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1 PENDAHULUAN 

 
Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kegiatan seminar 
Strategic Contribution for Indonesia (SCI) pada tanggal 8 September 2012 di University 
of Leeds terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini tidak 
akan terlaksana tanpa dukungan dan bantuan pihak-pihak yang terkait, seperti 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (KBRI) di London, Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan KBRI di London, Bapak Basuki Nurohman untuk dana yang telah 
diberikan, serta segenap partisipan yang hadir baik dalam acara maupun dalam 
persiapannya. Lebih dari 100 partisipan kegiatan hadir pada acara ini, yaitu yang terdiri 
dari para warga Indonesia yang berdomisili di berbagai kota yang berbeda di UK, baik 
dari komunitas akademisi, industriawan, pengusaha dan lainnya.  

Pelajar, mahasiswa dan masyarakat Indonesia di luar negeri adalah sebagian sumber 
daya manusia potensial dan aset bangsa yang berharga. Dari pengalaman historis, 
banyak tokoh perjuangan kemerdekaan berasal dari kelompok masyarakat ini. Dengan 
menggugah kesadaran dan kepedulian serta upaya untuk mengelola dan 
menggerakkan potensi yang ada, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Keberadaan masyarakat Indonesia di luar 
negeri yang jauh dari tanah air tentunya berdampak pada sulit dan mungkin kurang 
relevan dengan peran dan kiprah mereka dalam kontribusi pembangunan tanah air. 
Sehingga perlu ada konsep dan gagasan ataupun rumusan tentang strategi 
berkontribusi yang bisa memberikan manfaat strategis bagi pembangunan bangsa. 
 
Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi kelompok masyarakat luar negeri, 
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leeds telah mengadakan seminar Strategic 
Contribution for Indonesia (SCI) dengan tema "Sumbangsih Anak Negeri di 
Mancanegara untuk Pembangunan Bangsa". Tujuan dari seminar ini adalah untuk 
memberikan inspirasi, bertukar gagasan dan merumuskan langkah strategis dari 
mahasiswa dan masyarakat dalam hal bagaimana bisa berkontribusi pada 
pembangunan bangsa. 
 
Seminar ini menghadirkan pembicara dari masyarakat Indonesia di luar negeri, 
perwakilan pemerintah Indonesia, akademisi, dan pembicara dari luar negeri. 
Pembicara diharapkan dapat memberikan pandangan, gagasan dan berbagi 
pengalaman yang berhubungan dengan peran warga luar negeri dalam pembangunan 
bangsa. Seminar ini bersifat terbuka, yaitu tidak hanya bagi pelajar-mahasiswa, tetapi 
juga seluruh masyarakat atau komunitas yang berkaitan erat dengan pembangunan 
Indonesia. 

 

2 TUJUAN KEGIATAN 
Seminar ini memiliki 3 (tiga) tujuan sebagai berikut: 

 Mendorong dan menginspirasi segenap masyarakat Indonesia yang tinggal di luar 
negeri, khususnya Inggris, untuk memiliki kepedulian dan bisa berkontribusi bagi 
pembangunan nasional 
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 Sebagai forum tukar gagasan atau berbagi pengalaman dalam berbagai bentuk 

kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam pengembangan 
global. 

 Merumuskan ide dan langkah-langkah nyata yang dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat, dan pembangunan nasional Indonesia. 

 

3 SASARAN KEGIATAN 

Pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat Indonesia di komunitas 
internasional, khususnya di Inggris, dan masyarakat internasional yang memiliki 
kepentingan dalam pembangunan Indonesia. 

 

4 WAKTU DAN TEMPAT 
Tempat acara : Ruang Seminar 6. Leeds University Union.  
   University of Leeds. Leeds. LS2 9JT 
Hari dan Tanggal : Sabtu, 8 September 2012. 
Waktu : 10.00 GMT s/d 16.30 GMT 
 

5 DESKRIPSI PELAKSANAAN 
Time Description Speaker(s) 

08.00 - 09.30 Persiapan tempat -  

09.00 - 10.00 
Registrasi peserta, penjemputan pembicara 
dan among tamu -  

10.00 - 10.05 Lagu Indonesia Raya - 

10.05 - 10.10 Laporan dari Ketua Panitia SCI  Diky Siswanto 
10.10 - 10.15 Pengantar dari Ketua PPI Leeds  Andyka Kusuma 

10.15 - 10.40 
Pembukaan dan Keynote speech dari Duta 
Besar RI KBRI London (H.E.T.M. Hamzah 
Tayeb) 

Prof.Dr.T.A. Fauzi Soelaiman 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London  

