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A.  Overview visi, misi, dan indikator 
 

 

 

Visi 

Terwujudnya PPI Wageningen yang berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan 

soft and hard-skill Wagenesia serta memberikan sumbangsih gagasan inovatif demi 

kemajuan Indonesia 

Misi 

1. Membangun sinergitas lintas identitas, strata, dan sektoral antar wagenesia melalui semangat 

kekeluargaan 

2. Menjadi sarana terdepan dalam peningkatan soft-skill dan hard-skill wagenesia melalui 

pelatihan berdasarkan minat dan kebutuhan yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

3. Menjadi sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan inovasi dari WUR 

untuk Indonesia 

4. Berperan aktif memfasilitasi para pelajar Indonesia yang berkeinginan melanjutkan studi di 

WUR 

5. Membangun kolaborasi aktif antaraPPIW, organisasi internasional di WUR, PPi Kota dan PPI 

Belanda melalui sinergitas program yang memiliki implikasi positif terhadap kemajuan 

Indonesia 
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B. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian 

Ketua dan Wakil 

Penanggung Jawab  : Jusrian Saubara Orpa Yanda dan Intan Ika Apriani  

Job Description   : 

1. Rapat koordinasi dan evaluasi 

2. Recruitment 

3. Pemilu 

 

Overview kegiatan  

Kegiatan 1: Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Tanggal Pelaksanaan May dan November 2019 

Inisiator Jusrian Saubara Orpa Yanda dan Intan Ika Apriani 

Inovasi 
1. Rapat koordinasi yang lebih efektif 
2. Pelaksanan/pendekatan formal (di forum) dan 

informal (di housing) 

Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

Terciptanya sinergi lintas divisi 
 

Tujuan Kegiatan 1. Cek progres divisi dan koordinasi antar divisi 
2. Meet up silaturahmi pengurus 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
1. Sinergi jadwal kegiatan dan sharing input dan 

feedback lintas divisi 
2. Collective decision untuk keputusan krusial 

Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi: Kelebihan Frekuensi meeting ideal; 3-4 bulan sekali 

Evaluasi:  Kekurangan 
Kurangnya intensitas rapat koordinasi dan evaluasi 
yang hanya dilakukan selama dua kali setahun 
  

Rekomendasi 
Minimal rapat koordinasi dan evaluasi diadakan setiap 
tiga bulan sekali 
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Kegiatan 2: Rapat kerja awal tahun; Start up (diskusi rencana program) 

Tanggal Pelaksanaan Januari 2019 

Inisiator Jusrian Saubara Orpa Yanda dan Intan Ika Apriani 

Inovasi 
Start up, sebagai langkah awal sharing ide untuk 
planning program dalam setahun  

Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

Planning program dalam setahun 
Antisipasi overlap dan kemungkinan kolaborasi antar 
divisi 
Memberi ruang bagi anggota memberi input terhadap 
program planning 

Tujuan Kegiatan 
Presentasi rencana program divisi, kordinasi antar 
divisi dan mendapatkan feedback dari anggota PPI 
Wageningen  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Tersusun plan program dalam setahun dan rencana 
kolaborasi antar divisi. 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi: Kelebihan Partisipasi pengurus tinggi dan aktif memberi input 

Evaluasi:  Kekurangan 
Kurang partisipasi dari luar pengurus yang diharapkan 
ikut memberi feedback 

Rekomendasi 
Butuh publikasi rapi dari hasil rapat ini dalam bentuk 
brosur agenda PPI setahun 
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Kegiatan 3: Pembentukan Tim Pemilu 

Tanggal Pelaksanaan November 2019 

Inisiator Jusrian Saubara Orpa Yanda dan Intan Ika Apriani 

Inovasi Masih mengikuti pola tahun sebelumnya 

Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

Regenerasi pengurus, kaderisasi 

Tujuan Kegiatan Membentuk tim pemilu (KPU) untuk pemilihan ketua 
PPI 2019 – 2020 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan KPU terbentuk dengan tim 5 orang 

Liputan/foto Kegiatan 
Publikasi bisa dilihat di media sosial PPIW (Instagram 
dan Facebook) 

Evaluasi:Kelebihan Tim KPU sudah bekerja dengan sangat baik 

Evaluasi:  Kekurangan 

• Kurang massifnya pubikasi open recrutment 
(oprec)  KPU. Publikasi hanya melalui google form 
di grup Whastapp. 

• Tidak adanya keterlibatan PhD dan Bachelor 
sebagai anggota KPU 

Rekomendasi 

• Publikasi oprec seharusnya dilakukan lebih massif 
menggunakan sosial media PPI Wageningen 

• Lebih pendekatan personal ke teman-teman PhD 
dan Bachelor untuk bisa bergabung menjadi 
anggota KPU 

 

Kegiatan 4: Open Recruitment 

Tanggal Pelaksanaan Januari 2019 

Inisiator Jusrian Saubara Orpa Yanda dan Intan Ika Apriani 

Inovasi Terbentuknya dewan penasehat PPI Wageningen dari 
mahasiswa PhD  
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Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

HR recruitment 

Tujuan Kegiatan Perekrutan pengurus PPI Wageningen  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terekrut sekitar 38 orang pengurus PPI Wageningen  

Liputan/foto Kegiatan Tidak tersedia 

Evaluasi: Kelebihan - 

Evaluasi:  Kekurangan • Kurangnya pendekatan ketua PPI Wageningen 
secara personal ke mahasiswa Indonesia di 
Wageningen sehingga bisa jadi penyebab kurang 
banyaknya mahasiswa Indonesia yang antusias 
bergabung ke PPI Wageningen 

• Pada awalnya divisi olahraga dan seni budaya 
menjadi divisi yang berbeda, namun dikarenakan 
tidak ada yang mendaftar di divisi olahraga, kita 
memutuskan untuk menggabung dua divisi ini 
menjadi divisi minat dan bakat 

Rekomendasi Diperlukan pendekatan yang lebih personal oleh ketua 
dan wakil ketua untuk membujuk teman-teman 
potensial bergabung menjadi pengurus PPI 
Wageningen  
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Sekertaris 

Penanggung Jawab : Nur Rezki Hajar 

Job Description :  

1. Pembuatan Kamer van Koophandel (KvK) --> Nomor registrasi organisasi 

2. Pengarsipan surat masuk dan surat  

3. Manajemen Database 

4. Laporan Pertanggungjawaban 

Overview Kegiatan 

Kegiatan 1: Pembuatan Kamer van Koophandel (KvK) 

Tanggal Pelaksanaan 

Pencarian informasi mengenai seluk beluk 
pembaruan KvK hingga mendapatkan nomor resmi 
organisasi --> 3 minggu 
Awal Kepengurusan 

Inisiator Nur Rezki Hajar (dibantu oleh sekertaris sebelumnya) 

Inovasi - 

Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

Memberikan status berbadan hukum (legal entities) 
kepada organisasi PPIW ditandai dengan adanya 
nomor resmi organisasi. 
Diharapkan dapat membantu organisasi dalam 
pengembangan inovasi program. 

Tujuan Kegiatan 

1. Dengan memiliki nomor organisasi resmi, 
diharapkan PPIW dapat memiliki nomor rekening 
organisasi 

2. PPIW memperoleh hak untuk mengajukan 
sponsor dan grant ke berbagai perusahaan, 
institusi, atau organisasi lain di Belanda 

3. Memperoleh hak untuk melakukan transaksi 
ekonomi secara formal 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Fungsi KvK belum dimanfaatkan secara optimal 
untuk mencapai tujuan. 

Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi: Kelebihan - 
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Evaluasi:  Kekurangan 
Setiap pergantian kepengurusan KvK harus 
diperbaharui, dan step untuk memperbaharui KvK 
cukup kompleks.  

Rekomendasi  Penggunaan KvK sesuai dengan peruntukannnya  

 

Kegiatan 2: Pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang tahun 

Inisiator Nur Rezki Hajar 

Inovasi - 

Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

Sebagai alat pertanggungjawaban perusahaan atas 
pelaksanaan dan pengelolaan  

Tujuan Kegiatan Penyimpanan surat-surat secara teratur berencana 
sesuai dengan fungsinya. 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Penyimpanan surat masuk dan keluar (email) dan 
surat penting seperti KvK dan surat dari 
kepengurusan sebelumnya pada spesifik folder 

Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi: Kelebihan Dokumen-dokumen dapat dengan mudah ditemukan 

Evaluasi:  Kekurangan - 

Rekomendasi 
 Pengarsipan surat masuk dan keluar dapat terus 
dilakukan pada folder yang telah dibuat 

 

Kegiatan 3: Manajemen Database 

Tanggal Pelaksanaan Setiap tahun ajaran baru dan akhir kepengurusan 

Inisiator Nur Rezki Hajar 

Inovasi - 
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Kontribusi terhadap Tata kelola 
organisasi PPIW 

Penyimpanan dan pengorganisasian data mahasiswa 
Indonesia di Wageningen terkhusus bachelor dan 
master 

Tujuan Kegiatan 

1. Mengetahui jumlah mahasiswa Indonesia (baru / 
aktif) berkuliah Wageningen 

2. Memudahkan aktivitas untuk memperoleh 
informasi pada sistem aplikasi organisasi di masa 
mendatang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Pengumpulan data mahasiswa intake Feb 2019, 
September 2019 dan Februari 2020 
Pembaharuan database mahasiswa yang intake 
September 2018 (status: lulus dan sudah kembali ke 
Indonesia / masih berkuliah) 

Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi: Kelebihan - 

Evaluasi:  Kekurangan Database masih kurang update dan lengkap 

Rekomendasi 

 Update database seluruh mahasiswa aktif di 
Wageningen, update mengenai informasi, alumni, 
update dokumen menyangkut berita acara, AD-ART, 
dan dokumen lain yang diperlukan 

 

Kegiatan 4: Laporan Pertanggungjawaban 

Tanggal Pelaksanaan 
Akhir kepengurusan 
 

Inisiator Nur Rezki Hajar 

Inovasi - 

Tujuan Kegiatan 

Mengumpulkan semua laporan pertanggungjawaban 
dari seluruh divisi, presidium dan badan pengurus 
harian kedalam satu laporan inti mengenai kegiatan 
yang telah/tidak terlaksana selama kepengurusan 
2018 – 2019, dan juga menunjukkan pembukuan 
keuangan organisasi. 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Tersedia 1 laporan pertanggungjawaban kerja yang 
didistribusikan kepada para anggota 
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Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi: Kelebihan 
Mencakup rincian kegiatan organisasi yang telah 
dilakukan oleh masing-masing lingkup kerja divisi 

Evaluasi:  Kekurangan 
1. Tidak menjelaskan secara terperinci terkait 

indikator keberhasilan (%) 
2. Terdapat beberapa program yang tidak terlaksana 

Rekomendasi 

1. Merincikan indikator keberhasilan berdasarkan 
indikator yang telah ditetapkan pada awal 
kepengurusan 

2. Lihat rekomendasi terkait pada divisi dengan 
program tak terlaksana 

 

 

Direktur Keuangan 
 

Kas kecil 
Kas kecil digunakan untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan berskala kecil. Total pemasukan dari PPIW 2018 

€1889.05. Jumlah dana terpakai €1701.83 sehingga dana sisa €187.22. Reimbursement akan diberikan 

oleh KBRI untuk acara Lori (pengeluaran BPH) sebesar €231. Sisa kas kecil €418.22. 

 

BPH
44%

Internal
33%

Eksternal
0%

Kasaldi
4%

Minat dan Bakat
7%

Kewirus
0%

Infokom
12%

Presentase pengeluaran kas kecil
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Tabel pengeluaran PPIW 2019 

Divisi  Pengeluaran 

BPH €750.90 

Internal €567.17 

Eksternal €0.00 

Kasaldi €60.05 

Minat dan Bakat €111.24 

Kewirus €0.00 

Infokom €212.47 

Total €1701.83 

 

Sumber pemasukan PPIW 2019 adalah kas yang dibayar oleh Wagenesia €20 untuk angkatan September 

2018 dan €10 untuk angkatan sebelumnya, termasuk mahasiswa Ph.D. Total kas yang terkumpul diberikan 

di tabel berikut. 

 

Tabel pembayaran kas selama 2019 

Angkatan Jumlah kas 

September 2018 €1,020.00 

Februari 2018 €90.00 

Total  €1,110.00 

 

Dengan demikian, total keseluruhan kas kecil yang tersisa €418.22 + €1,110.00 = €1528.22. 

Kas besar 
Sebesar €700 dialokasikan untuk Gebyar Indonesia yang akan di-reimburse oleh KBRI. Total dana 

sementara €1800.   
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C. Laporan Pertanggungjawaban per Divisi 
 

1) Divisi Internal  

Penanggung Jawab : Anthony A Gunawan 

 Anggota            : Baiq Yulia HP, Rania R Fuadi, Theofilia L. Merlim 

 Job description        : Gathering, Penjemputan, dan Bridging  

  

Overview Kegiatan 

Tujuan utama Divisi Internal adalah menjadikan PPIW menjadi platform untuk anak” Indonesia 

untuk bisa selalu merasa seperti dirumah. Dari visi itulah terlahir tiga misi yang sedari awal 

program kerja dirancangkan. Tiga misi tersebut adalah:  

1. Meningkatkan kualitas acara gathering sehingga peserta yang hadir dalam acara PPIW 

terlebih untuk acara akbar mencapai 1⁄3 dari jumlah total anggota. 

2. Menjangkau anak baru dengan cara penjemputan dan booklet untuk pendoman awal 

datang 

3. Memperkuat hubungan antar anggota dan perseorangan dengan apresiasi hari ulang 

tahun serta perencanaan program pohon keluarga 

 

Dalam setahun, ada dua kali penjemputan. Mahasiswa baru bulan Februari dan September. 

Dalam setiap penjemputan kami melakukan ‘reach-out’ yang berupa pengecekan ke setiap 

lembaga pemberi beasiswa dan juga melalui SSC WUR agar diberikan undangan terbuka (yang 

dibuat oleh tim Internal) kepada seluruh mahasiswa yang terdaftar. Dalam prosesi 

penjemputan dibagi menjadi sebelum dan waktu penjemputan. Sebelum hari penjemputan, 

bantuan kepada mahasiswa baru diberikan berupa E-booklet yang berupa pedoman housing 

serta dibentuknya group anak baru untuk menjadi saran tukar informasi antar anak baru dan 

lama.  

 

Kedua, dalam acara gathering, tahun ini ada 5 gathering. Sedikit lebih banyak dari tahun lalu 

yang berhasil menyelenggarakan 3 gathering. Belajar dari tahun lalu, tahun ini Internal bekerja 

sama dengan Divisi Minat Bakat dan juga Pengajian Wageningen dalam menyelenggarakan 

acara Gathering. Namun untuk kegiatan yang kurang berhasil dilakukan adalah gathering 
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perbulan yaitu NOBAR PPIW. Hal ini disebabkan oleh kurang nya waktu yang bisa 

menghadirkan seluruh anggota Wagenesia dan tempat yang cukup luas untuk memfasilitasi 

semua.  

Ketiga, dalam program Internal tahun ini ditambahkan dua program: Birthday Appreciation dan 

Buddy Program. Untuk Birthday Appreciation tidak berlangsung dengan baik dan bahkan 

cenderung kurang berhasil karena kurang jelas nya SOP yang bisa membuat anggota PPIW 

berasa istimewa. Penyebab gagal nya program ini karena dua hal: Kurangnya data ulang tahun 

semua anggota Wagenesia dan tidak semua orang ingin ulang tahun nya di sebar di umum. 

Untuk Buddy Program detail akan dijabarkan dibawah.  

 

Hasil Laporan Per-Acara   

Kegiatan 1: Penjemputan Mahasiswa angkatan Februari 2018   

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Schiphol, 4 Februari 2019    

Inisiator Tim Internal  

Inovasi - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan penyambutan kepada mahasiswa 
baru yang baru tiba di Belanda,dan memberikan 
pengarahan terkait dengan basic survival di 
Wageningen 

Target Kegiatan Mahasiswa Baru bulan Februari 2019 

Peserta Hadir 2 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 

Mahasiswa baru dapat sampai di housing masing” 
dengan selamat. Dapat kartu SIM untuk 
komunikasi dan tahu tempat belanja serta basic 
knowledge to survive in Wageningen.  

Liputan/Foto Kegiatan  
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Evaluasi 

Karena jumlah yang terdaftar kali ini tidak banyak, 
penjemputan dilakukan dengan mobil. Tidak ada 
masalah, kunci pun sudah diambil terlebih dahulu. 
Dikarenakan sudah ada kontak terlebih dahulu, 
jadi tidak ada masalah komunikasi juga.  

Rekomendasi 

Pastikan mendapat semua kontak anak Februari 
yang bakal datang. Dikarenakan jumlah yang 
sedikit, penjemputan ini bisa dijadikan 
pembelajaran untuk penjemputan September. 
Perlu dibantu lebih banyak dalam penyampaian 
informasi, mungkin boleh juga diberikan booklet. 
Kalau bisa diberi SOP yang sama dengan anak 
September mungkin lebih baik.  

    

Kegiatan 2: ES-HERING 2019 ( Welcoming Feb 2019 - Farewell Sept 2017)   

Tempat/Tanggal Pelaksanaan 3 Maret 2019      

Inisiator Tim Internal  

Inovasi - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan kesempatan untuk wagenesia saling 
mengenal satu sama lain khususnya wagenesia 
yang berbeda angkatan untuk berbagi 
pengalaman, tips dan trik dalam menjalani 
perkuliahan di WUR    

Target Kegiatan 
Mahasiswa Februari 2017, September 2018 dan 
Februari 2019  

Peserta Hadir 45 orang 
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Hasil Pelaksanaan Kegiataan 

Teman-teman wagenesia bisa lebih baik dalam 
merencanakan dan mempersiapkan diri 
menghadapi perkuliahan di WUR, dan tentunya 
mengakrabkan antar angkatan baru dan angkatan 
lama melalui diskusi, bermain games dan makan 
bersama. 

Liputan/Foto Kegiatan 

 

  

Evaluasi 

 
Tim internal lebih memperhatikan ketepatan 
waktu dan topik kegiatan; saat kegiatan ini 
berlangsung, wagenesia angkatan Februari 2017 
(diposisikan sebagai objek farewell) hanya tersisa 
2-3 orang dari sekian jumlah orang. Mungkin 
sebaiknya acara sejenis diinisiasi lebih awal atau 
temanya menjadi sharing antar angkatan saja. 
Jumlah partisipan bisa dibilang cukup tapi masih 
bisa ditingkatkan dengan pemilihan waktu yang 
baik; karena kegiatan berlangsung hari minggu 
sore dimana wagenesia mulai fokus kembali 
dengan pelajaran ditambah cuaca yang kurang 
mendukung saat itu sepertinya bikin mager 
kemana-mana. Selain itu, acaranya juga ngaret 
sampe hampir 2 jam karena partisipan banyak 
yang terlambat dan menyebabkan acara selesai 
agak larut malam.        

Rekomendasi 

 
Pemilihan waktu yang tepat sangat berpengaruh 
terhadap jumlah peserta yang hadir, 
meningkatkan publikasi kegiatan misalnya dengan 
follow up poster kegiatan menjelang hari H (tidak 
hanya diawal sekali saja) dan menyampaikan 
ajakan dari mulut ke mulut terutama dari tim 
internal sendiri, dan di poster kegiatan 
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dicantumkan sedikit fokus atau manfaat dari acara 
gathering tersebut (misalnya berbagi tips kuliah 
tahun pertama) agar teman-teman wagenesia 
memiliki gambaran tentang acara tersebut 
sehingga menjadi daya tarik untuk meningkatkan 
jumlah partisipan.  
        

