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SAMBUTAN KETUA PPI IRLANDIA
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya
atas kita semua. Hari ini, kembali limpahan
karunia itu dirasakan oleh Perhimpunan Pelajar
Indonesia di Republik Irlandia.
PPI Irlandia secara resmi meluncurkan Buletin perdana dengan judul
“INDORISH”. Buletin ini merupakan bagian dari seri-seri buletin PPI
Irlandia yang diterbitkan setiap 2 bulan.
Buletin ini merupakan hasil kerja keras rekan-rekan PPI Irlandia dalam
upaya menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan pengalaman,
mempromosikan wisata dan budaya tanah air tercinta Indonesia, serta
mengenalkan Republik Irlandia kepada pembaca. Besar harapan kami
buletin ini dapat menjadi sumber informasi dan membawa manfaat
bagi pembaca semuanya.
Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
para penyusun, penulis, dan editor yang telah berkenan untuk
menyusun buletin ini sehingga dapat diterbitkan seperti sekarang ini.
Saya menyadari bahwa penyusunan buletin ini masih jauh dari
sempurna. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang
membangun demi perbaikan kualitas buletin ini dimasa yang akan
datang
Semoga buletin ini membawa manfaat bagi para pembaca.
Salam Perhimpunan!
Heru Maulana
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SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Republik Irlandia
merupakan wadah untuk menghimpun para pelajar Indonesia yang
berada di Republik Irlandia. PPI Republik Irlandia yang saat ini telah
memasuki usia 4 tahun, telah mampu menunjukkan eksistensinya di
Irlandia dan diantara PPI Negara lainnya. PPI Republik Irlandia saat
ini aktif dalam koordinasi bersama seluruh Perhimpunan Pelajar
Indonesia di kawasan Amerika Eropa dan juga diseluruh dunia.
PPI di Republik Irlandia merupakan representasi kehidupan
perantau ilmu dan pejuang muda Indonesia yang meninggalkan tanah
air tercinta. Banyak suka duka yang dilalui oleh generasi muda
Indonesia ini di negeri “Irish” ini, namun masih tetap berkarya dan
berkontribusi. PPI di Republik Irlandia sendiri menjadi bukti dari
kemauan, kerja keras, kerja sama, dan tanggung jawab dalam
mengemban amanah demi kebaikan Bangsa Indonesia.
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini PPI Irlandia
secara resmi meluncurkan Buletin perdana dengan judul
“INDORISH” Buletin ini merupakan bagian dari seri-seri buletin PPI
Irlandia yang diterbitkan setiap 2 bulan yang berisi artikel ilmiah,
pengalaman hidup, gambaran wisata dan kuliner Indonesia, dan lain
sebagainya. Semoga buletin ini membawa manfaat bagi para
pembaca.
Salam Perhimpunan!
Tim Penyusun
PPI Irlandia 2018/2019 “BERKIBAR”
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MUSYAWARAH BESAR IV PPI IRLANDIA

Musyawarah Besar Ke IV PPI Republik Irlandia

Musyawarah Besar PPI Irlandia merupakan kedaulatan
tertinggi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Republik Irlandia. Sebagai
wadah pemegang keputusan tertinggi, Mubes PPI Irlandia
dilaksanakan setiap tahunnya sebagai pertemuan akbar dalam
rangka memperbaharui atau mempertahankan AD/ART PPI Irlandia
serta memilih pemimpin untuk masa bakti berikutnya.
Musyawarah Besar ke IV PPI di Republik Irlandia telah sukses
dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018 di University College
Cork, Kota Cork. Pada pelaksanaan Mubes ini dihadiri oleh pelajar,
pemuda, dan Diaspora Indonesia yang berada di Republik Irlandia.
Selain itu juga hadir perwakilan KBRI London Bapak Masao
Sinulingga yang merupakan Ketua PPLN sekaligus sosialisasi Pemilu
Republik Indonesia tahun 2019. Terdapat 3 agenda saat Mubes ke IV:
(1) revisi dan pemantapan AD/ART PPI Irlandia, (2) pemilihan ketua
PPI Irlandia masa bakti 2018/2019, dan (3) sosialisasi PEMILU oleh
Bapak Masao.
Pada tahun ini PPI di Republik Irlandia menerapkan
serangkaian mekanisme baru dalam pemilihan Ketua PPI Irlandia
seperti minggu kampanye, penyampaian visi dan misi calon, serta
jumlah calon yang mencapai 3 orang, dan tentunya membuat
organisasi pelajar di Irlandia ini semakin dewasa. Selain itu,
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dilakukan revisi dan pemantapan terhadap Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga sebagai dasar pergerakan PPI Irlandia ke
depannya.
Sebagai hasil dari agenda kedua, terpilih Heru Maulana
sebagai Ketua PPI Irlandia masa Bakti 2018/2019 menggantikan
Tubagus Aryandi Gunawan yang saat ini juga menjabat sebagai
Koordinator PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa. Dengan jargon
“BERKIBAR”, Heru sudah membentuk pengurus pada kabinet PPI
Irlandia masa bakti 2018/2019 dan siap untuk mengemban tugas
dalam rangka memajukan PPI Irlandia. Selamat bertugas Pengurus
PPI Irlandia masa bakti 2018/2019 Kabinet “BERKIBAR”, dan terima
kasih atas kerja keras dan pengorbanan Pengurus PPI Irlandia masa
bakti 2017/2018.
Semoga PPI Irlandia semakin “BERKIBAR” kedepannya.
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Mengenal Hubungan Indonesia-Irlandia
“Lebih Dekat”