10.40 - 11.00 Istirahat coffee break 

11.00 -13.00 Sesi 1 

Prof.Dr.T.A.Fauzi Soelaiman 

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London 

Prof. Dr. Gavin Sulivan 

Leeds Metropolitan University 
Dr. Dani Harmanto 

University of Derby, UK 

Dr. Hadi Susanto 



 
 
 
 

LEEDS - INDONESIAN STUDENT ASSOCIATION (PPI-LEEDS) 

STRATEGIC CONTRIBUTION for INDONESIA (SCI) SEMINAR 2012 

 Leeds, the United Kingdom; 8 September 2012 

 
 

 

 

Office: Leeds Indonesian Student Association, Leeds University Union, Lifton Place, West Yorkshire LS2 9JZ 
Email: indonesianleeds@gmail.com Website: www.ppi-leeds.com 

 
University of Nottingham, UK 

13.00-14.00 Istirahat makan siang 

14.00-15.45 Sesi 2 

Ir. Muhammad Dwimunali (Airbus) 

Dr. Iswandaru Widyatmoko (URS) 
Ibu Indah Morgan (pelopor diaspora  Indonesia di 
UK) 

15.45-16.00 Penutup 

 

6 Susunan Panitia 

6.1 PELINDUNG 
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Iindonesia di London 

6.2 Komite Pengarah dan Perencana 
- Ali Sophian, PhD (Senior Engineer, Cummins Turbo Technologies, Ltd)  

- Andyka Kusuma, MSc (PhD Student, University of Leeds)  

- Arief Gusnanto, PhD (Lecturer, University of Leeds)  

- Boya Subhono, MSc (PhD Student, University of Leeds)  

- Diky Siswanto, MT (PhD Student, University of Leeds)  

- Muhammad Hilaly Basya, MA (PhD Student, University of Leeds)  

- Munajat Tri Nugroho, MT (PhD Student, University of Leeds)  

- Fahmi Abduh Dahlan, MSc (PhD Student, University of Leeds) 
 

6.3 Panitia Pelaksana 
Ketua  : Diky Siswanto 

Sekretaris : Boya Subhono 

Bendahara : Probo Hardini, Mashitoh Indriani 

Publikasi dan Dokumentasi:  

- Past Novel Larasati 

- Reyhan Yuanza Pohan 

- Ardy Satya Rachman  

Seksi Acara 

- Irfan Rifai  

- Gonggomtua Sitanggang 
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Seksi Konsumsi 
- Lusi Nuryanti 

- Lola Arieza 

- Sofia 

- Nurul Hidayanti 

- Issah Dyah Utami 

- Annie Yulistiorini 

Seksi Acara:  

Koordinator Operasional : Munajat Tri Nugroho  

Master of Ceremony : Past Novel Larasaty dan Niky Azhari 

Logistik dan Dekorasi : Aldireza Firmansyah, Arief Kurniawan, Muhammad 

Nafiq 

Audio/video background : Rizkie Syahputra 

 

7 Ringkasan Kegiatan 
Kegiatan seminar telah terlaksana dengan sukses atas dukungan penuh dari Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London serta 
masyarakat Indonesia di Britania Raya. Acara berjalan dengan lancar sesuai dengan 
perencanaan dengan lebih dari 100 partisipan kegiatan hadir di acara ini, yaitu yang 
terdiri dari para  warga Indonesia yang berdomisili di beberapa kota yang berbeda di 
UK, baik dari komunitas akademisi, pengusaha, indistri, dan lain sebagainya.  Rencana 
awal, Duta Besar RI di London, Bapak H.E.T.M. Hamzah Thayeb, berkenan untuk 
menghadiri, memberikan sambutan dan membuka acara seminar. Beliau berhalangan 
hadir dikarenakan tugas ke Jakarta, sehingga pemberian sambutan dan pembukaan 
acara didelegasikan kepada oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di London, 
Bapak Prof. Dr. T.A. Fauzi Soelaiman. Beliau membacakan pidato keynote resmi atas 
nama Duta Besar KBRI di London dalam bahasa Inggris. Pidato yang cukup 
komprehensif ini mengawali terlaksananya kegiatan seminar Strategic Contribution for 
Indonesia. 
 

