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PENDAHULUAN

Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom (PPI UK) adalah sebuah
organisasi pelajar yang menaungi seluruh pelajar-pelajar Indonesia di UK dari tahapan
pra-University (Foundation & A- Level), Undergraduate, Master dan PhD. Berdasarkan
data yang dimiliki oleh Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di
London, Prof. T.A. Fauzi Soelaiman MSME, terdapat sekitar 1,350 pelajar Indonesia di
UK pada 2011-2012, dan diperkirakan sekitar 1,600 pada 2012-2013. Adapun
berdasarkan database yang dimiliki oleh PPI UK di tahun 2013, sampai saat ini telah
terdata sekitar 600 pelajar Indonesia di UK.
Di kepengurusan PPI UK 2013 terdapat 38 pengurus yang terbagi menjadi 7
departemen, yaitu:


Departemen IT & Media



Departemen Pendidikan



Departemen Keorganisasian



Departemen Humas Eksternal



Departemen Olahraga dan Seni



Departemen Pengabdian Masyarakat



Departemen Kewirausahaan dan Karir

Departemen-departemen tersebut memiliki program-program kerja yang baik terpisah
maupun berkolaborasi dengan departemen-departemen lainnya. Program-program ini
kami susun dengan harapan bahwa program-program ini dapat memberikan manfaat
dengan melayani, meningkatkan kemampuan, dan menambah pengalaman pelajar
Indonesia di UK, selain memberikan berbagai manfaat bagi komunitas Indonesia di UK
dan di Indonesia. Di akhir kepengurusan ini kami ingin melampirkan laporan
pertanggung jawaban mengenai program – program PPI UK yang sebelumnya sudah
direncanakan. Laporan-laporan tersebut kami laporkan di bagian selanjutnya.
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DEPARTEMEN IT & MEDIA
Departemen IT & Media adalah departemen yang bertanggung jawab atas website
serta berbagai media lainnya. Pada tahun ini, IT & Media akan fokus kepada
pengembangan website dan pendokumentasian berbagai acara PPI UK dan PPI Cabang.
Sedangkan untuk social media seperti Twitter dan Facebook akan diserahkan kepada
Departemen Humas Eksternal. Adapun kepengurusan Departemen IT & Media adalah:


Alyssa Primandaru (Ketua & Website Designer) – Southampton



Trigo Neo Starden (Dokumentasi – Fotografi) – Southampton



Anggit Bestari (Dokumentasi – Video) – Bournemouth



Hugo Toni Saputra (Website Development) – Southampton

Berikut merupakan Laporan Pertanggungjawaban dari berbagai program kerja yang
dikerjakan oleh Departemen IT & Media PPI UK 2013.
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COVERAGE & DOKUMENTASI KEGIATAN PPI UK
Deskripsi awal:
Departemen IT & Media akan melakukan peliputan atas acara-acara PPI UK yang akan
berbentuk video dan akan ditayangkan di berbagai media online milik PPI UK.
Pendokumentasian akan dilakukan dengan seprofesional mungkin dengan pengalaman
dan pengetahuan akademis anggota dari departemen IT & Media yang mengambil bidang
perfilman, Anggit Bestari.

Pelaksanaan:
Nama Acara

Waktu Pelaksanaan

Realisasi

Rapat Kerja PPI UK
(Manchester)

23-24 Februari 2013

Latihan Dasar Kepemimpinan
(London)
Indonesian Festival
(Nottingham)

27 April 2013

Palapa Network Exhibition
(London)

4-6 Oktober 2013

ATDIK Cup (Birmingham)

2 November 2013

ISIC 2013 (London)

9-10 November 2013

Musyawarah Besar (Coventry)

23 November 2013

Terlaksana:
Foto: http://goo.gl/GKYYUe
Video: http://goo.gl/uj80jm
Terlaksana:
Foto: http://goo.gl/uVJjO6
Terlaksana:
Foto: http://goo.gl/GbEu6s
Video: http://goo.gl/z6VmvL
Terlaksana:
Foto: http://goo.gl/BIMj5t
http://goo.gl/UXa79P
http://goo.gl/q3BkPU
Video: http://goo.gl/Mt0Hkc
Terlaksana (oleh pihak
Birmingham):
Foto: http://goo.gl/yhV2Gn
Terlaksana:
Foto: http://goo.gl/UJTckT
http://goo.gl/WwdafA
http://goo.gl/rqWhNe
Video: akan segera dipublish
di channel Youtube PPI UK
Belum terlaksana:
Foto: akan segera diupload di
FB Page PPI UK
Video: akan segera diupload
di channel Youtube PPI UK

15 Juni 2013

Acara lain
Developing Career in
International Business

25 Maret 2013

Terlaksana:
Foto: http://goo.gl/sIDJqw
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Rencana Pengeluaran:
External Hard Drive 1TB

: £60

SDHC Card x 2

: £40

Transportasi

: £200

Total

: £300

Realisasi Pengeluaran
Total

: £141.44
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DOKUMENTASI UNTUK PPI DUNIA
Deskripsi awal:
PPI Dunia melalui Komisi Kebudayaan dan Sosial pada Simposium PPI Dunia di New
Delhi tahun lalu telah menyepakati agar PPI-PPI yang merupakan anggota di Komisi
Kebudayaan dan Sosial, termasuk PPI UK, untuk membuat sebuah dokumentasi singkat
berbentuk video yang dikelola secara professional mengenai acara kesenian yang
diadakan oleh PPI. Dokumentasi ini tidak hanya pelaksanaan hari-H saja, tetapi juga
mencakup persiapan dari hari-hari sebelumnya. Departemen IT & Media PPI UK sebagai
pelaksana program ini di UK telah memutuskan untuk meliput Indonesia Cultural Night
Manchester untuk pelaksanaan program ini.

Pelaksanaan:
Peliputan pada Indonesia Cultural Night Manchester dibatalkan dan diganti pada Gala
Cultural Night yang merupakan bagian dari Indonesian Scholars International
Convention 2013. Seluruh bagian sudah direkam dan sedang pada tahap editing sehingga
belum terdapat online. Akan dapat disaksikan di channel Youtube PPI UK.

Perkiraan biaya

: £100

Realisasi

: £0

Masukan:
Lebih baik ada 2 orang yang meliputi acara dan berbagi tugas untuk sesi foto dan sesi
video, ada pula yang khusus untuk proses dan editing. Karena selama ini apabila yang
melakukan pengambilan foto dan video harus melakukan pengeditan sendiri. Hal ini
menjadi kurang efisien dan memakan waktu yang lama untuk menciptakan hasilnya.
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WEBSITE
Deskripsi awal:
Pada tahun ini Departemen IT & Media akan melakukan perombakan terhadap website
PPI UK yang sudah tidak sesuai perkembangan jaman dan juga tidak terlalu userfriendly. Desain terbaru akan mengutamakan kekinian dan kemudahan untuk digunakan.
Selain itu, Departemen IT & Media juga akan mengupdate berbagai konten dari website
PPI UK.

Pelaksanaan:
Website PPI UK yang baru sudah online sejak awal November dengan fitur-fitur baru
yang lebih segar dan user-friendly (ppiuk.org). Website yang lama telah dipindahkan ke
directory yang lain. Walaupun sudah dipindahkan ke directory yang lain, konten tersebut
masih dapat diakses namun fitur-fiturnya tidak berfungsi lagi (ppiuk.org/old).

Rencana Pengeluaran

: £100

Realisasi

: £0
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RUMAH IDE
Deskripsi awal:
Rumah ide adalah sebuah program lanjutan yang akan meliput seorang pelajar Indonesia
yang sedang melakukan research di UK. Perbaikan yang akan dilakukan pada tahun ini
terutama di bidang bagaimana membuat Rumah Ide menjadi lebih menarik tanpa
menghilangkan kelengkapan informasi yang terdapat di dalamnya. Program ini juga akan
bekerja sama dengan Departemen Pendidikan

Pelaksanaan:
Dari yang ditargetkan sebanyak 3 kali peliputan, hanya terlaksana 2 peliputan.
Narasumber pertama adalah Ibu Ersa Tri Wahyuni, mahasiswi PhD bidang Akuntansi di
Manchester Business School, sedangkan narasumber kedua adalah Ibu Esti MardianiEuers, mahasiswi PhD bidang Low Head Hydro Power di Lancaster University.
Link Video:
Rumah Ide 2013 – Ersa Tri Wahyuni – Akuntansi:
http://www.youtube.com/watch?v=STk_C0FoVOI
Rumah Ide 2013 – Esti Mardiani-Euers – Low Head Hydro Power
http://www.youtube.com/watch?v=O5kQSv2X9xk

Rencana pengeluaran
Transportasi

: £50

Realisasi Pengeluaran

: £0
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FILM DOKUMENTER “Inggris Katanya…”
Deskripsi:
Program kerja ini sebelumnya tidak direncanakan, namun diputuskan diadakan sebagai
inovasi terbaru Departemen IT & Media. Program ini membuat serial dokumentasi
tentang Inggris dari kaca mata pelajar Indonesia di Inggris dengan tujuan untuk
mempromosikan kuliah di Inggris dan memberikan gambaran hidup di Inggris kepada
pelajar-pelajar di Indonesia. Film dokumenter ini terdiri dari 3 episode (Food, Education
and Art & Culture). Setiap episode dari film dokumenter ini berdurasi 30 menit.
Pelaksanaan:
Film diambil di London, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, and Southampton.
Episode mengenai food telah selesai diedit, namun masih dalam tahap special effects.
Episode mengenai Art & Culture sudah selesai editing awal, namun perlu dilakukan
koreksi lagi. Episode Education masih dalam proses editing awal. Rencana semua
episode akan dirilis sebelum pergantian tahun dikepengurusan PPI UK yang baru.
Pengeluaran:
Transportasi : £283.80
Masukan:
Apabila dilanjutkan, shooting akan lebih baik dimulai sebelum summer break, sehingga
ada lebih banyak waktu untuk planning, edit, dan juga catch up shooting yang dirasa
kurang.

11

PPI UK NEWSLETTER & MAJALAH PPI UK
Salah satu terobosan dari PPI UK di Departemen IT & Media tahun ini adalah PPI UK
Newsletter dan Majalah PPI UK. Newsletter ditargetkan untuk di rilis pada setiap
bulannya, sedangkan Majalah setiap term akademis UK. Newsletter merupakan liputan
singkat atas berbagai kegiatan PPI UK dan PPI Cabang serta kegiatan-kegiatan yang akan
datang. Sedangkan Majalah PPI UK adalah liputan lebih panjang dan mendetail
mengenai berbagai program PPI UK dan Cabang.
Realisasi:
Baik Newsletter dan Majalah keduanya diterbitkan secara digital dengan platform online.
Newsletter menggunakan software online bernama MailChimp sedangkan Majalah
menggunakan Joomag. Newsletter dikirim langsung ke setiap alamat email pelajar
Indonesia yang berhasil dikumpulkan oleh Departemen Keorganisasian. Kekurangan
yang masih terjadi adalah ketidakrutinan dari penerbitan kedua media tersebut.
PPI UK Newstletter:
Maret

: http://goo.gl/lvdvw5

April

: http://goo.gl/5fSm66

Mei

: http://goo.gl/4yCxl0

Juni

: http://goo.gl/iYbrZn

Oktober

: http://goo.gl/q1KD58

November

: http://goo.gl/NmKoxv

Majalah PPI UK:
Januari-April

: http://goo.gl/kD4Xro

Summer-Autumn

: http://goo.gl/tKPJg2

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN
Departemen Pendidikan adalah departemen yang akan bersentuhan langsung
dengan bidang akademis dari para pelajar Indonesia di UK. Departemen ini bertujuan
untuk membantu memfasilitasi peningkatan keilmuan dari para pelajar Indonesia di UK.
Adapun kepengurusan Departemen Pendidikan adalah sebagai berikut:


Brian Setiadinata (Ketua) – Oxford



Indra Yudhipratama (Natural Science) – Sheffield



Rangga Dian Fadillah (Social Science) – Dundee



Vanessa Kirana (Linguistic & Arts) – Newcastle



Vinsensia Agustine Kangen (Telekonferensi) – Sheffield



Anthony Khong (Debating) – Cambridge

Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban kerja yang sudah terlaksana dengan
baik dari Departemen Pendidikan PPI UK 2013.
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PEMBUATAN FORUM ANTAR PELAJAR
Deskripsi awal:
Program ‘Pembuatan Forum Antar Pelajar’ adalah program terbaru dari PPI UK
yang bertujuan untuk menghubungkan para pelajar yang memiliki jurusan kuliah serupa
yang berasal dari kota yang berbeda. Melalui forum-forum ini kami berharap para pelajar
dapat terhubung dan dapat terjadinya transfer pengetahuan antar pelajar. Selain itu,
forum-forum ini juga akan mempermudah para pelajar untuk mengkoordinir acara-acara
diskusi bidang pendidikan tertentu, yang tentu saja akan dibantu pelaksanaannya oleh PPI
UK. Forum-forum ini kemungkinan akan berbentuk mailing list mengingat cukup banyak
researcher di UK yang tidak tertarik menggunakan social media seperti Facebook.

Konsep:
Pembuatan tiga forum: Natural sciences, social sciences, and arts and languages
di Facebook. Bila berhasil, rencana ke depannya akan disusul dengan pembuatan lebih
banyak forum lagi seperti Forum Business and Economics, Engineering, Design, dll.

Realisasi:
Pengumpulan data mahasiswa Indonesia di UK sudah dilaksanakan. Untuk
mengetahui minat dari para pelajar, maka kami telah mengadakan survey. Namun,
berdasarkan hasil survey kami berkesimpulan bahwa minat para mahasiswa masih sangat
minim. Ada beberapa mahasiswa yang menunjukkan minat mereka, bahkan bersedia
menjadi administrator forum, tetapi jumlah mahasiswa yang bersedia masih sangat
sedikit. Karena itu, kami membatalkan pembuatan forum ini.