Oleh:
Muhammad Faisal Syamir
Magister International Public Policy and Diplomacy,
University College Cork
Tidak banyak memang yang bisa
diceritakan tentang hubungan antara
Indonesia - Irlandia. Irlandia merupakan
salah satu negara yang hanya sedikit
memiliki hubungan sejarah dengan
Indonesia. Hanya beberapa misionaris
dan pedagang yang pernah berkunjung
ke Indonesia pada zaman colonial dulu.
Secara historis Ireland lebih dahulu
melakukan
perdagangan
dengan
Malaysia, Singapura dan Filipina
dibanding dengan Indonesia. Hubungan
diplomatik kedua negara ini pertama kali
dibuka pada tanggal 4 September 1984.
Walaupun sudah memiliki hubungan
diplomatik kala itu, namun kedua negara
belum memiliki perwakilan resminya.
Kedutaan Republik Indonesia dirangkap
oleh Kedutaan Republik Indonesia untuk
UK di London (hingga sekarang),
sedangkan Kedutaan Republik Irlandia
untuk Indonesia baru saja dibuka pada
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tahun 2014 di Jakarta dimana
sebelumnya dirangkap oleh kedutaan
Republik Irlandia di Singapura.
Volume perdagangan antar kedua negara
juga belum mencapai potensi yang
maksimal. Volume perdagangan pada
tahun 2016 adalah sebesar 172,20 Juta
USD dan pada tahun 2017 sebesar 203,35
Juta USD. Ekspor Indonesia ke Irlandia
umumnya berupa produk garmen/tekstil,
kayu dan produk kayu seperti mebel,
produk sepatu/alas kaki, dll. Sedangkan
Indonesia umumnya mengimpor obatobatan, bahan kimia, produk hasil
peternakan, komputer dan lainnya.
Pada
September
lalu,
Menteri
Pendidikan dan keterampilan Irlandia
Richard Bruton menandatangani MoU
dengan Menristek Dikti M. Nasir di
Jakarta. Hal ini tentu saja merupakan
angin segar bagi kedua negara di dalam
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meningkatkan hubungan diplomatik-nya.
Melalui MoU itu, kedua negara sepakat
untuk
meningkatkan
kolaborasi
Pendidikan di tiga bidang yakni
Informasi, Komunikasi dan Teknologi
(ICT), Pertanian dan Energi. Pada
kesempatan itu disepakati beberapa
program penting seperti pertukaran staf
akademik, dosen, serta mahasiswa antar
lembaga pendidikan tinggi. Kedua
negara sepakat untuk mengembangkan
program bilateral antara lembaga
pendidikan tinggi dan penelitian yang
akan saling menguntungkan baik bagi
Indonesia maupun Irlandia. Kerjasama
riset di bidang Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) juga turut pula
disepakati bersama.
‘Soft power’
Bagi Irlandia sektor Pendidikan
merupakan salah satu sector yang
diandalkan untuk dapat menarik pelajarpelajar asing dari seluruh dunia. Sektor
pendidikan diharapkan dapat membantu
pembiayaan universitas-universitas di
Irlandia
sekaligus
menambah
pemasukan negara . Namun yang tak
kalah pentingnya adalah pendidikan
menjadi bagian dari foreign policy
Irlandia. Pendidikan merupakan salah
satu bentuk dari ‘Soft Power’ di bidang
foreign policy. Dia merupakan salah satu
instrument yang paling efektif didalam
soft power. Dengan sistem pendidikan
yang dikembangkan secara inovatif dan
menggunakan teknologi tinggi, serta di-
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integrasikan ke dalam ruang pendidikan
internasional dapat menjadi salah satu
keunggulan kompetitif utama bagi
Irlandia dalam persaingan global untuk
menarik para mahasiswa asing.
Penyediaan kesempatan pendidikan bagi
mahasiswa asing menjadi salah satu
instrumen paling penting dari soft power
tersebut. Para pelajar asing yang belajar
di luar negeri akan secara bertahap
mempelajari bahasa setempat serta
mengenal prestasi ilmu pengetahuan dan
budaya negara tempat mereka belajar.
Para pelajar ini akan memperoleh
pengalaman yang berharga dari interaksi
social dengan warga setempat selama
belajar di luar negeri. Setelah mereka
kembali ke negara asal dengan
pengetahuan dan juga hubungan personal
yang diperoleh, diharapkan akan menjadi
semacam pemancar atau public relations
yang efektif terhadap bahasa dan budaya
dari negara tempat mereka belajar.
Hasilnya, efektifitas pencitraan suatu
negara terhadap dunia luar dengan
bantuan pendidikan sebagai salah satu
instrument soft power, jauh lebih tinggi
jika dibandingkan dengan kekuatan
militer atau kekuatan lainnya.
Bagi Indonesia, mengirim pelajar staf
akademik ataupun dosen ke Irlandia
merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan sumber daya manusia di
Indonesia. Dengan belajar ke Irlandia,
para pelajar maupun dosen bisa
mendapatkan akses ke riset-riset terkini.
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Para pelajar mendapatkan pendidikan
yang berkualitas serta belajar dari staf
pengajar yang diakui oleh dunia
internasional. Dengan sumber daya
manusia yang kuat, Indonesia dapat
melakukan
inovasi
yang
dapat
menciptakan lapangan pekerjaan yang
berkualitas.
Penciptaan
lapangan
pekerjaan yang berkualitas merupakan
salah satu kunci penting kepada
pertumbuhan ekonomi.
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Bagaimanapun juga ini merupakan
hubungan yang saling menguntungkan.
Sebab itulah mengapa peningkatan
hubungan diplomatik antar kedua negara
penting untuk diperkuat. Hubungan
diplomatik yang kuat antar Indonesia
dengan Irlandia akan membawa
kemakmuran dan kesejahteraan bagi
rakyat kedua negara tersebut.
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PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
DI INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA

Oleh:
Masao Sinulingga
Ketua PPLN London

Pentingnya peran sebuah “pemerintahan” dalam suatu negara
merupakan suatu kemutlakan yang keberlangsungan serta
prosesnya sangat perlu dilaksanakan dan diawasi secara
transparan dan terbuka bagi rakyat. Hal demikian pulalah yang
tengah dilakukan oleh jajaran pelaksana Pemilu (Pemilihan
Umum), dimana lembaga penyelenggaran pemilu di Indonesia
disebut sebagai KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga terkait selaku
penyelenggara Pemilu harus menyiapkan setiap mesin gerak
lembaga tersebut untuk menyukseskan pemilu guna
tercapainya tujuan bangsa. Seperti diketahui, negara Republik
Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana
penyelenggaraannya harus dilakukan secara umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
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Makna yang terkandung didalam “sifat” dari Pemilu haruslah
benar-benar
ditegakkan
secara
benar
oleh
pihak
penyelenggara. Demi tercapainya hal tersebut, maka
penyelenggara Pemilu juga diwajibkan untuk memastikan
suara setiap warga negara Indonesia dimanapun berada, baik
di dalam negara Indonesia dan atau diluar negara Indonesia.
Untuk melayani keberadaan warga negara Indonesia yang ada
di luar negeri, maka lembaga penyelenggara pemilu wajib
menyiapkan perpanjangan tangan dengan membentuk panitia
pemilihan luar negeri atau yang biasa disingkat PPLN
berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 7
tahun 2017 pasal 1 dan kemudian dijelaskan secara rinci pada
pasal yang lainnya.
Melalui mekanisme yang telah disiapkan, pada maret 2018 lalu,
KBRI London resmi melantik 5 anggota PPLN London yang
bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyukseskan pemilu
di Inggeris Raya dan Irlandia. Para panitia ini terdiri dari Masao
Sinulingga selaku ketua dan anggota beserta 4 anggota lainnya
yaitu Rhevy, Joko, Eksa dan Nurkhasanah selaku anggota.
Dengan resminya pembentukan kepanitiaan ini, PPLN
berkewajiban untuk memfasilitasi warga negara Indonesia yang
menetap di Inggeris Raya dan Irlandia untuk mendapatkan hak
suara mereka.
Oleh karena itu, PPLN telah dan akan terus melakukan
berbagai kegiatan sosialisasi guna mendukung pengumpulan
informasi warga negara Indonesia yang menetap di Inggeris
Raya dan Irlandia untuk kemudian didaftarkan sebagai pemilih
pada 2019 mendatang. Pemilu yang akan dihelat pada bulan
April 2019 mendatang merupakana Pemilu serentak yang
pertama dimana akan memilih wakil-wakil rakyat di
DPR,DPD,DPRD, beserta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
hal ini untuk pemilih yang berada di luar negara Indonesia
seperti di Inggeris Raya dan Irlandia hanya akan memilih para
wakil rakyat di DPR dari calon legislatif yang berada di Dapil II
DKI Jakarta saja beserta Presiden dan Wakil Presiden.
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Seiring berjalannya waktu, PPLN London telah berhasil
melakukan banyak sosialisasi ke berbagai daerah dan wilayah
negara di Inggeris Raya dan Irlandia seperti, Manchester,
Oxford, Abeerden, Leeds, Belfast, Irlandia dan lainnya.
Kemudian pada hasil sementara yang telah dilakukan oleh
PPLN London, para panitia penyelenggara pemilu ini nantinya
juga akan melibatkan berbagai pihak guna membantu untuk
terus mengumpulkan data warga negara Indonesia sehingga
keikut-sertaannya dapat diakomodasi oleh PPLN London.
PPLN London tidak hanya bekerjasama dengan KBRI London
saja, tetapi keterlibatan PPI yang ada diseluruh Inggeris Raya
dan Irlandia beserta organisasi lokal setempat merupakan
kekuatan yang membantu PPLN London dalam menyelesaikan
tugasnya. Demi terwujudnya Pemilu yang berdaulat. Disamping
itu, PPLN London juga berharap kerjasama para warga negara
Indonesia untuk mendaftarkan diri serta mengajak rekanrekannya untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu nanti, sebab
satu suara akan sangat menentukan perjalanan bangsa
Indonesia lima tahun mendatang. @PPLN London 2019.
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Sistem energi terbarukan: “membebaskan masa depan manusia dari
ketergantungan bahan bakar fosil dan dampak perubahan iklim “

Oleh:
Tubagus Aryandi Gunawan
PhD in Mechanical Engineering konsentrasi di bidang renewable energy
National University of Ireland in Galway
Koordinator PPI se-Dunia untuk kawasan Amerika-Eropa.
Adalah sebuah tantangan generasi
kita saat ini yang telah dan masih ikut
menikmati energi murah namun kotor
seperti minyak bumi, gas alam dan
batu
bara
untuk
mulai
mempersiapkan
kerangka
sistem
energi baru yang lebih ramah bagi
kelestarian ingkungan hidup. Energi
fosil disebut kotor karena hasil
pembakaran karbon ketiga sumber
energi
utama
dunia
tersebut
dikategorikan sebagai Greenhouse
Gasses (GHG) atau gas rumah kaca
(GRK) yang keberadaannya dalam
jumlah besar ikut mempercepat
perubahan iklim.
Ditengah
perkembangan
energi
terbarukan dunia yang sebagian besar
bersumber dari energi angin, matahari
dan biomassa, dunia dihadapkan
pada tantangan untuk menyimpan
tangkapan
energi
bersih
ini.
Walaupun energi terbarukan dapat
menghindarkan manusia dari eskalasi
GRK, energi ini ternyata kurang
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mudah
untuk
disimpan
jika
dibandingkan
energi
fosil
yang
memang telah menyimpan nilai kalori.
Berbagai jenis penyimpanan energi
terus dikembangkan peneliti di
seluruh dunia seperti baterai Li-ion,
udara terkompresi (compressed air),
putaran roda (flywheel), air terpompa
(pumped hydro), hidrogen, garam cair
(molten
salt)
dan
berbagai
penyimpanan energi berbasis kimia
lainnya.
Dari
berbagai
pilihan
tersebut,
baterai
dan
hidrogen
dipercaya peneliti akan berkembang
dalam dalam satu hingga dua dekade
ke depan karena level kesiapan
teknologi atau technology readiness
level (TRL) yang sudah cukup tinggi,
fleksibilitas tinggi, kecepatan waktu
merespon dan kapasitas penyimpanan
energy yang besar.
Saat ini terdapat dua fraksi besar
pengembangan
teknologi
penyimpanan energi, baterai di
Amerika Serikat dan hidrogen di Uni