  

Kegiatan 3: Piknik di Keukenhoff 

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan 28 April 2019 

Inisiator Tim Internal  

Inovasi  - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Menyediakan event di waktu Spring untuk 
Wagenesia. Menjadi wadah untuk mengenal 
semua Wagenesia melalui acara outing bersama 
ke Keukenhof. 

Target Kegiatan Semua Wagenesia 

Peserta Hadir 20 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 

Wagenesia dapat menikmati pemandangan bunga 
cantik di musim semi. Saling mendekatkan peserta 
yang hadir dengan jalan-jalan santai bersama. 
Ditemani makan siang luar biasa meski mendung 
dan sedikit hujan. Dan terakhir ditutup dengan 
foto” cantik naik sepeda di sekitar Keukenhof.  

Liputan/Foto Kegiatan 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1LLN9n4U
1seZuy6CQfEQlOBPrFGpVt1ky   

https://drive.google.com/drive/folders/1LLN9n4U1seZuy6CQfEQlOBPrFGpVt1ky
https://drive.google.com/drive/folders/1LLN9n4U1seZuy6CQfEQlOBPrFGpVt1ky
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Evaluasi 

 
Acara outing Keukenhof tidak sampai target yaitu 
⅓ anggota PPI Wageningen. Karena banyak 
bertabrakan dengan acara King’s day serta banyak 
anggota PhD yang ikut atau merencanakan 
acaranya sendiri. Ada juga bagian dari mahasiswa 
yang telah berkunjung ke taman bunga yang lain. 
Tapi secara acara, kunjungan ke Keukenhoff cukup 
menyenangkan. Acara tidak mengekang dan cukup 
fleksibel. Hanya terdiri dari makan siang bersama 
dan foto bersama di luar dan dalam taman. Selain 
itu semua sesuai dengan selera masing-masing. 
Makan siang dilakukan dengan pemesanan 
bersama Kewirus.   

Rekomendasi 

 
Sebelom acara: Alangkah baiknya untuk acara 
besar seperti ini sudah harus direncanakan 1-2 
bulan sebelumnya. Sebagai acara yang mewakili 
Spring untuk PPIW, Piknik di Keukenhof bisa 
ditingkatkan mutunya atau paling tidak jumlah 
yang ikut. Tapi buruknya jika dibooking dahulu 
tanggal, maka cuaca yang sangat tidak bisa ditebak 
dari Belanda bakal menjadi pedang mata dua 
untuk acara outdoor seperti ini. Paling penting 
untuk diingat adalah tiket paling murah hanya bisa 
didapat jika ada cukup 20 orang.  
Sewaktu acara: Jika ada mahasiswa yang ingin, bisa 
sewa sepeda untuk 1-2 jam keliling sekitar 
Keukenhof untuk melihat bunga tulip yang 
seragam sebelum kembali.  

 

Kegiatan 4: Booklet    

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Mei - Agustus 2019 

Inisiator Tim Internal  

Inovasi  (geo-tag, informasi detail housing) 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan penyambutan kepada mahasiswa 
baru yang baru tiba di Belanda,dan memberikan 
pengarahan terkait dengan basic survival di 
Wageningen 
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Target Kegiatan Mahasiswa Baru September 2019 (Bsc, Msc) 

Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 

Memberikan informasi tentang housing kepada 
anak baru sebelum datang ke Wagenigen. Serta 
informasi mendetail lainnya tentang Wageningen 
dan beberapa kepentingan dokumen.  

Liputan/Foto Kegiatan 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1wwp_4i4i
-ICbYimpcQ3n_EDxEti9mzv-  

Evaluasi 

 
Terlambat dari agenda, informasi kurang lengkap 
(fokus terbesar hanya ke housing, info lainnya 
belum memadai), belum menjangkau semua 
mahasiswa (phd), design bisa diperbaiki lagi. 
Untuk angkatan Februari, booklet bahkan belum 
mulai dikerjakan (waktu itu masih wacana). Akan 
lebih baik apabila booklet mulai dikerjakan setelah 
pembentukan Internal. Akan lebih baik lagi kalau 
Internal dan Infokom langsung fokus ke booklet 
segera setelah pelantikan agar angkatan Februari 
juga bisa merasakan manfaat dari e-booklet. 

Rekomendasi 

1. Sebaiknya booklet sudah dipublish dari bulan 
Januari awal untuk angkatan Februari. Pengerjaan 
booklet bisa dimulai SEGERA setelah pembentukan 
panitia supaya pengerjaan tidak tergesa-gesa, hasil 

https://drive.google.com/drive/folders/1wwp_4i4i-ICbYimpcQ3n_EDxEti9mzv-
https://drive.google.com/drive/folders/1wwp_4i4i-ICbYimpcQ3n_EDxEti9mzv-
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bisa lebih baik, dateline tercapai. Internal dan 
Infokom bisa digabung untuk fokus ke booklet 
SEGERA setelah dibentuk, Infokom sangat 
dibutuhkan untuk sumber gambar dan publikasi di 
media sosial, dsb.  
2.Dateline jangan terlalu cepat (disesuaikan 
dengan bobot kerja dan kecepatan kerja, kalau 
bisa mulai mengerjakan lebih awal).  
3.Booklet harus dilengkapi, informasi diperluas 
(bukan hanya housing saja).  
Informasi yang harus ditambah : 
-Housing dan informasi lain untuk mahasiswa phd 
-Registrasi Studielink, Room.nl 
-penjemputan ppi juga boleh dimasukkan 
-kartu sim, OV-chipkaart 
-Tips pilih housing 
-Registrasi di Gementee (BSN, dll) 
-Secondhand shop, toko2 di Wageningen, etc.  

 

Kegiatan 5: Penjemputan September 2019  

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Agustus 2019 

Inisiator Tim Internal 

Inovasi  
Menawarkan option mobil kepada mahasiswa 
yang membawa keluarga.  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan penyambutan kepada mahasiswa 
baru yang baru tiba di Belanda,dan memberikan 
pengarahan terkait dengan basic survival di 
Wageningen. Memperkenalkan Wageningen. 

Target Kegiatan Mahasiswa Baru September 2019 

Peserta Hadir 
6 naik mobil sewaan, 28 dijemput. Sisa mengurus 
sendiri tanpa bantuan PPIW 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 

34 mahasiswa dari 49 yang terdata telah semua 
dijemput. Dan sampai di housing masing-masing 
dengan selamat. Informasi mengenai Wageningen 
telah diberikan.  

Liputan/Foto Kegiatan  
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Evaluasi 

Lupa untuk assign pengambil kunci sebelom hari 
H.  
Ada masalah dengan pengambilan makanan. Ada 
salah satu/dua mahasiswa baru yang batal 
pemesanan makanan yang kemudian dia harus 
bayar. (Tapi kemudian sudah dikembalikan lagi 
oleh Tim Kewirus) Penjemputan kali ini 
berlangsung cukup baik karena banyak yang 
datang ikut menjemput.  

Rekomendasi 

 
Tahun depan ketika penjemputan mungkin lebih 
baik kalau masalah makanan bukan Tim Internal 
yang mengurus. Jikalau ada pertanyaan bisa 
langsung ke Tim Kewirus.  
 
Tim Internal harus memastikan bahwa semua 
mahasiswa terjemput dan bisa sampai ke rumah 
masing” dengan selamat tanpa kekurangan barang 
bawaannya.  
 
Selalu membuat agenda/reminder seminggu (max 
3 hari) sebelom agar semua data soal housing 
sudah diselesaikan. Jika sudah lewat tiga hari ada 
baiknya anaknya ambil kunci sendiri. Jangan lupa 
dipastikan yang dijemput untuk bayar duit pas 
sampai biar lebih gampang. Dan Tim Internal nya 
siapin kembalian!!! JANGAN LUPA PENGAMBILAN 
KUNCI HANYA BUAT YANG DIJEMPUT BIAR GA 
RIBET. 
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Kegiatan 6: Wagenesia Cup 2019   

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Juli 2019 

Inisiator Tim Internal  

Inovasi  Bergabung dengan Divisi Minat/Bakat 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan penyambutan kepada mahasiswa 
baru yang baru tiba di Belanda. Memberikan 
kesempatan kepada anak lama juga mengenal 
anak-anak baru. Momen untuk kumpul bersama 
sembari merayakan Tujuh-Belasan dan upacara.  

Target Kegiatan Mahasiswa Baru September 2019 

Peserta Hadir ~70 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 
~ 70 orang mahasiswa lama dan mahasiswa baru 
berkumpul dan mengenalkan satu sama lain.  

Liputan/Foto Kegiatan 

 
https://drive.google.com/drive/folders/104QN540
qUxOO_gAdYvyMmn6ayx2YP5Ju  

Evaluasi 

(+):  
- Bikin grup dari sayur-sayuran, jadi lebih seru. 
Mengetatkan persahabatan sesama PPIW.  
- Dilaksanakan di awal September jadi mahasiswa 
baru langsung kenal dengan mahasiswa yang 
sudah disini.  
(-):  
-Game tidak meng involve anak2 (walaupun sudah 
dipikirkan untuk membuat game yang bisa involve 
anak2) 
- banyak peserta yang datangnya telat 
- Mengganti nama eventnya karena orang-orang 
pada mengira eventnya sports competition 

https://drive.google.com/drive/folders/104QN540qUxOO_gAdYvyMmn6ayx2YP5Ju
https://drive.google.com/drive/folders/104QN540qUxOO_gAdYvyMmn6ayx2YP5Ju
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padahal event ini lebih ke gathering dan ice-
breaker bagi anak baru.  
- makanan datang telat 
- dikarenakan hujan awal2, waktu event terundur.  
 

Rekomendasi 
Bikin time slot untuk menyediakan game khusus 
untuk anak2 saja.  
Nama event diganti lain kali 

 

Kegiatan 7: Halal Bihalal  

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan 4 Juni 2019 

Inisiator Pengajian PPI Wageningen 

Inovasi  - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Menyediakan wadah untuk teman-teman 
wagenesia bersilaturrahmi sekaligus untuk 
merayakan hari raya idul fitri khususnya bagi 
wagenesia yang beragama islam.   

Target Kegiatan Seluruh mahasiswa Indonesia di Wageningen 

Peserta Hadir ~50 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 
Mempererat tali silahturami antar mahasiswa dan 
meningkatkan toleransi. 

Liputan/Foto Kegiatan 

 
https://drive.google.com/drive/folders/194UxDYSj
E6ird1AdUeDbnE6KIKaufPIH  

https://drive.google.com/drive/folders/194UxDYSjE6ird1AdUeDbnE6KIKaufPIH
https://drive.google.com/drive/folders/194UxDYSjE6ird1AdUeDbnE6KIKaufPIH
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Evaluasi 

Pemberitahuan acara pelaksanaan mendadak 
(komunikasi dengan pengajian harus lebih baik), 
kurang dipublikasikan. Acaranya sudah baik, 
tempat dan waktu yang dipilih pun sesuai 
(weekend). 

Rekomendasi Lebih dipublikasikan di forum PPIW.  

 

Kegiatan 8: Buddy Program    

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Tahun  

Inisiator Tim Internal  

Inovasi  
Program baru yang baru keluar pada periode 
kepengurusan tahun 2019 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

1) Memberikan kesempatan pada anak yang baru 

datang untuk mengenal kakak angkatan  

2) Mempererat hubungan antar angkatan baru 

dan lama khususnya untuk yang sejurusan 

3) Membantu anak baru untuk mengerti sistem 

akademis jurusan dari kakak angkatan 

Target Kegiatan 
Mahasiswa Baru Februari 2019 dan September 
2019 (terutama Bachelor and Master) 

Peserta Hadir 2 (Februari 2019) dan 48 (September 2019) 

Hasil Pelaksanaan Kegiataan 

80% peserta anak baru merasa terbantu dengan 
buddy program yang sudah diterima. Yang sisa 
20% kurang baik dikarenakan mungkin senior dan 
junior yang beda spesialisasi, atau senior kurang 
aktif.  

Evaluasi 

Mungkin Tim Internal bisa melakukan follow up 
terhadap semua senior terlebih dahulu. 
Menentukan seperti apa SOP yang baik. 
Seharusnya komunikasinya harus bisa dua arah. 
Dan mungkin jikalau sudah terbentuk lebih banyak 
harus sering mengajak bertemu atau rajin 
bertanya.  
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Rekomendasi 

 
Dikarenakan ini masih tahun pertama diadakan, 
masih banyak PR yang bisa dilakukan untuk buddy 
program. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun 
depan bisa diadakan lagi. Program ini dibuat untuk 
membantu anak baru jikalau ada pertanyaan. 
Senior dan Junior harus sama-sama mau mencari 
dan tidak boleh ada rasa sungkan yang berlebih. 
Batasan untuk eksekusi pertanyaan mungkin 
sangat buram, tapi akan sangat baik jika memang 
kedua belah pihak bisa sama-sama bergerak untuk 
saling meminta dan mau membantu. Mungkin 
boleh dibentuk grup angkatan kalau ada banyak, 
kalau tidak mohon bantuan Tim Internal untuk 
monitor. Sebulan sekali setelah memperkenalkan 
buddynya mungkin boleh di follow up.  

 

Program Tidak Terlaksana  

Kegiatan 9: Pengucapan Ulang Tahun   

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Juli 2019 

Inisiator Tim Internal  

Target Kegiatan 
Memberikan penyambutan kepada mahasiswa 
baru yang baru tiba di Belanda,dan memberikan 
pengarahan terkait dengan basic survival di 
Wageningen 

Evaluasi 
Program tidak dilaksanakan karena di waktu itu 
data-data tidak lengkap dan susah dikumpulkan 
lagi. Banyak teman-teman Wagenesia yang tidak 
terlalu berkenan ulang tahun dan fotonya untuk di 
post di social media seperti instagram. Dan untuk 
anak September 2018, sudah ada PJ ulang tahun 
yang mengucapkan ulang tahunnya semua, jadi 
merasa tidak urgent melakukan program ini, akan 
tetapi, mahasiswa angkatan lain jadinya tidak 
terucap.  

Rekomendasi 
Plan untuk ada pengucapan ulang tahun mungkin 
bisa bikin PJ ulang tahun yang ada di semua grup 
dan diucapkan di grup WhatsApp saja daripada di 
Instagram. Atau jikalau PPIW tahun depan punya 
group broadcast maka akan lebih baik jika 
pengucapan ulang tahun bisa dilakukan disitu. 
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Namun yang paling penting adalah tentunya PPIW 
harus punya satu akun khusus atau nomor khusus 
yang digunakan untuk ditanyakan kepada orang 
yang bersangkutan, ingin atau tidaknya ulang 
tahun dia disebarkan. 

 

Kegiatan 10: Nobar PPIW    

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan Tiap bulan yang tidak ada acara PPIW 

Inisiator Tim Internal 

Inovasi  
Mungkin ajak nonton Film Lawas Indonesia atau 
Nobar Pertandingan Sepak Bola 

Target Kegiatan Semua Wagenesia 

Evaluasi 

 
Tidak terjadi karena tidak menemukan waktu yang 
pas dimana semua bisa hadir. Kurangnya minat 
Wagenesia untuk mengadakan nonton 
pertandingan bersama. Kurang follow-up.  

Rekomendasi 

 
Setiap tengah/awal bulan ada baiknya tim Internal 
boleh minta tolong kepada anak yang tinggal di Born 
untuk booking Room Number 3 sebulan sekali. Hal 
ini dilakukan agar meskipun belom ada rencana 
lebih awal tapi bisa disediakan ruangan untuk 
nonton bersama. Atau next time mungkin juga bisa 
dipinjamkan ruangan di Forum untuk mengadakan 
nonton bersama di minggu ke 4 tiap akhir bulan.   

 

Terakhir, pesan untuk Tim Internal selanjutnya agar harus bisa sering kumpul bersama. 

Minimal sebulan sekali agar Tim Internal bisa saling sepikir untuk kedekatan keluarga 

PPIWnya. Tim Internal tahun ini sudah berjalan dan berfungsi dengan cukup baik. Namun satu 

hal yang kami pelajari adalah ketika Tim Internalnya sendiri kurang rekat secara kekeluargaan, 

mungkin kurang banyak ide liar yang bisa dipikirkan. Alangkah baiknya pula jika dalam Tim 

Internal banyak teman-teman yang sepermainan. Tapi di sisi lain ketika Tim Internal tidak 

sepermainan, kami bisa memberikan satu gambaran PPIW yang lebih menyeluruh dan tidak 

bias.  



 

26 | P a g e  

 

 

Pesan berikutnya adalah lebih menyertakan wakil ketua/ketua untuk boleh mengajak berpikir 

bersama. Dan tidak mengexclude mereka dari group. Ini bertujuan untuk menjadi reminder 

kepada anggota tim dan juga ketua agar terus termotivasi untuk bekerja lebih keras untuk 

misi paling penting dalam sebuah keanggotaan, yaitu kedekatan dan kerukunan anggotanya. 

Yang merupakan misi utama dari Tim Internal.  

Memang benar bahwa tidak semua misi kami di akhir bisa dipenuhi. Jumlah yang ikut serta 

dalam acara tidak semua mencapai ⅓ dari total anggota. Dalam banyak kasus ada beberapa 

anggota yang tidak bisa hadir karena memang dihalangi cuaca atau karena kurang lama 

sounding. Ini menjadi sebuah pelajaran agar lain kali SETIAP ACARA harus diSOUNDING LEBIH 

BANYAK dan DIREPEAT. Kalau bisa diremind melalui email dan dibuat group WA yang khusus 

hanya Admin yang mempost acara” yang akan berlangsung di PPIW. Alangkah bagusnya pula 

jika ada kalender setiap bulan yang bisa digunakan untuk menjadi reminder acara PPIW.  

Untuk penjemputan dan juga pengakraban anggota telah dibahas diatas. Sekian Laporan 

Pertanggung-Jawaban dari Tim Internal. Salam Wagenesia. 
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2)  Divisi Informasi dan Komunikasi 

 

Penanggung Jawab     : Astrid Citra Padmita 

Anggota                      : Ignatia Regina Sutanto, Asri Wulansari,  

  Yurike Winarendri, Ahmad Fizri Afriandana 

  Suya Patni 

Job description   : Anggota and non-anggota PPIW  

 

Overview kegiatan 

1. Partisipasi anggota tim infokom cukup antusias, namun ada beberapa pelaksanaan program 

kerja yang terkendala dengan terbatasnya jumlah anggota divisi infokom. 

2. Penyebaran informasi jaringan komunikasi terutama ke grup Whatsapp tiap angkatan 

(termasuk PhD dan non-pelajar/anggota luar biasa) perlu diupayakan kembali agar benar 

merata dan menyeluruh. Sedari awal kepengurusan bisa ditentukan terlebih dahulu PJ 

informan tetap di tiap angkatan (bisa dipilih anggota yang cukup berpengaruh dan aktif di 

angkatannya), tanpa perlu menunggu adanya anggota divisi infokom (divisi infokom nanti 

mengkoordinir dan memastikan tiap PJ informan saja rutin meneruskan informasi dari channel 

media infokom PPIW).  

3. Disarankan untuk membuat satu group whatsapp khusus yang berisi informasi-informasi yang 

mana di dalam group tersebut terdapat presidium PPIW, perwakilan divisi infokom, perwakilan 

setiap angkatan, dan perwakilan phd. Mereka yg ada di group wajib menyebarkan informasi 

yang disampaikan dari presidium dan infokom PPIW kepada group-group WA yang menjadi 

tanggung jawabnya. Divisi infokom disarankan melakukan check and re-check kepada teman-

teman yang ada di luar group WA informasi untuk memastikan apakah teman-teman lainnya 

sudah mendapatkan informasi tersebut.  

4. Infokom sebaiknya juga bekerja sama dengan sekretaris untuk mendata no hp, email, sosial 

media wagenesia baik yang masih di wageningen ataupun yang sudah lulus. Database ini 

sangat diperlukan untuk penyebaran informasi dan networking dengan alumni. 