Rencana pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0

Komentar:
Forum antar pelajar tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh mahasiswa
pada umumnya. Forum-forum ini membutuhkan anggota yang aktif supaya tetap hidup.
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Kami merasa karena mahasiswa sudah terlibat di banyak Facebook group ataupun
mailing list, forum-forum ini sangat mungkin tidak terurus. Tetapi, pengumpulan data
mahasiswa berdasarkan jurusan dan universitas akan sangat berguna untuk proker
lainnya.
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MEDIA PENDIDIKAN
Deskripsi awal:
Pembuatan Forum bagi tiap-tiap jurusan untuk memfasilitasi diskusi antar pelajar
Indonesia. Selain dari itu juga akan dibuat media-media seperti video atau gambar dan
artikel yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pelajar Indonesia mengenai
hal-hal yang berbau pendidikan.

Konsep:
Pembuatan media pendidikan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
video, artikel, dan gambar bercerita. Media pendidikan berfungsi untuk menambah
wawasan mahasiswa secara umum mengenai topik-topik menarik yang berhubungan
dengan kehidupan sehari-hari. Seluruh topik di media pendidikan dibahas dari sudut
pandang akademis.

Realisasi:
Sudah ada tiga media pendidikan yang berhasil kami buat. Media pendidikan
pertama adalah hasil wawancara kami dengan Desy Ayu dari Lancaster University,
tentang konflik di Papua (http://ppiuk.org/benang-kusut-konflik-di-papua/). Media
pendidikan kedua berbentuk artikel mengenai coklat yang dibuat Indra Yudhipratama
dari

Sheffield

University

(http://ppiuk.org/when-chocolate-meets-science/).

Sementara media pendidikan ketiga juga berbentuk artikel, dari Rangga Dian Fadillah
(University of Dundee) yang membahas mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia
(http://ppiuk.org/drama-kenaikan-harga-bbm-bersubsidi-mahal-belum-tentumenyengsarakan/).

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0

Komentar:
Sebaiknya dilakukan sebulan sekali
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DATABASE BEASISWA
Deskripsi awal:
Ini adalah program untuk pembuatan database beasiswa yang tersedia di
universitas di UK. Jadi Department Pendidikan akan berusaha mengumpulkan informasi
dari setiap universitas di UK untuk keberadaan peluang beasiswa bagi mahasiswa
international. Diharapkan dengan adanya database ini, kita dapat mempermudah calon
pelajar Indonesia yang ingin ke UK untuk menemukan beasiswa yang mungkin dapat
membantu mereka. Database beasiswa ini akan menjadi database beasiswa pertama yang
dibuat oleh PPI UK.

Konsep:
Database beasiswa memuat semua beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa
Indonesia pada jenjang S1, S2, dan S3. Di dalam mesin pencarian beasiswa, kita dapat
mengetahui beasiswa berdasarkan universitas, jurusan, dan jenjang pendidikan. Informasi
tentang beasiswa yang dimuat meliputi nama beasiswa, jenjang pendidikan, jurusan, nilai
beasiswa, persyaratan, informasi tambahan, dan website yang memuat detail beasiswa
tersebut.

Realisasi:
Pengumpulan data beasiswa berlangsung dari awal hingga akhir periode
kepengurusan karena terdapat ratusan beasiswa, yang disediakan oleh lebih dari 100
universitas di UK dengan nilai yang sangat bervariasi. Kerjasama dengan Department IT
dan Media diperlukan di mana mereka akan memasukkan data dan membuat database ini
di website.
Link website: http://ppiuk.org/belajar/life/beasiswa/

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0
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Komentar:
Pencarian beasiswa adalah hal yang menyita waktu yang cukup lama. Sangat sulit
untuk menemukan satu orang yang bersedia untuk hanya mengerjakan proker ini selama
masa kepengurusan. Karena itu, kami memutuskan untuk membagi tugas berdasarkan
universitas. Satu orang mendapat bagian kurang lebih 25 universitas. Pengumpulan data
beasiswa dilakukan setiap bulan, dan setiap orang diharapkan mengumpulkan data
beasiswa dari 3-4 universitas. Kelemahan sistem kerja ini adalah karena dikerjakan oleh
beberapa orang, maka informasi yang disajikan dapat terkesan tidak konsisten. Untuk ke
depannya, kami menyarankan agar ada satu orang yang rajin mengedit hasil pencarian.
Selain itu, sebaiknya database ini diupdate setidaknya setiap 2-3 tahun sekali. Walaupun
prosesnya sangat membosankan, tetapi kami percaya proker ini akan membawa manfaat
yang sangat besar bagi calon mahasiswa Indonesia.
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TELEKONFERENSI DAN KUNJUNGAN KE SEKOLAH
Deskripsi awal:
Program ini ditujukan untuk mensosialisasikan pendidikan tinggi di UK, untuk
jenjang pra-universitas sampai S3. UK memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di
dunia, tetapi pendidikan di UK masih terasa asing untuk sebagian besar masyarakat
Indonesia. Ini penyebab utama mengapa hanya sedikit murid Indonesia yang belajar ke
UK, dibandingkan dengan USA atau Australia.

Konsep:
Telekonferensi diadakan dengan Skype ke universitas atau sekolah tujuan
sedangkan kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan secara fisik ke sekolah dan
universitas untuk sosialisasi pendidikan tinggi di UK. Acara tersebut dapat dilakukan
dengan format sebagai berikut: perkenalan singkat dengan pembicara, masuk ke materi
pembahasan, sharing tentang pengalaman pribadi kuliah di UK dari pembicara, dan sesi
tanya jawab. Total waktu untuk satu kunjungan atau telekonferensi adalah sekitar 1.5-2
jam.

Realisasi:
Materi telekonferensi dan kunjungan sudah berhasil dibuat berdasarkan panduan
belajar ke UK yang dibuat Bapak Atdik Prof. Fauzi Soelaiman yang dapat didownload di:
http://atdikbudlondon.com/buku/buku-panduan-praktis-sekolah-ke-inggris/
Materi yang kami buat memuat informasi tentang:
-

Profil pembicara.

-

Sekilas mengenai negara UK.

-

Pendidikan tinggi di UK (termasuk informasi universitas di UK, mahasiswa
internasional, dan ranking universitas).

-

Program pendidikan dan aplikasi.

-

Biaya (biaya hidup dan kuliah, termasuk perbandingan biaya hidup dan kuliah
lain seperti USA, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang, Singapura, Hong
Kong, dan Swiss) dan peluang beasiswa.
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-

Kehidupan mahasiswa di UK.

Telekonferensi masih belum dapat terlaksana, tetapi kami berhasil mengunjungi SMAN
81 Jakarta dan Universitas Indonesia (Fakultas MIPA dan Teknik). Adapun
telekonferensi ini memerlukan group chat dan sharing screen di Skype, yang berarti perlu
account Skype Premium. Ini memerlukan sedikit modal. Tetapi, account Skype Premium
ini belum sempat dibeli. Belakangan mulai populer, dan sempat dicoba, yaitu Google
Hangout yang masih gratis.

Rencana pengeluaran
Administrasi & Telekonferensi

: £280

Realisasi

: £0

Komentar:
Detail-detail kecil perlu diperhatikan dalam proker ini. Pertama, sekalipun
Powerpoint slide dapat disamakan untuk semua target universitas/sekolah, tetapi
pembicaraan harus disesuaikan dengan peserta. Contohnya, untuk presentasi di SMA
sebaiknya lebih fokus ke penjelasan tentang program pra-universitas atau S1. Sedangkan
untuk presentasi di universitas, kita lebih fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan
studi pascasarjana. Tentang bidang studi, latar belakang pembicara sebaiknya disesuaikan
dengan penonton, misalnya untuk kunjungan ke FMIPA UI, kami mempersiapkan
setidaknya satu pembicara yang berlatar belakang salah satu subjek Natural Sciences.
Terkadang perlu juga surat resmi dari ketua PPI UK, jadi sebaiknya dipersiapkan.
Tekankan di proposal dan ketika presentasi kalau kita tidak mempromosikan atau
bekerjasama dengan universitas atau agen pendidikan manapun. Waktu dan tempat
sangat penting untuk diperhatikan karena sering ada perubahan waktu mendadak dari
pihak BEM. Pastikan juga kalau BEM atau pihak sekolah akan membantu dalam
publikasi di universitas/sekolah yang dituju. Website-website penting harus dimasukkan
di dalam materi presentasi supaya setelah presentasi berakhir, penonton dapat dengan
mandiri mencari informasi yang dibutuhkan. Karena itu, materi presentasi harus dicetak
dalam jumlah yang cukup. Hal yang belum kami lakukan tetapi kami harap dapat
diperhatikan untuk penerus proker ini adalah tentang publikasi. Publikasi tentang jasa
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telekonferensi dan kunjungan di website PPI UK, Atdikbud London, dan Facebook atau
media sosial lainnya akan sangat berguna.

Para pembicara pada kunjungan ke FMIPA UI.

Penonton yang hadir di FMIPA UI.

Perwakilan PPI UK, staff Department Pendidikan, Indra Yudhipratama menerima
sertifikat dari UI
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INDONESIAN SCHOLARS INTERNATIONAL CONVENTION
(ISIC) & LOMBA DEBAT

Deskripsi awal:
Tahun lalu, program TIIMI dikembangkan dengan adanya penambahan event Gala
Cultural Night atau GCN, dan seluruh program mengalami proses rebranding dan
akhirnya dinamakan Indonesian Scholars International Convention, atau lebih sering
disingkat ISIC. Hasil pengembangan tersebut membawa dimensi baru kepada program
terbesar PPIUK. Sekarang cakupan program itu tidaklah hanya terbatas pada konferensi
akademik international untuk para mahasiswa Indonesia, tetapi program ini juga memiliki
dimensi kesenian dan kebudayaannya dengan penambahan event GCN.
Tahun ini, departemen pendidikan PPIUK, yang bertanggung jawab atas ISIC, ingin
kembali mengembangkan acara tersebut, dengan ditambahkannya lomba debat nasional
sebagi bagian dari TIIMI. Diharapkan dengan adanya penambahan acara lomba debat ini,
ISIC tahun ini tidak hanya dapat menarik lebih banyak pengunjung, tetapi juga
memberikan nilai tambah dari acara ISIC tersebut.

Konsep:
Keterlibatan Department Pendidikan di dalam ISIC diwujudkan dengan ketua yang
menjadi steering committee. Tetapi di kepengurusan 2012/2013 ini, Indra Yudhipratama,
salah satu staff Department Pendidikan menjadi Managing Director TIIMI. Selain itu,
semua staff Department Pendidikan berkontribusi di ISIC sebagai panitia lomba debat.

Realisasi:
ISIC 2013 berhasil meraih berbagai pencapaian. Dari sisi karya ilmiah, tahun ini
mendapatkan jumlah abstrak terbanyak, yaitu 875 buah dari pelajar Indonesia dari 26
negara di 5 benua. Abstrak tersebut disaring melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh
Board of Reviewers, yang terdiri dari 12 dosen Indonesia di UK dan diketuai oleh Dr
Dessy Irawati-Rutten, yang merupakan Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I22

4). Terpilih 30 paper terbaik untuk dipresentasikan. Namun disayangkan hanya 19 yang
dapat hadir pada saat pelaksanaan acara. Board of Reviewers memilih beberapa paper
yang dirasa pantas untuk diterbitkan ke jurnal ilmiah dan akan terus mendampingi sampai
saat penerbitan nanti.
Pada sisi pelaksanaan acara, lokasi di King’s College London Strand Campus sangatlah
baik dan ruangan tidak terpisah-pisah jauh sehingga memudahkan penyelenggaraan.
Partnership dengan pihak Universitas merupakan sebuah kemajuan dan kami rasa salah
satu kunci kesuksesan ISIC tahun ini. Dari sisi pembicara, terdapat 7 pembicara yaitu
Prof. David Charles (University of Stratchlyde), Dr. Indra Uno (Universitas Indonesia),
Wilbur Ramirez (BBC Toughest Place to be a Binmen), Jay Singgih (HIPMI), Rizal
Anwar Djaafara (Bank Indonesia London), Prof. T.A. Fauzi Soelaiman (Atase
Pendidikan KBRI London), dan Steve Buckle (British Council). Cukup disayangkan
pihak the Department of Business, Innovation and Skills mengundurkan diri pada menitmenit terakhir karena keperluan dinas. Secara jumlah terdapat peningkatan dari 4 menjadi
7 narasumber, namun ada beberapa yang merasa sedikit kurang prestigious dibandingkan
tahun lalu.
Untuk konsumsi, kami rasa cukup memadai walaupun bukan yang terbaik karena hanya
sandwich, bukanlah makan siang ala Indonesia. Di bidang penginapan para presenter
(Equity Point), memang tidak seberkelas tahun lalu (Holiday Inn Express Stratford),
tetapi lebih dekat ke lokasi acara dan cukup memuaskan. Di bidang pendanaan, tahun ini
memang pemasukan dari pihak external jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya,
namun mencukupi apalagi setelah ditambah kerja sama non-finansial dengan King’s
College London dalam bidang sewa lokasi acara yang cukup meringankan pengeluaran.
Pengeluaran juga cukup ketat pada tahun ini sehingga sesuai dengan anggaran.
Di sisi lomba debat, lomba debat diadakan dua hari bersamaan dengan ISIC. Di hari
pertama terdapat satu ronde penyisihan, dan di hari kedua adalah dua ronde penyisihan
dan satu ronde final. Terdapat 8 tim asal UK dan Eropa daratan yang mengikuti lomba
debat setelah diseleksi dari belasan pendaftar. Anggota Board of Reviewer (BoR) di
setiap ruang kelas menjadi juri. Di ronde final, Bapak Duta Besar Hamzah Thayeb juga
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menjadi salah satu juri. Di ronde final ini pula, pemenang ditentukan melalui voting oleh
6 orang juri (Pak Dubes dan para anggota BoR yang belum pulang). Tetapi sayangnya
hasil voting imbang, dan penonton mendapat kehormatan untuk voting dan menentukan
pemenang. Tim pemenang mendapat 250 GBP, tim runner-up mendapat 70 GBP, dan
best speaker 30 GBP. Sertifikat diberikan kepada setiap peserta debat. Pelaksanaan lomba
berbeda dengan standar lomba debat lainnya. Antusiasme penonton cukup tinggi dan
kualitas dari peserta juga cukup baik sehingga menghasilkan perdebatan yang seru.

