomi
kreatif Indonesia yang
telah dilakukan KBRI
Kyiv.

P

ada 28 Maret 2021, Dubes RI
K y i v, P r o f . D r. Yu d d y
Chrisnandi telah berpartisipasi

S

ebagai bentuk kepedulian
terhadap pelesetarian
lingkungan hidup, Dubes RI
Kyiv, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi telah
berpartisipasi pada serangkaian
acara Greening of the Planet yang
digelar oleh Yayasan Greening of
Ukraine dan didukung oleh instansi
terrkait di Ukraina, antara lain
Kementerian Ekologi dan Sumber
Daya Alam, Badan Kehutanan
Negara, dan Kementerian Luar
Negeri Ukraina.
Puncak acara berlangsung pada 10
April 2021 berupa penanaman pohon
di kawasan hutan pinggiran kota Kyiv,

sebelum masa pandemi,
sebagaimana yang terlihat pada
statistik wisatawan asal Eropa
Tengah dan Timur yang masuk ke
Indonesia. Jumlah wisatawan
Ukraina berada di peringkat kedua
setelah Rusia dengan capaian
16.491 wisatawan pada tahun 2020
dan 35.537 pada 2019 sebelum masa
pandemi.

Menparekraf memuji
upaya-upaya KBRI Kyiv
yang terbukti telah
meningkatkan jumlah
wisatawan Ukraina ke
Indonesia secara pesat dalam
beberapa tahun terakhir, khususnya

Pusha Voditsa. Pada kesempatan
ini, Dubes RI menanam pohon di
Diplomatic Alley. Acara ini digelar
untuk mendukung program
internasional penanaman sejuta
pohon dalam sehari di seratus
negara.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat
tinggi diantaranya Menteri Kabinet
Menteri, Oleg Nemchinov, Sekretaris
Kabinet Menteri, Oleksandr Yarema,
Kepala Badan Pengembangan
Pariwisata Negara, Maryana Oleskiv,
Wakil Menteri Kebudayaan dan
Kebijakan Informasi, Larisa
Petasyuk, para Duta Besar dan para
aktivis.

Dubes RI Kyiv, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi menanam pohon di Diplomatic Alley, kawasan Pusha Voditsa, Kyiv dalam acara Greening of the Planet, 10 April 2021.
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ituasi pandemi yang tidak
menguntungkan tidak
menghalangi keinginan para
pemuda-pelajar kota Kremenchuk
untuk mengenal Indonesia lebih
dekat. Karena itu, pada hari Rabu, 24
Maret 2021 melalui vidcon telah
digelar acara memperkenalkan
Indonesia antara KBRI Kyiv dengan
para siswa Litsey No. 10 “Linguist”
dan para mahasiswa Kremenchuk
National University of Ostrogradskiy,
serta para pelajar dari beberapa kota
seperti Kyiv, Oleksandria, Poltava,
Svitlovodska, Konotop yang
mendaftar dan turut hadir.
Acara yang diberi judul ІНДОНЕЗІЯ
СТАЛА ЩЕ БЛИЖЧЕ (Indonezia
stala she blize – Indonesia menjadi
lebih dekat) ini dipandu oleh Mr.
Andriy Melnyk, Wakil Direktur

Institute of Development of
Kremenchuk city Council yang
membuka acara dan diteruskan
dengan sambutan oleh Dubes RI
Kyiv, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi.
Dalam sambutannya, Dubes RI
menyampaikan ucapan terima
kasihnya kepada para pelajarmahasiswa yang hadir atas minat
yang tinggi untuk mengenal
Indonesia, serta sampaikan apresiasi
yang tinggi kepada Mr. Andriy Melnyk
sebagai wakil dari Pemda
Kremenchuk yang sangat aktif
mendekatkan hubungan IndonesiaUkraina, khususnya setelah
berdirinya Gong Perdamaian Dunia
asal Indonesia di Kremenchuk.
Selanjutnya, acara diteruskan
dengan paparan mengenai Indonesia
oleh Erna Herlina, MinisterCounsellor KBRI Fungsi Pensosbud

U

menyampaikan pesan-pesan
mengenai ketaqwaan iman selama
menjalankan bulan suci Ramadhan.
Dubes RI yang pada 21 April ini genap
4 tahun menjalankan misinya sebagai
Duta Besar di Ukraina, juga
menyampaikan agar kita semua juga
mengenang dan meneladani
perjuangan Ibu Kartini dalam membela
kaumnya.
Suasana Ramadhan menjadi lebih