Pada Sesi I, kegiatan dimulai dengan presentasi oleh Bapak Prof. Dr. T.A. Fauzi 
Soelaiman dengan judul Education in Indonesia. Presentasi ini berisi mengenai 
gambaran pendidikan di Indonesia serta peluang-peluang kerjasama pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Peluang-peluang yang ada banyak 
tersedia bagi para akademisi, namun nampak tidak bagi para industriawan. Diharapkan 
di masa mendatang hal ini bisa disejajarkan agar terbuka suatu kedekatan yang positif 
antara dunia akademis dan industri. 
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Pembicara kedua pada Sesi I adalah Prof Dr. Gavin Sulivan, seorang peneliti senior dari 
Leeds Metropolitan University yang saat ini memiliki cakupan penelitian yang fokus 
pada psikologi komunitas/masyarakat/bangsa. Beliau juga pernah melakukan penelitian 
dalam bidang yang sama dalam kaitannya dengan korban letusan gunug Merapi tahun 
2006. Dalam kesempatan ini Prof. Gavin berbicara mengenai rasa bangga untuk 
menjadi suatu komunitas berbangsa.  Selain itu beliau juga memberikan pandangan 
bagaimana menumbuhkan rasa bangga tersebut secara positif, seperti melakukan 
seminar-seminar kebangsaan, kegiatan-kegiatan olahraga bersama (mengikuti ajang 
piala dunia, olimpiade, sea games), dan sebagainya. 

Pembicara selanjutnya adalah Bpk. Dr. Dani Harmanto (University of Derby) dan Bpk. 
Dr. Hadi Susanto (University of Nottingham) yang berbicara mengenai peluang 
kerjasama pendidikan dan penelitian yang bisa dikembangkan antara pendidikan tinggi 
di UK dan Indonesia. Mereka menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka dalam 
bidang tersebut, juga mengenai kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam 
bekerjasama lintas institusi beda Negaratersebut.  
 
Sesi I ditutup dengan makan siang yang berupa masakan khas Indonesia berupa ayam 
panggang komplit yang sangat menggugah selera. Dalam kesempatan ini para peserta 
kegiatan memiliki kesempatan yang luas untuk saling mengenal dan berbagi pandangan 
satu sama lain, terutama yang berkenaan dengan seminar kali ini. 
 
Diskusi pada Sesi II diisi oleh para professional Indonesia yang bekerja di Perusahaan 
serta masyarakat Indonesia yang tinggal lama di United Kingdom. Format diskusi pada 
sesi kedua ini lebih santai, dimana peserta dan pembicara lebih banyak dalam bentuk 
tanya jawab. 
 
Pembicara ini dimulai oleh Ir. Muhammad Dwimunali, karyawan Airbus UK. Beliau 
menyampaikan pengalaman bekerja di UK dan Indonesia. Dari pengalamannya, dapat 
disimpulkan perbedaan yang perlu di perhatikan adalah; kultur dan perilaku (Disiplin jam 
kerja dan Istirahat). Lebih lanjut dia berpandangan bahwa Industri penerbangan 
Indonesia mempunyai prospek yang baik di masa depan. Terlebih setelah beliau 
mengetahui bahwa IPTN, tempat beliau bekerja dahulu, ternyata memiliki fasilitas-
fasilitas teknologi yang cukup mumpuni, bahkan diatas daari yang dimiliki oleh Airbus di 
UK. Dalam paparannya, beliau menyarankan bahwa pemerintah harus mempunyai 
kebijakan yang mendukung pengembangan industri tersebut. Dia juga mengharapkan 
industriawan sebagai jembatan untuk mendorong kerjasama antara peneliti di luar 
negeri dan dalam negeri. 
 
Pembicara kedua di sesi ini adalah, ibu Indah Morgan masyarakat Indonesia di UK 
menyampaikan aspirasi berdirinya Diaspora UK. Diaspora ini menyatukan pelaku kawin 
campur, buruh campur, perawat, juru agama, ibu rumah tangga, pelaut, dengan para 
pelajar dan professional di UK. Aspirasi dua kewarganegaraan juga disampaikan pada 
diskusi, hal ini dijelaskan mampu membantu para pendatang untuk berusaha. Kegiatan 
Diaspora akan terlibat di kegiatan sosial, misalnya membantu suatu komunitas di 
Indonesia (misal: program anak angkat, membantu koperasi usaha kecil dan 
menengah) 
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Pembicara terakhir pada acara ini adalah Bpk. Dr. Ir. Iswandaru Widiyatmoko, beliau 
adalah seorang alumni sebuah institute teknologi ternama di kota Bandung yang telah 
bekerja sejak 1998 di Scott Wilson Engineering, UK. Beliau memberikan pandangan 
sebagai masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memiliki cara berpikir dan 
perilaku yang baik tanpa kehilangan karakteristik sebagai bangsa Indonesia. Bliau 
memaparkan rumusan nilai-nilai yang dapat diambil untuk mengembangkan suatu 
bangsa yang maju, yakni: equity, keadilan dan kejujuran, berdikari, komitmen yang 
jelas, kesinambungan, disiplin, anti-korupsidan serta penghargaan terhadap setiap 
individu yang berprestasi. Beliau juga berpendapat bahwa kerjasama antara industri 
dan akademisi merupakan hal mutlak demi percepatan kemajuan suatu bangsa. 
 