BULETIN PPI IRLANDIA “INDORISH”
Eropa. Eropa melihat hidrogen dengan
keunggulan kegunaan dan fleksibiltas
yang lebih tinggi daripada baterai
sehingga dapat mendorong penetrasi
teknologi ini lebih cepat terwujud,
dapat diandalkan dan memenuhi
aspek keberlanjutan. Sistem energi
terbarukan
yang
unggul
dan
berkelanjutan tidak hanya bertopang
pada sumber pasokan energinya yang
bersih, namun juga harus ditunjang
dengan
teknologi
penyimpanan
energinya
yang
aman,
ramah
lingkungan dan ekonomis.

Diagram sistem energi berbasis hidrogen
(dibuat oleh penulis)

Hidrogen sebagai elemen utama
pembentuk air, keberadaannya di
muka bumi sangat berlimpah. Air
dapat dipecah menjadi hidrogen dan
oksigen menggunakan listrik dalam
proses elektrolisis. Jika listrik yang
digunakan bersumber dari angin,
matahari dan biomassa, maka produk
elektrolisis tersebut dapat disebut
sebagai
hidrogen
terbarukan.
Hidrogen selanjutnya dapat disimpan
dalam
bentuk
gas
bertekanan
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maupun cair. Umumnya, gas hidrogen
bertekanan
sampai
700
bar
digunakan untuk bahan bakar mobil
Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) atau
Mobil Listrik Sel Bahan Bakar
(MLSBB)
yang
dapat
merubah
hidrogen menjadi tenaga listrik
sebagai penggerak utama mobil dan
hanya
menghasilkan
air
murni
sebagai produk sampingnya. FCEV
saat ini dapat melaju sejauh 480 km
hanya dengan 5 kg hidrogen tanpa
waktu pengisian lama seperti yang
masih menjadi kendala bagi Battery
Electric Vehicle (BEV). Saat ini harga
hidrogen di Eropa bervariasi dari 7
sampai 10 €/kg, tentunya harga ini
diproyeksikan
akan
semakin
kompetitif dengan bahan bakar
minyak (BBM) di masa depan seiring
dengan
peningkatan
efesiensi
elektroliser.
Selain sebagai bahan bakar bersih
untuk transportasi masa depan,
hidrogen juga dapat diaplikasikan
untuk
sumber
energi
pemanas
(heating), bahan bakar industri,
senyawa penting pembentuk gas alam
buatan (sintesis), dan bahkan untuk
re-electrification dari hidrogen kembali
menjadi listrik. Dengan demikian,
konsep sistem energi terbarukan ini
diharapkan dapat menjadi substitusi
sistem energi tidak terbarukan yang
puluhan tahun telah kita nikmati,
sehingga anak cucu kita bisa
menikmati dunia dari energi bersih
dan berkelanjutan.
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“DARI MADURA HINGGA KE BENUA BIRU”
Oleh : Abdul Kadir
Awardee LPDP program Magister di Occupational and Environmental Health & Safety,
National University of Ireland, Galway
Di repost dari :
https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/keterbatasan-ekonomibukan-penghalang-untuk-meraih-mimpi/