S

ntuk menjaga silaturahmi dan
ketaqwaan iman di bulan suci
Ramadhan, serta sekaligus
memperingati Hari Kartini, KBRI Kyiv
telah menggelar acara iftar atau buka
puasa bersama pada 21 April di aula
KBRI Kyiv yang dihadiri oleh seluruh
Keluarga Besar KBRI Kyiv.
Acara dibuka oleh Dubes RI, Prof. Dr.
Yuddy Chrisnandi yang

3

yang menyampaikan informasi
singkat mengenai letak geograﬁs
Indonesia, latar belakang budaya,
ﬂora dan fauna, hingga daerah
wisatanya. Acara ini juga
dimanfaatkan untuk mempromosikan
Program Studi Bahasa Indonesia
yang ada di Universitas Nasional
Taras Shevchenko, Kyiv.
Kegiatan semacam ini sangat positif
untuk menjaga hubungan
persahabatan dengan masyarakat
kota Kremenchuk yang sudah sekitar
15 tahun memiliki hubungan baik
dengan KBRI Kyiv, serta untuk
meningkatkan citra positif Indonesia
di kalangan masyarakat pemuda kota
Kremenchuk, dan Ukraina pada
umumnya.

Para pelajar-mahasiswa dari Lyceum No.10 “Linguist” dan Kremenchuk
National University of Mikhail Ostrogradskiy dengarkan sambutan Dubes RI
Kyiv dalam acara jumpa budaya dan pengenalan Indonesia, 24 Maret 2021.

khusuk setelah Dubes RI
mengeluarkan surprise bagi semua
yang hadir berupa lagu Bimbo “Rindu
Padamu Rasul” yang dinyanyikan
dengan merdu oleh Iryna Zalevskaya,
Staf Pensosbud KBRI Kyiv dengan
iringan gitar Alan Maulana, mahasiswa
Indonesia di Ukraina yang sedang
magang di KBRI Kyiv, sebagai
persembahan khusus pada acara
bukber Keluarga Besar KBRI Kyiv.
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D

alam rangka menjaga
silaturahmi serta untuk
memperkuat persaudaraan
sesama umat Islam di Ukraina,
Duta Besar RI Kyiv, Prof. Dr. Yuddy
Chrisnandi telah menyelenggarakan
serangkaian acara buka puasa
bersama para Duta Besar Negara
Islam dan para tokoh masyarakat di
Ukraina. Dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan
di masa pandemi, acara
dilaksanakan dua kali pada tanggal
19 April dan 22 April 2021 di Wisma
Duta RI Kyiv.
Acara bukber pertama, pada 19 April
2021 dihadiri oleh Dubes Uni Emirat
Arab, Salem Ahmad Al-Kaabi, Dubes

Palestina, Hashem Dajani, Dubes
Afganistan, Wali Monawar, tokoh
masyarakat dosen Kyiv Polytechnic
University, Dr. Eng. Mahmoud Elkady
dan Head of International Center for
Peace & Security, Sheikh
Husameddin Al Halawani.
Acara Bukber kedua berlangsung
pada 22 April 2021 di Wisma Duta,
dihadiri oleh Dubes Malaysia, Dato'
Raja Reza Raja Zaib Shah, Dubes
Turki, Yagmur Ahmet Guldere,
Counsellor Kedubes Kazakhstan,
Arnur Tanbay, Ketua Arab-Chambers
of Commerce Association, Emad Abu
Alrub, mantan Wakil Menteri
Pemuda dan Olahraga, Mykola
Movchan, dan Counsellor Kedubes
Azerbaijan, Kamal Khalilov.
Dalam kesempatan acara bukber ini,
Dubes RI juga berbincang-bincang
dan bertukar informasi mengenai
perkembangan di Ukraina dan politik
dunia. Selain untuk memperkuat
Ukhuwah Islamiyah dan
meningkatkan citra positif Indonesia
sebagai negara berpenduduk Muslim
yang moderat dan cinta damai,
kesempatan Iftar bersama ini juga
dimanfaatkan untuk mempromosikan

kekayaan kuliner tradisional
Indonesia kepada para tamu
undangan.
Umat Islam di Ukraina menjalankan
ibadah puasa Ramadhan tahun ini di
bulan kedua musim semi menjelang
musim panas dan puasa terasa
cukup panjang. Jam berbuka puasa
di Kyiv sekitar pukul 20.00. Namun
hal ini tidak menyurutkan umat
Muslim di Ukraina dalam
menjalankan ibadah puasa.