5. Tekait networking dengan alumni, diperlukan publish/publikasi tempat kerja alumni-alumni 

mahasiswa Indonesia di WUR dikarenakan hal ini sangat membantu untuk urusan internship, 

thesis, ataupun karir ke depannya. Contoh: seperti yang sudah ada di website PPIW : 

http://www.ppi-wageningen.org/database-alumni/ 

6. Perlunya koordinasi yang lebih intensif antar tiap divisi agar program kerja lintas divisi dapat 

terlaksana lebih lancar. Contoh; pembuatan press release website. 

 

http://www.ppi-wageningen.org/database-alumni/
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Hasil Laporan Per-Acara 

Kegiatan 1: Instagram Management 

Tanggal Pelaksanaan  Sepanjang periode PPIW  

Inisiator Ignatia Regina Sutanto 

Inovasi 

 Kegiatan baru: 
1. Wagenesia of the month 
2. Q & A Persiapan masuk WUR khusus kandidat 

mahasiswa baru angkatan 2018 di ig story 
(Answer di publikasikan via youtube) 

3. Penggunaan template poster di lini masa 
  
Segmen tematik baru: 

1. Wagenesia of the month 
2. Ig story semua event PPIW 

 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

● Sebagai media informasi dan komunikasi dengan 
seluruh Wagenesia yang menggunakan akun 
instagram. 

● Mengajak wagenesia turut aktif berinteraksi dua 
arah pada sesi LIVE liputan acara PPIW, kolom 
komentar, repost story dan permainan BINGO. 

● Mengajak wagenesia turut aktif memberikan 
pesan-pesan kehidupan sehari-hari di 
Wageningen lewat segmen “Share your moment” 
pada follower @ppiwageningen. 

● Menjalin komunikasi dengan wagenesia dan 
alumni WUR Indonesia dengan mengangkat 
prestasi yang bersangkutan di segmen GNFIW. 

Target Kegiatan 

● Secara rutin mengunggah segmen mingguan dan 
informasi kegiatan divisi-divisi PPIW di lini masa 
dan story. 

● Meningkatkan jumlah follower instagram sampai 
kisaran 500. 

● Tersampaikannya informasi yang diunggah ke 
seluruh anggota dan non-anggota PPIW (calon 
mahasiswa WUR, masyarakat Indonesia secara 
umum) yang menjadi follower instagram 
@ppiwageningen 

Jumlah Peserta Hadir 
● Jumlah follower instagram per 30 November 

2019: 3080. 
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Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

 
Secara umum, manajemen instagram akun 
@ppiwageningen periode 2018-2019 berjalan cukup 
baik, interaktif, dan lancar. Mayoritas informasi 
kegiatan internal PPIW ataupun permohonan 
publikasi kegiatan/informasi dari eksternal PPIW 
berhasil diunggah di lini masa dan/atau story akun. 
Namun untuk segmen-segmentematik, menjelang 
akhir kepengurusan ada beberapa tema segmen 
informasi yang tidak diunggah secara rutin sesuai 
jadwal dikarenakan keterbatasan kemampuan 
manajemen waktu pembuat konten (selebihnya di 
rekomendasi). 
 

Liputan/foto Kegiatan 

 
Dapat dilihat di lini masa dan story (termasuk 
highlight) Instagram @ppiwageningen 

Evaluasi:  Kelebihan 

 
1. Adanya pembagian tema-tema segmen informasi 

yang dipost rutin dwi mingguan atau bulanan 
membuat instagram @ppiwageningen lebih aktif 

2. Story @ppiwageningen menjadi cukup interaktif 
dengan follower. 

3. Penggunaan template lini masa membuat lini 
masa profil lebih rapi. 
 

Evaluasi: Kekurangan 

 
1. Pengunggahan segmen informasi tidak berjalan 

sesuai yang ditargetkan (rutin dwimingguan atau 
bulanan) dikarenakan keterbatasan kemampuan 
manajemen waktu pembuat konten. 

2. Penggunaan template lini masa terkadang 
menunda publikasi kegiatan karena template 
harus disesuaikan terlebih dahulu. 

3. Penataan highlight terkadang masih kurang rapi 
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4. Salah satu segmen tematik yang dirasa sangat 
penting untuk informasi ke anggota PPIW yaitu 
“Lebih dekat dengan PPIW: PPIW Last month!” 
terhenti di pertengahan periode. Segmen ini 
berperan menginformasikan ulasan/rekap 
kegiatan-kegiatan PPIW sebulan ke belakang, 
sehingga dapat menjadi ‘pertanggungjawaban’ 
bayangan ke anggota PPIW. 
 

Rekomendasi 

 
1. Adanya pembagian segmen tematik dengan 

beragam informasi sudah baik, namun akan lebih 
baik jika sedari awal sudah ditentukan jadwal post 
beserta tema per segmen, sehingga pembuat 
konten bisa lebih awal menyiapkan dan 
mengurangi kemungkinan postingan ‘molor’ atau 
terlewati. Pada periode ini, pembuatan tema per 
segmen tidak ditentukan dari awal kepengurusan, 
melainkan seiring berjalannya periode saja. 

2. Agar lebih interaktif dan membaur, admin bisa 
‘menyapa’ follower di story secara rutin dengan 
mengangkat tema-tema harian atau ringan. Bisa 
juga menggunakan fitur “ask me a question” dan 
follower menjawab lalu diberi respon.  

3. Penggunaan template merupakan ide yang baik, 
tapi harus dicari cara agar pemasangannya 
semakin mudah. Bisa dilakukan dengan sosialisasi 
rutin ke seluruh divisi agar bisa dengan mudah 
dan ingin mengedit sendiri, atau menggunakan 
template otomatis yang tidak butuh banyak 
perubahan. 

5. Highlight dapat dikelola dengan lebih rapi, 
contoh: tiap selesai meliput kegiatan di story, 
langsung dibuat highlightnya sendiri sehingga 
tidak ada yang terlewat. Selain itu, cover highlight 
juga bisa dibuat dengan desain ilustrasi yang 
kreatif dan menarik (tidak hanya menggunakan 
salah satu story yang ada di highlight). 

6. Begitu selesai tiap kegiatan, langsung kumpulkan 
foto terbaik untuk dipublikasikan di 
ulasan/rekapan kegiatan bulanan di akhir bulan. 

7. Mungkin ada baiknya jika yang handle instagram 
dua admin dan bukan satu saja, supaya tidak 
menumpuk di satu orang.  
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8. Dikarenakan banyak Direct Message yang masuk 
terutama dari teman-teman di Indonesia , admin 
selanjutnya disarankan sudah membuat template 
jawaban untuk tipikal pertanyaan yang sering 
muncul agar tidak kewalahan ketika pertanyaan 
yang sama dikeluarkan oleh orang yang berbeda.  

9. Para followers instagram lebih senang melihat 
postingan seperti Wagenesia of the month, 
sehingga diharapkan feeds instragram PPIW 
selanjutnya lebih banyak menonjolkan cerita-
cerita kehidupan mahasiswa di Wageningen.  

 
 

Kegiatan 2: Penataan dan penggunaan Facebook sebagai sarana berkomunikasi 

Tanggal Pelaksanaan Awal – akhir masa jabatan 

Penanggung Jawab Asri 

Inovasi 
- Pengubahan cover dan profile group di semua 

akun FB PPI Wageningen (update mahasiswa 
Wageningen di tahun 2018-2019) 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

- Menyalurkan informasi kepada anggota PPI 
Wageningen melalu page PPI Wageningen dan 
group PPI Wageningen 

- Memberikan informasi terkait kepentingan di 
kampus, kegiatan PPI Wageningen dan kegiatan 
jual beli melalui inbox dan messenger page PPI 
Wageningen dan group PPI Wageningen (private 
group maupun akun pribadi PPI Wageningen) 

- Membuat event acara untuk mengundang 
partisipan kegiatan PPI Wageningen 

Target Kegiatan 
Menyampaikan informasi kepada seluruh anggota 
dan non-anggota PPIW secara rutin 

Jumlah Peserta Hadir 

● Grup PPI Wageningen: 992 members 
● Page PPI Wageningen: 2826 follows 
● Grup Indonesian Student Plaza (ISP): 589 

members 
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Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

● Informasi kegiatan-kegiatan PPIW tersalurkan 
kepada anggota-anggota PPI Wageningen 

● Penggunaan hashtag sudah dilakukan oleh admin 
untuk setiap kegiatan PPIW 

● Pengaturan post antara grup PPI Wageningen dan 
Indonesian student plaza sudah berjalan baik. 
Peneguran kepada FB user yang memposting 
jasa/barang di grup PPI Wageningen sudah 
dilakukan. 

● Member request di kedua FB grup sudah diseleksi 
dengan seksama. Hanya mahasiswa dan non-
mahasiswa Indonesia yang di Wageningen yang di 
approve masuk ke grup. 

Liputan/foto Kegiatan 

 
PPI Wageningen 
(https://www.facebook.com/ppiwau.wageningen)  

Evaluasi:   

Kelebihan 

● Grup PPI Wageningen menjadi sarana yang lebih 
aktif dalam menyalurkan informasi 

● Page PPI Wageningen juga menjadi lebih aktif 
dibandingkan tahun sebelumnya 

Evaluasi: Kekurangan 

● Keterlambatan anggota PPI Wageningen periode 
sebelumnya untuk menjadikan anggota PPI 
Wageningen yang baru sebagai admin 
menyebabkan keterlambatan beberapa post di 
private group FB PPI Wageningen dan Indonesian 
Student Plaza. 

● Masih banyak anggota di grup PPI Wageningen 
yang memposting tanpa menggunakan hashtag. 
Peneguran tidak dilakukan karena keterbatasan 
waktu dan banyaknya anggota Infokom. 

● Respon untuk setiap kegiatan berbeda-beda. 
Kadang banyak responnya (=thumbs up/like), 
kadang sedikit respon dari anggota. 

https://www.facebook.com/ppiwau.wageningen
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Rekomendasi 

● Petunjuk pemberian tagar atau hashtag bisa di 
“pinned”. 

● Menegur anggota yang memposting tanpa 
menggunakan hashtag. 

● Meminta pengurus-pengurus PPI Wageningen 
untuk lebih berpartisipasi dalam merespon post 
kegiatan-kegiatan PPIW, sehingga anggota PPIW 
lebih tertarik untuk berpartisipasi. 

 

Kegiatan 3: Website Management 

Tanggal Pelaksanaan 1 Januari 2019 - saat ini 

Inisiator Astrid 

Inovasi 

-  Memberikan informasi kegiatan yang ter-update 
-  Mengadakan Press Release dengan pelaksana 

kegiatan 
-  Memberikan ulasan tentang persiapan 

keberangkatan ke Wageningen untuk mahasiswa 
baru 

-   Mempublikasikan karya puisi para mahasiswa di 
Wageningen 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

-   Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
Wagenesia: Informasi sewa rumah untuk keluarga. 

-   Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di 
WUR; Panduan Mahasiswa Baru, Persiapan untuk 
keberangkatan ke Wageningen. 

-   Memberikan informasi kemahasiswa yang akan 
menjadi alumni WUR; Panduan Pasca Kelulusan di 
WUR. 

-    Sebagai sarana para mahaiswa Indonesia di 
Wageningen untuk mempublikasikan karya 
tulisannya (baik fiksi maupun non-fiksi). 

Target Kegiatan 

 
Sebagai media informasi dan komunikasi dengan 
seluruh anggota dan non-anggota PPIW yang 
digunakan secara rutin. 
 

Jumlah Peserta Hadir - 
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Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

 
Secara umum, pengelolaan website telah terlaksana 
dengan cukup baik. Dalam masa kepengurusan, 
pengelolaan website dalam hal tampilan web dan 
press release kegiatan menjadi fokus kegiatan. Akan 
tetapi, koordinasi untuk press release dari divisi lain 
ke divisi infokom terkadang terkendala yang 
mengakibatkan tertundanya penerbitan artikel baru 
untuk website. Selain itu, website ditujukan untuk 
memfasilitasi para mahasiswa di Wageningen yang 
ingin mempublikasikan tulisannya baik fiksi maupun 
non fiksi. Namun, masih sedikit teman-teman yang 
mengirimkan karya tulisnya.  
 

Liputan/foto Kegiatan 

 
http://www.ppi-wageningen.org/ 

Evaluasi:  Kelebihan 

-  Lebih update informasi mengenai kegiatan yang 
telah dilakukan. 

-  Aktif menyebarkan informasi mengenai postingan 
terkini website PPI Wageningen melalui sosial 
media. 

-  Konten informasi tidak hanya seputar kegiatan 
PPIW namun informasi seputar kebutuhan 
mahasiswa dan karya tulis mahahiswa Indonesia di 
Wageningen. 

Evaluasi: Kekurangan 

-  Masih sedikitnya partisipasi mahasiswa Indonesia 
untuk mengirimkan karya tulisnya. 

-   Kurangnya SDM yang menjadi admin website PPIW 
sehingga update informasi via website tidak se-
intense via instagram/fb/twitter. 

-   Keterbatasan SDM di Divisi Infokom yang benar-
benar ahli dalam memperbarui look/tampilan 
website, sehingga tampilan website masih 
cenderung classic dan monoton. 

http://www.ppi-wageningen.org/
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Rekomendasi 

-  Koordinasi dengan divisi lain di setiap program 
kerja, dengan meminta press release kegiatan. 

-  Menambah konten bahan tulisan mengenai 
prestasi mahasiswa di WUR, seperti informasi 
mengenai ide tesis dan bagaimana kontribusinya 
dibidang keahlian masing-masing. 

-   Bekerjasama dengan sekretaris PPIW untuk 
mendata mahasiswa Wageningen dan tempat 
internship dan project thesis nya, serta mendata 
alumni WUR dan tempat kerjanya. Data tersebut 
selanjutnya sangat perlu dipublikasikan via website 
untuk mempermudah networking lintas angkatan 
dan antar alumni. 

-   Menambah jumlah admin website, minimal 2 orang. 

 

Daftar Postingan di Website PPIW 

No Judul Postingan 
Tanggal 
(2009) 

Divisi Target Pembaca 

1 
Brief Diskusi Seri 1 Lingkar 
Diskusi : Situasi Terkini 
Kedaulatan Pangan di Indonesia 

15 Februari 

Kajian Strategis 
dan Lingkar 
Diskusi 
(Kasaldi) 

Umum 

2 
Apa saja yang Perlu dibawa ke 
Wageningen? 

1 Maret Infokom 

Umum, 
khususnya 
mahasiswa baru 
yang masih di 
Indonesia 

3 
Menggugat Visi Lingkungan 
Capres: Antara Data, Logika, 
dan Dialektika 

1 Maret Kasaldi Umum 

4 
Toastmasters 1 – A PRESS 
RELEASE 

8 Maret 
Pengembanga
n Diri 

Wagenesia 

5 
One World Week (Press 
Release) 

16 May 
Kerja Sama 
dan Relasi 
Internasional 

Umum 

6 INVITATION:Road to ICID 2019 10 Juni PPI Belanda Umum 

7 
Photography Workshop and 
Contest 

10 Juni Infokom Wagenesia 

http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7337&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7337&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7337&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7364&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7364&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7371&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7371&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7371&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7380&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7380&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7401&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7401&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7408&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7415&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7415&action=edit
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8 

PPI Wageningen Pergi ke 
Keukenhof 

15 Juni Infokom 
Wagenesia 
Umum 

9 Halal bi Halal Wagenesia 2019: 
Momen untuk Mengenal dan 
Meningkatkan Solidaritas 
Sesama Orang Indonesia di 
Wageningen. 

15 Juni Infokom 
Wagenesia 
Umum 

10 
Workshop dan Lomba Fotografi 
2019 (Press Release) 

16 Juni  Infokom 
Wagenesia 
Umum 

11 PPI Wageningen Summer 
Cycling  

27 Juni  
Minat dan 
Bakat 

Wagenesia 

12 

Puisi untuk Wageningen 20 Juli  
Infokom 
(Konten dari 
kontributor) 

Wagenesia  
Umum 

13 Foto Kegiatan: Summer Cycling 
2019  

29 
September  

Infokom Wagenesia 

14 
Foto Kegiatan: One World 
Week 2019 

29 
September  

Infokom 
Wagenesia 
Umum 

15 Foto Kegiatan: Wagenesia Cup 
2019 

29 
September  

Infokom  

16 Wagenesia Indonesian Forum-
Diskusi Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

29 
September  

Infokom 
Kasaldi 

 

17 
Puisi Hari Kemerdekaan 
Indonesia 

29 
September  

Infokom 
(Konten dari 
kontributor) 

Wagenesia 
Umum 

18 
[COMING SOON] GEBYAR 
INDONESIA 2019 

29 
September  

Minat dan 
Bakat 
Infokom 

Wagenesia 
Umum 
 

19 
Hari Batik Nasional (2019) 3 Oktober  Infokom Wagenesia 

20 
[Fotografi] Lingkungan Kampus 
Wageningen 

20 Oktober 
Infokom 
(Konten dari 
kontributor) 

Wagenesia 
Umum 

http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7427&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7427&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7448&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7448&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7506&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7506&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7506&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7514&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7514&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7519&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7543&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7543&action=edit
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21 
[Puisi] Pernahkah Kamu Jatuh 
Cinta? 

20 Oktober 
Infokom 
(Konten dari 
kontributor) 

Wagenesia 
Umum 

22 
[Puisi] “Ku Lihat Mentari 
Tersenyum Dua Kali” 

22 Oktober 
Infokom 
(Konten dari 
kontributor) 

Wagenesia 
Umum 

23  [PRESS RELEASE] Gebyar 
Indonesia 2019 – Embracing 
Diversity in Indonesian-Dutch 
Cultural Collaboration 

30 November 

Infokom 
Minat Bakat 
(Panitia Gebyar 
Indonesia) 

Wagenesia 
Umum 

  

Konten website yang belum dilaksanakan 

No Judul Status 

1. Daftar Harga Barang di Wageningen Belum ditulis 

2. 
Prestasi Wagenesia di kompetisi antar 
PPI Kota seperti saat Maastricht Cup dll 

Belum ditulis 

3 Database Alumni WUR  Belum diperbarui 

 

Kegiatan 4: Youtube Channel Management 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Kepengurusan PPIW 2019 

Inisiator Fizri 

Inovasi 
Membuat video liputan untuk setiap kegiatan yang 
dilaksanakan selama kepengurusan. 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

-  Memberikan rangkuman kegiatan yang telah 
dilaksanakan dalam bentuk visual. 

-  Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di 
WUR; Panduan Mahasiswa Baru (QnA) 

Target Kegiatan 
Sebagai media informasi dan komunikasi dengan 
masyarakat umum melalui konten video secara 
rutin. 

Jumlah Peserta Hadir - 

http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7549&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7549&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7553&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7553&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7562&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7562&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7562&action=edit
http://www.ppi-wageningen.org/wp-admin/post.php?post=7562&action=edit
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Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Secara umum, pengelolaan youtube channel agak 
terkendala walaupun masih dapat dijalankan 
secukupnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa 
konten-konten yang tidak dapat dipublikasikan 
seperti; video peringatan 17 agustus 1945 dan 
video inovasi.  

Liputan/foto Kegiatan 

 
https://www.youtube.com/channel/UCoJoOac7G
DOTHnB61OV3Hfg 

Evaluasi:  Kelebihan 

-     Viewers dan subscribers youtube channel yang 
bertambah. Total subscriber hingga 1 Desember 
2019: 816. 

 -    Video liputan kegiatan lebih menarik untuk 
dilihat oleh umum. 

  -  Dapat menjadi sarana untuk memperoleh 
masukan dana apabila dapat dikelola secara 
baik. 