Rencana Pengeluaran (Proposal):
Welfare Division (Akomodasi, transportasi dan makanan)
Publicity Division (IT/ Media and marketing)
Venue Division
TIIMI Event Division
Gala Cultural Night
Total pengeluaran
Safety margin & VAT
Total

£ 17,980.10
£ 1,090.04
£ 8,917.00
£ 4,114.50
£ 1,200.00
£ 33,301.24
£ 6,660.25
£ 39,961.49

Realisasi Pengeluaran:
Venue (sudah dengan potongan King’s College London)
IT & Marketing
Akomodasi
Gala Cultural Night
TIIMI (Academic Conference)
Sponsorship Expenses
Konsumsi
Transportasi VIP (BoR & Speakers)
Transportasi performers GCN**
Transportasi Presenters di London*
Oxford Trip untuk Presenters
Transportasi Panitia (30 x 32.30)*
Debating Competition
Total
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£ 3,393.00
£ 777.03
£ 4,783.50
£ 1,117.10
£ 1,622.90
£
91.00
£ 4,437.50
£ 2,104.25
£ 1,100.00
£ 202.50
£ 390.00
£ 969.00
£ 350.00
£21,337.78

Realisasi Pemasukan
British Council
Kas PPI UK
Ticket Sales
Atase Pendidikan KBRI London
Garuda Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
PT Nindya Karya
Debating Registration
PT Giadaya
Bank Negara Indonesia
Bumi Laut
Other
Pertamina Foundation *
Total

£ 2,000.00
£ 2,750.75
£ 978.40
£ 7,500.00
£ 1,000.00
£ 3,049.71
£ 1,420.38
£ 240.04
£ 1,500.00
£ 500.00
£ 800.00
£
90.00
£ 1,300.00
£23,129.28

*pengeluaran/pemasukan belum terlaksana
*pengeluaran/pemasukan baru terlaksana sebagian

Balance
Total Pemasukan

£23,129.28

Total Pengeluaran

£21,337.78

Total (kembali ke kas PPI UK)

£ 1,791.50

Dokumentasi:
Foto:
http://goo.gl/UJTckT
http://goo.gl/rqWhNe

Video:
Akan segera dipublish di channel Youtube PPI UK
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Sesi foto bersama seusai acara ISIC 2013

Final lomba debat: tim Jogja Debating Forum melawan Indonesia Mengglobal.
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Press Release:
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/11/11/mw2v4w-minatmahasiswa-indonesia-ke-uk-tinggi
http://www.sayangi.com/internasional1/read/10459/jogja-debating-forum-juarakompetisi-debat-internasional
http://www.ciputranews.com/kesra/sumbangsih-ppi-uk-bagi-pengembangan-sdm
http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/320527/sumbangsih-ppi-uk-bagipengembangan-sdm.html
http://www.iyaa.com/berita/nasional/umum/3016551_1124.html
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PEMBUATAN REPOSITORY
Deskripsi awal:
Pada tahun ini, secara serempak dengan PPI-PPI lainnya yang tergabung di PPI
Dunia, PPI UK akan menyusun sebuah database mengenai artikel-artikel ilmiah yang
pernah dipublish oleh para pelajar maupun dosen Indonesia di UK. Database ini hanyalah
berisikan abstrak dari artikel-artikel tersebut, sedangkan untuk download full paper-nya
tetap harus melalui website jurnal tersebut bersangkutan dengan hak milik dan hak cipta,
tetapi link akan kami sediakan.

Konsep:
Repository ini akan berbentuk seperti database yang menyimpan berbagai
publikasi dan hasil penelitian mahasiswa Indonesia di UK.

Realisasi:
Setelah berdiskusi dengan salah satu pengurus Indonesian Scholar's Journal (ISJ)
yang mengerjakan hal serupa, dan supaya lebih fokus di proker lainnya, kami
memutuskan untuk tidak melakukan proker ini. Kesulitan membuat repository meliputi
sulitnya menjangkau mahasiswa PhD (karena sebagian besar mahasiswa yang
mempunyai publikasi adalah murid PhD), selain itu kami juga menyadari adanya kendala
yang berkaitan dengan hak paten dan publikasi, yang harus dibuat jelas sebelum
melakukan proker ini.

Rencana Pengeluaran
Realisasi

: £0
: £0
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DEPARTEMEN KEORGANISASIAN
Departemen Keorganisasian adalah departemen yang bersentuhan langsung
dengan PPI Cabang. Departemen ini memiliki fungsi utama sebagai alur komunikasi
antara PPI UK dengan PPI-PPI Cabang. Koordinator-koordinator wilayah yang dimiliki
Departemen Keorganisasian akan menjadi kontak utama setiap cabang apabila
membutuhkan informasi maupun bantuan ketika ingin melaksanakan acara di kotanya.
Adapun kepengurusan Departemen Keorganisasian adalah sebagai berikut:


Astri Arifin (Ketua) – London



Jellina Danil – Norwich



Seruni Putri Soewondo – Birmingham



David Santosa – London



Jonathan Wiliputra – London



Wilson Nagoro – Swansea

Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban program kerja dari Departemen
Keorganisasian PPI UK 2013.
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DATABASE
Deskripsi Awal:
Program penyusunan database pelajar Indonesia di UK telah mulai dilaksanakan dari
Januari 2013. Program ini bertujuan agar PPI UK memiliki data yang lengkap mengenai
pelajar yang ada di UK. Data ini akan digunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan seperti bencana alam dan musibah lainnya, sehingga akan mudah untuk
menghubungi keluarga yang berada di Indonesia maupun sebaliknya. Selain itu, database
ini juga akan digunakan untuk menyusun forum pelajar Indonesia yang berdasarkan dari
jurusan.

Realisasi:
Meminta database kepada seluruh Ketua PPI Cabang, dan dapat diupdate saat mereka
menemukan anggota baru. Berhasil mengumpulkan database 25 PPI Cabang dari 29 PPI
Cabang dengan total nama terdata sekitar 600 pelajar.

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0

Komentar:
Sebenarnya lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang bisa terjaring. Tapi seperti
diketahui, kota-kota besar cukup sulit untuk mendata seluruhnya karena volume yang
begitu besar. Mungkin dibutuhkan pengkomunikasian lebih baik mengenai benefit dari
melakukan pengisian database, seperti menggunakan poster.
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RELATIONSHIP MANAGEMENT
Deskripsi Awal:
Dalam program kerja ini, Departemen Keorganisasian akan menjadi prasarana PPI UK
dalam menyiarkan informasi acara – acara penting PPI UK ataupun PPI cabang kepada
para pelajar Indonesia di UK. Dengan ini setiap acara akan mendapatkan publisitas yang
baik yang dapat meningkatkan kesuksesan acara terutama di bidang jumlah pengunjung.
Selain itu, program kerja ini merupakan pelaksanaan dari fungsi arus informasi antara
PPI UK dan PPI Cabang agar tidak terjadi miskomunikasi diantaranya.

Realisasi:
Tujuan utama dari program kerja ini adalah untuk menjalin hubungan yang konstan
dengan seluruh PPI Cabang. Komunikasi utama dilakukan menggunakan Facebook di
Forum Internal Ketua PPI Cabang. Untuk menjaga hubungan yang erat, Departemen
Keorganisasian menetapkan setiap anggota departemen bertanggung jawab atas 5 PPI
Cabang. Group Ketua PPI Cabang didirikan di Whatsapp untuk lebih mempercepat lagi
komunikasi. Melalui hubungan yang erat, berbagai program PPI UK berhasil
dikomunikasikan ke PPI Cabang dan program-program PPI Cabang juga dapat
disebarkan ke PPI Cabang lainnya.
Selain itu, Departemen Keorganisasian juga berhasil mengumpulkan deskripsi kota dari
mayoritas PPI Cabang. Deskripsi ini digunakan untuk dicantumkan di website baru PPI
UK (http://ppiuk.org/profil/regional/).
Departemen Keorganisasian juga melakukan survey untuk mengetahui struktur dari PPI
Cabang, pemahaman PPI Cabang atas AD/ART-nya masing-masing, berbagai program
kerja PPI Cabang, serta saran maupun kritik. Sayangnya, survey ini tidak diisi oleh
banyak responden sehingga tidak menghasilkan hasil yang jelas.

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0
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LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK)
Deskripsi awal:
Acara LDK ini merupakan salah satu dari program kerja divisi keorganisasian.
Pelaksanaan acara ini bertujuan untuk melatih kemampuan para peserta dalam hal
kepemimpinan/leadership. Kegiatan ini juga akan dipimpin oleh seorang key note
speaker.
Untuk tahun ini kami menargetkan acara ini dihadiri oleh para pengurus PPI UK dan juga
para ketua/perwakilan PPI Cabang. Maka dari itu diusulkan penanggungan biaya
transportasi sebesar 50% dari biaya transportasi untuk setiap partisipan untuk
meningkatkan minat dari PPI Cabang untuk hadir.

Realisasi:
Persiapan dilakukan sejak Rapat Kerja PPI UK pada bulan Februari. Diputuskan untuk
mengundang 3 pembicara, yaitu James Gifford (Direktur Eksekutif United Nations
Principles for Responsible Invenstment), Jean Gabriel Renaldy (Wakil Ketua PPI UK),
dan Ersa Tri Wahyuni. Topik-topik yang diangkat antara lain manfaat pengalaman
berogranisasi non-profit, jenis-jenis kepemimpinan, metoda rapat formal, dll. Kegiatan
dibuat dinamis agar tidak membosankan dan kaku, salah satunya menggunakan
permainan. Acara mendapatkan feedback yang sangat baik dan dilaksanakan oleh
Departemen Keorganisasian sendiri.
Acara diadakan pada 27 April 2013 di KBRI London dengan sekitar 44 peserta yang
hadir pada acara.

Rencana Pengeluaran (Proposal):
Biaya transportasi (reimbursement) £ 1,133.21
Konsumsi dari KBRI

£

435.50

Plakat

£

20.00

Total

£ 1,598.71
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Realisasi Pengeluaran:
Biaya transportasi (reimbursement) £ 546.84
Plakat, stationary, dll

£

52.02

Konsumsi dari KBRI

£

435.50 (dibayar langsung oleh Kantor Atdik)

Total

£

598.86

Pemasukan
Atase Pendidikan KBRI London

£ 1,163.21 (setelah dikurangi biaya konsumsi)

Balance
Total Pemasukan

£ 1,163.21

Total Pengeluaran

£

598.86

Total (Kembali ke kas PPI UK)

£

564.35

Komentar:
Acara mendapatkan feedback dari peserta yang sangat baik. Kemungkinan dibutuhkan
panitia yang lebih banyak, maupun tambahan dari PPI Cabang lokal (dalam hal ini
London) untuk membagi beban kerja.

Dokumentasi:
http://goo.gl/uVJjO6

Press release:
http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/286028/direktur-pbbingatkan-ppi-bersihkan-pemerintahan-kotor.html
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DEPARTEMEN HUMAS EKSTERNAL
Departemen Humas Eksternal adalah departemen yang menghubungkan PPI UK
dengan dunia luar. Departemen ini akan menjadi alur informasi dari organisasi-organisasi
lain ke PPI UK dan sebaliknya. Melalui departemen inilah PPI UK akan membentuk
berbagai kerjasama dalam pelaksanaan berbagai program. Departemen ini juga yang akan
menghandle apabila terdapat kunjungan dari Indonesia baik pemerintahan, atlit, figure
public, maupun pelajar. Adapun kepengurusan dari Departemen Humas Eksternal adalah
sebagai berikut:


Beatrice Hendra (Ketua) – York



Syahidah Rilyadi (Staff) – Exeter

Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban program kerja dari Departemen
Humas Eksternal PPI UK 2013.
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CONNECT
Deskripsi awal:
Menjadi jembatan dan penengah antara PPI UK dan organisasi lain di UK, Indonesia dan
negara lain

Realisasi:
 Membuat database yang berisikan kontak-kontak PPI negara lain dan organisasi
external lainnya untuk digunakan oleh PPI UK kedepannya.
 Berdampingan dengan Ketua PPIUK, menjadi delegasi PPI UK di PPI Regional
Eropa Amerika.
Menjadi salah satu member di grup Facebook PPI Regional Eropa Amerika dalam
mengambil keputusan bersama dan bertukar berita internal, mengikuti rapat
online dalam perencanaan Simposium PPI Eropa Amerika.
 Menghadiri Simposium PPI Eropa dan Amerika 2013 yang diadakan di Istanbul,
Turki.
 Menghadiri Simposium PPI Dunia 2012 yang diadakan di New Delhi, India


Mengirimkan delegasi PPI UK untuk menghadiri ICID PPI Belanda

 Menjadi perwakilan PPI UK untuk menjadi member Diaspora Network.
 Menjadi salah satu contact person PPI UK menjawab request dan pertanyaan
organisasi luar mengenai UK dan PPI UK.