Perkenalkan nama saya Abdul Kadir,
ingin berbagi cerita tentang arti
sebuah perjuangan yang saya jalani.
Saya anak ke 7 dari 8 bersaudara,
lahir di Dusun Kadungdung, Madura,
Jawa Timur. Ibu dan Almarhum
Bapak adalah seorang buruh tani.
Emak sempat menempuh pendidikan
tingkat SD dan Bapak tidak sekolah.
Begitu juga dengan saudara saya yang
lain, kakak 1-6 tidak melanjutkan
pendidikan karena memilih untuk
bekerja dan menikah. Adik saya pun
mengikuti jejak mereka, karena
memilih untuk bekerja sebagai joki
karapan sapi.
Di masa kecil saya hidup di rumah
berdindingkan bambu, beralaskan
tanah dan tidur tanpa kasur. Kami
tidur di atas ranjang dari bambu
dilapisi
tikar,
orang
Madura
memanggilnya “lencak”. Ciri khas
kehidupan kami adalah mencari kayu
bakar dan memasak di sebuah
tungku. Untuk urusan minum, kami
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langsung mengambil air dari sumur
tanpa harus dimasak lagi.
Ketika saya duduk di kelas 6 SD,
sedih saya rasakan ketika melihat
semua kakak saya berhenti sekolah
untuk membantu keluarga. Saya
sangat kebingungan karena tetap
ingin sekolah. Dalam kondisi seperti
itu, Bapak secara tidak terduga
berpesan pada saya, “Cukup kakakkakak mu yang berhenti sekolah.
Bapak yakin kamu memiliki keinginan
sekolah, terus kejar mimpimu dalam
kondisi apapun”. Kondisi ini menjadi
motivasi tersendiri dan membuat saya
berkomitmen untuk bisa merubah
nasib keluarga di masa depan.
Terlebih
paman
saya
juga
mengatakan hal yang mirip, “Nak, liat
kondisi keluargamu, siapa yang bakal
merubah kalau bukan kamu?” Saya
selalu berkaca-kaca ketika teringat
motivasi dari beliau.
Setelah lulus dari SMP, saya
memutuskan untuk melanjutkan di
SMAN 1 Pamekasan karena informasi
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salah satu sahabat SMA tersebut
banyak membuat siswanya berkiprah
di dunia Internasional. Ada sedikit
keraguan yang terpancar dari wajah
Ibu. Namun dengan spontan beliau
berkata,
“Selama
kamu
masih
semangat untuk mengejar mimpimu
nak, Ibu selalu restui”.
Hal yang paling mengharukan dan
menyedihkan adalah, sehari setelah
pengumuman,saya harus membayar
uang
seragam
yang
cukup
besar. Saat kembali ke rumah, saya
tidak
menginformasikan
untuk
membayar
kebutuhan
seragam
tersebut.
Akan
tetapi
Ibu
menghampiri
dan
memberikan
sejumlah uang seraya berkata “Ini nak
untuk
mencukupi
kebutuhan
sekolahmu.” Saya bertanya dari mana
uang tersebut, ternyata Ibu menjual
sapi
peliharaannya. Tidak
bisa
berkata apapun dan air mata tak
terbendung
melihat
perjuangan
seorang Ibu seperti ini.
Perjuangan semakin berat ketika
kelas XII saya menghadapi kondisi
demotivasi. Paman
yang
selalu
memberikan
motivasi
meninggal
dunia dan sebulan kemudian bapak
juga harus menyusul paman. Hal ini
membuat
saya
terpuruk
dan
semangat
menurun.
Namun,
dukungan dari keluarga, guru dan
sahabat bisa kembali mengingat
pesan dan motivasi dari mereka. Tidak
mau
lama
terlarut
dalam
keterpurukan, saya kembali mengejar
target untuk bisa meraih impian yang
diinginkan. Saya mulai meningkatkan
kemampuan dalam hal akademik
sebagai persiapan menuju jenjang
sarjana dengan mengikuti kegiatan
organisasi siswa seperti “Karya Ilmiah
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Remaja”. Salah satu pencapaian nya
adalah saya berhasil meraih juara II
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat
Nasional diselenggarakan oleh salah
satu universitas di Surabaya.
Ketika lulus SMA, saya pun harus
mulai berpikir tentang jenjang S1
karena
tidak
pernah
terbesit
sekalipun
mau
kuliah
dimana.
Akhirnya saya sering berkonsultasi
sampai menemukan titik terang dari
pihak sekolah. Terdapat berbagai
pilihan
universitas
yang
diinformasikan pada waktu itu. Hal
yang
membuat
saya
merasa
tertantang adalah ketika disampaikan
informasi
mengenai
Universitas
Indonesia, dimana kampus ini sudah
tidak asing lagi dan banyak diminati.
Tepat waktu itu, jalur masuk adalah
lewat jalur undangan yang dibuka
serentak se-Indonesia.
Namun,
kembali
lagi
dengan
pertimbangan ekonomi, saya khawatir
dan merasa tidak percaya diri untuk
mendaftar di Universitas tersebut. Di
sisi lain ada rasa penasaran ketika
saya mencari informasi lebih detail
terkait persyaratan masuk, jurusan
dan
biaya
kehidupan
disana.
Akhirnya, saya memberanikan diri
untuk
berkonsultasi
tentang
universitas ini lebih mendalam. Salah
satu pesan seorang guru yang saya
ingat adalah “Kalian adalah siswa
yang memiliki prestasi yang sangat
mumpuni untuk bisa masuk ke
Universitas Indonesia, jangan kalian
pikirkan kondisi ekonomi keluarga.
Sekarang hanya kalian yang bisa
menentukan, ambil risiko dan berjuang
untuk masuk, atau tidak pernah
mencoba sama sekali”. Motivasi ini
menjadi sebuah cambuk. Beberapa
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hari kemudian, titik terang pun
muncul untuk menjawab kekhwatiran
saya
mengenai
permasalahan
ekonomi. Terdapat beasiswa bagi
masyarakat Indonesia yang memiliki
keterbatasan ekonomi yaitu beasiswa
Bidik Misi. Saya pun mendaftar dan
diterima di Universitas Indonesia,
Jurusan Kesehatan Masyarakat.
Masa kuliah adalah masa yang paling
menantang. Saya harus pandai
mengatur masalah keuangan. Pernah
kala itu saya dan teman sekampung
halaman
menghadapi
masalah
keuangan,
kami
harus
berbagi
makanan dan berpusing bersama
dikamar. Kadang hanya makan nasi
dioles dengan mentega.
Namun, hal penting yang saya dapat
dimasa kuliah adalah visi dan misi
dari beasiswa Pemerintah Indonesia
untuk menjadi mahasiswa yang
berkarakter
sangat
lah
bagus.
Misalnya. Saya dituntut tidak hanya
fokus pada bidang akademik saja,
melainkan
bagaimana
saya
bersosialisasi dengan lingkungan
sekitar. Jalan yang saya pilih untuk
melatih itu semua adalah dengan
terlibat
di
kegiatan
organisasi
kemahasiswaan. Saya tergabung di
Sosial Masyarakat di Badan Eksekutif
Mahasiswa selama 2.5 tahun masa
perkuliahan. Melalui bidang ini saya,
pernah terlibat dengan menjadi
Project Master FKM UI peduli dan
kegiatan sosial lainnya seperti Rumah
Untuk saat ini dengan penuh
perjuangan saat mendaftar beasiswa
LPDP, dan akhirnya dinyatakan
sebagai salah satu awardee. Saya
merasa bersyukur bisa diberikan
kesempatan
untuk
mengikuti
pelatihan Pengayaan Bahasa (PB)
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Belajar dan Kakak Asuh (RUJAK),
Donor Darah dan lain sebagainya.
Saya juga pernah terlibat di kegiatan
luar kampus yaitu dengan menjadi
Work Leader Jepara Work Camp oleh
Leprosy Care Community di Desa
Donorojo. Melalui kegiatan inilah saya
selalu
bisa
merasakan
bahwa
sejatinya kita adalah makhluk sosial
dan selalu bermanfaat untuk orangorang sekitar. Di tahun terarkhir
masa perkuliahan, saya diamanahkan
menjadi General Leader Occupational
Health and Safety Community, yaitu
himpunan mahasiswa Peminatan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dalam hal akademik, saya bisa
menyelesaikan masa studi S1 dengan
waktu tempuh 3.5 tahun dan pernah
menjuarai Juara I lomba Karya Tulis
Ilmiah
tingkat
Nasional
yang
diselenggarakan
salah
satu
universitas negeri di Jakarta. Dengan
pencapaian
ini,
keterbatasan
bukanlah menjadi penghalang untuk
bisa sukses. Saya hanya bisa
bersyukur bisa berjuang selama 3.5
tahun untuk menyelesaikan kuliah
demi keluarga. Salah satu impian
terbesar yang diraih saat ini yaitu bisa
mewujudkan
mimpi
untuk
menyelesaikan gelar sarjana. Salah
satu impian yang terselesaikan untuk
mengenakan toga yang bahkan tidak
pernah dirasakan oleh keluarga saya
yang lain. Terimakasih Bidik Misi dan
rakyat Indonesia.
untuk persiapan test IELTS dan
bahasa Inggris selama 6 bulan, serta
Persiapan Keberangkatan (PK) sebagai
bekal persiapan sebelum menempuh
pendidikan di universitas tujuan
masing-masing. Saat ini, saya sedang
menumpuh pendidikan untuk jenjang
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S2 di National University of Ireland,
Galway dengan jurusan Occupational
and Environmental Health & Safety
melalui beasiswa LPDP Afirmasi. Lima
bulan berjalan disemester satu ini
berbagai tantangan dihadapi seperti
bahasa,
metode
pembelajaran,
kebutuhan
makanan
dan
lain
sebagainya. Besar harapan saya
adalah bisa memegang amanah
pemerintah dan rakyat Indonesia
untuk bisa menyelesaikan studi tepat
waktu dengan pencapaian yang baik.
Kedepan saya mempunyai rencana
dan
impian
untuk
membuat