Evaluasi: Kekurangan 

-  Kurang partisipasi dari anggota dan non-anggota 
PPIW untuk mendukung perkembangan Youtube 
channel PPIW 

-  Kurangnya SDM di internal infokom yang meng-
handle video editing dan management youtube 
channel. Disarankan untuk pengurusan 
selanjutnya minimal 2 orang bertanggung jawab 
untuk urusan pengambilan videe, editing video, 
dan posting video di youtube. 

Rekomendasi 

-  Memaksimal peran youtube channel PPIW 
dengan meningkatkan jumlah subscriber 
sehingga kedepannya dapat digunakan pula 
sebagai sarana untuk menambah keuntungan 
PPIW 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoJoOac7GDOTHnB61OV3Hfg
https://www.youtube.com/channel/UCoJoOac7GDOTHnB61OV3Hfg
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Kegiatan 5: Twitter Management 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Kepengurusan PPIW 2.0 

Inisiator Suya Patni 

Inovasi 
Sosialisasi dan menyebarkan informasi dan 
kegiatan - kegiatan PPIW melalui platform media 
twitter 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

- Membantu menyebarkan informasi terkait 
PPIW itu sendiri ataupun informasi - 
informasi seperti perkuliahan di 
wageningen 

- Mensosialisasikan kegiatan - kegiatan  PPIW  

Target Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Wageningen dan umum. 

Jumlah Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Pengelolaan social media twitter hanya terbatas 
pada penyebaran informasi satu jalur tanpa 
adanya program yang melibatkan komunikasi dua 
jalur seperti QnA mengenai perkuliahan di 
wageningen. 

Liputan/foto Kegiatan 

 
www.twitter.com/ppiwageningen 

Evaluasi:  Kelebihan 
Memperluas sarana komunikasi dengan PPIW yang 
tidak hanya terbatas pada facebook, instagram 
ataupun email. 

Evaluasi: Kekurangan 
Penyebaran informasi melalui sarana twitter masih 
dirasa kurang optimal.  

http://www.twitter.com/ppiwageningen
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Rekomendasi 
Meningkatkan intensitas penyebaran informasi 
melalui sarana Twitter, dengan membuat QnA atau 
“thread” mengenai perkuliahan di Belanda.  

 

Kegiatan 6: Desain Publikasi 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Kepengurusan PPIW 2.0 

Inisiator Ike, Asri, Suya, Fizri 

Inovasi 

- Menyediakan media publikasi yang 
mengandung informasi - informasi terkait 
kegiatan - kegiatan PPIW ataupun penyebaran 
informasi penting lainnya.  

- Memberikan efek simple monokrom, rapi, 
praktis, namun memiliki ciri yang khas.   

- Menjadikan tampilan pada feed instagram 
menjadi lebih rapi dan selaras dan kontras 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

- Menunjang upaya publikasi dan penyebaran 
informasi program kerja dan  kegiatan yang 
diadakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di 
Wageningen.  

- Memberikan dan menyebarkan informasi 
penting PPIW melalui media komunikasi tertulis 
seperti poster dan infografis  

- Merangkum informasi - informasi ataupun 
kegiatan PPIW dalam media tertulis, sehingga 
memudahkan para anggota untuk menyerap 
informasi tersebut. 

- Memberikan efek atraktif dan kesan persuasif 
terhadap informasi yang dipublikasikan 

- Meningkatkan intensitas publikasi PPIW  

Target Kegiatan Semua anggota dan pengurus PPI Wageningen 
 

Jumlah Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Sejauh ini sudah dapat memenuhi target kegiatan 
yang direncanakan  

Liputan/foto Kegiatan 
www.instagram.com/ppiwageningen 
 

http://www.instagram.com/ppiwageningen
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Evaluasi:  Kelebihan 
Mampu menyiapkan media publikasi menarik yang 
tidak hanya mengandung informasi penting namun 
juga mudah dimengerti 

Evaluasi: Kekurangan 
Pemilihan warna yang monokrom atau terlalu 
colorful  

Rekomendasi 

Perlu dibuatkan thematic dan keseragaman design 
untuk media publikasi seperti poster 
Perlu dibuatkan design grafis yang lebih atraktif 
dan persuasif  

 

Kegiatan 7: Workshop Photography 2.0 

Tanggal Pelaksanaan 16 Juni 2019 

Inisiator 
Ignatia Regina Sutanto, Sri Suya Patni, Astrid Citra 
Padmita 

Inovasi 

- Memfasilitasi anggota PPIW dalam mempelajari 
basic skill fotografi dengan menghadirkan 
phorographer profesional, William Setiawan
  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

- Meningkatkan kemampuan para anggota/non 
anggota PPIW dalam memahami seni dalam 
photography 

- Meningkatkan kebersamaan anggota, dalam hal 
saling membantu mengambil foto 

Target Kegiatan Seluruh anggota PPIW, baik pengurus maupun 
non pengurus 

Jumlah Peserta Hadir  +/- 30 orang  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Peserta dapat menghasilkan beberapa foto-foto 
bagus yang ada di google drive kepengurusan 
PPIW.  

Liputan/foto Kegiatan 
http://www.ppi-wageningen.org/id/workshop-
dan-lomba-fotografi-2019/ 

Evaluasi:  Kelebihan 

-  Menarik perhatian wagenesia untuk 
berpartisipasi. 

-  Durasi kegiatan yang dilaksanakan seharian 
membuat partisipan puas 

Evaluasi: Kekurangan 
- Banyak peserta yang tiba-tiba tidak dapat hadir 

hari H 

http://www.ppi-wageningen.org/id/workshop-dan-lomba-fotografi-2019/
http://www.ppi-wageningen.org/id/workshop-dan-lomba-fotografi-2019/
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Rekomendasi 

- Disarankan untuk setelahnya ada waktu khusus 
yang membahas tentang edit foto, edit video, 
dan cara pengambilan video. 

- Diadakan lomba fotografi dan lomba videografi 
dengan hadiah yang lebih menarik. 

- Materi tentang fotografi & videografi sebaiknya 
juga bisa di share ke alamat peserta workshop 
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3) Divisi Minat dan Bakat 
 

Penanggung Jawab : Afina Rahmani  

Anggota                  :    1.   Agnes Pingkan Lumowa (Manager Sentari Wageningen) 

2. Annisa Anjarsari 

3. Indryani Bali (Manager Angklung Wageningen) 

4. Muhammad Yasir Fahmi 

5. Muhammad Chandra Kaisar 

6. Randa Hidayat 

Job Description : Mewadahi minat dan bakat wagenesia baik dalam bidang olahraga, 

maupun seni dan budaya Indonesia. 

 

Overview kegiatan 

Divisi minat dan bakat PPIW tahun ini merupakan peleburan dari divisi olahraga dan divisi seni 

budaya yang semula ada di kepengurusan PPIW tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, fokus 

program kerja divisi minat dan bakat terbagi menjadi dua bagian. Kegiatan tersebut antara lain 

adalah kegiatan yang mewadahi minat di bidang seni dan budaya serta kegiatan yang mewadahi 

minat di bidang olahraga.  

Disebabkan oleh kurangnya minat anggota wagenesia di bidang olahraga, selama satu tahun ini 

divisi minat bakat terlihat lebih aktif dalam melaksanakan prokernya di bidang seni budaya. Salah 

satunya mengenai pengenalan seni budaya Indonesia di Belanda, lewat kegiatan dari tim angklung 

dan sentari. Mulai dari datang mengisi acara kebudayaan di Wageningen University dan universitas 

lainnya, maupun mendatangi undangan dari instansi non-universitas. Walaupun begitu, kegiatan 

di bidang olahraga juga masih tetap terlaksana. Selama satu tahun ini, olahraga PPIW telah 

mengikuti satu turnamen olahraga dari salah satu PPI kota di Belanda serta tetap melaksanakan 

inventarisasi dan kegiatan latihan olahraga rutin.  

Acara terbesar di penghujung kepengurusan, yang juga merupakan acara terbesar PPIW tahun ini, 

adalah Gebyar Indonesia: “Embracing Diversity in Indo-Dutch Cultural Collaboration”. Acara ini 

dibuat dalam rangka memeriahkan hari sumpah pemuda sekaligus juga memperkenalkan 

keanekaragaman kolaborasi budaya Indonesia dan Belanda. Selain itu, Gebyar Indonesia ini juga 
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di buat sebagai wadah bagi Wagenesia untuk menunjukkan bakatnya di bidang seni dan budaya 

Indonesia.  

Program Kerja Utama 

Kegiatan 1: Gebyar Indonesia 2019 

Laporan pertanggung jawaban Gebyar Indonesia 2019 lengkap dapat diakses melalui gdrive official 

Gebyar Indonesia (berdasarkan permintaan ke panitia GI 2019) 

Tanggal Pelaksanaan Selasa, 28 Oktober 2019 

Inisiator Afina Rahmani (steering committee), Rio Lawandra 
(etua pelaksana), dan Jessica Decyree (wakil ketua 
pelaksana) 

Inovasi Mengangkat tema yang berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya yaitu: “Embracing Diversity in Indo-Dutch 
Cultural Collaboration”. Tidak hanya menampilkan 
pertunjukkan kebudayaan indonesia namun juga 
menjual dan memamerkan produk makanan yang 
merupakan hasil akulturasi antara budaya Indonesia 
dan Belanda. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh 
permainan tradisional dan pameran batik.  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempererat jiwa persatuan para mahasiswa dan 
keluarga Indonesia di Wageningen 

Target Kegiatan Total 300 peserta diharapkan untuk berpartisipasi 
dalam acara ini. Peserta ini terdiri dari peserta 
Indonesia dan internasional, dengan rincian sebagai 
berikut: 
- Pelajar Indonesia di Belanda 

- Internasional : Pelajar Belanda, Penduduk Lokal 

Ede-Wageningen serta Komunitas Akademik 

Penelitian dan Pelajar Internasional Universitas 

Wageningen. 

Jumlah Peserta Hadir Tidak dihitung secara manual, namun diperkirakan 
jumlah peserta yang hadir mencapai target. 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Secara keseluruhan, acara berjalan dengan sangat 
ramai, berjalan meriah, cukup lancar, dan dihadiri oleh 
banyak peserta baik mahasiswa Indonesia maupun 
internasional. Rincian hasil kegiatan dapat dilihat di LPJ 
Gebyar Indonesia 2019. 
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Liputan/foto Kegiatan Dokumentasi kegiatan dapat diakses melalui link 
berikut: 
https://drive.google.com/open?id=1SEtx9vE2zHvtScM
M5OZQVRk1z9DtCeKC  
Video kegiatan  dapat di akses di channel youtube 
PPIW: 
https://youtu.be/4grqhJT3Qj0  (opening performance) 
 

 
Evaluasi:  Kelebihan Konsep acara dapat menarik lebih banyak pengunjung 

dari tahun lalu. Dikarenakan GI 2019 ini merupakan 
satu-satunya acara terbesar milik PPIW tahun 
kepengurusan ini, volunteer untuk kepanitiaan GI 
tahun ini menjadi lebih ramai dan lebih terfokus. Selain 
itu, konsep acara menjadi semakin matang dan 
persiapannya lebih baik dari GI tahun sebelumnya.  
(secara lengkap dapat dilihat di LPJ Gebyar Indonesia 
2019) 

Evaluasi: Kekurangan ● Lebih baik ada gladi resik setidaknya dua kali untuk 

memastikan semua performers siap. 

● Ada beberapa stand permainan maupun pameran 

yang peminatnya sedikit. 

● Kurang pengarahan bagi para volunteers sehingga 

ada beberapa yang terkesan tidak niat / bahkan 

kabur. 

● Koordinasi di hari H perlu ditingkatkan dengan 

pihak venue. 

● Saat hari H acara: kekurangan man power, 

khususnya untuk dokumentasi 

● Jumlah makanan yang dijual on the spot tidak 

sesuai dengan tingginya antusias pengunjung. Dan 

https://drive.google.com/open?id=1SEtx9vE2zHvtScMM5OZQVRk1z9DtCeKC
https://drive.google.com/open?id=1SEtx9vE2zHvtScMM5OZQVRk1z9DtCeKC
https://youtu.be/4grqhJT3Qj0
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ada beberapa keluhan terhadap kurangnya 

makanan yang vegetarian friendly 

● Kurangnya sponsorship selain KBRI 

(secara lengkap dapat dilihat di LPJ Gebyar Indonesia 
2019) 

Rekomendasi Poin rekomendasi terpenting adalah untuk 
sponsorship diluar KBRI. Sebaiknya pencarian 
sponsorship dilakukan dari 1 tahun sebelum acara 
berlangsung. Sehingga, lebih baik apabila panitia inti GI 
telah terbentuk dari sejak pembentukan pengurus 
PPIW. Secara lengkap dapat dilihat di LPJ Gebyar 
Indonesia 2019 

 

Kegiatan 2: Summer Cycling 

Tanggal Pelaksanaan 6 juli 2019 

Inisiator Randa Hidayat 

Inovasi 

Summer Cycling 2019 merupakan acara baru yang 
dipelopori oleh Divisi Minat dan Bakat 
kepengurusan PPIW 2019. Untuk pertama kalinya, 
PPIW khususnya Divisi Minat dan Bakat 
mengadakan acara bersepeda bersama 
mengelilingi Kota Wageningen. Di tempat tujuan 
(Pantai Wageningen di Centrum), panitia juga 
mengadakan berbagai permainan untuk 
menceriakan momen kebersamaan kemudian 
makan siang bersama sambil menikmati suasana 
alam musim panas.  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempererat tali persaudaraan dengan bersepeda 
dan bermain bersama.  

Target Kegiatan 50 Peserta 

Jumlah Peserta Hadir 30 Peserta 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Secara keseluruhan berjalan dengan lancer dan 
sukses. Acara dimulai dengan senam pagi ceria, 
kemudian pembagian grup, bersepeda bersama 
dengan rute yang telah dipetakan sebelumnya, 
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bermain di tempat tujuan acara, piknik dan 
makan bersama. 

Liputan/foto Kegiatan 

Dokumentasi kegiatan dapat diakses melalui link 
berikut: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qhs
wNVUyNaoK9KiLbAnAA9HYPwhSURP5 
 

Evaluasi:  Kelebihan 

- Acara ini merupakan pelopor untuk 
diadakan tahun-tahun berikutnya.  

- Dikonsep dengan cukup rapi dan 
menyenangkan.  

- Kerjasama yang baik dari panitia dan 
dibantu dengan anggota divisi lainnya. 

Evaluasi: Kekurangan 

- Target peserta tidak tercapai dikarenakan 
tanggal pelaksanaan yang mendekati 
liburan summer 

- Terlambat mulai acara sekitar 30 menit 
karena masih menunggu peserta datang 

- Ada beberapa permainan yang tidak 
sempat diselenggarakan karena 
terbatasnya waktu 

Rekomendasi 

- Kedepan bisa lebih diinovasi 
- Dibutuhkan kerjasama dan diskusi yang 

intensif untuk menyukseskan acara 
terdepan 

 

Kegiatan 3: Wagenesia Cup 

Tanggal Pelaksanaan Sabtu, 7 September 2019. 09:00 – 12:00 CET 

Inisiator Annisa Anjarsari & Rania  

Inovasi 

 
Berbeda dari Wagenesia Cup tahun-tahun 
sebelumnya, tahun ini Wagenesia Cup 
dilaksanakan bersamaan dengan acara 
penyambutan angkatan September 2019 dan 
perayaan kemerdekaan Indonesia. Konsep 
Wagenesia Cup tahun ini, mengkombinasikan 
lomba-lomba 17 agustus masa kecil seperti gobak 
sodor, sendok dan kelereng dan lain-lain dengan 
lomba estafet. Dimana masing masing peserta 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QhswNVUyNaoK9KiLbAnAA9HYPwhSURP5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QhswNVUyNaoK9KiLbAnAA9HYPwhSURP5
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harus membawa satu token (berupa sayuran) 
sebagai representasi dari kelompok mereka.   

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memfasilitasi pertemuan Wagenesia ’18 dan ’19 
serta teman-teman Phd untuk membangun 
silahturahmi.  

Target Kegiatan 

Acara keakraban terutama untuk September ‘19 
serta merayakan kemerdekaan 17 agustus dengan 
mengadakan estafet lomba-lomba kecil.  
75% mahasiswa angkatan September ’19 turut 
serta dalam kegiatan.  

Jumlah Peserta Hadir 

Kurang lebih 95 peserta yang hadir, namun tidak 
semua menjadi peserta dalam kegiatan lomba. 
Sebagian besar peserta yang hadir merupakan 
angkatan September ‘19 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan lomba estafet dan gobak sodor 
menghasilkan 3 grup sebagai pemenang, 
berdasarkan point terbanyak yang diperoleh. 
Kegiatan juga berjalan dengan lancar, walau 
terkendala dengan cuaca yang berawan dan hujan 
di 2 jam pertama acara berlangsung.   

Liputan/foto Kegiatan 

Dokumentasi kegiatan dapat diakses melalui link 
berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/104QN54
0qUxOO_gAdYvyMmn6ayx2YP5Ju 

Evaluasi:  Kelebihan 

 
Dengan persentasi sebesar 98% peserta yang 
mendaftar dapat mengikuti kegiatan, hanya saja 
tidak semua mengikuti lomba. Peserta lomba 
difokuskan terhadap mahasiswa angkatan 2019, 
untuk memfasilitasi proses pengakraban.   

Evaluasi: Kekurangan 

 
Acara konsep wagenesia cup sedikit berbeda 
dengan tahun lalu, dengan tema kemerdekaan 
dan fokus lebih terhadap keakraban mahasiswa 
Sept ’19. Dengan konsep yang berbeda ini, terjadi 
kesalah pahaman, yang disebabkan oleh nama 
kegiatan “Wagenesia Cup”, berkesan bahwa acara 
akan lebih ke arah kompetisi olahraga. Mungkin 
ini juga dikarenakan nama “Wagenesia Cup” 
sudah dikenal sebagai kegiatan olahraga.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/104QN540qUxOO_gAdYvyMmn6ayx2YP5Ju
https://drive.google.com/drive/folders/104QN540qUxOO_gAdYvyMmn6ayx2YP5Ju
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Adanya perbedaan konsep ini disebabkan karena 
asumsi bahwa kompetisi olahraga sepertinya 
kurang diminati, berkaca pada angkatan Sept 
2018. 
Tidak ada games untuk anak-anak, dikarenakan 
jumlah anak-anak terbatas dan mereka tidak ingin 
atau malu untuk mengikuti lomba.  

 

Rekomendasi 

 
Sebaiknya konsep wagenesia cup disesuaikan 
dengan minat angkatan yang menjadi fokus target 
peserta. Lalu, ada baiknya juga melihat dan 
menggunakan hasil evaluasi angkatan yang lalu, 
sebelum mengkonsep suatu acara. Akhirnya, 
nama sebuah acara lebih baik disesuaikan dengan 
konsep acara.  
Dalam masalah pendaftaraan dan pendataan 
peserta, sebaiknya form untuk anak-anak juga 
dipisah untuk kepentingan konsumsi dan lainnya. 
  

 

Program Kerja Reguler 

Sentari Wageningen 

Manager Sentari: Agnes Pingkan Lumowa 

Kegiatan 4: Rekruitment Anggota February 

Tanggal pelaksanaan Februari 2019 

Inovasi  

Rekruitment dilakukan bersamaan dengan pendataan 
minat dan bakat anggota PPIW (bersamaan dengan 
rekrutment anggota Angklung dan pendataan minat 
olahraga) 

Target 
Menambah jumlah peserta dan memberi informasi 
mengenai kegiatan kepada siswa PPI Wageningen  

Evaluasi kelebihan 

 

• Memperkaya organisasi dengan talent baru 

• Karena bertepatan dengan akan diadakannya 

Gebyar Indonesia dan juga penampilan saman di 

acara TED X, peserta yang mendaftar langsung 

dapat ditarik untuk latihan rutin. 
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Evaluasi kekurangan 

Dikarenakan rekrutment dilakukan secara terpusat, 
dan tidak terfokus hanya pada tarian khusus, peminat 
sentari menjadi tidak begitu banyak saat rekrutment 
terpusat. Namun, pendaftar Sentari menjadi banyak, 
setelah diadakannya rekrutment untuk volunteer 
penampil di Gebyar Indonesia dan tari Saman.  
 