Rencana Pengeluaran:
Transportation and Communication Cover

£200

Realisasi Pengeluaran:
Simposium PPI Dunia

£ 635.00

Simposium PPI Eropa & Amerika

£ 435.14

ICID PPI Belanda

£ 100.00
35

Total

£1,170.14

Realisasi Pemasukan
Bantuan KBRI untuk Simposium PPI Dunia

£ 675.00

Bantuan Lancaster University untuk Simposium PPI Dunia £ 475.00
Total

£1,150.00

Balance
Total Pemasukan

£ 1,150.00

Total Pengeluaran

£ 1,170.14

Total (kekurangan ditanggung kas PPI UK)

(£

20.14)

Laporan hasil simposium PPI Dunia

: http://goo.gl/DZPo4S

Laporan hasil simposium PPI Eropa Amerika

: http://goo.gl/G0il3g

Dokumentasi:

Press release:
http://www.antaranews.com/berita/349737/ppi-malaysia-pimpin-ppi-dunia
http://beritasore.com/2013/09/19/ppi-inggris-ajak-ppi-belanda-ciptakan-sinergi/
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MAINTAIN
Deskripsi awal:
Memastikan sosial media PPI UK (Facebook Page & Group, Twitter, dan Mailing List)
up to date dengan informasi terkini

Realisasi:


Secara rutin melanjutkan informasi yang didapat dari group PPI EROPA
AMERIKA, organisasi luar lainnya dan KBRI ke PPI UK melalui sosial media
yang dimiliki PPI UK



Update terakhir social media pada 23 November 2013:
o PPI UK Facebook Page

: 2,119 Likes

o PPI UK Facebook Group

: 3,209 members

o Twitter

: 2,272 followers

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0
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SUPPORT
Deskripsi awal:
Mendukung dan membantu departemen lain yang berhubungan dengan kerja sama
dengan organisasi eksternal

Realisasi:


Membantu projek Palapa Network di bawah Departemen Kewirausahaan dan
Karir untuk mencari kontak BEM mayoritas universitas di Indonesia dan Board of
Curators.



Membantu proyek Buku untuk Indonesia di bawah Departemen Pengabdian
Masyarakat untuk mendapatkan kontak organisasi di Indonesia yang dapat
membantu menyalurkan buku-buku tersebut.

Rencana Pengeluaran

: £0

Realisasi

: £0
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LIAISON
Deskripsi awal:
Mewakili PPI UK untuk menyambut kedatangan atau bertemu dengan figur publik
Indonesia di UK baik entertainer, atlit, badan pemerintahan, dll.

Realisasi:


Bekerja secara proaktif untuk mencari tahu mengenai kedatangan figur publik
Indonesia di UK dari berbagai pihak terutama pihak KBRI yang berkaitan
dengan kenegaraan.



Berdasarkan data yang didapat (tanggal kedatangan, tujuan, dan jadwal acara
selama di UK), diskusi diinisiasikan dengan steering committee PPI UK
(Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) untuk membahas pernyataan
sikap PPI UK terhadap kedatangan tersebut dan merencanakan hal-hal yang
perlu dilakukan pra kedatangan.



Tokoh-tokoh yang berhasil ditemui antara lain:
o Wakil Presiden Prof. Boediono (http://ppiuk.org/dialog-bersamawakil-presiden-ri-prof-boediono/)
o Prof. Didik J. Rachbini – Ekonom (Halaman 14-15 Majalah PPI UK
http://goo.gl/i5OHeL)
o Badan Legislatif DPR RI – RUU Keinsinyuran (http://goo.gl/ze275t &
http://goo.gl/RrC4Ps)
o Komisi III DPR RI – KUHP & KUHAP (http://ppiuk.org/ppi-ukkembali-tegur-komisi-iii-dpr-ri-liputan-diskusi-di-kbri/)
o Komisi XI DPR RI – Perasuransian (http://ppiuk.org/ppi-uk-hadiridialog-bersama-komisi-xi-dpr-ri/)
o Prof. Din Syamsuddin – PP Muhammadiyah (Halaman 5 Majalah PPI
UK http://goo.gl/Jr1ufG)
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DEPARTEMEN OLAHRAGA DAN SENI

Departemen Olahraga dan Seni adalah departemen yang sangat aktif dalam
kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata Indonesia. Departemen ini akan
melaksanakan kegiatan promosi dalam skala besar seperti GCN dan Gala Dinner dan juga
mendukung pelaksanaan acara-acara yang skalanya lebih kecil yang diadakan oleh PPIPPI cabang. Selain itu, departemen ini juga akan bertugas untuk menyelenggarakan
acara-acara olahraga yang sangat diminati oleh para pelajar Indonesia di UK. Adapun
kepengurusan Departemen Olahraga dan Seni adalah:


Billy Setiadinata (Ketua) – London



Dinan Amiendhiarta (Olahraga) – Manchester



Stella Sunarja (Seni Pusat) – Newcastle



Bari Syafiq Satrio (Seni Cabang) – Newcastle



Angeline Tjandra (Seni Cabang) – Newcastle

Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban program kerja dari Departemen
Olahraga dan Seni PPI UK 2013.
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ATDIK CUP 2013

Deskripsi awal:
Atdikbud Cup adalah turnamen olahraga yang rutin digelar setiap tahun pada term
pertama setelah tahun ajaran baru. Acara ini bertujuan untuk menyatukan para pelajar di
kota masing-masing dengan membentuk tim olahraga dan mempertemukan dengan
pelajar-pelajar Indonesia dari kota lain dalam bentuk kompetisi olahraga.
Kompetisi Atdikbud Cup sendiri terdiri dari futsal/sepak bola, bulu tangkis, bola basket,
bola voli, dan tenis meja (disesuaikan dengan fasilitas dan kemampuan tuan rumah).
Selain juara per cabang olahraga, tahun ini juga akan diberikan gelar juara umum yang
diiringi dengan Piala/Plakat bergilir. Selain kompetisi olahraga, acara juga akan diiringi
dengan bazaar Indonesia, yang menyediakan berbagai kuliner dan pernak-pernik
Indonesia. Pada tahun ini, lokasi pelaksanaan akan ditawarkan ke seluruh PPI Cabang,
dan PPI yang memberikan penawaran terbaik akan menjadi tuan rumah.

Konsep:
Melakukan open tender dan berharap banyak PPI Cabang yang mengajukan proposal
sehingga dapat terpilih PPI Cabang terbaik. Berdasarkan kesepakatan, tahun ini
diinginkan 3 buah cabang olahraga, yaitu Sepakbola, Basket, dan Bulu Tangkis.
Diharapkan venue tergabung di dalam satu lokasi yang tidak berjauhan termasuk dengan
lokasi bazaar Indonesia. Pada akhir acara diserahkanlah Piala Bergilir Atase Pendidikan
serta Plakat ATDIK Cup.

Realisasi:
Hanya terdapat 2 PPI Cabang yang mengajukan proposal menjadi tuan rumah ATDIK
Cup 2013, yaitu PPI Newcastle dan PPI Birmingham. PPI Newcastle sendiri diputuskan
menjadi pemenang tender, namun sayangnya lambatnya respon PPI Newcastle serta
semakin mendekatnya tanggal pelaksanaan membuat PPI UK memutuskan untuk
memindahkan acara kepada PPI Birmingham yang sudah lebih berpengalaman
mengadakan acara serupa di tahun 2012. PPI Birmingham menyanggupi untuk
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mengadakan 3 buah cabang, yaitu Sepak Bola (6-a-side), Basket, dan Bulutangkis. Sepak
Bola dibagi menjadi dua grup dengan 6 tim di setiap grupnya, sehingga semua
perwakilan PPI Cabang bermain cukup banyak (minimal 5 pertandingan). Sayangnya,
dikarenakan persiapan yang tidak terlalu panjang, terjadi masalah di booking lapangan
sehingga durasi tidak terlalu panjang yaitu pukul 10-12 siang dan 4-6 sore. Untuk
pelaksanaan pertandingan Basket, disayangkan lagi-lagi karena persiapan yang kurang
panjang, lapangan basket sudah keburu direservasi oleh pihak lain, sehingga harus
menggunakan lapangan outdoor milik City Council. Walaupun begitu, pertandingan tetap
berlangsung dengan seru. Sedangkan pertandingan Bulu Tangkis sendiri berlangsung
indoor dan dengan lancar. Sistem pendaftaran sendiri cukup berbeda, karena setiap kota
hanya diizinkan mengirimkan satu tim utama, sedangkan tim kedua masuk di waiting list,
tidak bisa langsung masuk sebagai peserta kecuali jika kekurangan peserta. Dengan ini,
lebih banyak PPI Cabang yang dapat berpartisipasi. Tahun ini juga menggunakan wasit
dari pihak University of Birmingham, sehingga panitia tidak kesulitan mencari wasit dari
pihak pelajar Indonesia.
Berikut adalah daftar juara ATDIK Cup, 2 November 2013:
Sepak Bola (6-a-side) : 1) London

2) Reading

3) Nottingham

Basket

: 1) Newcastle

2) Manchester

3) Norwich

a. Tunggal Putra

: 1) Manchester

2) Leeds

3) Southampton

b. Tunggal Putri

: 1) Newcastle

2) Birmingham

3) Liverpool

c. Ganda Putra

: 1) Southampton

2) Nottingham

3) Lancaster

d. Ganda Putri

: 1) Southampton

2) Newcastle

3) Birmingham

e. Ganda Campuran

: 1) Birmingham

2) Leeds

3) Nottingham

Juara Umum

: PPI Cabang Newcastle

Bulu tangkis
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Rencana pengeluaran (Proposal):
Sepakbola

:£

549.00

Badminton

:£

750.00

Basket

:£

57.00

Konsumsi

: £ 1,300.00

Logistik & ATK

:£

346.00

Publikasi & Dokumentasi

:£

95.00

Total

: £ 3,097.00

Realisasi pengeluaran:
Sepakbola

:£

267.00

Badminton

:£

190.50

Basket

:£

27.00

Sewa lokasi bazaar

:£

300.00

Wasit

:£

148.00

Konsumsi

: £ 1,087.41

Tournament utilities

:£

80.74

Sport utilities

:£

350.82

First Aid

:£

41.11

Other Operational

:£

87.00

Other Logistic

:£

173.70

Total

: £ 2,743.28

Realisasi Pemasukan
Atase Pendidikan KBRI

: £ 1,500.00

Pendaftaran Peserta

: £ 1,449.00

Pendaftaran Bazaar

:£

200.00

Penjualan minuman

:£

76.10

Total

: £ 3,225.10
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Balance
Total Pemasukan

: £ 3,225.10

Total Pengeluaran

: £ 2,743.28

Total (masuk kas PPI Birmingham): £ 481.82

Komentar:
Lama setiap pertandingan dirasa kurang lama sehingga peluang menciptakan gol menjadi
tipis untuk pertandingan sepakbola. Sangat disayangkan kualitas tempat pertandingan
basket juga kurang memadai.
Dokumentasi: http://goo.gl/yhV2Gn
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GALA CULTURAL NIGHT

Deskripsi awal:
Gala Cultural Night adalah malam pentas seni berbagai kesenian dan kebudayaan
Indonesia serta berbagai kreativitas lainnya yang dimiliki para pelajar Indonesia di UK.
Acara ini di tahun 2012 merupakan acara pagelaran seni indoor terbesar yang pernah
diadakan oleh PPI UK. Berbagai tarian, wayang, dan bintang tamu Gita Gutawa hadir
pada malam tersebut.
Pada acara tahun ini, konsep acara akan tetap sama dengan Gala Cultural Night
sebelumnya. Acara akan menggunakan ruangan indoor dengan sebuah stage berukuran
besar. Selain itu, seperti tahun sebelumnya, akan diadakan sebuah exhibition yang tahun
ini akan dijadikan ajang charity (dijelaskan di program kerja selanjutnya). Pada tahun ini,
selain pada persiapan dan pelaksanaan acara, panitia akan menambah daya promosi,
terutama kepada kalangan penduduk asli UK dan masyarakat Internasional karena upaya
publikasi pada GCN 2012 masih kurang efektif. Tahun ini kami mengharapkan untuk
mengisi penuh hall pertunjukan (sekitar 700 orang).

Konsep:
Gala Cultural Night memiliki konsep yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu
bersamaan dengan Indonesian Scholars International Convention (ISIC) 2013 dan
dilaksanakan pada hari pahlawan, 10 November. Seperti sebelumnya, Kepala
Departemen Olahraga dan Seni akan menjadi Steering Committee, dan tahun ini
coordinator untuk GCN adalah Desy Kristianti (PPI Oxford). Venue akan menggunakan
sesuai keputusan tim Venue dari ISIC. Diharapkan penampilan didominasi oleh kesenian
tradisional, bukanlah kontemporer/modern seperti band. Pengisi modern cukuplah
bintang tamu, yaitu Gita Gutawa dan Maudy Ayunda. Pengisi acara diharapkan adalah
pelajar Indonesia dari berbagai kota, yang tahun ini kesenian yang mampu ditampilkan
sudah semakin banyak ragamnya. Juga diharapkan ada beberapa performers dari
Indonesia untuk membuat acara ini lebih spesial. Target audiens adalah diharapkan
mayoritas masyarakat UK, bukanlah pelajar Indonesia. Strategi penjualan adalah
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mengerahkan PPI London untuk menjual tiket dengan jumlah 300 tiket, dan sisanya
adalah peserta dari ISIC (karena membeli tiket konferensi + GCN sebagai paket). Untuk
menekan biaya dekorasi, panita merencanakan untuk menggunakan digital backdrop yang
dapat digerakkan selain juga lighting acara. Sebelum acara diinginkan untuk diadakan
bazaar kecil beserta pameran, serta para hadirin mendapat cemilan snack.