community development di Pulau
Madura dan berkontribusi diinstansi
pemerintah
guna
mengimplementasikan keilmuan yang
saya dapatkan. Semoga impian dan
cita-cita ini bisa diimplementasikan.
“Janganlah
takut
melampaui
keterbatasannmu,
lawanlah
ketakutanmu, dan percayalah kita
diberi kemampuan dan ilmu oleh
siapa. Teruslah berikhtiar dan berdoa
atas apa yang sudah kita pilih dan
selalu istiqomah atas apa yang kita
lakukan. Tetap semangat meraih
mimpi mu!” Abdul Kadir

PUBLIKASIKAN
KARYAMU
Ayo berikan kontribusimu berupa tulisan
pengalaman, esai, artikel ilmiah, review,
atau dokumentasi travelingmu ke Divisi
Pendidikan PPI Irlandia.
Ditunggu yaaa…..
Email: ppi.irlandia@gmail.com
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Halo Travelers semuanya…
Selamat berjumpa di buletin PPI Irlandia. Di buletin perdana PPI
Irlandia kali ini, kita akan melihat beberapa pilihan wisata yang ada di
Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah gencar mempromosikan 10
Bali barunya Indonesia. Btw, udah pada tau kan 10 Bali barunya
Indonesia?? Yuk kita intip…..

Foto: liputan6.com
Sobat Travelers, ternyata Indonesia masih menyimpan pesona keindahan
alam yang belum banyak diketahui selain 10 Bali baru di atas. Kita akan
suguhkan beberapa pilihan wisata yang mungkin sobat kunjungi jika pulang
ke Indonesia nanti. Yuk kita mulai dari ujung Barat Indonesia.
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Air Terjun Sibolangit

Medan juga punya air terjun menarik
yang berlokasi di desa Durin Sirugun,
Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang,
Sumatera Utara. Diperlukan waktu
sekitar 2 jam dari Medan untuk
mengunjungi air terjun ini. Ada pula
telaga yang airnya berwarna dua.
Warna biru untuk air dingin dan putih
yang terasa hangat. Kamu harus
memiliki fisik yang kuat, karena
harus menelusuri hutan dulu selama
dua jam.
https://www.idntimes.com/travel/destination/reza-iqbal/10-wisata-terbaik-di-medan-1/full

Kawasan wisata Mandeh terletak di
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab
Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Tempat ini berjarak sekitar 56 Km dari
Kota Padang dapat ditempuh dengan
menggunakan mobil. Kawasan
Mandeh ialah adalah perpaduan
perbukitan yg alami bersama
keindahan teluk yg dihiasi dgn
gugusan pulau-pulau mungil yg
berada di bidang tengah Teluk Carocok
Tarusan. Dari Puncak Mandeh kamu
dapat menyaksikan gugusan Pulau
Traju, Pulau Setan Mungil, Sironjong
agung & mungil, pula Pulau Cubadak
& gradasi air lautnya yg menambah
keindahan Kawasan Mandeh ini.
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PUNCAK MANDEH

http://sumbartraveller.blogspot.com
/2016/08/pesona-puncak-mandehpesisir-selatan.html
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DANAU RANAU

http://daerahwisataindonesia.blogspot.com/2013/03/tuju
an-wisata-sumatera-selatan.html

Letak Teluk Kiluan memang
tersembunyi, sekitar 80
kilometer dari kota Bandar
Lampung. Kunjungi saja
perairan terbuka Teluk Kiluan
dengan menggunakan perahu
nelayan, Anda akan bisa
melihat lumba-lumba hidung
botol (Tursiops aduncus) dan
lumba-lumba paruh panjang
(Stenella longirostris)
berkejaran, mengejutkan
dengan lompatannya. Atau
jika beruntung, Anda bisa
mengelus punggung mereka
dari pinggir perahu.
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TELUK KILUAN

https://indonesia.tripcanvas.co/id/sumatra/tempat-wisataalam-lampung/

BULETIN PPI IRLANDIA “INDORISH”