Rekomendasi 

 

• Rekrutment tidak hanya dilakukan sekali secara 

terpusat, tetapi bisa dilakukan setiap kali ada 

tawaran penampilan, agar peminatnya menjadi 

bertambah mengingat sudah ada goal yang jelas 

dan jadwal latihan yang pasti.   

• Pentingnya inisiatif untuk mengadakan follow up 

events dalam keanggotaan, contoh: latihan  
 

Kegiatan 5: Latihan rutin 

Tanggal pelaksanaan Tergantung keperluan acara 

Target 
Melestarikan budaya tarian tradisional Indonesia di 
acara-acara Belanda dengan mengadakan latihan tari 
secara rutin 

Evaluasi kelebihan 
Persiapan sebelum acara (sesuai panggilan) menjadi 
semakin matang dikarenakan goal yang jelas 

Evaluasi kekurangan 
Kurangnya keaktifan anggota untuk mengikuti jadwal 
latihan dengan rutin (hanya berdasarkan adanya 
tawaran penampilan saja) 

Rekomendasi Mengadakan dan mempromosikan latihan 

 

Kegiatan 6: Melengkapi inventaris make-up 

Tanggal pelaksanaan Februari 2019 

Target Melengkapi inventaris make up 

Evaluasi kelebihan Koleksi make up lengkap dan sesuai permintaan dari 
penari (terutama: saman) 

Evaluasi kekurangan - 

Rekomendasi Inventaris yang telah dilengkapi ini seharusnya terus 
dijaga dan semakin diperlengkap lagi dikepengurusan 
selanjutnya. 
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Kegiatan 7: Inventarisasi baju tari 

Tanggal pelaksanaan Januari 2019 

Target Memastikan setiap PJ tari memegang kostum tari 

Evaluasi kelebihan Kewajiban inventarisasi ada di setia PJ tari, sehingga 
setiap PJ menjadi lebih mudah untuk memastikan 
kelengkapan baju dan menjaga untuk tidak tercecer 

Evaluasi kekurangan Tidak ada pencatatan secara terpusat maupun di setiap 
PJ yang jelas sehingga dapat ada yang terlupakan 

Rekomendasi Kedepannya untuk membuat daftar semua perlengkapan 
tari (dapat dibuat di gdrive yang dapat diakses seluruh PJ 
tari), secara terpusat. Sehingga setiap PJ bisa cross-check 

 

Daftar Penampilan Sentari kepengurusan tahun 2018 – 2019 

 

Dokumentasi kegiatan Sentari: 

Dapat diakses melalui channel youtube PPIW:  

https://youtu.be/TPkuNasEp0Q (salah satu contoh dokumentasi tari Saman di Koningsdag 

stadsfestival) 

https://youtu.be/cDQAzQa95Mw (dokumentasi tari saman di Lantern festival) 

https://youtu.be/MU_LraciZ-k (dokumentasi tari kreasi di One World Week) 

 

No. Tanggal Lokasi Tarian Host acara 

1 13 Februari 2019 SPOT Panyembrama WinterAID 

2 24 Februari 2019 
Theater Junushoff, 
Wageningen 

Saman Lantern festival 

3 4 April 2019 Forum 
Tari kreasi dan muang 
sangkal 

One world week 

4 27 April 2019 Wageningen Saman 
Koningsdag 
stadsfestival 

5 29 Oktober 2019 SPOT 

Muli Betanggaii 
(Lampung), tari belibis 
(Bali), Mupadendang 
(Sulawesi Selatan), 
Muang Sangkal (Jawa 
Timur) 

Gebyar 
Indonesia 2019 

https://youtu.be/TPkuNasEp0Q
https://youtu.be/cDQAzQa95Mw
https://youtu.be/MU_LraciZ-k
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Angklung Wageningen 

Manager Angklung: Indry dan Eris 

Kegiatan 8: Pendataan anggota 

Tanggal Pelaksanaan  12 October 2018 

Inisiator Intan, Eris, Indry 

Inovasi 

- Merubah nama divisi menjadi divisi ‘keluarga’ yang 
berbeda 

- Memilih 2 orang manager dengan fokus tugas 
berbeda 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempererat tali persaudaraan antara anggota 
angklung dan membuka selebar-lebarnya pintu bagi 
mahasiswa Indonesia yang ingin belajar angklung tapi 
belum masuk kedalam kepengurusan angklung. 

Target Kegiatan  Mendata seluruh anggota aktif Angklung Wageningen 

Jumlah Peserta Hadir  - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Setelah diadakannya pendataan, semua anggota 
diwajibkan untuk menyetujui hari wajib latihan untuk 
penampilan pertama dengan mengisi google form. 

Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi:  Kelebihan 
Dengan menggunakan Google Form, seluruh anggota 
Angklung Wageningen dapat berpartisipasi mengisi 
data meskipun dari jarak jauh. 

Evaluasi: Kekurangan - 

Rekomendasi 
 Dapat diteruskan ke kepengurusan selanjutnya. 
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Kegiatan 9: Pembagian jadwal angkut angklung 

Tanggal Pelaksanaan  31 October 2018 

Inisiator Indry 

Inovasi  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Membagi rata tugas pengangkutan angklung menuju 
tempat latihan sesuai dengan hasil kesepakatan hari 
yang disetujui 

Target Kegiatan Pembagian tugas dengan rata 

Jumlah Peserta Hadir  2-3 orang per latihan 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Setelah diadakannya pendataan, semua anggota 
diwajibkan untuk menyetujui hari wajib latihan untuk 
penampilan pertama dengan mengisi google form. 

Liputan/foto Kegiatan 

 

Evaluasi:  Kelebihan 
Pembagian tugas merata untuk seluruh anggota 
angklung 

Evaluasi: Kekurangan 

Tidak efektif dan banyak membuang tenaga. Sehingga 
kami mengganti metodenya. Semua anggota wajib 
membawa angklung masing-masing sebelum dan 
setelah latihan dilaksanakan. 

Rekomendasi 
Sebaiknya metode kedua tetap dilaksanakan 
mengingat efisiensi dan mengurangi konsumsi tempat 
dalam penyimpanan jumlah banyak. 
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Kegiatan 10: Latihan Rutin dan Eksplorasi Partitur 

Tanggal Pelaksanaan Sesuai kebutuhan 

Inisiator Asri, Afina, Indry, Eris 

Inovasi 
- Flexible 
- Penambahan partitur yang belum pernah 

dibawakan sebelumnya 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Untuk melatih kekompakan, keserasian harmoni 
dalam pertunjukan angklung. Dilakukan secara 
berkala, minimal 2 kali dalam seminggu dan 3 kali jika 
mendekati hari H. 

Target Kegiatan 
Ketersediaan aransemen partitur, instrumen angklung 
yang layak pakai dan kekompakan saat pertunjukkan 

Jumlah Peserta Hadir Pada latihan rutin: 10-18 orang (rata-rata) 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

 *contoh beberapa dokumentasi saat latihan 

Liputan/foto Kegiatan 
Dapat diakses melalui akun instagram resmi Angklung 
Wageningen: @angklungwageningen dan channel 
YouTube: Angklung Wageningen. 

Evaluasi:  Kelebihan 
Menampilkan minimal 2 dan maksimal 3 lagu berbeda 
saat pertunjukkan. 

Evaluasi: Kekurangan 
Masih belum percaya diri untuk tampil tanpa 
menggunakan partitur. 

Rekomendasi 

Memilih jadwal latihan yang sesuai dengan 
anggotanya. Menerapkan metode mudah dalam 
menghapal partitur agar saat tampil mampu tidak 
berpatokan pada partitur. 
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Kegiatan 11: Dokumentasi dan Publikasi 

Tanggal Pelaksanaan  Sepanjang kepengurusan 

Inisiator  Indry, tim album keluarga (Akbar, Zaki) 

Inovasi Mengunggah foto dan video di akun Instagram dan 
youtube channel @Angklung Wageningen, dan 
update foto dan video setelah performance melalui 
google drive 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mendokumentasikan semua kegiatan dan 
penampilan angklung yang dapat dilihat setiap waktu 
dan menjadi referensi untuk kepengurusan 
kedepannya 

Target Kegiatan Anggota keluarga Angklung Wageningen dan 
penonton yang hadir saat kegiatan berlangsung 

Jumlah Peserta Hadir Menyesuaikan dengan kegiatan 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Semua hasil dokumentasi (foto dan video) dapat 
diakses di: 
https://www.youtube.com/channel/UCh9OFT_tI8Ol
EghyVK9lAUw 
https://www.instagram.com/angklungwageningen/ 

Liputan/foto Kegiatan 

 *beberapa dokumentasi pada saat tampil 
Evaluasi:  Kelebihan Kegiatan dan penampilan Angklung Wageningen ter-

arsip dengan baik. 

https://www.youtube.com/channel/UCh9OFT_tI8OlEghyVK9lAUw
https://www.youtube.com/channel/UCh9OFT_tI8OlEghyVK9lAUw
https://www.instagram.com/angklungwageningen/
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Evaluasi: Kekurangan Pengunggahan dan penyebarluasan dokumentasi 
kegiatan masih dinilai kurang aktif, kurang-nya 
dukungan dari anggota PPIW untuk subscribe dan 
like video dan foto dari tim Angklung Wageningen. 

Rekomendasi - Semua anggota PPIW wajib untuk men-subscribe 
YouTube channel dan mem-follow akun 
Instagram Angklung Wageningen. 

- Diharapkan untuk kepengurusan selanjutnya, 
penggunaan media sosial bisa ditingkatkan lagi. 

 

Kegiatan 12: Pengadaan syal batik 

Tanggal Pelaksanaan  Agustus 2019 

Inisiator  Eris, Indry 

Inovasi  - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Sebagai inventarisasi teman-teman keluarga angklung 
2018 untuk angkatan selanjutnya agar bisa digunakan 
saat perform. 

Target Kegiatan Penambahan barang inventaris  

Jumlah Barang 22 buah 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Semua syal batik disimpan bersama dengan 
inventaris angklung dan perlengkapan lainnya. 

Liputan/foto Kegiatan 
Dapat diakses melalui akun instagram 
@angklungwageningen 

Evaluasi:  Kelebihan Tambahan inventaris bagi angklung 

Evaluasi: Kekurangan Tidak disesuaikan dengan jumlah angota tambahan 

Rekomendasi 
Saran untuk tahun kedepannya supaya barang yang 
diinventarisasikan lebih unik atau lebih berguna 
seperti alat musik. 
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Kegiatan 13: Gathering (kumpul keluarga) 

Tanggal Pelaksanaan  17 Maret 2019 

Inisiator  Eris, Indry, Putu Intan 

Inovasi  - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Sebagai wadah untuk evaluasi dan mempererat tali 
persaudaraan antar anggota 

Target Kegiatan Sebagai media silaturahmi dan evaluasi  

Jumlah Peserta Hadir 12 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Telah terlaksana nya gathering ini beberapa kali 
dalam satu tahun 

Liputan/foto Kegiatan 

 
*dapat diakses melalui akun instagram 
@angklungwageningen 

Evaluasi:  Kelebihan 
Menjadi wadah saling bertukar cerita, kebahagiaan 
dan makanan. 

Evaluasi: Kekurangan Kehadiran anggota angklung tidak mencapai 100%. 

Rekomendasi 

- Mencari jadwal yang sesuai untuk mayoritas 
anggota angklung. 

- Diadakan lebih rutin lagi agar ikatan keluarga 
lebih erat. 
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Kegiatan 14: Penyortiran angklung layak pakai 

Tanggal Pelaksanaan Selama masa kepengurusan 

Inisiator Afina 

Inovasi - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mendata angklung 

Target Kegiatan Mendata ketersediaan angklung dan yang layak 
digunakan 

Jumlah Peserta Hadir 4 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan - 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi:  Kelebihan 
Jadwal pengambilan angklung saat latihan lebih 
terdistribusi dengan baik. 

Evaluasi: Kekurangan 
Ada beberapa angklung yang rusak, sehingga harus 
diperbaiki ataupun diganti. 

Rekomendasi 

- Merencanakan pengadaan angklung yang sering 
dipakai dan rusak. 

- Melaksanakan ‘tuning’ angklung berkala (bisa 
dikomunikasikan dengan The Leni) 

 

Kegiatan 15: Pembuatan video final project angklung 

Tanggal Pelaksanaan 31 Agustus 2019 

Inisiator Akbar, Thaliya 

Inovasi All about story of angklung wangeningen 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Recap dokumentasi selama kepengurusan angklung 
wageningen 2018  
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Target Kegiatan Sebagai dokumentasi dan akan diperlihatkan kepada 
keluarga angklung baru 2019 

Jumlah Peserta Hadir 

Semua anggota bisa mengunggah foto atau video 
selama masa kepengurusan angklung wageningen 
melalui gdrive yang telah disediakan oleh teman-
teman divisi album keluarga. 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Dapat diakses melalui instagram resmi angklung 
wageningen 

Liputan/foto Kegiatan 
Dapat diakses melalui instagram resmi angklung 
wageningen 

Evaluasi:  Kelebihan Program ini diinisiasi oleh keluarga angklung 2018 

Evaluasi: Kekurangan Persiapan yang kurang matang 

Rekomendasi 

- Jika bersedia untuk dilanjutkan proker ini, 
sebaiknya divisi album keluarga bisa 
mempersiapkan mulai dari awal mungkin. 
Partisipasi semua anggota sangat diharapkan. 

- Membuat vlog dan cerita baru angklung 
wageningen 

 

Kegiatan 16: Perekrutan keluarga baru 2019 

Tanggal Pelaksanaan Selama masa kepengurusan 

Inisiator Indry 

Inovasi - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Menambah anggota keluarga besar angklung 
wageningen. 

Target Kegiatan Keluarga baru angklung wageningen 2019 

Jumlah Peserta Hadir 30 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan - 
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Liputan/foto Kegiatan 

*dapat diakses melalui akun instagram 
@angklungwageningen  

Evaluasi:  Kelebihan 
Antusiasme teman-teman keluarga angklung 2019 
sangat patut diapresiasi. Jumlah peserta yang hadir 
jauh diluar ekspektasi. 

Evaluasi: Kekurangan 

Teman-teman keluarga angklung 2018 sedikit yang 
hadir. Ini dikarenakan bertepatan dengan summer 
holiday dan ada beberapa juga masih berada di 
Indonesia 

Rekomendasi 
Bisa lebih meriah lagi penyambutannya, misal dengan 
diadakannya potluck dan games. 

 

Jadwal penampilan angklung 

No. Tanggal Lokasi Host/ Acara 

1 22 November 2018 The Spot, Orion WUR Gebyar Indonesia 

2 13 Februari 2019 The Spot, Orion WUR Workshop Winter AID 

3 01 Maret 2019 
Haarlemmermeer Lyceum 
TTO 

Workshop Angklung 
bekerja sama dengan 
INYS 

4 09 Maret 2019 Groningen Indonesian Day 2019 

5 4 April 2019 Forum building, WUR One World Week 

6 20 Agustus 2018 Depan Orion, WUR 
Workshop angklung pada 
kegiatan Crossing border 
(Summer AID) 

7 21 September 2019 
Erasmus University 
Rotterdam 

International conference 
on Indonesian 
development (ICID) – ppi 
belanda 
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Evaluasi umum angklung 

Adapun beberapa saran yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh PPIW untuk kepengurusan 
selanjutnya: 

- Pengadaan alat musik pengiring seperti gitar, bass, keyboard, kahoon, dan/atau kerincingan. 
Jika sulit terlaksana, mungkin bisa diusahakan salah satunya. 

- Pengadaan peralatan seperti amplifier. 
- Perlu diadakannya ‘tuning angklung’ rutin agar kualitas suara angklung tetap terjaga. 
- Penyebarluasan angklung wageningen harus ditingkatkan lagi, misalnya aktif di media sosial 

seperti instagram dan youtube. 
- Inventarisasi angklung dan semua perlengkapanya baik jika tidak dipusatkan pada satu orang 

saja. PPI Wageningen akan lebih baik jika dapat menyediakan dan memfasilitasi. 
- Pengundangan angklung wageningen kedepannya lebih baik jika melalui satu orang saja yaitu, 

ketua divisi minat bakat yang selanjutnya diteruskan kepada manager angklung. 

 

Laporan Keuangan Angklung 

Pemasukan       
Sumber Tanggal Jumlah Total 
KAS 2017 27 Januari 2019 € 51.51   
PPI Groningen 5 Maret 2019 € 140.00  
Bendahara PPIW 11 Sept 2018 € 50.00   
PPI Belanda (ICID)* - € 142.88  
      € 384.39 
*Uang reimbursement untuk transportasi tim angklung dari pihak PPIB belum dicairkan; --masih menunggu kabar dari bendahara PPIB. 

 

Pengeluaran       

Nama barang Keterangan Jumlah Total 
Syal batik Inventaris dari keluarga 

angklung wageningen 2018 
€ 32.93  

Reimbursement  Uang ganti ke Groningen 
(€ 5 x 18 orang) 

€ 90  

Reimbursement Uang ganti ke Groningen 
(€ 15 x 2 orang) 

€ 30  

Senar gitar Reimbursement senar gitar 
Fizri 

€ 3  

Konsumsi angklung Penyambutan keluarga 
baru angklung wageningen 

€ 14.95  

   € 170.88 
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Olahraga Wageningen 

Penanggung Jawab: Muhammad Yasir Fahmi dan Muhammad Chandra Kaisar 

Kegiatan 1: Latihan Olahraga Rutin 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang kepengurusan  

Inisiator Penanggung jawab & anggota 

Inovasi 

Kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Namun, dikarenakan kurangnya peminat di bidang 
olahraga, penanggung jawab latihan rutin tidak 
berasal dari anggota divisi minat bakat. 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Membuat WNI (pelajar & non-pelajar) saling 
mengenal satu sama lain melalui hobi atau 
ketertarikan di cabang olahraga, dan menjadi 
semakin mengakrabkan  

Target Kegiatan Latihan diadakan secara rutin mingguan ataupun 
bulanan 

Jumlah Peserta Hadir  2 s/d 20 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Secara keseluruhan selama 1 tahun ini kegiatan 
latihan rutin ada yang diadakan secara teratur 
karena sudah menjadi rutinitas para anggota 
peminat cabang olahraga tersebut. Namun, untuk 
beberapa cabang yang kurang peminatnya, latihan 
rutin sangat jarang terlaksana.  

Liputan/foto Kegiatan  

Evaluasi:  Kelebihan 

Latihan olahraga menjadi rutinitas setiap peminat 
cabang olahraga masing-masing tanpa ada paksaan 
dari jadwal latihan rutin PPIW. (inisiatif masing-
masing peminat olahraga) 

Evaluasi: Kekurangan 

Dikarenakan kurangnya peminat olahraga tahun ini, 
kegiatan latihan rutin menjadi tidak terorganisir 
secara terpusat oleh divisi minat bakat. Sehingga, 
tidak ada pengumuman latihan rutin yang terbuka. 
Jadwal latihan rutin hanya diketahui oleh anggota 
grup WA cabang olahraga saja. Walaupun, ada juga 
beberapa kali di sebar di grup-grup angkatan 
ataupun housing jika ada peserta latihan rutin yang 
berinisiatif mengajak.   