Realisasi:
Acara digelar tidak pada hari Pahlawan karena terjadi kesalahan booking dari pihak
King’s College London. Acara digelar pada 9 November 2013 dan dimulai pada pukul
19.00 (di rencana awal adalah 18.30). Venue acara adalah Greenwood Theatre
berdasarkan kesepakatan dengan partner King’s College London, dengan kapasitas
sebesar 400 kursi. Panitia berniat untuk mencari tarian dari PPI Cabang, sayangnya
karena merupakan tahun ajaran baru, antusiasme masih kurang karena belum cukupnya
waktu latihan. Tarian-tarian yang ditampilkan adalah Tari Topeng Bali (PPI Manchester),
Tari Ngibing (PPI Manchester), Tari Ratok Dueh (PPI Newcastle) dan Tari Yospan (PPI
London). Untuk musik tradisional terdapat Angklung (PPI Newcastle) sedangkan untuk
modern terdapat band dari PPI Manchester serta PPI London. Permasalahan yang juga
terjadi adalah karena pengurangan budget, performers tidak dibayar perjalanannya secara
full, namun menggunakan sistem cap bis dan kereta. Di bidang bintang tamu, sayangnya
Gita Gutawa tidak dapat hadir dikarenakan sedang sakit sedangkan Maudy Ayunda
memiliki kesibukan mendadak yang tidak dapat dihindarkan. Panitia menanggulanginya
dengan mengundang Irina Monarizki, penyanyi berbakat asal Brunel, London, yang
membuat para penonton bergoyang. Untuk penampil dari Indonesia, seharusnya terdapat
tim kesenian dari ITB yang hadir, sayangnya dari pihak di Indonesia membatalkan last
minute karena mereka tidak kunjung meng-apply visa karena kesulitan sponsor.
Jumlah penonton yang hadir adalah hampir mencapai 300 orang dan menggunakan udeng
(ikat kepala) Bali sebagai tanda masuknya. Sangat disayangkan, pengunjung masih
sangat didominasi dari kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Jumlah tiket yang dijual
melalui partnership dengan PPI London serta Indonesian Society kurang maksimal
sehingga hanya sekitar 70% kursi yang terisi. Karena sampai dengan dekat pelaksanaan
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tiket yang terjual masih sangat minimal, maka panitia memutuskan untuk menurunkan
tiket ke £5, sehingga dapat memancing lebih banyak audiens, walaupun ada yang merasa
dirugikan karena membeli tiket di saat harga £9. Perlu dipikirkan strategi lebih baiknya di
tahun depan agar acara dapat lebih ramai lagi. Selain itu, bazaar tidak dapat terlaksana
dikarenakan venue yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan bazaar, sedangkan
pembagian snacks juga tidak dapat dilakukan karena area tersebut dilarang untuk
makanan serta minuman. Terdapat photobooth untuk para hadirin mengambil gambar
kenang-kenangan, dan disediakan fotografer di sana. Namun mayoritas memilih untuk
menggunakan kamera milik pribadi. Backdrop digital di panggung juga tidak dapat
dimaksimalkan karena ternyata peralatan di lokasi kurang memadai.

Rencana Pengeluaran (tergabung dalam Proposal ISIC):
Dekorasi
Performer’s fee
Wristband
Operational Costs (HT dll)
Total

£ 500.00
£ 200.00
£ 250.00
£ 250.00
£ 1,200.00

Realisasi Pengeluaran:
Operational costs (HT, Photobooth, dll)
Dekorasi
Rundown Printing
Ticket printing
Udeng (ikat kepala)
Transportasi Alat
Equipment Hire
Total

£ 367.80
£ 113.30
£ 23.04
£ 30.00
£ 140.00
£ 47.00
£ 396.00
£1,117.10

*Pemasukan dan balance dihitung bersamaan dengan Indonesian Scholars International
Convention yang terletak di Departemen Pendidikan.
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Dokumentasi: http://goo.gl/bbrgj4

Press release:
http://sumsel.antaranews.com/berita/280555/pelajar-tampilkan-kesenian-acehpapua-di-london
http://www.antarabengkulu.com/berita/19586/pelajar-indonesia-tampilkankesenian-aceh-papua-di-london
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INDOFEST’S GOT TALENT

Deskripsi awal:
Pada Indofest kali ini, panitia akan tetap mengundang para penari dan performers dari
luar kota maupun dari Nottingham sendiri. Sebagai insentif untuk para penari dan
performers, mereka akan berkompetisi untuk menampilkan yang terbaik. Mereka akan
dinilai langsung oleh pengunjung dengan adu kencang decibel tepuk tangan penonton,
disamping kemungkinan akan diadakan dewan juri. Pemenang akan mendapatkan plakat
‘Best Performance at Indofest’.

Konsep:
Ajang ini merupakan ajang pencarian bakat tradisional pelajar Indonesia di UK. Pertama
ditargetkan pendaftar melebihi 10 orang/tim, sehingga dilakukan seleksi terlebih dahulu
siapa yang berhak masuk babak final yaitu tampil di Indonesian Festival di Nottingham.
Tidak diizinkan adanya pengulangan bakat yang sama. Penjurian dilakukan oleh
kombinasi 70% juri dan 30% penonton. Pemenang berhak tampil di panggung Gala
Cultural Night di bulan November.

Realisasi:
Kompetisi sendiri berlangsung dengan lancar di saat Indonesian Festival (Indofest) di
Nottingham, pada 15 Juni 2013, walaupun jumlah pendaftar tidak sebanyak yang
diharapkan oleh panitia. Berdasarkan hasil penjurian, terpilih juara satu adalah Tari Ratoh
Duek dari PPI Newcastle dan Irina Monarizki (lagu tradisional) dari PPI London sebagai
Runner-Up. Juara dan Runner-up tampil di Gala Cultural Night ISIC pada 9 November
2013. Para juara merupakan hasil penilaian dewan juri, yaitu Harry R.J. Kandou (DCM
KBRI London), Lenny McDonnell (Desainer Kebaya Lence), Jaon Loh (Choir
Conductor) dan Anne Warren (Pianis).

Perkiraan Pengeluaran
Plakat

: £25

Realisasi

: £ 0 (dimasukkan ke biaya Indofest)
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Dokumentasi:

Press release (bersamaan dengan Indofest secara general):
http://www.antaranews.com/berita/380325/festival-indonesia-di-kota-robinhood
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/06/16/mohppxfestival-indonesia-di-kota-robin-hood
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GALA DINNER @ PALAPA
Deskripsi awal:
Innovasi terbaru dari PPI UK Divisi Olahraga dan Seni adalah mengadakan Gala Dinner,
yang akan berisikan makan malam eksklusif fine dining makanan tradisional Indonesia.
Acara ini juga sangat mendukung program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif tentang program kuliner Indonesia.
Program Gala Dinner ini didasarkan bahwa sebelumnya tidak ada satu pun rumah makan
Indonesia di UK yang melakukan ‘fine dining’. Acara ini bertujuan agar kuliner
Indonesia bisa diangkat ke level ‘gourmet’ melalui penyajian ala ‘fine dining’. Acara
akan bekerja sama dengan rumah makan ternama di London yang jelas akan menambah
prestige dari acara kuliner ini yang akan dihadiri oleh berbagai tamu undangan, baik dari
UK, Indonesia maupun internasional.

Konsep:
Mengadakan Gala Dinner berkonsep “Fine Dining”. Acara akan dilangsungkan di venue
yang sama dengan Palapa Network Exhibition, menggunakan lokasi di lantai 4
Bargehouse, OXO Tower London. Acara ini akan menggunakan jasa chef muda
Indonesia bernama Ray Janson dan Odie Djamil. Makanan yang disajikan adalah
makanan khas Indonesia yang dikemas ulang sehingga naik ke level fine dining. Acara
diharapkan dihadiri 100 orang tamu dan disajikan dengan berbagai penampilan
tradisional.

Realisasi:
Dikarenakan adanya keterbatasan dana dari pihak sponsor, serta ketidaksiapan peralatan,
skills, dll. untuk mengadakan Fine Dining event, maka Gala Dinner diputuskan dirubah
menjadi Palapa Networking Night. Acara ini tetap mempromosikan masakan khas
Indonesia, namun bukan fine dining, melainkan normal standing dinner, dikolaborasikan
dengan acara Networking dari Palapa Network Exhibition. Acara diadakan pada 5
Oktober 2013 di Ruang Crutacala KBRI London dengan masakan yang dibuat oleh
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Dharma Wanita KBRI London. Acara Networking sendiri bertujuan memperkenalkan
para pengusaha industri kreatif Indonesia dengan pengusaha industri kreatif Inggris, serta
pihak-pihak lain seperti KBRI, perbankan, asosiasi, dll.

Terdapat kurang lebih 70

hadirin, yang terdiri dari 40 tamu undangan, seperti pengusaha industri kreatif Inggris,
pengusaha industri kreatif Indonesia yang mengikuti Palapa Project, wirausahawan muda
dari ITB, organisasi iGenius UK, Anglo-Indonesian Society, dan masih banyak lagi, serta
ditambah dari pihak panitia Palapa serta KBRI London. Tercapai komposisi
perbandingan 1:1 British-Indonesian.

Rencana pengeluaran (Proposal Palapa):
Venue & Chef

: £ 3,205.60

Entertainment

: £ 2,700.00

Food & Drinks

: £ 2,870.00

Total

: £ 13,775.60

Realisasi pengeluaran

: £ 0 (biaya makanan & tempat ditanggung KBRI London)

Komentar:
Diperlukan persiapan yang sangat matang apabila ingin mengadakan Gala Dinner ini.
Biaya yang akan dikeluarkan tentu sangat besar, oleh sebab itu penting untuk memastikan
budget dari jauh-jauh hari dan mengkomunikasikan dengan tim sponsorship. Selain itu,
dua orang advisor, Ibu Sri Owen (pakar makanan Indonesia) dan Judith Cook, harus lebih
dimaksimalkan dalam memberikan masukan.

52

Dokumentasi: http://goo.gl/BIMj5t
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SPARRING OLAHRAGA
Deskripsi awal:
Dengan jumlah pelajar Indonesia di UK yang semakin meningkat, setiap PPI Cabang
mulai membentuk tim-tim olahraganya masing-masing. Di UK sendiri, sudah terdapat 2
buah event olahraga, yaitu Atdikbud Cup dan kompetisi olahraga di Nottingham.
Kegiatan sparring olahraga ini adalah inisiatif dari Departemen Olahraga dan Seni untuk
menghubungkan dua buah cabang untuk melakukan pertandingan persahabatan maupun
uji coba. Dengan acara ini, selain mengasah kemampuan berolahraga, juga meningkatkan
rasa persaudaraan.

Realisasi:
Tidak berhasil dilaksanakan karena kurang tingginya minat di setiap PPI Cabang. Kami
berpendapat bahwa biaya transportasi untuk menuju kota lain hanya sekadar untuk
berlatih tanding menjadi penghalang terlaksananya program ini. Untuk berlatih melawan
sesama pelajar Indonesia di kotanya sendiri (apabila cukup banyak jumlahnya) sudah
memadai, atau juga melawan pelajar dari negara lain namun dari satu kota, tanpa
memerlukan biaya extra untuk perjalanan.

Rencana pengeluaran

:£0

Realisasi

:£0
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INDONESIAKU KEBANGGAANKU

Deskripsi awal:
Acara Indonesiaku Kebanggaanku adalah acara baru yang terinspirasi dari program kerja
PPI UK di tahun 2010-2011 bernama One Day Off Visit Indonesia. Banyak sekali PPI
Cabang yang mengadakan maupun terlibat dalam acara cultural di kotanya untuk
mempromosikan Indonesia, baik melalui musik, tarian, dan lain-lain. Melalui program
ini, PPI UK akan melakukan penilaian atas kegiatan-kegiatan tersebut yang telah
dilaksanakan dengan criteria seperti jumlah pengunjung, kepuasan pengunjung, kualitas
penampilan kesenian, dan dari penilaian atas dokumentasi acaranya. Pemenang akan
mendapatkan plakat bergilir sebagai ‘Cabang dengan Kontribusi Terbaik’ beserta hadiah
berupa dana. Melalui program ini, kami berharap bahwa kini setiap cabang semakin
termotivasi untuk mempromosikan Indonesia di kotanya.

Realisasi:
Program berhasil terlaksana. Sebelum Musyawarah Besar, Departemen Olahraga dan
Seni meminta PPI Cabang untuk mengikuti kompetisi Indonesiaku Kebanggaanku ini
dengan cara mengirimkan rangkuman kegiatan mempromosikan Indonesia yang sudah
dilakukan selama satu tahun ke belakang. Kami menargetkan sebanyak 10 PPI Cabang
untuk mendaftar, namun hanya terdapat 4 pendaftar pada kenyataannya. Lalu dipilih 3
untuk masuk final dan dinilai oleh para juri. Ketiga finalis adalah PPI Newcastle, PPI
Nottingham, dan PPI Leeds. Berdasarkan keputusan, PPI Newcastle memenangkan
kompetisi ini dan membawa pulang sertifikat serta hadiah sebesar £100, diserahkan pada
saat Musyawarah Besar PPI UK 2013 di Coventry, yang diharapkan menjadi modal
untuk mempromosikan Indonesia lebih baik lagi di tahun depan.

Rencana pengeluaran
Hadiah & Plakat

: £ 150
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Realisasi
Hadiah dana

: £ 100

Dokumentasi:
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BAZAAR CHARITY FOR INDONESIA @ GCN
Deskripsi awal:
Di tahun 2013 ini, PPI UK melalui Departemen Olahraga dan Seni kembali berinovasi
dengan mengadakan Bazaar Charity for Indonesia. Acara ini merupakan bazaar di mana
berbagai makanan dan kerajinan Indonesia dijual, dan sebagian dari pendapatan akan
dikirimkan sebagai donasi dari PPI UK. Acara ini digabung dengan Gala Cultural Night
mengingat GCN meraup banyak audiens dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, GCN
memiliki sebuah eksebisi yang kurang dimanfaatkan. Oleh sebab itu, eksebisi akan
diubah menjadi sebuah bazaar yang memberikan pemasukan, baik untuk PPI UK juga
untuk kegiatan amal bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu di Indonesia.

Realisasi:
Program ini tidak terlaksana dikarenakan venue Gala Cultural Night pada tahun ini, yang
bekerja sama dengan King’s College London, tidak cukup besar untuk mengadakan
bazaar. Selain itu, area reception walaupun tidak terlalu besar juga tidak mengizinkan
untuk berjualan makanan, sehingga tidak dapat dilakukan Bazaar.