Edisi I, Oktober 2018

RENDANG,
“MAKANAN TERLEZAT DI DUNIA”
Ditulis ulang oleh: Nalaputi Basoeki
M.Sc in Food Innovation and Product Design
Bublin Institute of Technology
Rendang merupakan masakan tradisional Indonesia yang berasal dari etnis
Minangkabau, Sumatra Barat. Rendang sendiri terdiri dari olahan daging sapi
dengan campuran berbagai macam rempah dan santan kelapa. Proses memasaknya
memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar empat jam hingga menjadi kering
dan menghitam. Rendang dapat dijumpai di seluruh rumah makan Padang yang ada
di luar Minangkabau bahkan yang ada di seluruh dunia sekalipun.
Di daerah asalnya Minangkabau, rendang biasanya disajikan dalam berbagai
upacara adat dan perhelatan istimewa seperti upacara batagak panghulu, upacara
perkawinan (baralek), upacara sunat rasul dan upacara turun mandi. Bukan hal asing
lagi di Minangkabau jika rendang memiliki banyak variasi seperti: rendang ayam,
rendang itik, rendang jengkol dan masih banyak lagi. Bahkan di setiap komponen
bahan-bahan pembuat rendang memiliki filosofinya tersendiri bagi masyarakat
Minangkabau.

Foto:http://belitung.tribunnews.com/2018/04/05

Filosofi Rendang
1. Daging (bahan utama rendang) melambangkan Niniak Mamak dan Bundo
Kanduang Pada budaya Minangkabau, Niniak Mamak adalah saudara laki–
laki dari Ibu dan Bundo Kanduang adalah wanita tertua di suatu suku.
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Keduanya sama-sama memilki peran penting untuk memberi kemakmuran
atas kehidupan kemenakan dan anak–anaknya.
2. Kelapa atau karambia melambangkan kaum intelektual atau yang dalam
bahasa Minangkabau disebut Cadiak Pandai. Cadiak Pandai sendiri adalah
orang yang dianggap berpengetahuan luas di suatu kaum. Untuk itu
fungsinya mengajari dan merekatkan kebersamaan kelompok maupun
individu.
3. Cabai atau lado melambangkan lambang alim ulama yang tegas dan pedas
dalam mengajarkan agama pada kelompok kaum.
4. Bumbu atau rempah-rempah melambangkan setiap individu di
Minangkabau. Yang dimana masing-masing individu memiliki perannya
sendiri-sendiri untuk memajukan hidup berkelompok.

Foto:

https://infonawacita.com/satu-ton-rendang-untuk-warga-sulawesitengah-dari-pemprov-sumatera-barat/

Jenis Rendang
1. Rendang Kering, biasanya berwarna lebih gelap coklat kehitaman. Jika dimasak
dengan tepat, rendang kering dapat awet bertahan selama tiga sampai empat
minggu dalam suhu ruangan, bahkan dapat bertahan hingga lebih dari sebulan
jika disimpan di kulkas, dan enam bulan jika dibekukan.
2. Rendang Basah atau Kalio Rendang basah adalah jenis rendang yang dimasak
dalam waktu singkat. Santan pada rendang ini belum terlalu mengering
sempurna dan menghitam. Rendang basah ini bewarna coklat terang keemasan
dan lebih pucat. Dalam suhu ruangan rendang ini hanya dapat bertahan dalam
waktu kurang dari satu minggu.
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Sejarah Rendang
Catatan tentang rendang sebagai makanan tradisional dari daerah Minangkabau
ditemukan pada awal abad ke-19, namun Gusti Anan, seorang sejarawan dari
Universitas Andalas di Padang memiliki dugaan bahwa rendang sudah mulai muncul
sejak abad ke-16. Hal ini ia simpulkan dari catatan literatur abad ke-19 dimana
tertulis bahwa masyarakat Minang darat sering bepergian menuju Selat Malaka
hingga Singapura. Perjalanan tersebut mereka lalui dengan jalur air dan bisa
memakan waktu kurang lebih sekitar satu bulan. Mengingat tidak adanya
perkampungan di sepanjang perjalanan itu, para perantau ini pasti sudah
menyiapkan bekal makanan yang akan tahan hingga waktu yang lama, dan makanan
itu adalah rendang. Gusti juga menduga bahwa pembukaan kampung baru di pantai
timur Sumatera hingga Singapura, Malaka, dan Malaysia oleh masyarakat Minang
pada abad ke-16 juga sudah mengikutsertakan rendang sebagai makanan mereka
karena perjalanan tersebut butuh waktu berbulan-bulan.
Selain dari catatan sejarah, sejarah masakan rendang khas Padang juga dapat
ditemukan dalam catatan harian Kolonel Stuers yang pada tahun 1827 menulis
tentang kuliner dan sastra. Di dalam catatan tersebut sering kali muncul secara
implisit deskripsi kuliner yang diduga mengarah pada rendang dan tertulis istilah
makanan yang dihitamkan dan dihanguskan. Hal ini, menurut Gusti, adalah salah
satu metode pengawetan yang biasa dilakukan oleh masyarakat minang. Rendang
sendiri berasal dari kata “merandang,” yaitu untuk memasak santan hingga kering
secara perlahan hal ini cocok dengan rendang yang memang butuh waktu lama
untuk dimasak hingga kuahnya kering.
Sejarah rendang juga tidak lepas dengan kedatangan orang-orang dari Arab dan
India di kawasan pantai barat Sumatera. Dipercaya bahwa pada abad ke-14, sudah
banyak orang-orang India yang tinggal di daerah Minang, dan bumbu serta rempahrempah sudah diperkenalkan oleh orang-orang tersebut. Ada juga dugaan yang
mengatakan bahwa masakan kari yang sudah menjadi makanan khas India dan
diperkenalkan pada abad ke-15 di daerah Minang merupakan dasar dari rendang itu
sendiri. Hal ini sangat mungkin mengingat adanya kontrak perdagangan dengan
India pada masa itu. Ahli waris tahta kerajaan Paguruyung juga membuka adanya
kemungkinan bahwa rendang merupakan kari yang diproses lebih lanjut. Yang
membuatnya berbeda adalah rendang memiliki sifat yang lebih kering, sehingga bisa
jauh lebih awet jika dibandingkan dengan kari.
References :
https://www.saribundo.biz/sejarah-rendang.html
https://indogastronomi.wordpress.com/2015/11/12/sejarah-rendang-makanankhas-padang/
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The Angklung
Rewrite by: Gugun Gumilar
PhD in Social Science and Humanities
Dublin City University