Rekomendasi 
Jadwal latihan rutin sebaiknya disebar juga oleh para 
anggota yang masuk ke dalam grup WA cabang 
olahraga ke grup angkatannya masing2.  
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Jika tahun kepengurusan selanjutnya peminat 
olahraga menjadi banyak, lebih baik ada PJ khusus 
dari PPIW disetiap grup cabang olahraga, sehingga 
latihan rutin lebih terorganisir dengan baik. 

 

Kegiatan 2: Keikutsertaan Event Eksternal 

Tanggal Pelaksanaan Maastricht Cup (14 April 2018) 

Inisiator Muhammad Chandra Kaisar 

Inovasi - 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempererat hubungan di antara anggota PPIW yang 
turut serta bertanding dan juga yang datang 
memberi dukungan. Di samping itu, keikutsertaan ini 
memperluas jejaring dengan PPI kota lainnya yang 
hadir. 

Target Kegiatan 
Memenangkan dalam pertandingan dan mengukur 
kemampuan PPIW dalam cabang yang 
dipertandingkan 

Jumlah Peserta Hadir 
 Cabang Tenis Meja Tunggal Putra: 2 
Cabang Tenis Meja Ganda: 1 tim  

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Juara 2 cabang tenis meja tunggal putra   

Liputan/foto Kegiatan 
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Evaluasi:  Kelebihan 
Proses pendaftaran terlaksana tanpa adanya 
masalah 

Evaluasi: Kekurangan 

Walaupun sudah melakukan publikasi dan juga 
mebuka pendaftaran untuk beberapa acara 
kompetisi olahraga, peminatnya sangat minim di 
angkatan tahun ini.  

Rekomendasi 
Dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan 
peminat olahraga angkatan.  

 

Kegiatan 3: Inventarisasi Alat Olahraga 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang kepengurusan  

Inisiator Muhammad Yasir Fahmi dan Muhammad Chandra 
Kaisar 

Inovasi -  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Menunjang kelancaran kegiatan olahraga/latihan 
sehingga peserta dapat berolahraga tanpa harus 
membeli alat olahraga (raket dan bola) sendiri. 

Target Kegiatan Seluruh inventarisasi olahraga milik PPIW tercatat 
dengan baik dan memiliki daftar tertulis yang dapat 
diturunkan ke kepengurusan selanjutnya 

Jumlah Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan ???? 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi:  Kelebihan  

Evaluasi: Kekurangan Banyak Wagenesia yang menggunakan/ meminjam 
setiap fasilitas atau peralatan olahraga tidak selalu 
mengembalikannya ke pemegang semula dan juga 
tidak tercatat dengan rapi. Hal ini menyebabkan, list 
menjadi tidak beraturan dan banyak barang yang 
tidak diketahui keberadaanya.   
Hal ini juga dikarenakan list dari tahun lalu tidak 
tercatat dengan baik. Selain itu, ketika perpindahan 
kepengurusan koordinasi dengan penanggung jawab 
tahun sebelumnya tidak baik.  
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Rekomendasi • Sebaiknya seluruh alat olahraga harus selau 
dipegang oleh salah satu pengurus PPIW dan 
pengurus yang bersangkutan tersebut harus 
selalu melaporkannya ke divisi terkait (olahraga 
atau minat bakat). (jika tidak ada PJ dari divisi di 
tiap cabang olahraga) 

• Jika tidak memungkinkan untuk diinventarisasi 
oleh divisi, sebaiknya ini menjadi inventarisasi 
terpusat PPIW. Sehingga lebih baik PPIW 
memiliki divisi inventarisasi tersendiri (bertugas 
untuk menginventarisasi seluruh barang-barang 
milik PPIW, jika tidak ada PJ khusus seperti 
sentari dan angklung) 

 

Band PPIW 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang kepengurusan 

Inisiator Randa Hidayat 

Inovasi 

Program ini diusulkan melihat banyaknya minat dan 
bakat anggota PPIW di bidang musik dan olah vokal. 
Band PPIW ini dibentuk dengan tujuan menyalurkan 
hobi bernyanyi dan bermusik disela-sela waktu 
senggang. 
Pengadaan alat penunjang Band seperti Amplifier 
dan Mic bersamaan dalam rangka keperluan GI 2019 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Meningkatkan rasa kekeluargaan bagi sesama 
anggota yang tertarik di bidang musik dan olah vokal 

Target Kegiatan 
Terbentuk minimal 1 band tetap dari PPIW dan 
melaksanakan minimal 1 penampilan 

Jumlah Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Band yang terbentuk: 1 (nama band: Seumur Jagung) 
Jumlah anggota:  4 
- Randa Hidayat (vokal) 
- Intan Putu (vokal) 
- Fizri (gitar) 
- Akbar (Kajon) 
Randa dan Fizri pernah tampil di acara Open Air 
Open Mic yang diselenggarakan oleh pihak Kantin 
The Spot, Orion, Wageningen University dan 
mendapat sambutan hangat dari penonton 
internasional. Band ini juga ikut memeriahkan 
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Gebyar Indonesia 2019 yang diselenggarakan akhir 
oktober lalu. Dengan latihan yang cukup, Band ini 
berhasil menghibur penonton dengan membawakan 
tiga lagu yang berbahasa Indonesia. Pada acara itu, 
Seumur Jagung Band mendapat apresiasi dari 
penonton. 

Liputan/foto Kegiatan   

Evaluasi:  Kelebihan 
Band PPIW berhasil terbentuk dan berhasil tampil 
dengan baik walaupun dengan waktu persiapan yang 
tidak banyak.  

Evaluasi: Kekurangan 
Kurang terpublikasi secara luas, sehingga band yang 
terbentuk hanya 1 dan dikarenakan adanya 
lowongan penampilan di acara Gebyar Indonesia 

Rekomendasi 

Jika peminat musik memang banyak di angkatan 
selanjutnya, lebih baik kalau program ini dapat 
terpublikasi secara merata. Sehingga lebih terbuka 
dan band yang terbentuk bisa lebih baik lagi 

 

Rekomendasi untuk Divisi Minat dan Bakat secara keseluruhan: 

• Sebaiknya program kerja minat dan bakat lebih disesuaikan lagi dengan minat dan bakat 

dari anggota-anggotanya. Sehingga peminat dari prokernya menjadi lebih banyak dan lebih 

ramai.  

• Untuk memfasilitasi rekomendasi poin sebelumnya, lebih baik pendataan minat dan bakat 

wagenesia dilakukan di awal kepengurusan (dapat melalui survey general dari 

kepengurusan PPIW) sebelum proker minat dan bakat di susun. 

• Jika peminat olahraga di tahun kepengurusan depan lebih banyak, alangkah lebih baik jika 

divisi minat bakat kembali dipecah menjadi divisi seni budaya dan divisi olahraga agar lebih 

terfokus. Akan tetapi jika tetap ingin di gabung menjadi divisi minat bakat, sebaiknya 

anggota divisi dibuat lebih banyak sehingga man power untuk menjadi PJ proker semakin 

banyak.  
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4)  Divisi Kajian Strategi dan Lingkar Diskusi 
 

Penanggung Jawab    : Muhammad Iqbal Maulana 

Anggota             : Fadila Arlina, Kindi Gani, Zaki 

Job Description : Diskusi interdisipliner/ All Wagenesia 

 

Overview kegiatan  

Rhenald Kasali di dalam beberapa bukunya sering mengatakan bahwa hari ini merupakan era 

disuptif yang dicirikan dengan adanya perubahan yang cepat. Bangsa yang tidak bisa tanggap 

terhadap perubahan akan tertinggal dan menjadi objek dari negara lain. Tujuan lingkar diskusi 

selama satu tahun ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rhenal Kasali. Divisi Kasaldi tidak 

hanya berusaha untuk mengangkat isu hangat terkini yang strategis di Indonesia, namun juga 

isu-isu pertanian dan pangan yang penting di masa depan. Maka dari itu, selama 1 tahun 

kepengurusan, divisi Kasaldi telah menyelenggarakan 6 kali diskusi, dimana dua diantaranya 

bekerjasama dengan PPIB dan satu diskusi dengan KBRI Denhaag. Antusiame mahasiswa 

Indonesia untuk mengikuti diskusi Kasaldi masih cukup rendah. Rata-rata dari 6 diskusi yang 

dilaksanakan, jumlah peserta yang hadir sekitar +/- 30-40 orang, mengingat jumlah mahasiswa 

aktif Master dan PhD yang mencapai +/- 150 orang. Berdasarkan observasi dan evaluasi tim 

Kasaldi, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi pengurus PPIW selanjutnya 

terkait kegiatan lingkar diskusi. 

  

Pertama, tujuan dari setiap diskusi perlu diperjelas lagi. Dengan tujuan yang jelas maka topik 

diskusi dapat diperjelas dan diskusi menjadi lebih terarah. Selain itu, perlu peran moderator 

diskusi yang kritis dan mampu mensetir diskusi sesuai yang diharapkan. Dalam beberapa 

diskusi, tim Kasaldi sudah berusaha untuk mesetting topik dan arah diskusi sedemikian rupa 

sehingga menyisakan ruang untuk pro-dan kontra, namun pembicara dan peserta diskusi-lah 

yang justru mensetir diskusi menjadi terlalu luas dan tidak menjawab inti pertanyaan diskusi. 

 

Kedua, tidak semua isu terkini merupakan isu yang ingin dibicarakan anggota PPIW. Anggota 

PPIW perlu dilibatkan untuk menentukan topik yang ingin dibicarakan, jika menggunakan 

google doc tidak berhasil maka pendapat personal perlu dilakukan. Berbicara dengan beberapa 

anggota yang sekiranya tepat dijadikan sampel merupakan alternatif yang bisa dilakukan. 

Harapannya jika kita tahu apa yang ingin dibicarakan anggota PPIW, diskusi akan menarik lebih 

banyak peserta. 
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Ketiga. Kelemahan lingkar diskusi tahun ini adalah tidak konsistennya publikasi hasil diskusi. 

Press release hanya berhasil dikeluarkan tepat waktu pada dua diskusi awal , namun empat 

diskusi setelahnya belum menerbitkan press release. Hal ini dipengaruhi oleh kesibukan 

anggota Kasaldi yang 3 diantaranya merupakan mahasiswa tahun kedua yang saat itu sedang 

mengerjakan penelitian tesis.Publikasi press release secara konsisten dan tepat waktu perlu 

diprioritaskan agar dapat dibaca oleh anggota yang lain yang berhalangan hadir. Publikasi juga 

bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan eksistensi PPIW dalam menggodog diskusi 

interdisipliner. 

 

Akhirnya, kami dari kepengurusan divisi Kasaldi 2019 ingin menyampaikan permohonan maaf 

terkait dengan diskusi yang belum bisa terselenggarakan secara maksimal. Kami juga 

menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya 6 

diskusi di tahun ini. 

 

 Hasil Laporan Per-Acara 

Kegiatan 1: Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia 

Tanggal Pelaksanaan  Februari 2019 

Inisiator 
 Muhammad Iqbal Maulana, Muhammad Ulil Ahsan, 
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 

Inovasi 
Kegiatan diskusi ini mengkritisi kebijakan ketahanan 
dan kedaulatan pangan nasional serta implikasinya 
bagi kesejahteraan petani. 

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan wawasan kepada peserta diskusi 
mengenai kebijakan yang telah diambil pemerintah 
terkait dengan kedaulatan pangan serta membuka 
ruang diskusi terkait beberapa permasalahan yang 
menjadi sorotan implikasi kebijakan kedaulatan 
pangan terhadap kesejahteraan petani di Indonesia 

Target Kegiatan  Diskusi dihadiri 40 peserta 

Jumlah Peserta Hadir >40 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Press release diterbitkan di website PPIW 

Liputan/foto Kegiatan 
 Foto kegiatan diterbitkan di intagram PPIW, live 
instagram dan youtube PPIW. 

Evaluasi:  Kelebihan 
Antusiasme peserta tinggi, diskusi berjalan mengalir 
hingga akhir acara 
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Evaluasi: Kekurangan 
Notulensi tercecer, peserta yang hadir melebihi 
kapasitas ruangan. 

Rekomendasi 
Penulisan hasil diskusi perlu diprioritaskan, jika perlu 
setiap diskusi ada 1 anggota yang bertanggung jawab 
untuk merangkum hasil diskusi 

 

Kegiatan 2: Nonton Bareng Debat ke-3 Capres 2019 tentang Pertanian dan Lingkungan Hidup 

Tanggal Pelaksanaan  17 Februari 2019 

Inisiator  PPIW x PPIB 

Inovasi 

Kegiatan ini berupa nonton bareng debat capres 
2019 PPI Kota se-Belanda dan mengeksplorasi, 
mendiskusikan, serta mengkritisi gagasan-gagasan 
para calon presiden terkait dengan sektor pertanian, 
sumber daya alam, dan lingkungan hidup 

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan ruang bagi PPI se-Belanda untuk 
bertukar pikiran dan opini terkait visi-misi dan 
gagasan capres 2019. Selain itu, kegiatan ini 
diharapkan menciptakan discourse terkait gagasan 
para capres dan menstimulasi nalar kritis serta 
informed decision dalam memilih presiden Indonesia 
di pemilu 2019. 

Target Kegiatan  Diskusi dihadiri 40 peserta PPI se-Belanda 

Jumlah Peserta Hadir +/-30 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Press release diterbitkan di website PPIW 

Liputan/foto Kegiatan 
 Foto kegiatan diterbitkan di intagram PPIW, live 
instagram dan youtube PPIW dan PPIB. 

Evaluasi:  Kelebihan Diskusi berjalan mengalir hingga akhir acara 

Evaluasi: Kekurangan 

Notulensi tercecer, Antusiasme peserta masih 
kurang. Sedikit yang mau mengemukakan 
pendapatnya sehingga moderator perlu berusaha 
keras untuk memancing peserta berbicara. 
  

Rekomendasi 
Notulensi diskusi ditulis lebih tersturktur dan rapi. 
Perlu ada format diskusi yang menyenangkan agar 
peserta antusias mengemukakan pendapatnya. 
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Kegiatan 3: Mewujudkan Kemandirian Pertanian Indonesia 

Tanggal Pelaksanaan  Maret 2019 

Inisiator  Kasaldi PPIW 

Inovasi 

Peserta diskusi dibagi menjadi 3 kelompok keilmuan 
yaitu Life science, social-economy and policy, dan 
food, nutrition, and health. Setelah itu peserta 
ditugaskan untuk berdiskusi dan merumuskan 
permasalahan-permasalahn utama untuk 
mewujudkan kemandirian pertanian di bidang 
keahliannya masing-masing. 

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Pembagian peserta per kelompok kelimuan 
membuat diskusi menjadi terperinci dan mendalam 
berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Selain itu, 
diskusi antar peserta dalam bidang ilmu yang sama 
membuat analisis isu yang dihasilkan menjadi lebih 
dalam dna relevan dengan kondisi terkini di 
Indonesia 

Target Kegiatan  Diskusi dihadiri 40 peserta PPIW 

Jumlah Peserta Hadir <15 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Press release sudah ada dan akan diterbitkan di 
Majalah PPIW 

Liputan/foto Kegiatan 
 Foto dan dokumentasi kegiatan diterbitkan di 
intagram PPIW, live instagram dan youtube PPIW 

Evaluasi:  Kelebihan Diskusi berjalan mengalir hingga akhir acara 

Evaluasi: Kekurangan 

Notulensi tercecer dan kurang terstruktur. Jumlah 
peserta yang hadir jauh dibawah targer. Promosi 
kegiatan perlu digencarkan lagi. Pemilihan waktu 
diskusi perlu diperhatikan agar tidak berbarengan. 

Rekomendasi 
Notulensi diskusi ditulis lebih tersturktur dan rapi. 
Perlu ada format diskusi yang menyenangkan agar 
peserta antusias mengemukakan pendapatnya. 
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Kegiatan 4: Road to ICID (International Conference on Indonesian Development) 2.0 

Tanggal Pelaksanaan  15 Juni 2019 

Inisiator  PPIW x PPIB 

Inovasi 

Kegiatan ini berupa diskusi persiapan ICID 2019 oleh 
PPIB. Tema yang didiskusikan berupa Inclusive 
Development in Sustainable Agriculture in Indonesia. 
Pada diskusi ini, dihadirkan empat pembicara dimana 
dua diantaranya dari PPIW yaitu Nur Alim Bahmid 
yang mempresentasikan tentang Sustainable 
Production and Consumption, dan Muhammad Ulil 
Ahsan yang mempresentasikan tentang Food 
Resilience and Sovereignty. Selain itu dua pembicara 
lain dari Maastricth University yaitu Ahmad Nabriz 
yang menyampaikan tentang Indonesian Food Industry 
Potentials in International Market dan Kusnandar dari 
TU Delft yang menyampaikan tentang Food Supply 
Chain.  

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan ruang bagi PPI se-Belanda untuk 
bertukar pikiran dan opini terkait isu sustainability di 
bidang pertanian, industry sumberdaya alam, dan 
lingkungan dalam rangka mempersiapkan ICID 2019. 
Selain itu kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan 
pertemanan bagi mahasiswa Indonesia di Belanda. 

Target Kegiatan  Diskusi dihadiri 40 peserta PPI se-Belanda 

Jumlah Peserta Hadir +/-30 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Press release tidak diterbitkan 

Liputan/foto Kegiatan 
Foto kegiatan diterbitkan di intagram PPIW, live 
instagram dan youtube PPIW dan PPIB. 

Evaluasi:  Kelebihan Diskusi berjalan mengalir hingga akhir acara 

Evaluasi: Kekurangan 
Notulensi tercecer dan tidak terstruktur sehingga sulit 
dijadikan dasar untuk membuat press release. Jumlah 
peserta yang hadir dari PPIW tidak sesuai harapan.  

Rekomendasi 

Notulensi diskusi ditulis lebih tersturktur dan rapi. 
Perlu ada format diskusi yang menyenangkan agar 
peserta antusias mengemukakan pendapatnya. 
Promosi kegiatan ke internal PPIW harus lebih gencar 
dan menarik. 
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Kegiatan 5: Kebakaran Hutan dan Lahan: Motif, Aktor, dan Alternatif Solusi 

Tanggal Pelaksanaan  27 September 2019 

Inisiator  Kasaldi PPIW 

Inovasi Diskusi kali ini mengangkat tema yang sangat relevan 
dengan keadaan Indonesia terkait bencana kebakaran 
hutan. Dalam diskusi ini dibahas mengenai faktor-
faktor penyebab kebakaran hutan dari aspek sosial, 
ekonomi, dan politik. Diskusi juga menitikberatkan 
kepada teori-teori sosial yang relevan untuk 
mengidentifikasi penyebab utama kebakaran hutan di 
Indonesia.  

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan ruang bagi anggota PPIW untuk bertukar 
pikiran dan menambah wawasan terkait isu kebakaran 
hutan dan lahan di Indonesia. Menciptakan discourse 
untuk raise awareness warga Indonesia di 
Wageningen mengenai bencana kebakaran hutan dan 
lahan 

Target Kegiatan  Diskusi dihadiri 40 Wagenesia 

Jumlah Peserta Hadir +/-25 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Press release diterbitkan di Majalah PPIW 

Liputan/foto Kegiatan  Foto kegiatan diterbitkan di intagram PPIW, live 
instagram dan youtube PPIW. 

Evaluasi:  Kelebihan Diskusi berjalan mengalir hingga akhir acara 

Evaluasi: Kekurangan Notulensi tercecer dan tidak terstruktur. Jumlah 
peserta yang hadir dari PPIW tidak sesuai harapan. 
Diskusi berjalan tidak terlalu kritis dengan lebih 
menitikberatkan kepada teori-teori sosial tentang 
sumber daya alam, namun tidak terlalu dihubungkan 
dalam konteks practical untuk mengidentifikasi solusi 
kebakaran hutan. 

