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Sepatah dua kata…
Tidak terasa hampir setengah tahun PPI Spanyol kepengurusan 2018/2019 mengemban amanah
untuk menjadi wadah aspirasi dan berusaha memberikan manfaat untuk anggota-anggotanya serta
masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program kerja. Beberapa pencapaian yang kami rasa cukup
signifikan dalam setengah tahun pertama ini adalah diterbitkannya Buku Panduan Studi di Spanyol
dan improvisasi pelaporan kegiatan dan keuangan PPI Spanyol yang menjamin aksesibilitas informasi,
misalnya melalui newsletter dan laporan rutin keuangan kas PPI Spanyol.
Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yaitu anggota-anggota PPI Spanyol, alumni,
KBRI Spanyol, PPI AMEROP & Dunia, mitra-mitra usaha PPI Spanyol, dan pihak-pihak lain yang tidak
dapat disebutkan satu per satu. Atas nama PPI Spanyol saya mengucapkan banyak terima kasih atas
segala bantuan dalam bentuk material maupun non-material.
Setelah ini, kepengurusan PPI Spanyol akan berbenah untuk menjadi lebih baik dengan mengganti
beberapa pengurus lama dan merekrut pengurus baru. Semoga kami tetap bisa membawa semangat
yang sama untuk mencapai visi PPI Spanyol periode 18/19, yaitu “Menjadi wadah kolaborasi seluruh
pelajar Indonesia di Spanyol untuk mengoptimalkan progresivitas individu dan bersama”.
Dalam meneruskan perjalanan ini, tentu kami sadar bahwa tantangan di depan tidaklah lebih mudah
daripada sebelumnya. Oleh karena itu, besar harapan kami usaha untuk melaksanakan program kerja
hingga tuntas dapat kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Jangan pernah ragu untuk mengawal kinerja pengurus PPI Spanyol dengan memberikan kritik dan
saran yang membangun. Karena kami pun tak akan pernah lelah melangkah untuk berkontribusi
membangun tanah air Indonesia.

Barcelona, 7 Oktober 2018

Beladenta Amalia
Ketua PPI Spanyol 2018/2019
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Deskripsi PPI Spanyol 2018/2019
Kepengurusan PPI Spanyol 2018/2019 mengusung visi: Menjadi wadah kolaborasi seluruh pelajar
Indonesia di Spanyol untuk mengoptimalkan progresivitas individu dan bersama. Untuk mencapai
visi tersebut, kami mencanangkan beberapa misi, yaitu:
1. Memfasilitasi peningkatan potensi akademik dan non-akademik serta keterampilan
profesional pelajar Indonesia di Spanyol dengan semangat inovasi dan kolaborasi
2. Mempererat rasa kebersamaan antar sesama pelajar Indonesia dan dengan komunitas
masyarakat Indonesia di Spanyol
3. Meningkatkan peran aktif PPI Spanyol dalam berkontribusi untuk tanah air dan kegiatan
organisasi mahasiswa Indonesia di tingkat Internasional dengan semangat kesetiakawanan
dan kebangsaan
Struktur Organisasi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Dewan Penasihat
: Idham Badruzaman, Wawan Kurniawan, William Santoso
Ketua
: Beladenta Amalia
Wakil Ketua
: Mahir Pradana
Sekretaris
: Rachel Archie Carissa
Bendahara
: Muhammad Fitrullah
Koordinator Departemen Kemahasiswaan: Morrison Djo
Anggota Departemen Kemahasiswaan : Paulina Grasiela
PIC Buku Panduan Studi di Spanyol
: Riky Ramadani
Koordinator Departemen Data dan Informasi : Henry Loharja
Anggota Departemen Data dan Informasi
: Joel Drian Timothy Mewengkang
Koordinator Departemen Kemitraan dan Hubungan Eksternal: Fransiskus Pieter Dolle
Delegasi PPI Spanyol untuk PPI kawasan AMEROP dan Dunia: Jeanne Svensky Ligte
PIC Simposium PPI Kawasan AMEROP : Sahilaushafnur Rosyadi
Ketua Wilayah Madrid: Joel Drian Timothy Mewengkang
Ketua Wilayah Catalunya: Qomaruddin
Ketua Wilayah Murcia: Teuku Ranggiaswara
Ketua Wilayah Sevilla: Mahir Pradana
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Program Kerja
1. IURAN ANGGOTA PPI SPANYOL
Mengumpulkan iuran wajib dari semua anggota PPI Spanyol yang dibayarkan sekali selama
satu periode kepengurusan. Besaran iuran adalah 5 euro untuk pelajar yang studi di Madrid
dan Barcelona dengan masa studi hingga November 2018, atau 10 euro jika selesai studi
setelahnya. Sedangkan untuk pelajar yang berada di luar dua kota tersebut diwajibkan
membayar sebesar 3 euro jika selesai studi hingga November 2018, atau 6 euro jika selesai
studi setelahnya.
Penanggung jawab: Muhammad Fitrullah
Indikator keberhasilan: 90% anggota PPI Spanyol membayar iuran lunas
Pencapaian: Jumlah anggota yang sudah membayar lunas hanya sebanyak 17 orang atau
38% (per 5 Okt 2018). Artinya, target ini belum tercapai.