Dubes RI, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi bersama Dubes United
Arab Emirates, H.E. Eng. Salem Ahmad Al-Kaabi, Dubes
Palestina, H.E. Mr. Hashem Dajani, Dubes Afganistan, H.E. Mr.
Wali Monawar, tokoh masyarakat dosen Kyiv Polytechnic
University, Dr. Eng. Mahmoud Elkady dan Head of International
Center for Peace & Security, Sheikh Husameddin Al Halawani.

SERBA - SERBI

U

kraina mungkin layak disebut sebagai
negeri seribu kubah emas. Di berbagai
penjuru negeri, khususnya di kota Kyiv,
tampak aneka kubah emas berkilau diterpa
sinar matahari. Tapi kubah-kubah emas
tersebut bukanlah bagian dari masjid,
melainkan gereja Kristen Orthodox.
Di negeri ini Islam adalah agama minoritas,
namun toleransi yang tinggi di Ukraina
membuat umat Muslim dapat nyaman
beribadah termasuk selama Bulan Ramadhan
1442 H. Lalu bagaimana suasana Ramadhan
di Ukraina tahun ini? Simak hasil liputan Tim
Penerangan Sosial Budaya KBRI Kyiv berikut
ini.
Pada 17 April 2021, Tim Pensosbud
mendatangi dua masjid di Kyiv untuk melihat
bagaimana suasana menjelang waktu berbuka
puasa. Masjid pertama yang dikunjungi Tim
Pensosbud adalah Masjid Ar-Rahmah yang
berlokasi di jalan Lukianivska Street 46, Kyiv.
Waktu menunjukan pukul 18:30 waktu
setempat. Sesampainya di Masjid Ar-Rahmah,
Tim Pensosbud menemukan bahwa sedang

berlangsung pengajian yang diikuti oleh
beberapa jamaah dan dipimpin oleh salah satu
ustadz. Pengajian tidak hanya diikuti oleh
beberapa jamaah yang hadir di Masjid ArRahmah, namun dilangsungkan secara online
juga.
Hari saat itu sedang mendung diikuti hujan
gerimis yang membasahi kota Kyiv. Karena itu,
suasana disekitar Masjid Ar-Rahmah pun
relatif sepi dari pengunjung, hanya ada
beberapa penjaga dan kantin yang buka di
area Masjid Ar-Rahmah. Dan tentu saja
dikarenakan pandemi Covid-19 dan masa
karantina yang diterapkan di Kyiv,
mengakibatkan tidak banyak jamaah yang
memilih sholat di masjid.
Di hari yang sama pada pukul 19:00 waktu
setempat, Tim Pensosbud mendatangi masjid
Al-Raid yang berlokasi di jalan Dehtiarivska
Street 25-A. Sedikit berbeda dari masjid ArRahmah, masjid Al-Raid memiliki kawasan
khusus dimana banyak penjual makanan khas
Timur Tengah diantaranya adalah Plov (sejenis
Nasi Kebuli), Shawarma, Falafel, dll. Selain itu,

ada juga ada Pusat Kebudayaan Islam Kyiv
yang menyatu dengan masjid Al-Raid.
Di masjid Al-Raid, Tim Pensosbud mendapati
bahwa sedang berlangsung khutbah yang
dilakukan oleh salah satu ustadz. Sekitar 15
menit sebelum waktu berbuka puasa, atau
pukul 19:40 waktu setempat, para pengurus
masjid Al-Raid membagikan takjil buka puasa.
Mereka menyediakan air mineral dan buah
kurma. Pukul 19:55 waktu setempat
menunjukan adzan maghrib di kota
Kyiv,Ukraina. Dengan rasa syukur Tim
Pensosbud berbuka puasa di masjid Al-Raid
bersama dengan jamaah lainnya. Diikuti
dengan shalat maghrib berjamaah dengan
mematuhi pembatasan sosial yang
diberlakukan oleh pihak masjid Al-Raid.
Setelah melaksanakan ibadah shalat maghrib,
Tim Pensosbud langsung turun ke jalan depan
masjid Al-Raid untuk membeli dan menikmati
hidangan Timur Tengah yang dijual oleh
komunitas muslim setempat.

