
Seniman dan Mantan Dubes Sri Astari
Rasjid Meninggal di Singapura

"Sudah berpulang ke rahmatullah Berita Olahraga Nasional Ibu Sri Astari Rasjid binti
Soegiyanto di hari Minggu, 11 Desember 2022 pk 19:48 waktu Singapura di Farrer Park
Hospital, Singapura," demikianlah informasi yang diterima mass media lewat pesan berantai.

Berita duka ini dikatakan oleh faksi keluarga. "Minta maaf atas semua kekeliruan dan
kekeliruan Almarhum. Mudah-mudahan Almarhum husnul khotimah dan mendapatkan
tempat terbaik disebelah Allah SWT, dan mudah-mudahan kami keluarga yang ditinggal
diberi kemampuan dan keteguhan," catat keluarga.

Mayat akan Dipulangkan ke Indonesia

Dalam pesan itu, keluarga sampaikan mayat Astari Rasjid akan dipulangkan ke Indonesia
dan dimakamkan di dalam rumah duka saat sebelum dibawa ke tempat beristirahat paling
akhir di San Diego Hills, Karawang Jawa Barat.

"Almarhum mulai akan dimakamkan hari Selasa 13 Desember2022 pk 08:00 - 11:30

di : Ruangan JOHN, Rumah Duka MRCC Siloam Semanggi. Jakarta. InsyaAllah mayat akan
diberangkatkan Ba'da Zuhur ke San Diego Hills Mercy H16, Karawang, Jawa Barat,"
demikianlah informasi yang dikatakan keluarga.

Duta besar LBBP RI untuk Republik Bulgaria, Astari Rasjid, sampaikan kata sambutan pada
acara Women Leaders Gathering di Gedung TEMPO, Palmerah Barat, Jakarta, 3 Maret
2016. Pada acara ini dilaksanakan acara pesta perpisahan ke Astari Rasjid yang hendak
bekerja sebagai Duta besar LBBP RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Duta Besar Wanita Pertama kali yang Berdasar Seniman Professional

Sri Astari Rasjid dikenali sebagai seorang seniman yang berkreasi dalam seni gambar dan
seni patung. Astari sebagai dubes wanita pertama kali yang berdasar belakang seniman
professional. Beberapa karyanya berbicara masalah kemanusiaan. Dia banyak mengusung
topik feminin, maskulin, budaya Jawa, lambang kebaya, tas, dan figur pewayangan dalam
kreasi seninya. Pada 2016, Presiden Joko Widodo mengusungnya sebagai Duta Besar
Indonesia untuk Republik Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia.

Astari pernah ambil jalur Sastra Inggris di Kampus Indonesia pada 1973, sebelumnya
terakhir meneruskan pengajaran Advanced Painting di Kampus Minnesota, Amerika Serikat.

https://inksports.art/


Dia pernah ikuti Painting Course pada Royal College of Art di London, Britania Raya pada
1988. Dia raih penghargaan Philip Morris Indonesian Art Awards VI (1999) dan sudah
seringkali melangsungkan pameran tunggal dalam atau luar negeri.

Simak juga: Kebaya Raksasa Kreasi Duta besar Astari Ditampilkan di UGM

Kejadian sekeluarga meninggal di Kalideres ini sudah jadi perhatian khalayak dan pemicu
meninggalnya sempat jadi teka-teki.

IWAPI NTB mengincar kesempatan pasar di Turki supaya beberapa produk favorit dalam
negeri bisa memasuki negara itu

Ayah wafat karena penyakit serangan jantung, Marsha Aruan menangis di dekapan teman
dekatnya yang tiba melayat ke rumah duka.

Parker Stevenson mengupload photo usang dengan Kirstie Alley dan mengutarakan
perasaan terima kasih atas waktu berbahagia yang sempat mereka lewati bersama.

Bintang Look Who's Talking (1989) dan peraup Emmy Awards 2x, Kirstie Alley sempat jalani
perawatan di pusat kanker.

Bekas Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan wafat ini hari. Badannya diketemukan tidak
bernyawa dalam mobil di parkir Hotel Bidakara.

Menteri luar neger Inggris James Cleverly menjelaskan ia sudah panggil Duta besar China
untuk protes gempuran pada wartawan BBC

Ayah Ben Kasyafani wafat karena tidak berhasil ginjal dan stroke, mayat akan
disemayamkan di TPU Tanah Kusir.

Moskow pada Senin panggil dubes Norwegia Robert Kvile sesudah beberapa masyarakat
Rusia diamankan di negara Nordik itu karena pakai drone

Lebih dari dua minggu berakhir, kasus kematian sekeluarga di rumah di Kalideres masih
simpan mistis. Satu demi satu bukti tersingkap.