2. BUKU PANDUAN STUDI DI SPANYOL
Buku panduan studi ditujukan bagi pelajar dan calon pelajar Indonesia di Spanyol untuk
mendapatkan informasi lengkap mengenai persiapan studi.
Penanggung jawab: Riky Ramadhani
Indikator keberhasilan: Buku diterbitkan dalam bentuk PDF atau e-book
Pencapaian: Buku berhasil diterbitkan dalam bentuk PDF pada tanggal 20 Agustus 2018 dan
disebarkan ke pada pihak-pihak yang membutuhkan (KBRI Madrid, pengelola informasi
beasiswa, PPI AMEROP, dan PPI Dunia) selain melalui website dan kanal medial sosial PPI
Spanyol. Kontributor penulisan buku adalah pelajar yang juga anggota PPI Spanyol periode
2016/2017 dan 2018/2019.

3. ACARA PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU
Acara perkenalan dan berkumpul bagi pelajar Indonesia yang baru tiba dan memulai
studinya di Spanyol.
Penanggung jawab:
o Qomaruddin (Ketua Wilayah Catalunya)
o Teuku Ranggiaswara (Ketua Wilayah Murcia)
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o Joel Mewengkang (Ketua Wilayah Madrid)
Indikator Keberhasilan: Terselenggara di wilayah dengan jumlah pelajar minimal 3 orang.
Pencapaian: Belum tercapai. Acara ini baru terlaksana untuk Wilayah Murcia dan Catalunya
(per 6 Okt 2018)

Welcome gathering di Murcia (atas) dan Barcelona (Bawah)
4. INSTAGRAM LIVE SESSION Q&A
Sesi berbagi informasi mengenai topik yang berkaitan dengan studi di Spanyol secara
interaktif melalui kanal instagram live PPI Spanyol.
Penanggung jawab: Morrison Djo, Paulina Grasiela (Departemen Kemahasiswaan)
Indikator Keberhasilan: Terlaksana sebanyak tiga kali selama periode kepengurusan
Pencapaian: Baru terlaksana sebanyak dua kali, yaitu di bulan Juni (Topik: serba-serbi studi di
Spanyol, oleh Bela dan Mahir) dan di bulan Juli (Topik: belajar sambil bekerja di Spanyol,
oleh William dan Rina)
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Suasana IG Live session pertama bersama Mahir (kiri) dan
Bela (kanan) di Barcelona

Suasana IG Live session kedua bersama Rina (kiri) dan
William (kanan) di Barcelona

5. CAREER SKILL AND SHARING SESSION
Sesi berbagi informasi tentang pengembangan keterampilan untuk terjun dalam dunia kerja
dan pengembangan wawasan dunia kerja untuk anggota dan alumni PPI Spanyol.
Penanggung Jawab: Morrison Djo, Paulina Grasiela (Departemen Kemahasiswaan)
Indikator keberhasilan: terselenggara sebanyak tiga kali selama periode kepengurusan.
Pencapaian: Baru terlaksana sebanyak dua kali, yaitu dalam acara company visit bersama
Kalibrr pada tanggal 3 dan 24 Agustus 2018 untuk kunjungan ke Headquarter Go-Jek dan
BukaLapak.
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Company Visit ke perusahaan GO-JEK
(Atas) dan BukaLapak (Bawah)

6. INFORMASI PELUANG KARIR DAN INTERNSHIP
Menyebarkan informasi tentang peluang kerja dan internship untuk anggota dan alumni PPI
Spanyol.
Penanggung jawab: Henry Loharja (Departemen Data dan Informasi)
Indikator keberhasilan: Penyebaran informasi minimal 2 bulan sekali.
Pencapaian: Sudah tercapai. Selama ini informasi peluang karir disebarkan secara rutin
sebulan sekali melalui newsletter, website, dan group whatsapp PPI Spanyol. Program ini
bekerjasama dengan Kalibrr.