Rencana pengeluaran

: £ 0 (dimasukkan anggaran GCN)

Realisasi

:£0
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NONTON BARENG ALL ENGLAND BADMINTON 2013
All England merupakan kejuaraan badminton tertua di dunia dan termasuk ke dalam
Super Series BWF. Setelah pada tahun 2012 Indonesia berhasil membawa emas melalui
Ganda Campuran Tontowi Ahmad dan Lilyana Natsir, tahun 2013 merupakan ajang
untuk mempertahankan gelar. PPI UK beserta PPI Birmingham bekerja sama untuk
menggalang supporter untuk hadir dan mendukung seluruh kontingen Indonesia di UK.
PPI Birmingham bertindak sebagai pelaksana acara sedangkan PPI UK bertugas untuk
mengumpulkan para pembeli tiket dari berbagai penjuru UK.
Realisasi:
PPI UK berhasil menggalang 34 penonton dari seluruh UK. Harga tiket yang ditawarkan
PPI UK lebih kompetitif karena tidak memerlukan biaya pengiriman serta posisi kursi
yang bersamaan. Dan Indonesia kembali membawa pulang emas.
Rencana pengeluaran

£

0

Realisasi penerimaan
Pembelian tiket

£ 788.30

Realisasi pengeluaran
Pembelian tiket

£ 788.30

Balance:
Total pemasukan

£ 788.30

Total pengeluaran

£ 788.30

Total

£

0

Dokumentasi:
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DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT
Departemen Pengabdian Masyarakat adalah departemen yang menjalankan fungsi sosial
dari PPI UK , terutama untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu di Indonesia.
Program-program didesain sedemikian rupa agar dapat menarik minat para donatur untuk
menyumbang, baik materiil maupun non-materiil, dan dapat memberikan manfaat di
tanah air. Departemen ini memiliki tantangan tersendiri pada tahun ini mengingat
departemen ini sangat sukses di kepengurusan sebelumnya. Adapun kepengurusan dari
Departemen Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut:


Abdu Rufi Mufreni (Ketua) – Cheltenham



Bona Lubis – Manchester



Janne Siregar – Nottingham



Nur Rachmawati – Newcastle



Ariastity Mega Pratiwi – Southampton

Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban program kerja Departemen
Kewirausahaan dan Karir PPI UK 2013.
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PESAN ABANG
Deskripsi awal:
Pesan Abang (Panduan Masa Depan Anak Bangsa) adalah program PPI UK yang
merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pesan Abang berisi cerita-cerita
pendek tulisan dari para pelajar Indonesia maupun alumni yang mengenyam pendidikan
di UK. Cerita-cerita tersebut diharapkan dapat menginspirasi teman-teman di tanah air,
terutama yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikan di UK. Cerita-cerita tersebut
juga bertujuan agar adik-adik kita di tanah air yang memiliki keterbatasan agar terus
berani memiliki mimpi yang tinggi dan tidak patah semangat.
Departemen Pengabdian Masyarakat akan mencari dan menerbitkan tulisan setiap 2
minggu sekali melalui website Pesan Abang di pesanabang.ppiuk.org. Saat ini
penyebaran cerita-cerita Pesan Abang hanya terbatas melalui promosi media digital dan
social media. Akan tetapi, kedepannya akan dijajaki untuk bekerja sama dengan penerbit
buku, seperti Mizan, untuk mengcompile cerita-cerita dan dicetak menjadi buku agar
mudah disebarkan di Indonesia.

Realisasi:
Departemen Pengabdian Masyarakat pada tahun 2012-2013 berhasil memposting
berbagai cerita inspiratif di website pesanabang.ppiuk.org. Jumlah yang di-post adalah 7
kali, di bawah target yaitu satu cerita setiap dua minggunya. Salah satu kendala adalah
mencari penulis yang berminat untuk menulis dan memiliki cerita yang menarik
mayoritas pembaca, walaupun hal tersebut kembali ke preferensi pembaca. Berikut
adalah daftar tulisan yang berhasil dipublikasikan di website:


“Jodoh di Tangan Tuhan” – Rangga Dian Fadillah (Dundee University)
http://pesanabang.ppiuk.org/jodoh-di-tangan-tuhan/



“Good Girls Go to Heaven… but Still Can Enjoy London” –Dyah Widiastuti
(UCL) http://pesanabang.ppiuk.org/good-girls-go-to-heaven-but-still-canenjoy-london/
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“Please, Jangan Takut Pulang” – Narendra Kurnia Putra (Imperial College
London) http://pesanabang.ppiuk.org/please-jangan-takut-pulang/



“How Hard Could It Be?” – Indra Yudhipratama (Sheffield University)
http://pesanabang.ppiuk.org/how-hard-could-it-be/



“Tak Ada yang Mustahil” – Brian Setiadinata (Oxford University)
http://pesanabang.ppiuk.org/tak-ada-yang-mustahil/



“Blangkonku untuk Indonesiaku” – Haikal Bekti Anggoro (Lancaster University)
http://pesanabang.ppiuk.org/blangkonku-untuk-indonesiaku/



“Studi S3 di Usia Larut Senja” – Esti Mardiani-Euers (Lancaster University)
http://pesanabang.ppiuk.org/studi-s3-di-usia-larut-senja/

Rencana pengeluaran

:£0

Realisasi

:£0

Komentar:
Cerita yang dipublikasikan diharapkan lebih variatif lagi agar dapat mewakili berbagai
kalangan, namun memang terkadang jumlah pembaca menjadi lebih rendah atau lebih
tinggi, dan kembali ke preferensi pembaca.
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BEASISWA PPI DUNIA
Deskripsi awal:
Beasiswa PPI Dunia adalah salah satu program terbaru komisi Sosial dan Kebudayaan
PPI Dunia yang pelaksanaannya diserahkan ke setiap PPI negara. Program ini terinspirasi
oleh Gerakan 1 Euro milik PPI Perancis, yaitu kegiatan di mana setiap pelajar
mendonasikan 1 Euro. PPI Dunia meyakini bahwa dengan menjadikan ini program
bersama PPI-PPI di seluruh dunia, jumlah pelajar kurang mampu di Indonesia yang bisa
dibantu akan lebih banyak.
Pelaksanaan program Beasiswa PPI Dunia di UK sendiri akan didelegasikan ke Ketua
PPI Cabang. Ketua PPI Cabang diharapkan untuk membeli sebuah celengan
menggunakan uang kas di kotanya, atau membuatnya dari kaleng/botol jika bisa.
Celengan ini kelak akan selalu dibawa oleh Ketua PPI Cabang di setiap acara kumpulkumpul PPI di kotanya dan para anggota bisa mengisinya secara sukarela. Di akhir
kepengurusan PPI UK, pada Musyawarah Besar 2013, para Ketua PPI Cabang diminta
untuk membawa celengannya untuk dikumpulkan. Dana yang terkumpul akan dikirimkan
100% tanpa biaya administrasi untuk disalurkan melalui Komisi Sosial dan Budaya PPI
Dunia.

Realisasi:
Program ini gagal terlaksana dikarenakan beberapa hal, namun yang paling utama adalah
permasalahan koordinasi. Tidak terdapatnya koordinasi dari Komisi Sosial dan Budaya
PPI Dunia mengenai kelanjutan program ini dan juga kurangnya koordinasi antara
Departemen Pengabdian Masyarakat dengan PPI Cabang. Program ini sesungguhnya
memiliki potensi yang besar untuk memberikan manfaat di tanah air.

Rencana pengeluaran
Biaya transfer

: £30

Realisasi

:£0

62

SHOP TO DONATE

Deskripsi awal:
Shop to Donate adalah sebuah program inovatif dari Departemen Pengabdian Masyarakat
tahun lalu yang akan dilanjutkan pelaksanaannya ke tahun ini. Program ini merupakan
program penggalangan dana melalui website bernama easyfundraising.org.uk. Melalui
website ini, kita dapat berbelanja di Amazon dll sambil beramal. Setiap pembelian anda
akan termasuk sumbangan untuk donasi tanpa menambah harga barang tersebut. Pada
tahun ini, PPI UK juga akan berusaha melegalkan PPI UK sebagai Registered Charity di
UK, sehingga donasi via Shop To Donate bisa masuk ke PPI UK dan kemudian
disalurkan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Realisasi:
Platform untuk program ini sudah jadi. Akan tetapi, proses untuk Shop To Donate cukup
berbelit dikarenakan sebelum membeli, calon pembeli/penyumbang harus melakukan
kunjungan ke situs yang menyediakan jasa ini sebelum dapat membeli produk yang
diinginkan. Tahun ini hanya tergalang sebesar £18.62 dan akan digunakan untuk membeli
buku yang disalurkan melalui program Buku untuk Indonesia.

Rencana pengeluaran

:£0

Realisasi

:£0
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BUKU UNTUK INDONESIA
Deskripsi awal:
Program Buku Untuk Indonesia adalah program berkelanjutan dari PPI UK. Setelah
berhasil mengumpulkan sekitar 1,800 buku di tahun 2012, di tahun 2013 ini PPI UK akan
berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak lagi agar bisa memberikan manfaat bagi
pelajar di Indonesia.
Pada tahun ini, PPI UK akan mencoba untuk menggalang kerja sama kembali dengan pak
Gomes atau dengan East West Oriental yang menyediakan kargo gratis ke Indonesia.
Kemungkinan menggunakan jatah milik KBRI juga mungkin untuk dijajaki. Untuk
pengumpulan buku, kami akan memaksimalkan acara-acara seperti Indofest dan
Atdikbud Cup, sehingga para Ketua PPI Cabang hadir dengan membawa buku yang
didonasikan. Dengan demikian, tidak diperlukan biaya untuk menjemput ke kota-kota
tersebut.

Realisasi:
Tahun ini berhasil dikumpulkan sebanyak 2 dus besar buku-buku untuk disumbangkan.
Pada tahun ini, Departemen Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan Buku untuk
Papua (bukuntukpapua.org), dan buku-buku akan disalurkan ke berbagai wilayah di
Papua. 2 dus buku saat ini terletak di KBRI London dan akan dikirimkan ke Indonesia
pada pertengahan Desember menggunakan jasa Trico Freight. Poster promosi serta
informasi

program

Buku

untuk

Indonesia

http://pesanabang.ppiuk.org/buku-2013/

Rencana pengeluaran
Pengiriman 2m3 (apabila tidak bekerja sama)

: £500

Biaya kardus dan lain-lain

: £50

Total

: £550
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ini

dapat

dilihat

di:

Realisasi
Pengiriman menggunakan Trico*

: £150

*segera dilaksanakan

Komentar:
Program ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik lagi kepada PPI Cabang agar pada
saat pengumpulan berhasil terkumpul lebih banyak lagi buku. Selain itu, promosi juga
harus lebih digencarkan.
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KARTU ANGGOTA
Deskripsi awal:
Departemen

Pengabdian

Masyarakat

akan

bekerja

sama

dengan

Departemen

Keorganisasian untuk melaksanakan program kerja pembuatan Kartu Anggota ini. Untuk
seluruh anggota PPI UK yang memiliki kartu anggota ini, akan mendapatkan banyak
benefit. Selain itu, kartu ini juga bisa membantu untuk pendataan mahasiswa Indonesia.
Untuk wujud dari kartu keanggotaan ini masih belum ditentukan apakah berbentuk kartu
ataupun stiker hologram PPI UK yang bisa ditempelkan di kartu pelajar universitas
masing-masing.
Untuk memiliki kartu anggota ini, pelajar diwajibkan untuk membayar £5-£15 pounds
(belum ditentukan). Benefit-benefit yang diberikan antara lain diskon tiket Garuda
Indonesia sebesar 10-20% (tergantung kesepakatan dengan Garuda Indonesia), diskon
10% di berbagai toko Indonesia (seperti East West Oriental, Indoshop, Indopro, dll) dan
juga diskon 10% di restoran-restoran Indonesia.

Realisasi:
Salah satu benefit utama yang ingin diberikan dari kartu anggota ini adalah diskon tiket
Garuda Indonesia. Diskusi dengan pihak Garuda Indonesia sudah dimulai, namun
sayangnya pihak Garuda Indonesia menunda penerbangannya sampai Mei 2014. Salah
satu syarat dari memulai pembahasan diskon adalah dirilisnya harga tiket secara resmi.
Dengan pengunduran tersebut, maka harga belum dirilis dan pembicaraan belum dapat
dimulai. Sebagai informasi tambahan, pada awal November 2013, Garuda Indonesia
sudah meluncurkan harga promosi, maka seharusnya sudah bisa dimulai kembali
pembicaraan tersebut. Dikarenakan kartu anggota ini tanpa Garuda Indonesia nampaknya
tidak terlalu membawa benefit yang banyak, maka dianggap kurang feasible dan program
dibatalkan.
Rencana pengeluaran

:£0

Realisasi

:£0
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VOLUNTEERING IN INDONESIA
Deskripsi awal:
Pencanangan program baru ini didasari bahwa ternyata cukup banyak pelajar, baik
Indonesia maupun UK, yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Para pelajar tersebut
memiliki minat untuk meluangkan waktu di liburan musim panasnya untuk bekerja
sosial, seperti mengajar di panti asuhan dan sekolah yang minim fasilitas, di negaranegara dunia ketiga. Melalui acara ini, PPI UK menginginkan untuk mendapatkan
beberapa pelajar tersebut untuk menghabiskan liburannya dengan bekerja sosial di
Indonesia.
Departemen Pengabdian Masyarakat akan memfokuskan untuk kerja sosial di bidang
pendidikan, yaitu mengajar di panti asuhan maupun sekolah yang minim fasilitas di
Indonesia. Untuk mencari tempat-tempat yang dituju, PPI UK akan mengapproach
organisasi-organisasi yang salah satu pengurusnya merupakan pelajar Indonesia di UK
maupun alumni. Dengan begitu, berbagai kebutuhan pelajar yang akan melakukan kerja
sosial tersebut bisa terjamin.