The Angklung is a musical
instrument
from
Indonesia.
The
performance of Angklung has survived
400 years of colonial rule in Indonesia,
Angklung is an instrument that is used to
retain Indonesian cultural practices and
also a metaphor of the hope for social
harmony in Indonesian. Angklung is a
bamboo instrument that must be played
within a group as it is through group
accord that the music is heard as one
harmony. As a rice harvest needs
community members, the Angklung rice
ceremony requires all community
members to play the Angklung as one.
The Angklung is made of
bamboo and originated in West Java. It is
a symbol of good luck that is used in
spiritual rituals (Han n.d.). The old
Angklung buhun, has tritonik (three)
tones, tetratonik (four) tones and
pentatonic (five) tones. Some villages in
Indonesia still use the old Angklung
buhun in ceremonies, such as the Pesta
Panen and other similar rituals. The
origin of this bamboo instrument is from
the spirit of Sundanese, which is the myth
of Nyai Sri Pohaci that lures Dewi Sri
(rice Goodness) down to earth so that the
rice plant and the people can thrive
(Widyantika, 2014). The bamboo tubes
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are bound with rattan cords and the tubes
are carefully shaped and cut by a master
craftsperson to produce certain notes
when the bamboo is shaken or tapped.
Players collaborate to create melodies
that rely on cooperation through listening
carefully to the harmony and rhythm of
the group. As an enactment of public
pedagogy this practice signifies social
harmony and mutual respect.
The Angklung ceremony is preHindu and pre-Islam and was used in the
Royal Sudanese Kingdom between 12th
and 16th century (travelinenews n.d.). It
continues to be practiced across
Indonesia despite the diversity of faiths
and cultures. The Angklung ceremony
also operates as a form of public
pedagogy as it was used as a site of
resistance against homogenising colonial
practices throughout 400 years of
colonial occupation.

BULETIN PPI IRLANDIA “INDORISH”

One of the methods of cultural
transmission
despite
the
Dutch
occupation to eradicate local languages
and practices, was playing the Angklung
(Bagus, 2009). Elders continue to use
specific language to pray for the fertility
of the rice crops. In this sense, the practice
of Angklung as a community cultural
practice is subversive as it is ‘a pedagogy
capable of building new political
communities’ (Giroux 2016) as well as
retaining traditional community relations
and knowledge. Burdick and Sandlin’s
(2013) frame for public pedagogy
‘centres on a concern with relation and
the dimensions of subjective experience
through an emphasis on embodiment,
affect, and the psychic dimensions of the
teaching and learning encounter’
(Burdick,
Sandlin
&
O’Malley
2013,p.55) and in this sense the
Angklung is an embodied experience that
retains knowledge both linguistically,
spiritually and culturally. Cultural
practices, such as the performance of the
Angklung informs social identity and
social cohesion.
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Preserving cultural heritage
supports Indonesians living outside
Indonesia to maintain a sense of
belonging as Indonesians living in a new
country. Maintaining cultural heritage
through public pedagogy is an ongoing
practice across cultural groups living in
countries that have been colonized or
invaded. The sustainability of angklung
is highly influenced by the interest and
motivation of the future generations.
Hence, the preservation of angklung
should not only be realized by
continuously playing the musical
instrument. More importantly, the artists
should have the ability to make
angklung, bearing in mind that bamboos
as the main material should be made
available.
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“The Old Head”

Kinsale, West Cork

Nah sobat Travelers semuanya, kalo sebelumnya kita melihat pseona
Indonesia, kali ini yuk kita lihat salah satu pemandangan Tebing laut dari
Tanjung “The Old Head”.
The Old Head of Kinsale (dalam bahasa
Irlandia, An Seancheann) adalah
sebuah tanjung yang berada di daerah
Kinsale, County Cork, Irlandia.
Mercusuar pertama yang didirikan di
sini adalah pada abad ke-17 oleh
Robert Reading. Daerah ini merupakan
titik tanah terdekat (11 mil / 18 km) ke
lokasi tenggelamnya RMS Lusitania
pada tahun 1915.
Mercusuar Old Head

The Old Head Kinsale dibentuk oleh erosi
diferensial. Sebuah lapisan batu pasir keras berada
di antara dua serpihan lapisan. Seriphan lapisan ini
terkikis oleh air laut pada tingkat yang lebih cepat
daripada batu pasir. Dengan demikian seiring
waktu, , lama kelamaan
tanjung itu mulai
terbentuk.
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Saat ini, The Old Head Kinsale dikenal
dengan lokasi Olahraga Golf. Banyak
pegolf yang datang untuk bermain di
lapangan golf 18 lubang, yang dibuka
pada tahun 1997. Sejak lapangan golf
dibuka, akses ke Old Head of Kinsale
telah dibatasi untuk pegolf dan tamu
saja, dan telah ada kampanye jangka
panjang untuk pemulihan akses publik
yang diselenggarakan oleh Kampanye
Free the Old Head of Kinsale yang
bertajuk "People’s Picnic”.
Nah bagi sobat Travelers yang berada di Irlandia, jangan sampai melewatkan
salah satu tujuan wisata ini. Pasti ga bakalan nyesel deh.
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