Rekomendasi Notulensi diskusi ditulis lebih tersturktur dan rapi. 
Perlu ada format diskusi yang menyenangkan agar 
peserta antusias mengemukakan pendapatnya. 
Promosi kegiatan ke internal PPIW harus lebih gencar 
dan menarik. 
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Kegiatan 6: Arah Pembangunan Papua dan Kelapa Sawit di Indonesia 

Tanggal Pelaksanaan  15 November 2019 

Inisiator  PPIW x KBRI Denhaag 

Inovasi 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PPIW dna 
KBRI Denhaag yang diinisiasi oleh KBRI. Isu yang 
diangkat merupakan isu yang sedang menjadi sorotan 
utama di Indonesia terkait dugaan diskriminasi dan 
kerusuhan yang terjadi di Papua. Selain itu, diskusi ini 
juga membicarakan tentang produk kelapa sawit 
Indonesia yang dicekal oleh Parlemen Uni Eropa. 
Pembicara yang dihadirkan pada diskusi ini yaitu: 
1. Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda yang 

berbicara tentang arah pembangunan papua di 
masa depan 

2. Direktur KSIA Amerika-Eropa Kementrian Luar 
Negeri RI yang berbicara mengenai diplomasi 
sawit Indonesia di Eropa. 

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan ruang bagi pihak KBRI sebagai 
perpanjangan tangan Negara untuk berdiskusi dengan 
mahasiswa Indonesia di Wageningen mengenai isu 
Papua dan kelapa sawit. Selain itu, diskusi ini juga 
menjadi ruang para mahasiswa untuk membantah, 
mengkritisi, dan memberikan masukan atas klaim-
klaim dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap 
warga Papua dan industri kelapa sawit di Indonesia. 

Target Kegiatan  Diskusi dihadiri 50 Wagenesia 

Jumlah Peserta Hadir +/-40 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Press release tidak diterbitkan 

Liputan/foto Kegiatan 
 Foto kegiatan diterbitkan di intagram PPIW, live 
instagram dan youtube PPIW. 

Evaluasi:  Kelebihan Diskusi berjalan mengalir hingga akhir acara 

Evaluasi: Kekurangan 

Notulensi tercecer dan tidak terstruktur sehingga sulit 
dijadikan dasar untuk membuat press release. Dubes 
terlambat hadir sehingga membuat acara sedikit 
terlambat dimulai. 

Rekomendasi 
Notulensi diskusi ditulis lebih tersturktur dan rapi. 
Pembicara dipastikan hadir tepat waktu. 
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Kegiatan 7: Majalah Wageningen (PPIW Times) 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Tahun 

Inisiator  Kasaldi PPIW 

Inovasi 
Kegiatan ini merupakan wadah bagi mahasiswa 
Indonesia di Wageningen untuk menyampaikan 
gagasan, opini, dan telaah nya terhadap isu tertentu. 

Kontribusi terhadap 
pengembangan diri 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan ruang bagi mahasiswa Indonesia di 
Wageningen untuk menyampaikan ekspresi 
gagasannya dalam bentuk tulisan dan didiseminasikan 
secara luas. 

Target Kegiatan  Menerbitkan majalah PPIW sebanyak 3 kali setahun 

Jumlah Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Majalah PPIW yang pertama akan terbit Desember 
2019 

Liputan/foto Kegiatan  - 

Evaluasi:  Kelebihan - 

Evaluasi: Kekurangan 

Sulit untuk mengumpulkan tulisan dari Wagenesia. 
Perlu ada Teknik lain yang lebih menarik untuk meng-
encourage wagenesia agar mau menulis dan 
mempublikasikan hasil tulisannya. Sedikitnya sumber 
daya manusia di Kasaldi PPIW juga menjadi 
penghambat penyelsaian kegiatan. 

Rekomendasi - 
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5) Divisi Kerjasama dan Relasi Internasional 
 

Penanggung Jawab    : Zikrina Istighfarah 

Anggota                  : Eristyana Yunindio, Nia Annaningdiah 

Job Description : Anggota and non-anggota PPIW  

 

Overview kegiatan 

Divisi Eksternal 2 bertanggung jawab dalam ranah hubungan PPIW dengan organisasi 

internasional yang berada dalam lingkup kampus Wageningen UR dan juga organisasi 

internasional lainnya. Kegiatan yang bersangkutan dengan organisasi internasional dapat 

berjalan dengan baik. Namun ada juga kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik 

dikareakan kesibukan akademis ketua dan anggota divisi seperti kegiatan pencarian 

sponsorship. 

 

Hasil Laporan Per-Acara 

Kegiatan 1: One World Week 

Tanggal Pelaksanaan  4th April 2019 

Inisiator  Wagenigen UR, SSC, Student Council 

Inovasi 
1. Acara bertema Tempe 
2. Acara dikemas dengan lebih menarik dengan 

persiapan yang lebih matang 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Sebagai media berkumpul selama proses berlatih bagi 
performers dan juga Wagenisa pada umumnya selama 
acara berlangsung. 

Target Kegiatan 

1. Memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus 
berbagi ilmu pengetahuan yang melatarbelakangi 
pembuatan Tempe ke warga internasional di 
Wagenigen 

2. Networking dengan pihak kampus, Student 
council, maupun organisasi internasional lainnya 

Jumlah Peserta Hadir 100 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Indonesian Night Festival dalam rangkaian One World 
Week dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Banyak 
sekali warga internasional yang turut hadir 
menyaksikan berbagai persembahan yang ada. Para 
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performers sangat koorperatif dan menampilkan 
performance terbaik mereka. Begitu juga dengan tim 
dapur Indonesia yang begitu baik meluangkan waktu 
mereka untuk memasak berbagai macam hidangan 
tempe.  

Liputan/foto Kegiatan 

 

  

Evaluasi:  Kelebihan 
Merekatkan hubungan internasional dan juga antar 
Wagensia. 

Evaluasi: Kekurangan 
Beberapa masalah komunikasi selama persiapan 
namun tidak begitu berdampak pada acara. 

Rekomendasi 
Sudah baik tinggal inovasi tema-teman lain di acara 
selanjutnya 

 

Kegiatan 2: Job Management 

Tanggal Pelaksanaan  Sepanjang kepengurusan 

Inisiator PPIW 2019 

Inovasi 
Memfasilitasi penerimaan dan koordinasi job dari 
organisasi internasional 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempermudah komunikasi mengenai job karena satu 
pintu dan memastikan performers mendapat fasilitas 
yang memenuhi 

Target Kegiatan Organisasi internasional pemberi job dan performers 

Jumlah Peserta Hadir Tergantung job 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Ide management job ini diadakan untuk 
mempermudah komunikasi dengan cara satu pintu 
juga memastikan performers mendapat fasilitas yang 
memenuhi. Job yang datang dan berhasil 
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dilaksanakan: Chinnese Lantern dan kerjasama ISOW 
dan PPIW dalam gebyar Indonesia. Job akan datang: 
Indonesian Festival Juli 2020 dari Gementee 
Wageningen.  

Liputan/foto Kegiatan Dapat dilihat dari dokumentai kegiatan minat bakat. 

Evaluasi:  Kelebihan Mempermudah komunikasi dan koordinasi job 

Evaluasi: Kekurangan 
Ketika human resource tidak maksimal maka kegiatan 
tidak berjalan dengan baik 

Rekomendasi 
Perlu dipertimbangkan kedepannya mengenai 
kegiatan akademik yang dapat menghambat 
berjalannya suatu program kerja 

 

Kegiatan 3: International Relation 

Tanggal Pelaksanaan  Sepanjang kepengurusan 

Inisiator PPIW sebelumnya 

Inovasi 
Memfokuskan kegiatan hubungan internasional 
kepada divisi eksternal 2. 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempermudah jalannya informasi dan komunikasi 
Wagenesia dengan organisasi internasional. 

Target Kegiatan Organisasi internasional pemberi job dan performers 

Jumlah Peserta Hadir Tergantung kegiatan internasional apa yang dilakukan 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

100% undangan rapat, pertemuan atau diskusi dapat 
dihadiri oleh divisi eksternal 2 maupun perwakilan dari 
PPIW lain ketika ketua dan anggota divisi berhalangan 
hadir. Banyak tukar pikiran yang terjadi selama 
berlangsungnya program kerja hubungan 
internasional ini. Zikrina Istighfarah, ketua divisi 
eksternal 2, pun sempat menjadi wakil pertama dari 
untuk maju di bursa WUR Student Council. 
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Liputan/foto Kegiatan 

 

 

Evaluasi:  Kelebihan 
Memperkuat hubungan internasional dan menambah 
network 

Evaluasi: Kekurangan Tidak ada 

Rekomendasi 

Menambah eksposur dan intimasi dalam hubungan 
dengan S&I, student council, ISOW dan berbagai 
organisasi internasional lainnya. Persiapan matang jika 
ada yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota 
Student Council. 
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Kegiatan 4: Sponsorship 

Tanggal Pelaksanaan  Sepanjang kepengurusan 

Inisiator PPIW 2019 

Inovasi 
Membuat proposal dan mencari sponsor untuk 
kegiatan organisasi PPIW 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mendapatkan suntikan dana untuk kegiatan PPIW 

Target Kegiatan Perusahaan Indonesia dan internasional 

Jumlah Peserta Hadir - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Pada awalnya ide sponsorship ini diadakan untuk 
membuat proposal sponsorship dan 
menembuskannya ke beberapa perusahaan 
Indonesia dan internasional sebagai sponsor tetap 
PPIW. Namun dikarenakan keisbukan akademis ketua 
dan anggota divisi, kegiatan ini tidak berhasil 
dilaksanakan. 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi:  Kelebihan 
JIka berhasil dilakukan maka akan mendapat suntikan 
dana untuk kegiatan PPIW 

Evaluasi: Kekurangan 
Ketika human resource tidak maksimal maka kegiatan 
tidak berjalan dengan baik. 

Rekomendasi 
Perlu dipertimbangkan kedepannya mengenai 
kegiatan akademik yang dapat menghambat 
berjalannya suatu program kerja 
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6) Divisi Advokasi dan Pengembangan Diri 

Penanggung jawab  : Geena Cempaka Charmansyah 

Anggota  : Ummu Sauqyah Al Musyahadah, Nurhayati Tarigan  

Job Description :  

 

Overview kegiatan 

Divisi Pengembangan Diri dan Advokasi pada awalnya dibuat untuk melakukan kegiatan yang 
dapat mengasah soft skill dan mengadvokasi masalah-masalah yang sedang dihadapi 
mahasiswa Indonesia di sedang berkuliah di WUR. Namun, karena keterbatasan jumlah 
personil, akhirnya diputuskan bahwa divisi ini hanya akan lebih fokus pada kegiatan untuk 
mengasah soft skill saja. Beberapa kegiatan advokasi tetap dilakukan, hanya saja mendapat 
bantuan dari BPH dan divisi lain.  

Dalam rangka mengasah soft skill, divisi ini merencanakan program kegiatan untuk 
meningkatkan kemampuan speaking mahasiswa Indonesia di WUR. Telah terlaksana 2 dari 3 
kegiatan yang diajukan. Partisipasi anggota divisi dan peserta kegiatan sangat baik. Namun, 
keterbatasan jumlah anggota divisi menyebabkan terbatas pula jumlah peserta yang dapat 
ditampung. 

 

Kegiatan 1: PPIW Toastmaster 1  

Tanggal 
Pelaksanaan 

1 Maret 2019 

Inisiator Geena Charmansyah (geenacemp@gmail.com) 

Inovasi Topik Toastmaster: LDR with your love 

Kontribusi 
terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/kel
uarga 
Indonesia 

berlatih untuk mengatasi ketakutan berbicara di depan umum dalam 
bahasa Inggris, dengan memberikan pidato yang disiapkan (prepared 
speech) dan pidato spontan (impromptu speech). Selain itu, acara ini 
merupakan sebuah sharing platform bagi seluruh peserta mengenai tips 
dan trik mempresentasikan ide dan berinteraksi dengan mahasiswa 
internasional dan orang lainnya.  

Target Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Wageningen University & Research 

Jumlah Peserta 
Hadir 

Total 10 (7 peserta, 3 panitia merangkap peserta). 

Hasil 
Pelakasanaan 
Kegiatan 

https://docs.google.com/document/d/1o9EixpHHpvX83jNpwxyZh3S69F2l
efClP0NZt5_9ozY/edit 
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Liputan/Foto 
Kegiatan 

 

Evaluasi 
(Kelebihan) 

o Temanya mudah dan bisa memulai percakapan 
o Jumlah peserta sedikit jadi lebih fokus 
o Pertanyaan impromptunya menarik 

Evaluasi 
(Kekurangan) 

o Pengiriman guideline sebaiknya di follow up via wa 
o Masih galau apa saja yang termasuk ah dalam ah counter 
o Minuman yang lebih enak 
o Perlengkapan konsumsi kurang lengkap, contoh: kelas 
o Pemegang kunci ruangan di follow up lagi 

Rekomendasi o Keep making an interesting topic 
o Sesi impromptu dua arah 
o Sesi impromptu yang lebih menantang, misalnya 

deskripsikan benda, lagu, jualan barang 
o Sesi impromptu lebih banyak 
o Role bule mungkin bisa jadi table topic master 
o Hadiah impromptu dan prepared speech bisa terpisah 
o Semua orang boleh ngasih feedback 
o Rebranding -> PPIW Speak Up 

 

Kegiatan 2: Speak Up! (Toastmaster 2) 

Tanggal Pelaksanaan 5 April 2019 

Inisiator Geena Charmansyah (geenacemp@gmail.com)  

Inovasi Topik Toastmaster: Your travelling stories 

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

berlatih untuk mengatasi ketakutan berbicara di depan 
umum dalam bahasa Inggris, dengan memberikan 
pidato yang disiapkan (prepared speech) dan pidato 
spontan (impromptu speech). Selain itu, acara ini 

mailto:geenacemp@gmail.com
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merupakan sebuah sharing platform bagi seluruh 
peserta mengenai tips dan trik mempresentasikan ide 
dan berinteraksi dengan mahasiswa internasional dan 
orang lainnya.  

Target Kegiatan 
Mahasiswa Indonesia di Wageningen University & 
Research 

Jumlah Peserta Hadir 20 (11 terdaftar, 9 datang tiba-tiba dan tidak terdaftar) 

Hasil Pelakasanaan Kegiatan 

Tim kami dapat merekam 11 responden (baik yang 
terdaftar dan tidak terdaftar) untuk men-survey 
kepuasan mereka terhadap acara ini. 9 orang lainnya 
sudah pulang sebelum acara selesai. Berdasarkan 
survey kepuasan, 54.5% responden merasa sangat 
puas dengan acara, 45.5% merasa puas. 45% 
responden merasa sangat mendapatkan learning 
points, 36% merasa mendapatkan learning points, 18% 
merasa sedang-sedang saja. Selanjutnya, 45.5% 
merasa acara dijalankan sangat efektif, 36% merasa 
efektif, 18% merasa sedang-sedang saja.  
Antusiasme acara dari responden cukup tinggi, akan 
tetapi flow acara menjadi blur--sangat men 

Liputan/Foto Kegiatan 

 

Evaluasi (Kelebihan) 

o Tempat acara di Bornsesteeg room 3, ruang leluasa 
dan casual. 

o Temanya menarik dan mudah untuk memulai 
percakapan 

o Pertanyaan impromptu digantikan dengan 
menanyakan respon peserta terhadap quote 
(pendekatan baru). 

o Pengiriman guideline sebaiknya di follow up via wa 
o Makanan dan minuman yang lebih enak dari 

sebelumnya (Ice tea & risol) 

Evaluasi (Kekurangan) o Sulit untuk tetap on-time dengan timeline acara. 
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o Belum siap untuk jumlah peserta yang datang tiba-
tiba 

Rekomendasi 

• Peran divisi pengembangan diri sebagai fasilitator 
yang menyediakan ruangan dan konsep. Disamping 
itu, kami akan melibatkan peserta untuk 
menjalankan acara. Contohnya yang jadi Tabletopic 
master itu dari peserta.  

 

Kegiatan 3: Diskusi dan Advokasi permasalahan internal anggota PPI Wageningen 

Tanggal Pelaksanaan 30 Oktober 2019 

Inisiator Nurhayati Tarigan dan Jusrian Saubara Orpa Yanda  

Inovasi Wadah penyampaian secara langsung ke PPIW terkait 
permasalahan internal pelajar Indonesia di 
Wageningen  

Kontribusi terhadap kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mengadvokasi masalah-masalah pelajar Indonesia 
yang menganggu kualitas hidup mahasiswa Indonesia 
di Wageningen untuk bisa diselesaikan  

Target Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Wageningen University & 
Research 

Jumlah Peserta Hadir 6 orang  

Hasil Pelakasanaan Kegiatan Disepakati ada dua masalah penting yang akan di 
advokasi oleh PPI Wageningen untuk di bawa ke 
Student Council WUR. Dua masalah itu adalah: Kontrak 
Student Housing mahasiswa Indonesia yang sudah 
habis disaat sedang dalam proses mengerjakan tugas 
akhir; dan Rentannya keamanan Student Housing 
mahasiswa Indonesia di Wageningen  

Liputan/Foto Kegiatan Tidak tersedia 

Evaluasi (Kelebihan) Banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak 
diketahui namun terungkap saat diskusi. Contohnya, 
permasalahan teman-teman PhD yang tidak diketahui 
oleh teman-teman Master, demikian sebaliknya.  

Evaluasi (Kekurangan) • Peserta yang datang diskusi sangat sedikit. Acara ini 
juga berbenturan dengan latihan Angklung PPI 
Wageningen, padahal mayoritas peserta yang biasa 
hadir adalah anggota angklung PPI Wageningen.  
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• Publikasi acara melalui surat dan jarkoman group 
sepertinya kurang efektif, perlu ada poster yang 
menarik peserta untuk datang 

• Kurang massifnya publikasi acara dikarenakan 
jadwal yang dibuat sangat mendadak 

Rekomendasi Kedepan diskusi seperti ini sangat dibutuhkan, semoga 
bisa diadakan rutin dan di follow up hasil dari 
diskusinya dengan cepat. Untuk hasil diskusi yang kami 
adakan sudah d follow up ke S&I dan sudah di bawa 
oleh S&I ke student council. Pada tanggal 11 December 
2019, juga akan diadakan kembali pertemuan seluruh 
intenasional student association. Pada saat kegiatan 
ini, kita merencanakan untuk kembali mengangkat dua 
isu di atas.  

 

 

  

  



 

85 | P a g e  
 

7) Divisi Kewirausahaan 

Penanggung Jawab : Aninda Tifani Puari 

Anggota  : Hastrin Hoshinita 

     Danika Tapiomas 

Job Description : Anggota dan non-anggota PPIW 

 

Overview kegiatan 

Divisi kewirausahaan bertanggung jawab dalam memfasilitasi kegiatan kewirausahaan anggota 

PPIW dan Wagenesia serta penggalangan dana untuk membantu proker PPIW dalam periode 1 

tahun. Kegiatan yang berhubungan dengan catering berjalan lancar, baik dari segi memfasilitasi 

Wagenesia berwirausaha dan PPIW dalam pengumpulan dana. Kegiatan barbershop tidak 

berjalan lancar, sedangkan kegiatan seminar kewirausahaan ditiadakan mengingat padatnya 

jadwal PPIW dan kurangnya SDM divisi kewirus untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 

Kegiatan 1 : Platform wagenesia kitchen 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Kepengurusan 
Inisiator Divisi Kewirus PPIW 2019 

Inovasi 
Kewirus PPIW bekerja sama untuk Wagenesia Catering 
dengan para Wagenesia Chef 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempermudah mahasiswa/Wagenesia melepaskan 
kerinduaan dan memanjakan lidah pada makanan cita 
rasa Indonesia 

Target Kegiatan 
Mempermudah membantu para wagenesia chef dalam 
berwirausaha dan mempromosikan makanan yang 
dijual. 