Realisasi:
Departemen Pengabdian Masyarakat berhasil membuat kerja sama dengan 4 Yayasan
yang siap melaksanakan program ini, yaitu: Yayasan Sultan Iskandar Muda Medan,
Yayasan Nurani Insani Jakarta, Yayasan Remaja Masa Depan Jakarta, dan Yayasan
Hidayatullah Bogor. Juga terdapat satu yayasan yang bersedia namun belum di approach
bernama Yayasan Darussalam Biaunillah. Poster program Volunteering ini dapat diakses
di http://pesanabang.ppiuk.org/volunteer-untuk-indonesia/
Pada tahun 2013, PPI UK berhasil melakukan satu pilot project di Yayasan Hidayatullah
Bogor (Parung tepatnya) dengan mengirimkan 4 pelajar UK didampingi oleh Haikal
Bekti Anggoro yang kebetulan asal Bogor. Mereka mengajar selama 1 minggu Panti
Yatim Hidayatullah tersebut dengan siswa sekitar 50-70 orang berusia 10-18 tahun.
Setelah mengajar, para pelajar UK tersebut diajak berwisata berkeliling Jawa dan Bali,
sehingga tidak hanya pengalaman mengajar, namun juga pengalaman berwisata di
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Indonesia. Pilot project ini menunjukkan bahwa program ini feasible dan dapat
dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya.
Selain itu, di wilayah Jakarta sendiri program ini telah terlaksana dengan terdapat 1 orang
yang mengajar di Yayasan Rumah Masa Depan (Indra Yudhipratama) selama 3 minggu
lamanya dan 2 orang (Mutiara P. Prapdhita & Intan Dinda P) yang mengajar di Yayasan
Nurani Insani selama 1 bulan lamanya.

Rencana Pengeluaran:
Promosi dan publikasi

: £200

Administrasi

: £50

Total

: £250

Realisasi

: £0

Komentar:
Proses seleksi yayasan yang dapat dilakukan kerjasama cukup sulit dikarenakan tim
Departemen Pengabdian Masyarakat seluruhnya berada di UK, sehingga assessment
seluruhnya dilakukan secara online.

Dokumentasi:
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DONASI BENCANA
Donasi ini dilakukan sesegera mungkin di saat terjadinya bencana alam. Pada masa
kepengurusan PPI UK 2012-2013 dilakukan 3 kali donasi, 2 untuk dalam negeri dan 1
untuk luar negeri. Seluruh dana yang dikumpulkan melalui Bendahara PPI UK disalurkan
100%, dan biaya transfer seluruhnya ditanggung oleh PPI UK. Berikut adalah daftar
donasi yang disalurkan:

Banjir Jakarta (Bekerja sama dengan PPI Dunia, disalurkan melalui PMI)
Total dana terkumpul: £ 316.52
Gempa Aceh Gayo (Bekerja sama dengan Rangkang Nanggroe UK)
Total dana terkumpul: £ 647.00
Topan Haiyan Filipina (Pengumpulan bersama Badan Sosial PPI Dunia dan PPI
Filipina, disalurkan melalui Disasters Emergency Committee [DEC])
Total dana terkumpul: £ 211.45
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DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR
Departemen Kewirausahaan dan Karir adalah departemen yang merubah arah
tahun ini dari tahun sebelumnya. Dari sebelumnya hanya berfokus untuk menghasilkan
income untuk PPI UK, tahun ini departemen ini lebih fokus untuk berhubungan langsung
dengan dunia bisnis. Berikut adalah pengurus Departemen Kewirausahaan dan Karir:


Albert Arron P (Ketua) – Manchester



Gracia Stefani (Kewirausahaan) – Reading



Sonny Rustiadi (Kewirausahaan) – London



Irdan Hakim (Kewirausahaan) – Hatfield



Geraldo Edison tegouch (Karir) – Nottingham



Steven Angesty (Karir) – Sheffield

Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban program kerja dari Departemen
Kewirausahaan dan Karir PPI UK 2013.
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CAREER PORTAL

Deskripsi awal:
Departemen Kewirausahaan dan Karir tahun ini meluncurkan Career Portal yang
bernama Goedang Karir. Goedang Karir ini memiliki berbagai manfaat, antara lain
mengenai panduan menulis CV yang menarik dan diterima oleh banyak perusahaan.

Konsep:
Ide Goedang Karir dibangun untuk menghidupkan pentingnya divisi karir dalam
organisasi pelajar PPI-UK. Dengan kesadaran pentingnya mendirikan sebuah portal yang
berisikan tips-tips, pengalaman-pengalaman, dan juga lowongan pekerjaan bagi pelajarpelajar Indonesia yang ada di UK yang memiliki keinginan untuk melanjutkan prospek
karir di UK.

Realisasi:
Goedang Karir telah berhasil dikonsepkan, namun dikarenakan fokus pada department
karir & kewirausahaan tahun ini adalah untuk merealisasikan Palapa Project, project
Goedang Karir di stop di awal permulaan dikarenakan kekurangan man power yang
diambil alih untuk Palapa Project.

Rencana pengeluaran

:£0

Realisasi

:£0
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FAST LANE
Deskripsi awal:
Program Fast Lane ini merupakan suatu program yang berupa kompetisi bagi para pelajar
Indonesia untuk menunjukkan daya jualnya kepada perusahaan di mana hadiah akhirnya
berupa sebuah graduate job. Pada tahun ini, proyek ini berfokus pada penyusunan format
kompetisi, sehingga di kepengurusan selanjutnya proyek ini bisa langsung dijalankan.

Konsep:
Fast Lane hanyalah berada dalam foundational concept dimana kita mencoba
mengkonsepkan sebuah kompetisi sejenis dengan The Apparentice dimana para peserta
(pelajar-pelajar Indonesia) akan berlomba dalam beberapa tahapan untuk memenangkan
sebuah posisi untuk internship di sebuah perusahaan lokal di UK. Apabila project ini
berhasil, kedepannya akan sangatlah mudah untuk melanjutkannya hingga benar-benar
mendapatkan posisi di dalam sebuah perusahaan UK. Project ini ditargetkan untuk
pelajar-pelajar Indonesia di UK yang sedang menjalankan tahun terakhir di universitas
ataupun di program master dan yang baru saja lulus.

Realisasi:
Fast Lane hanyalah merupakan perumusan konsep dimana mungkin bisa dipakai untuk
pengurusan berikutnya. Format sudah terdapat dan tertulis dan dapat diaplikasikan di
kepengurusan selanjutnya.

Rencana pengeluaran

:£0

Realisasi

:£0
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INDONESIAN CONNECTION (PALAPA)

Deskripsi awal:
Program Palapa adalah program terbaru dari PPI UK yang bertujuan mempertemukan
para pelajar yang berkecimpung di dunia industry kreatif dengan para investor di London.
Industri kreatif Indonesia saat ini sedang tumbuh dengan sangat pesatnya dan proyek
Palapa adalah sebuah inisiatif agar para pelajar dapat terlibat di dalamnya.
Program Palapa sendiri merupakan kompetisi bagi para pelajar Indonesia yang bekerja
sama dengan pengrajin lokal untuk menciptakan sebuah produk yang kreatif namun
memiliki daya jual. Para pemenang akan didatangkan ke London dan berpeluang bertemu
dengan investor yang tertarik akan produk-produk karya mereka. Selain itu, Palapa juga
akan menciptakan online mapping pertama untuk creative industry Indonesia.

Konsep:
Palapa Project, secara singkat, mencoba untuk pertama kalinya menghubungkan
Indonesia dan Inggris secara ekonomi dengan cara yang unik. Palapa Project berdiri
dengan impian untuk membangun hubungan kewirausahaan antara para peminat bisnis
(baik pelajar maupun pengusaha) yang ingin membangun hubungan antara Indonesia dan
Inggris.

Melihat besarnya potensi kreatif industri di Indonesia dan Inggris, ini merupakan
kesempatan emas untuk bisa melakukan 2 hal sekaligus, yaitu:
a. Menghubungkan potensi ekonomi Inggris dan Indonesia
b. Menimbulkan semangat kewirausahan bagi anak-anak muda Indonesia di Inggris
dan Indonesia.
Maka dari itu Palapa Project dibentuk dalam bentuk sebuah kompetisi kreatif industri
dimana peserta harus bisa menghasilkan sebuah produk industri kreatif yang berbasiskan
kultur Indonesia. Kompetisi ini unik dikarenakan pesertanya terbuka untuk semua orang
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Indonesia di seluruh dunia dengan catatan terdapat seorang pelajar dan seorang
pengusaha paling tidak dalam setiap tim.

Konsep ini dipilih dikarenakan kita bisa secara instant membuat produk kreatif yang
merupakan hasil perpaduan ide-ide brilian anak muda dan keterampilan pengusaha,
dimana kedua belah pihak sama-sama dapat belajar dan mungkin bekerjasama
dikemudian hari.

Dibantu dengan 15 partner universitas dan 2 NGOs di Indonesia (Medan sampai Sorong),
kompetisi disebarluaskan di seluruh Indonesia melalui iklan dan workshop-workshop.
Produk-produk yang tersubmit dikurasikan oleh tim Kurator yang berisikan 15 pemain
kreatif industri international, dimana 30 produk terbaik di exhibisi kan dalam Palapa
Exhibition di London.

Dalam Palapa Exhibition, akan juga diadakan sebuah networking night dalam bentuk
Gala Dinner untuk memperkenalkan kuliner Indonesia dan sesi tutorial tentang Indonesia.
Palapa Exhibition benar-benar harus dibuat untuk mempertemukan para pemain kreatif
industri Indonesia dan Inggris dengan harapan terjadinya transaksi perdagangan
Indonesia Inggris.

Realisasi:
Palapa Network Exhibition berhasil digelar pada 4-6 Oktober 2013 di Bargehouse, OXO
Tower Wharf London. Tempat ini sangat bergengsi mengingat wilayah South Bank
adalah zona industri kreatif di London. Pameran ini mendapat sekitar 537 pengunjung
terdaftar dan mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam di lokasi yang menunjukkan
tingginya ketertarikan dan adanya komunikasi diantara penggiat industri kreatif Indonesia
dan UK. Acara dibuka oleh Deputy Chief of Mission dari KBRI London, Bapak Harry
R.J. Kandou.
Pameran diadakan di dalam gedung Bargehouse dan memakai lokasi sebesar 3 tingkat.
Lantai pertama digunakan sebagai reception area, di mana pengunjung mendaftar dan
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juga berfoto di depan papan Palapa Network Exhibition, serta mempelajari Palapa
Network secara general.
Di lantai kedua, terdapat 3 buah ruangan. Ruangan pertama adalah ruangan workshop
kesenian Indonesia, di mana para pengunjung dapat membuat wayang kulit (terbuat dari
karton untuk memudahkan) dengan desain yang mengkombinasikan tokoh perwayangan
Indonesia dan Scots Guard khas UK. Di ruangan yang sama juga terdapat workshop
membatik, di mana hadirin dapat mencoba membuat batik, mulai dari desain, mencanting, hingga mewarnai. Di ruangan lainnya, terdapat ruangan seminar dari para
pembicara, antara lain Freyja Sewell (arsitek UK), Bridget Flemming (Fotografer Harper
Bazaar USA), dan Andre Lecointe-Gayle perwakilan dari London Fusion Project tentang
mendirikan bisnis kreatif. Di ruangan ketiga di lantai dua ini adalah ruangan pemutaran
video Indonesia yang memutarkan film pendek Epic Java, serta promosi pariwisata
Indonesia dari Dinas Pariwisata serta video dari sponsor.
Di lantai tiga adalah inti dari Palapa Network Exhibition, yaitu 30 produk kreatif terbaik
yang berhasil dipilih oleh tim Palapa. Dalam menseleksi produk-produk ini, panitia
membentuk kerja sama dengan 15 Universitas dan sebuah NGO di Indonesia yang
merupakan pusat submisi produk kreatif tersebut. Diterima lebih dari 200 pendaftar dan
diseleksi oleh para kurator. Kurator sendiri merupakan para pakar bidang industri kreatif
internasional yang berjumlah 15 orang, antara lain Bridget Flemming (USA), Freyja
Sewell (UK), Sou Fujimoto & Yoshiko Ikoma (Jepang), Tex Saverio dan Realrich Sjarief
(Indonesia), dll. Para kurator memilih 30 produk terbaik yang dipamerkan di Bargehouse
pada 4-6 Oktober 2013. Di lantai tiga ini dibagi menjadi 3 ruangan dengan ruangan
pertama berisi produk dari peringkat 21-30, ruang kedua produk peringkat 11-20, dan
ruang ketiga peringkat 1-10. Setiap produk didampingi dengan papan mengenai
penjelasan bagaimana produk tersebut dibuat, filosofi dari produk tersebut, dan tentu saja
kontak dari tim pembuat produk tersebut.
Program Gala Dinner yang barengi dengan pameran Palapa ini sayangnya tidak dapat
terlaksana karena adanya kebatasan skill serta finansial. Dengan dukungan dari KBRI,
maka acara ini dirubah menjadi Palapa Networking Night yang diadakan pada 5 Oktober
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2013 di Ruang Crutacala, KBRI London dan tetap menyajikan makanan khas Indonesia
dengan cara prasmanan. Terdapat sekitar 70 pengunjung dan rasio antara WNI dan WNA
mencapai 1:1, sehingga diharapkan terbentuknya koneksi-koneksi antara penggiat
industri kreatif di Inggris dan di Indonesia.
Secara garis besar, Palapa Network 2013 adalah acara untuk pertama kalinya dan
terlaksananya acara ini membuktikan bahwa sesungguhnya program seperti ini dapat
terlaksana dan produk kreatif Indonesia dapat diterima oleh khalayak ramai di UK.
Dengan adanya pelaksanaan Palapa Project yang pertama ini, diharapkan kepengurusan
selanjutnya sudah memiliki gambaran yang jelas untuk melanjutkan program ini.