8 Hambatan 
Kegiatan ini merupakan seminar pertama yang diadakan oleh PPI-Leeds. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa pencarian dana bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan mengingat 
kegiatan ini belum dikenal oleh para sponsor yang potensial serta isu yang diangkat 
tidak relevan dengan kepentingan bisnis sponsor. Panitia sudah menyebarkan proposal 
ke perusahaan Indonesia yang ada di UK (BNI, Bank Mandiri), maupun perusahan yang 
menaungi sejumlah masyarakat Indonesia di UK seperti Unilever, Airbus d.s.b. Namun 
kami mendapatkan jawaban yang kurang positif, kalaupun kami mendapatkannya 
hanya dalam bentuk perseorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut 

Kesulitan untuk mendapatkan kepastian kehadiran pembicara. Terutama pembicara 
asing mengingat waktu kegiatan di akhir minggu dan banyaknya pembicara yang 
melakukan perjalanan bisnis pada bulan tersebut. 

Waktu pelaksanaan merupakan saat pergantian tahun ajaran sehingga banyak SDM 
dari panitia yang sudah kembali ke Indonesia, sedangkan mahasiswa baru belum 
banyak yang hadir. 

Publikasi di dalam kampus melalui penempelan flyer kurang berjalan mulus 
dikarenakan telah dicabut oleh pihak Universitas pada waktu jauh sebelum kegiatan 
dimulai.  

Dari pengalaman kami mengelola kegiatan seminar, masih menyisakan ruang untuk 
perbaikan dikemudian hari.  

 Dalam melakukan perencanaan diperlukan untuk mengestimasi waktu kegiatan, 
sehingga tidak dilaksanakan pada waktu-waktu puncak kegiatan bagi orang-
orang yang berkepentingan dikegiatan seminar ini.  

 Dikarenakan waktu persiapan yang cukup panjang hingga terselengaranya 
kegiatan ini. Diperlukan semangat dan kosistensi dari panitia sehingga acara 
dapat terlaksana dengan baik. 

 Terkait pencarian dana, diperlukan dukungan dari institusi yang sudah mapan 
dan dikenal. Sehingga dukungan dana lebih mudah didapat. 
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9 Pasca Kegiatan 

Kegiatan ini menyisakan beberapa kegiatan yang akan ditindaklanjuti yakni, 

 Membuat dokumen tertulis mengenai hasil diskusi dan rangkuman seminar 

 Membentuk forum diskusi Diaspora dalam bentuk mailing list, sehingga terjalin 
komunikasi antara Masyarakat dan Pelajar Indonesia yang ada di UK. 

 Mempertimbangkan perlunya kegiatan serupa yang bisa diadakan secara 
tahunan yang mendapat dukungan serta keterlibatan penuh KBRI mengingat 
agendayang diangkat beririsan dengan kepentingan strategis pembangunan 
nasional. 

10 Penutup 
Seminar ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian masyarakat dan 
pelajar Indonesia di Leeds terhadap pembangunan nasional. Acara ini juga dinilai 
berhasil sebagai forum tukar gagasandanpengalaman berkontribusi bagi Negara yang 
bisa dilakukan oleh masyarakat. Ide-ide dan langkah nyata telah dipaparkan oleh 
berbagai pihak yang terkaitdan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat 
dan pembangunan nasional Indonesia.Adapun tentu masih banyak terdapat gagasan 
maupun pengalaman lain yang belum mampu terwadahi oleh seminar ini, maka 
diharapkan acara serupa dapat dilangsungkan dan diperbaiki lagi segala 
kekurangannya di masa mendatang. 

Kami mengharapkan acara ini mampu memberikan dorongan dan inspirasi segenap 
masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, khususnya Inggris, untuk memiliki 
kepedulian dan bisa berkontribusi bagi pembangunan nasional. 

Akhir kata, kami panitia meminta maaf atas segala kekurangan. 

Leeds, 31 October 2012 
Hormat kami, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andyka Kusuma 

Ketua PPI Leeds 2011/2012 

Email: tsak@leeds.ac.uk 

Diky Siswanto  

Ketua Panitia 

Email. elds@leeds.ac.uk 

Boya Subhono  

Sekretaris  PPI Leeds 
2011/2012 

Email. mnbs@leeds.ac.uk 
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Persiapan seminar 

 

 

Suasana seminar 
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Pembicara dari kalangan akademisi 

 

 

Prof. Gavin sedang menyampaikan presentasinya 
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Pembicara dari kalangan industri dan masyarakat Indonesia di UK 

 

 

Foto bersama 


