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Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia yang Baru, Resmi Menjalankan Tugas 

Jakarta, 9 Oktober 2020 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menyambut datangnya Kepala 

Perwakilan PBB yang baru untuk Indonesia, Ibu Valerie Julliand, yang resmi menjalankan tugasnya, sesuai 

dengan persetujuan pemerintah Indonesia sebagai negara tuan rumah.  

Seiring dengan kedatangannya di Indonesia untuk mengemban tugas sebagai perwakilan PBB tertinggi di 
Indonesia, Ibu Julliand mengatakan: “2020 adalah tahun yang penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Indonesia, karena keduanya berusia 75 tahun. Bersama-sama, kita berkomitmen untuk membangun bangsa 
yang sejahtera, demokratis dan adil, di mana pembangunan menguntungkan semua orang, dan di mana hak-
hak generasi mendatang dilindungi. Ketika pandemi COVID-19 menjerumuskan kita ke dalam krisis kesehatan 
dan ekonomi yang akut dengan dampak sosial-ekonomi yang parah, pandemi tersebut telah menggarisbawahi 
perlunya memperkuat dan memperbarui solidaritas dan kerja sama.” 
 
Lebih lanjut lagi beliau mengatakan: “Saya terinspirasi oleh komitmen berkelanjutan negara ini terhadap 
multilateralisme dan solidaritas global di tengah masa yang penuh tantangan ini dan saya juga merasa 
terhormat untuk melakukan perjalanan baru ini bersama. Sebagai bagian dari keluarga Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Indonesia, saya berharap dapat bekerja sama dengan mitra, pembuat perubahan dan orang muda, 
dan untuk mendekatkan PBB dengan orang-orang yang dilayaninya.” 
 
Sebelumnya, Ibu Julliand adalah Kepala Perwakilan PBB di Nepal sejak 2016. Sebelum jabatannya di Nepal, 
beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan PBB di Guatemala (2013-2016) dan di Republik Dominika (2009-
2013). Dari tahun 1994 hingga 2008 Ibu Julliand bekerja di Kantor PBB untuk Kantor Koordinasi Urusan 
Kemanusiaan (UNOCHA) di mana beliau menjabat sebagai Kepala Berita IRIN, Kantor Wilayah untuk Afrika 
Barat (2006-2008) dan Kepala Kantor Wilayah untuk Afrika Timur dan Great Lakes (1999-2006). Dia bekerja di 
Angola selama empat tahun dalam berbagai tugas sebagai Petugas Urusan Kemanusiaan Senior, Manajer 
Program Demobilisasi dan Reintegrasi, dan Petugas Program Kelompok Rentan. 
 
Sebelum bergabung dengan UNOCHA, Ibu Julliand melakukan pekerjaan sukarela di Bukavu di DRC Timur 
(1995) dan menjadi Direktur Program untuk Handicap International di Serbia dan Bosnia (1993-1994). Dari 
1984-1992, beliau bekerja di berbagai posisi di perusahaan penerbitan di Paris, terutama sebagai Direktur 
Jenderal BIBA (majalah wanita Perancis) dan Penerbit berbagai majalah di "Groupe Express" di Perancis. 
 
Ibu Julliand, berkebangsaan Perancis, meraih gelar Magister Ilmu Politik dari Institute d'Etudes Politiques, 
Perancis dan Magister Filosofi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dari Institute de Gestion Sociale, 
Perancis. Beliau fasih berbicara bahasa Perancis, Spanyol, dan Inggris. 
 

*** 

Tentang Kepala Perwakilan PBB 

 

Kepala Perwakilan PBB adalah perwakilan peringkat tertinggi dari sistem pembangunan PBB di tingkat negara. 

Kepala Perwakilan PBB memimpin Tim Negara PBB dan mengkoordinasikan dukungan PBB kepada negara-

negara dalam melaksanakan Agenda 2030. Kepala Perwakilan PBB adalah perwakilan yang ditunjuk dari - dan 

melapor ke – Sekretaris-Jenderal PBB. 
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