Rencana Pengeluaran (Proposal)
Welfare (Konsumsi, akomodasi, transportasi)

£ 17,179.00

Marketing & IT Media

£ 5,240.02

Event division (Venue dan acara)

£ 17,350.00

Competition (UniLink)

£ 4,600.00

Gala Dinner

£ 13,375.60

Total

£ 58,144.62

VAT & Safety Buffer

£ 5,814.46

Total Pengeluaran

£ 63,959.00

Realisasi Pengeluaran

Total

Welfare*

£ 7,566.29

£ 7,566.29

Marketing*

£

226.96

Rp 20,000,000.00

£ 1,308.04

Competition (UniLink)*

£

99.99

Rp 29,170,716.00

£ 1,676.79

Conceptual Division*

£ 8,594.96

£ 8,594.96

Others

£ 3,591.20

£ 3,591.20

Total Pengeluaran

£20,079.40

Rp 49,170,716.00
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£ 22,737.28

Realisasi Pemasukan
Wisma Nusantara (in USD) £ 1,565.24

£ 1,565.24

Lancaster University

£ 5,000.00

£ 5,000.00

BKPM London

£ 1,500.00

£ 1,500.00

Bank Negara Indonesia

£ 5,304.48

£ 5,304.48

OCBC NISP

Rp 21,600,000.00

£ 1,167.57

LSPR

Rp 22,500,000.00

£ 1,216.62

Rp 44,100,000.00

£ 18,753.51

British Council*

£ 3,000.00

Total Pemasukan

£16,369.72

Balance
Total Pemasukan

£ 18,753.51

Total Pengeluaran

£ 22,737.28

Total (kerugian)

(£ 3,983.77)

*pengeluaran/pemasukan belum sepenuhnya dilakukan

Dokumentasi:
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=o0SddGU1SwQ
http://www.youtube.com/watch?v=1O7i1Ma1UTk
http://www.youtube.com/watch?v=0wYnbSZYmBo

Foto:
Pameran

: http://goo.gl/q3BkPU

Networking Night

: http://goo.gl/BIMj5t

30 Produk terbaik

: http://goo.gl/UXa79P

77

Press Release:
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Press Release:
http://www.antaranews.com/berita/399478/lampu-gantung-kayu-tarikperhatian-di-london
http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000002533516

http://www.antarasumbar.com/berita/internasional/d/21/314534/palapanetwork-gelar-pameran-produk-kreatif-indonesia-di-london.html
http://print.kompas.com/2013/09/05/Karya-Mahasiswa-Perajin-Dipamerkan-diLondon
http://www.antaranews.com/berita/360513/ppiinggris%E2%80%90gelar%E2%80%90kompetisi%E2%80%90seni
http://www.scoop.it/t/london-life/p/4008712814/2013/10/04/ll-archive-oct2013-last-day-the-bargehouse-palapa-network-emerging-indonesia
http://news.indonesiakreatif.net/palapa-network-exhibition-day-1/
http://news.indonesiakreatif.net/palapa-network-exhibition-di-london-berakhir/
http://www.infobdg.com/v2/proyek-palapa-pamerkan-karya-lokal-anak-bangsadi-london/
http://prudencedjajadi.com/PalapaNetwork
http://www.indonesiaberprestasi.web.id/dari-redaksi/entrepreneur-mudaindonesia-dilatih-dan-bertemu-pelaku-bisnis-di-london/
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DEVELOPING CAREERS IN INTERNATIONAL BUSINESS
Acara ini merupakan inisiatif dari Anglo-Indonesian Society untuk mengadakan acara
karir bagi pelajar Indonesia di UK dengan menggandeng PPI UK serta PPI Cabang
London. PPI UK pada acara ini berperan dalam menggalang pelajar Indonesia untuk
hadir pada acara tersebut. Ruangan acara nampak penuh dengan jumlah pelajar yang
nyaris mencapai 100 orang. Di acara ini para pelajar mendengarkan penyampaian dari
petinggi-petinggi perusahaan multinasional mengenai berkarir di dunia bisnis
internasional. Juga terdapat sesi untuk memahami tentang sistem Visa pekerja.
Perwakilan perusahaan yang hadir adalah British Petroleum (BP), Shell, Jardines,
Prudential, Permata Bank, McKinsey, dan Fluor.

Rencana pengeluaran
Reimbursement tiket peserta

£ 607.15

Realisasi
Reimbursement tiket peserta

£ 579.20

Balance
Total pemasukan (Atase Pendidikan KBRI) £ 607.15
Total pengeluaran

£ 579.20

Total (kembali ke kas PPI UK)

£ 27.95
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Dokumentasi:
Foto: http://goo.gl/OxTCRr

Press release:
http://ppiuk.org/pelajar-indonesia-di-uk-bertemu-pelaku-bisnis/
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KESEKRETARIATAN
Terdapat dua buah kegiatan yang merupakan kegiatan wajib dari PPI UK dan
ditangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PPI UK 2013, Yanuarius Gavin Purwanto.
Kedua acara tersebut adalah Rapat Kerja PPI UK dan Musyawarah Besar PPI UK. Acaraacara ini sangat vital bagi kelangsungan organisasi PPI UK.
Berikut merupakan Laporan Pertanggung jawaban program kerja dari Kesekretariatan
PPI UK 2013.
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RAPAT KERJA PPI UK
Deskripsi awal:
Rapat Kerja adalah acara di mana program-program kerja PPI UK difinalisasikan dan
dimantapkan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Rapat Kerja juga memiliki
fungsi pengkomunikasian program kerja kepada PPI Cabang, karena melalui PPI Cabang
lah PPI UK dapat memberikan manfaat melalui program-programnya. Pada tahun ini,
Rapat Kerja telah terlaksana di Kota Manchester pada 23-24 Februari 2013.

Realisasi:
Rapat Kerja PPI UK diadakan di kota Manchester pada tanggal 23-24 Februari 2013
dengan melakukan tender kepada PPI Cabang. Rapat Kerja ini membahas dan
memperkenalkan program – program kerja PPI UK dari setiap departemen selama satu
tahun kepengurusan, perkenalan anggota penggurus PPI UK, perkenalan PPI Cabang, dan
perkenalan dari pihak KBRI.
Rapat kerja dapat berjalan dengan baik walaupun terdapat keterlambatan di tanggal 24
Februari 2014. Hampir semua pengurus PPI UK menghadiri acara rapat begitu juga dari
pihak KBRI, Bapak Duta Besar dan delegasi dari Atase-atase juga dapat hadir mengisi
acara.

Rencana Pengeluaran (Proposal)
Akomodasi

£

840.00

Ruang Pertemuan

£

480.00

Konsumsi

£

600.00

Audio Visual

£

100.00

Lain-lain & tak terduga

£

170.00

Transportasi
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PPI Cabang

£ 1,359.00



Pengurus PPI UK

£ 1,651.00

Total

£ 5,200.00

Realisasi Pengeluaran
Akomodasi

£

838.20

Sewa hall

£

240.00

Konsumsi

£

558.27

Transportasi

£ 2,540.20

Total

£ 4,176.67

Balance
Total pemasukan (Atdik KBRI)

£ 5,200.00

Total Pengeluaran

£ 4,176.67

Total (kembali ke kas PPI UK)

£ 1,023.33

Dokumentasi:
Video: http://goo.gl/uj80jm
Foto: http://goo.gl/GKYYUe

Press Release:
http://www.antaranews.com/berita/360513/ppiinggris%E2%80%90gelar%E2%80%90kompetisi%E2%80%90seni
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MUSYAWARAH BESAR
Deskripsi awal:
Kegiatan Musyawarah Besar PPI UK adalah acara di mana akan dilakukan
pertanggungjawaban atas program-program kerja yang terlaksana selama satu tahun ke
belakang. Di acara ini juga akan dilakukan pemilihan atas Ketua Umum PPI UK yang
baru. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dan akan dilaksanakan di kota yang
menyatakan siap untuk menyelenggarakan acara dengan rincian anggaran yang sesuai
dengan pendanaan yang tersedia.

Realisasi:
Musyawarah Besar tahun ini kembali diadakan di Coventry dengan alasan PPI Coventry
memilik pengalaman sebagai tuan rumah penyelenggara Musyawarah Besar ditahun
sebelumnya, selain juga pihak Coventry University sudah menyatakan sanggup sejak
bulan Maret 2013. Musyawarah Besar ini diadakan sebagai acara tahunan diakhir
kepengurusan PPI UK dengan melakukan pemilihan calon kandidat ketua PPI UK yang
dihadiri oleh seluruh PPI Cabang yang diwakili dua orang dari masing-masing cabang
dan dihadiri oleh Duta Besar Indonesia, Atase Pendidikan, dan delegasi dari KBRI
lainnya. Selain itu, dalam acara Musyawarah Besar ini, juga dilaksanakan peresmian
perubahan dalam AD/ART PPI UK.
Acara tahun ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dan kerja keras dari PPI
Coventry yang jumlahnya terus tumbuh. PPI UK juga bekerja sama dengan Coventry
University dalam penyelenggaraan, seperti penyediaan ruangan, penjemputan, dan
penggunaan berbagai fasilitas, dengan timbal balik berbagai publikasi yang
mencantumkan nama Coventry University.
Selain penyampaian dari laporan pertanggungjawaban dan perkenalan PPI Cabang, juga
dilakukan peresmian 3 PPI Cabang baru, yaitu PPI Cabang Hull, Cranfield, dan
Edinburgh. Diharapkan pembentukan ketiga cabang ini dapat membantu PPI UK lebih
85

dapat merangkul seluruh anggota ke depannya. Selain itu, juga terpilih Ketua PPI UK
periode 2013-2014, yaitu Faldo Maldini (London), yang mendapatkan suara voting
terbanyak dibandingkan dua kandidat lainnya, yaitu Ray Zulham (London) dan Hafidz
Surapranata (Birmingham). Kampanye ketiga kandidat dilakukan online di berbagai
media PPI UK, di samping kampanye pribadi yang dilakukan masing-masing kandidat,
selama 2 minggu lamanya. Tepat satu minggu sebelum pemilihan, dilakukan Online
Question and Answer Session dengan para kandidat melalui streaming Youtube yang
dapat disaksikan kembali di: http://www.youtube.com/watch?v=raz78sIP5bU.
Musyawarah Besar PPI UK sendiri juga dapat disaksikan secara streaming, dan kini
sudah dapat disaksikan rekamannya yang terdapat di channel Youtube PPI UK di:
http://www.youtube.com/watch?v=hsok_TL6j-Y.

Rencana Pengeluaran (Proposal)
Lokasi acara (ditanggung Coventry University)

£

0.00

Konsumsi

£

918.00

Air mineral

£

69.00

Akomodasi (sharing dengan PPI Coventry)

£

0.00

Biaya transportasi


PPI Cabang (2 per cabang)

£ 2,658.30



Pengurus PPI UK

£

Total

923.00

£ 4,568.30

Realisasi Pengeluaran
Lokasi acara (ditanggung Coventry University)

£

Konsumsi

£ 1,418.00

Air mineral

£

69.00

Akomodasi (sharing dengan PPI Coventry)

£

0.00

Alat tulis

£

25.00

Transportasi

£ 2,830.73
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0.00

Total

£ 4,342.78

Balance
Total Pemasukan (Atase Pendidikan KBRI)

£ 4,568.30

Total Pengeluaran

£ 4,342.78

Total (kembali ke kas PPI UK)

£

225.57

Dokumentasi:
Video: Segera diupload di channel Youtube PPI UK
Foto: http://goo.gl/eZHC2y

Press release:
http://www.republika.co.id/berita/komunitas/perhimpunan-pelajarindonesia/13/11/26/mwvd8q-mantan-ketua-bem-ui-pimpin-ppi-united-kingdom
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LAPORAN KEUANGAN
Description

Paid in

Balance brought forward
31/12/2012
Dana sisa perjalanan SI PPI Dunia
Pengembalian biaya SI PPI Dunia
KBRI fund - other
Saver account

Paid Out

Balance
12852.53

515
780
200
2.2

HUMAS EKSTERNAL
Simposium Eropa Amerika delegates
ICID delegate transport

435.14
100

IT & MEDIA
equipment
transport expenses

141.44
283.8

SENI & OLAHRAGA
Atdik Cup KBRI fund
Atdik Cup expenses
Indonesia Kebanggaanku prize

1500
1500
100

KEORGANISASIAN
LDK 2013 KBRI fund
LDK 2013 expenses
LDK 2013 transport reimburse

1163.21
52.02
546.84

ENTREPRENEURSHIP
PALAPA Lancaster Uni fund
PALAPA BKPM fund
PALAPA BNI fund
PALAPA British Council fund
PALAPA venue
PALAPA trf to treasurer
PALAPA 13 pre event
PALAPA 13 event expenses

5000
1500
5304.48
1500
1276.92

10522
2127.07
1680.54
673.84

PENGABDIAN MASYARAKAT
Buku untuk Indonesia 2012

94.17

60

2000
348
569.98

6.22

PPI UK PROGRAMMES
ISIC 2012 British Council fund
ISIC 2012 refund coach
ISIC 2012 Steven paid in
ISIC 2012 book launching
MUBES 2012 Coventry expenses
MUBES 2012 transport reimburse
RAKER 2013 KBRI fund

700
1906.8
73.8
5200
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RAKER 2013 Manchester expense
RAKER 2013 transport reimburse
ALL ENGLAND nobar
Nottingham networking event
ISIC 2013 KBRI fund
ISIC 2013 BUMI LAUT fund
ISIC 2013 BNI fund
ISIC 2013 pre event expenses
ISIC 2013 trf to treasurer
MUBES 2013 KBRI fund
MUBES 2013 Coventry expenses
MUBES 2013 transport reimburse
PPIUK stamp

788.3
607.15
7500
800
500

1636.47
2540.2
788.3
579.2

450.75
13100
4568.3
1512
2830.73
26.56

DONATIONS
2013 Banjir Jakarta Donation
ISIC 2011 Donation
2013 Gempa Gayo Donation
Shop to Donate' income
2013 Philippines Donation
Account charge
International payment fee
(donation)

Summary

316.52
647
18.62
211.45

316.52
2500
647
212
66
143

42911.3

89

48258.24

7505.59

PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban Kepengurusan PPI UK 2012-2013. Kami
ingin memohon maaf sebesar-besarnya ke berbagai pihak karena kami menyadari bahwa
banyak kekurangan dan kesalahan yang telah terjadi selama satu tahun ke belakang.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan berbagai
pihak, terutama pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di London melalui Atase
Pendidikan, dan pihak-pihak lainnya. Terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama dari
seluruh rekan-rekan pelajar Indonesia yang terbagi di berbagai PPI Cabang di UK.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Salam pelajar Indonesia!

Hormat kami,

Haikal Bekti Anggoro

Yanuarius Gavin Purwanto

Ketua Umum PPI UK 2012-2013

Sekretaris Jenderal PPI UK 2012-2013
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