Tampilan halaman yang memuat peluang kerja di website PPI Spanyol

7. PEMUTAKHIRAN KONTEN WEBSITE PPI SPANYOL
Memperbaharui isi website PPI Spanyol sehingga lebih relevan dengan kondisi saat ini dan
lebih bermanfaat untuk pengakses website tersebut.
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Penanggung jawab: Paulina Grasiela (Departemen Kemahasiswaan), Henry Loharja
(Departemen Data dan Informasi)
Indikator Keberhasilan: setiap bulan dilakukan peninjauan dan pemutakhiran website PPI
Spanyol
Pencapaian: Sudah tercapai. Renovasi website dilakukan pada bulan Agustus 2018 dengan
merestrukturisasi dan memperbarui isi website.

Halaman muka website PPI Spanyol
https://ppispanyol.org/

8. UPDATE DATABASE PELAJAR DAN ALUMNI
Melakukan pendataan pelajar dan alumni PPI Spanyol secara rutin.
Penanggung jawab: Henry Loharja (Departemen Data dan Informasi)
Indikator Keberhasilan: Pendataan dilakukan setiap dua bulan sekali
Pencapaian: Sudah tercapai. Setiap bulan form database pelajar dan alumni disebarkan
melalui group WA PPI Spanyol.
9. INFOGRAFIK STUDI DI SPANYOL
Membuat dan mempublikasikan fakta studi di Spanyol dalam bentuk infografik.
Penanggung jawab: Henry Loharja (Departemen Data dan Informasi)
Indikator keberhasilan: mempublikasikan infografik sebanyak tiga kali selama periode
kepengurusan.
Pencapaian: Baru terlaksana sebanyak satu kali, yaitu infografik yang dimanfaatkan untuk
pameran pendidikan luar negeri di UPN Surabaya (September 2018) dan UNSOED Purwokerto
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Desain pamflet yang digunakan dalam pameran pendidikan luar negeri

10. NEWSLETTER BULANAN PPI SPANYOL
Mengirimkan informasi terbaru tentang pelaksanaan program kerja PPI Spanyol melalui email untuk anggota dan alumni PPI Spanyol yang berlangganan.
Penanggung jawab: Henry Loharja (Departemen Data dan Informasi)
Indikator keberhasilan: Newsletter dikirimkan setiap bulan
Pencapaian: Sudah tercapai. Newsletter sudah dikirimkan tiap bulan sebanyak empat kali,
yaitu edisi Mei-Juni, Juli, Agustus, dan September.
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Salah satu tampilan Newsletter PPI
Spanyol Edisi Agustus 2018

11. DOKUMENTASI INFORMASI KONTAK DAN KEGIATAN PPI SPANYOL
Melakukan dokumentasi informasi kontak para mitra PPI Spanyol dan yang melakukan
kunjungan yang berkaitan dengan kepentingan PPI Spanyol. Selain itu, setiap kegiatan PPI
Spanyol dapat terdokumentasi dalam bentuk foto maupun video.
Penanggung Jawab: Pieter Dolle (Departemen Kemitraan dan Hubungan Eksternal)
Indikator Keberhasilan: 100% kontak dan kegiatan terdokumentasi.
Pencapaian: Belum tercapai. Meski dokumentasi kegiatan sudah selalu dilakukan, informasi
kontak mitra belum terdokumentasi secara sistematis.
Selain melakukan dokumentasi, PPI Spanyol juga menjalin kemitraan dengan jasa penerjemah
profesional dan tour operator. PPI Spanyol membuat nota kesepahaman (MOU) dengan jasa
penerjemah, yaitu Riky Ramadhani, pada tanggal 30 Mei 2018 untuk memberikan potongan
harga penerjemahan dokumen persiapan studi di Spanyol bagi mahasiswa Indonesia dan
adanya bagi hasil. Sedangkan, MOU dengan tour operator BCNMailaku dilakukan pada tanggal
17 Juli 2018 dengan kesepakatan untuk merekrut pelajar sebagai jasa tour guide dan sistem
bagi hasil.
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Poster promosi penerjemah (Atas)
dan pemandu wisata (Bawah) dari
PPI Spanyol