Jmlah Dana Terkumpul 275e 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Uang Pemasukan untuk kas PPIW yang digunakan untuk 
kegiatan PPIW dalam setahun 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi : Kelebihan 

Kegiatan ini tidak hanya menambah pemasukan kas 
PPIW namun juga dapat memangkas beberapa 
pengeluaran untuk konsumsi dari kegiatan PPIW, karena 
kerjasama yang terlajlin sehingga harga yang diberikan 
untuk kegiatan PPIW mendapat diskon dari para pemilik 
catering. 

Evaluasi : Kekurangan Kurangnya SDM untuk mobilisasi kegiatan catering. 

Rekomendasi Untuk kepengurusan selanjutnya koordinasi dengan para 
anggota PPIW diperlukan (terutama yang cowok) agar 
mobilisasi makanan catering bisa berjalan lancar. 
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Kegiatan 2 : Barbershop PPIW 

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang Kepengurusan 

Inisiator Divisi Kewirus PPIW 2019 

Inovasi Kewirus PPIW bekerja sama untuk membukan salon 
PPIW dengan para Wagenesia 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempermudah mahasiswa/Wagenesia yang ingin 
mendapatkan jasa potong rambut yang lebih mudah dan 
memfasilitasi wagenesia yang mempunyai bakat pangkas 
rambut/memijat untuk berwirausaha (mendapatkan 
pemasukan tambahan) 

Target Kegiatan Wagenesia dan mahasiswa International 
Jmlah Dana Terkumpul 6.5 e 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  Uang Pemasukan untuk kas PPIW yang digunakan untuk 
kegiatan PPIW dalam setahun 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi : Kelebihan Kegiatan ini tidak hanya menambah pemasukan kas PPIW 
namun juga dapat membantu Wagenesia untuk dapat 
berpenampilan lebih percaya diri dan rapi namun tidak 
menguras kantong. 

Evaluasi : Kekurangan SIstem pembayaran yang ditawarkan adalah sistem 
sukarela (tidak mematok harga), yang bertujuan tidak 
memberatkan para pengguna jasa potong rambut, 
namun ternyata para Wagenesia masih banyak yang 
berkeberatan untuk mengeluarkan sedikit nafkah dan 
lebih memilih opsi gratis. 

Rekomendasi Untuk kepengurusan selanjutnya jika memang ingin 
dilanjutkan ada SOP pembayaran yang memang 
dilaksanakan oleh para pemberi jasa potong rambut 
sehingga sistem pembayaran terealisasi. 

 

Kegiatan 3 : Emmaus PPIW 

Tanggal Pelaksanaan Juli-September 2019 
Inisiator Divisi Kewirus PPIW 2019 

Inovasi 

Kewirus PPIW memfasilitasi para pelajar angkatan baru 
untuk mendapatkan akses barang-barang (furniture) 
secondhand yang ditawarkan Wagenesia yang akan 
kembali ke tanah air. 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempermudah kegiatan jual/beli furniture antara 
Wagenesia yang akan meninggalkan dan/atau datang ke 
Wageningen. 

Target Kegiatan Wagenesia dan mahasiswa International 
Jmlah Dana Terkumpul 120 e 
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Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Uang Pemasukan untuk kas PPIW yang digunakan untuk 
kegiatan PPIW dalam setahun 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi : Kelebihan 

Kegiatan ini tidak hanya menambah pemasukan kas 
PPIW namun juga dapat membantu Wagenesia dalam 
menjual/mendapatkan furniture baru yang berkualitas 
baik dengan harga bersaing. 

Evaluasi : Kekurangan 

Untuk proses jual/beli dibutuhkan SDM terutama 
bantuan tenaga pria. DIkarenakan hanya 3 anggota dan 
semuanya wanita, sehingga terlaksananya konsep 
kegiatan awal berupa bazaar tidak terlaksana. 

Rekomendasi 
Untuk kepengurusan selanjutnya SDM ditambah dan 
koordinasi antar Wagenesia untuk membantu proses 
mobilisasi lebih cepat dan lebih do-able. 

 

Kegiatan 4 : Seminar Kewirausahaan PPIW 

Tanggal Pelaksanaan Juli-September 2019 
Inisiator Divisi Kewirus PPIW 2019 

Inovasi Tidak Terlaksana 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

- 

Target Kegiatan - 

Jmlah Dana Terkumpul - 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  - 

Liputan/foto Kegiatan - 

Evaluasi : Kelebihan - 
Evaluasi : Kekurangan Kegiatan ini tidak terlaksana, dikarenakan sudah 

padatnya jadwal beberapa seminar/workshop yang 
diadaakan oleh divisi lain di kepengurusan PPIW, dan 
mengingat padatnya jadwal Wagenesia menjelang akhir 
periode ajaran sebelum liburan musim panas. 

Rekomendasi - 
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Kegiatan 5 : Kewirus untuk Gebyar Indonesia 

Tanggal Pelaksanaan Juli-Oktober 2019 

Inisiator Divisi Kewirus PPIW 2019 + Divisi Kewirus Gebyar 
Indonesia 2019 

Inovasi Menggalang dana melalui kerja sama Jastip Wageningen-
Indonesia, Penjualan makanan pada saat summer cycling, 
catering penjemputan mahasiswa baru 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Dana terkumpul digunakan untuk kebutuhan 
pelaksanaaan kegiatan Gebyar Indonesia yang 
merupakan ajang keluaraga Indonesia utk berkumpul dan 
memperkenalkan budaya Indonesia pada International 
students.  
Dalam kegiatan penggalangan dana, kami juga 
memfasilitasi jasa pengiriman barang, dan penjualan 
sncak makanan Indonesia. 

Target Kegiatan Wagenesia dan International Students 
Jmlah Dana Terkumpul 310 e 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  - 

Liputan/foto Kegiatan - 
Evaluasi : Kelebihan Kegiatan ini mendapatkan tenaga SDM tambahan dan 

support dari para panitia Gebyar Indonesia sehingga 
penggalangan dana lebih do-able dalam waktu yang lebih 
singkat. 

Evaluasi : Kekurangan SDM dan koordinasi para setai Wagenesia yang terlibat 
☺ 

Rekomendasi Sekali lagi rekomendasi kewirus semuanya SDM dan 
pengertian individu Wagenesia bahwa kewirus bekerja 
agar terlaksananya proker proker divisi lain dengan 
lancar dari segi ketersediaan dana, sehingga 
kepengurusan selanjutnya mempunyai pekerjaan ekstra 
bagaimana hal ini dapat menjadi lebih baik dalam hal 
koordinasi setiap individu untuk membantu proses 
realisasi proker kewirus!!! 

 

Kegiatan 6 : Kerjasama PPIW dengan Zam-Zam 

Tanggal Pelaksanaan November 2019 

Inisiator 
Divisi Kewirus PPIW 2019 + Divisi Kerjasama dan Relasi 
Hubungan Internasional 

Inovasi 
Diskon untuk anggota PPI Wageningen yang belanja di 
Zam-Zam 

Kontribusi terhadap 
kekeluargaan 
mahasiswa/keluarga Indonesia 

Memberikan kemudahan untuk seluruh anggoa PPI 
Wageningen yang ingin berbelanja di zam-zam  

Target Kegiatan Wagenesia 



 

89 | P a g e  
 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan  Masih butuh finalisasi kontrak MOU 

Liputan/foto Kegiatan 

 

Evaluasi : Kelebihan 

Usulan PPI Wageningen mengenai diskon ini mendapat 
respon positif dari Zam-Zam. Pihak zam-zam memnta 
PPI Wageningen memberikan ide terkait skema 
pemberian diskon.  

Evaluasi : Kekurangan 
Kegiatan ini baru bisa dilaksanakan di akhir 
kepengurusan, sehingga butuh bantuan kepengurusan 
baru untuk memfinalisasi kerjasama ini.  

Rekomendasi 

Diskon ini menjadi tmbal balik positif dari uang kas yang 
dibayarkan anggota. Oleh karena itu, diskon dari Zam-
Zam bisa dimanfaatkan oleh kepengurusan baru untuk 
memotivasi seluruh anggota biasa PPI Wageningen 
membayar uang kas.  
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8) Presidum dan Divisi Eksternal 

 

Presidium : Jusrian Saubara Orpa Yanda, Rio Al-Fajri  

Eksternal : Dicki Elhasani 

Anggota : Kesi Kurnia, Renato  

Job Description: Anggota dan non-anggota PPIW 

 

Overview kegiatan 

Divisi Eksternal dan Presidium mewakili PPIW dalam acara yang diselenggarakan oleh KBRI, 

PPI Belanda, dan organisasi Indonesia di Belanda. Divisi Eksternal juga bekerjasama dengan 

Kominfo untuk membuat Online Sharing sebagai bentuk kontribusi kepada calon mahasiswa 

WUR.  

 

Hasil Laporan Per-Acara  

Kegiatan 1: Online Sharing Perkuliahan dan Kehidupan di WUR  

Tanggal Pelaksanaan 24 Mei 2019 

Inisiator Dicki Elhasani, Astrid (Kominfo) 

Inovasi 
Online Sharing: Serba-serbi perkuliahan di WUR, 

penjelasan beasiswa, dan QnA session melalui Instagram 

Kontribusi terhadap 

kekeluargaan 

mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mempublikasikan informasi umum tentang kehidupan 

akademis dan sosial di WUR serta jenis pendanaan 

(Beasiswa/ self-funding) yang dapat dipilih. Ada pula 

jawaban dari pertanyaan yang didapatkan dari sosial 

media Instagram PPIW.  

Target Kegiatan 
Calon mahasiswa WUR dan yang tertarik melanjutkan 

studi di WUR 
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Jumlah Peserta Hadir 

In frame: 7 orang yang terdiri dari Suya (Host) , Intanika, 

Fizri, Rania, Wiwid (Narsum) , Astrid, Dicki (Kamera), Fizri 

(editor) 

 

Video berdurasi hampir 1 jam dibagi menjadi 5 bagian 

dan saat ini (3 Desember 2019) viewers nya sejumlah 

196 sampai dengan 525 views dalam setiap video.  

Hasil Pelakasanaan Kegiatan Video yang sudah dipublikasikan melalui Youtube PPIW 

Liputan/Foto Kegiatan 

 

Evaluasi (Kelebihan) 

Tema yang menarik dan diminati oleh calon mahasiswa 

Dinilai lebih efektif daripada live tanya jawab 

Kualitas audio video yang bagus  

Pembawaan yang santai dan sangat informatif  

Evaluasi (Kekurangan) Pertanyaan yang didapatkan dari Instagram terkadang 

sangat umum dan belum spesifik, dikarenakan audience 
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yang mungkin masih awam atau kurang mendapatkan 

informasi sebelumnya 

Rekomendasi 

Memfilter pertanyaan yang akan dijawab sebelum 

dijawab oleh narasumber 

Bekerjasama dengan platform beasiswa untuk 

membantu publikasi video 
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Kegiatan 2: Menghadiri undangan KBRI dan beberapa kegiatan PPI Belanda  

Tanggal Pelaksanaan Sepanjang tahun 

Inisiator Jusrian Saubara Orpayanda, Rio All-Fajri, dan Dicki 

Elhasani 

Inovasi Menghadiri undangan KBRI dan beberapa kegiatan PPI 

Belanda  

Kontribusi terhadap 

kekeluargaan 

mahasiswa/keluarga Indonesia 

Mewakili PPIW dalam ruang lingkup yang lebih besar 

Target Kegiatan KBRI dan PPIB 

Jumlah Peserta Hadir 1-2 orang perwakilan setiap acara 

Hasil Pelakasanaan Kegiatan Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan 

oleh presidium dan divisi ekternal selama satu tahun 

kepengurusan 

1. PPI Day: Pertemuan seluruh PPI Kota, PPI Belanda 

dan KBRI untuk mempresentasikan rencana 

kegiatan selama setahun. (KBRI Den Haag, 03 

Maret 2019) 

2. Diskusi dan nonton bareng Debat Calon Wakil 

Presiden (Rotterdam, 17 Maret 2019) 

3. Diskusi Kebangsaan bersama Din Syamsyuddin 
(KBRI Den Haag, 08 February 2019) 

4. Partisipasi pembuatan pernyataan sikap PPI 
Belanda tentang revisi UU-KPK (10 September 
2019) 

5. Partisipasi pembuatan pernyataan sikap PPI 
Belanda tentang situasi yang sedang 
berkembang di Indonesia (RKUHP, UU-KPK, RUU 
Minerba,Papua, dll) (25 September 2019) 

6. Sidang presidium mengenai LPJ PPI Belanda  

Liputan/Foto Kegiatan - 
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Kegiatan 3 : Musyawarah internal PPI Wageningen untuk memilih calon sekjen PPI Belanda 

Tanggal Pelaksanaan  11 Oktober 2019 

Inisiator  Jusrian Saubara Orpa Yanda 

Inovasi 
 Musyawarah terbuka dilanjutkan dengan online 

voting 

Kontribusi terhadap 

pengembangan diri 

mahasiswa/keluarga Indonesia 

 Terkait PPI Belanda 

Target Kegiatan  Anggota PPI Wageningen 

Jumlah Peserta Hadir  20 orang 

Evaluasi (Kelebihan) Mewakili PPIW dalam acara yang diselenggarakan oleh 

KBRI dan/atau PPI Belanda atau organisasi lain 

Berperan aktif dalam diskusi dan tanya jawab selama 

acara 

Menjadi salah satu PPI yang aktif dalam menghadiri 

acara KBRI 

Evaluasi (Kekurangan) Terkadang sulit mencari anggota PPIW yang dapat hadir 

di acara tersebut 

Belum ada program kerja yang nyata dengan alumni 

(seminar atau mini talkshow)  

Rekomendasi Penjaringan anggota yang dapat mewakili bisa 

diorganisir secara lebih terstruktur 

Mungkin dapat diberikan subsidi biaya transportasi 

kepada anggota yang mewakili jika dibutuhkan 
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Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Terpilih calon sekjen yang akan dibawa dalam sidang 

dewan presidium di Wageningen: Fauzan Muzakki 

(Ojan)    

Liputan/foto Kegiatan  n/a 

Evaluasi:  Kelebihan 

Diskusi dalam musyawarah berjalan dengan aktif. 

Banyak masukkan kritis dari anggota untuk teknis 

pemilihan sekjen PPI Belanda di internal PPI 

Wageningen 

Evaluasi: Kekurangan 

Dikarenakan kurangnya pemahaman mayoritas 

anggota musyawarah terhadap kedua calon, maka 

musyawarah secara mufakat untuk pengambilan 

keputusan tidak bisa dilakukan. Berdasarkan hasil 

musyawarah disepakati untuk memberikan anggota 

waktu satu malam untuk kembali mempelajari kedua 

calon dan memberikan suaranya melalui voting online 

yang difasilitasi PPI Wageningen  

Rekomendasi 

• Perlu adanya tim sukses kedua calon di 
Wageningen sebagai rujukan bagi anggota PPI 
Wageningen untuk bertanya menegenai visi dan 
misi, serta program kedua calon 

• Mempertimbangkan bahwa populasi pelajar PPI 
Wageningen adalah salah satu yang terbanyak di 
Belanda, maka perlu dilakukan hearing visi dan 
misi kedua calon sekjen di Wageningen untuk 
menarik antusias anggota PPI Wageningen.  

 

Kegiatan 4: Kerjasama PPI Wageningen dengan beberapa komunitas masyarakat/pelajar  

Indonesia di Wageningen 

Tanggal Pelaksanaan • Maulid Akbar dan Haul Gusdur: 15 December 
2018 

• WISE: 12 Maret 2019 

Inisiator  Jusrian Saubara Orpa Yanda dan Dicki Elhasani 
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Inovasi Membangun relasi antara PPI Wageningen dan 

komunitas masyarakat/pelajar Indonesia   

Kontribusi terhadap 

pengembangan diri 

mahasiswa/keluarga Indonesia 

Menyebarkan informasi kegiatan komunitas dan 

mengirimkan perwakilan PPI Wageningen untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan saat kegiatan 

berlangsung  

Target Kegiatan • Maulid Akbar dan Haul Gusdur: Seluruh warga 
negara Indonesia di Wageningen 

• WISE: Seluruh PhD di Wageingen dan saintis di 
WUR 

Jumlah Peserta Hadir • Maulid Akbar dan Haul Gusdur: 50 orang 

• WISE: 100 orang 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Maulid Akbar dan Haul Gusdur: Silaturahmi seseama 

warga di Wageningen  

WISE: Press release: 

https://www.wur.nl/en/newsarticle/WISE-2019-has-

successfully-brought-Indonesian-and-Wageningen-

scientists-together.htm 

Liputan/foto Kegiatan  n/a 

Evaluasi:  Kelebihan Hubungan PPI Wageningen dan komunitas menjadi 

lebih baik. Acara berlangsung dan terpublikasi dengan 

baik  

Evaluasi: Kekurangan Dikarenakan SDM PPI Wageningen sangat terbatas, 

sangat sulit menemukan perwakilan PPI Wageningen 

untuk membantu kegiatan 

Rekomendasi Perlu adanya koordinasi lebih awal dari komunitas 

yang ingib bekerjasama dengan PPI Wageningen (H-30 

misalnya), sehingga bisa diadakan open recruitment 

https://www.wur.nl/en/newsarticle/WISE-2019-has-successfully-brought-Indonesian-and-Wageningen-scientists-together.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WISE-2019-has-successfully-brought-Indonesian-and-Wageningen-scientists-together.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/WISE-2019-has-successfully-brought-Indonesian-and-Wageningen-scientists-together.htm
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untuk mereka yang berminat terlibat di kegiatan 

tersebut.  

 

Kegiatan 5: Penggalangan Dana Bencana Alam 

Tanggal 

Pelaksanaan 
• Tsunami Wilayah Selat Sunda: 23 Deccember 2018 

• Kebakaran Hutan: 26 September 2019 

Inisiator  Jusrian Saubara Orpa Yanda  

Inovasi 
Memanfaatkan relasi dengan komunitas Internasional untuk 

penggalanan dana korban bencana alam di Indonesia   

Kontribusi terhadap 

pengembangan diri 

mahasiswa/keluarga 

Indonesia 

Bantuan langsung tunai untuk korban bencana alam di Indonesia 

Target Kegiatan 
Seluruh pelajar Indonesia di Wageningen, pelajar Internasioanal di 

WUR, dan seluruh warga di Wageningen  

Jumlah Dana ya • Tsunami Wilayah Selat Sunda: 650 euro 

• Kebakaran Hutan: Rp 300.000,00 + 212.5 Euro 

Liputan/foto 

Kegiatan 

  

 

 

 

 

 

 

Evaluasi:  Kelebihan 
Hubungan PPI Wageningen dan komunitas internasinal menjadi 

lebih baik.   
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Evaluasi: 

Kekurangan 

• Kurang gencarnya publikasi kegiatan sehingga dana yang 

terkumpul belum maksimal. 

• Belum maksimal menjangkau beberapa komunitas internasional 

lainnya 

Rekomendasi 

Bekerjasama dengan komunitas internasional untuk membantu 

korban bencana alam di Indonesia perlu dilanjutkan. Namun, perlu 

adanya respon yang cepat dari pengurus saat bencana alam terjadi 

sehingga bisa langsung dikoordinasikan dengan seluruh komunitas 

internasional yang potensial. Selanjutnya, publikasi kegiatan 

penggalangan dana juga harus d lakukan secara intensif sehingga 

mampu menjangkau donator secara maksimal.  
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