Terkait dengan hubungan eksternal, PPI Spanyol juga menjalin aksi solidaritas untuk korban
bencana gempa Lombok dan sekitarnya dalam bentuk penggalangan dana dari pelajar dan
warga Indonesia di Spanyol. Penggalangan dana dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2018 hingga
20 Agustus 2018 Yang terkumpul sejumlah 675 euro (Rp 11.291.000,-) dan lalu disalurkan
melalui organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sertifikat bukti penyaluran
dana bnatuan bencana
Lombok kepada ACT.
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12. PENGELOLAAN E-MAIL PPI SPANYOL
Membalas surat elektronik (surel) yang masuk ke alamat surel PPI Spanyol.
Penanggung Jawab: Pieter Dolle (Departemen Kemitraan dan Hubungan Eksternal)
Indikator keberhasilan: 100% surel terbalas
Pencapaian: Sudah tercapai.
13. PUBLIKASI KEGIATAN PPI SPANYOL
Mempublikasikan kegiatan PPI Spanyol dalam bentuk poster.
Penanggung Jawab: Pieter Dolle (Departemen Kemitraan dan Hubungan Eksternal)
Indikator keberhasilan: 100% poster terpublikasi
Pencapaian: sudah tercapai.
Terkait dengan penggunaan media sosial, PPI Spanyol juga mengirimkan ucapan peringatan
hari besar nasional dan duka cita melalui media sosial, yaitu instagram, facebook, twitter,
dan juga Whatsapp group PPI Spanyol.

14. MENGIRIMKAN DELEGASI PADA SI PPI DUNIA 2018
Menghadiri Simposium Internasional PPI Dunia 2018 di Moskow, Rusia sebagai delegasi
perwakilan dari PPI Spanyol.
Penanggung jawab: Sahilaushafnur Rosyadi (Departemen Kemitraan dan Hubungan
Eksternal)
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Indikator keberhasilan: Minimal satu delegasi hadir dalam SI PPI Dunia
Pencapaian: Tercapai. PPI Spanyol mengirimkan dua orang delegasi yaitu Sahilaushafnur
Rosyadi dan Jeanne Svensky Ligte untuk SI PPI Dunia pada tanggal 23-27 Juli 2018 di
Moskow.

Jeane dan Sahil menjadi delegasi Simposium
Internasional PPI Dunia di Moskow

Pada perhelatan SI di Moskow, PPI Spanyol mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan
juara ke-3 PPI Negara dengan Program Kerja terinspiratif dalam PPI Dunia Awards 2018.
Program kerja yang dimaksud adalah International Conference on ASEAN Studies (ICOAS)
yang diadakan di Madrid, 20-23 Maret 2018 silam.
15. BERPARTISIPASI DALAM BAZAAR SOLIDARIO 2018
Berpartisipasi dalam bentuk membuka stand di Acara Bazaar solidario yang diadakan oleh
KBRI Madrid.
Penanggung jawab: Pieter Dolle (Departemen Kemitraan dan Hubungan Eksternal)
Indikator keberhasilan: Minimal 5 anggota PPI Spanyol hadir untuk menjaga stand PPI
Spanyol.
Pencapaian: Tercapai. Sebanyak delapan orang PPI Spanyol menghadiri Basar Solidario di
KBRI Madrid pada tanggal 30 Juni-1 Juli 2018.

Berfoto bersama Bapak Dubes RI
untuk Spanyol di depan Stand PPI
Spanyol.
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16. TUAN RUMAH SIMPOSIUM AMERIKA EROPA (SAE) 2019
Menjadi tuan rumah pelaksanaan SAE 2019 di Barcelona pada bulan April 2019. SAE 2019
mengusung tema “Smart Tourism”
Penanggung jawab: Sahilaushafnur Rosyadi (Departemen Kemitraan dan Hubungan
Eksternal)
Indikator keberhasilan: Hingga akhir periode kepengurusan, persiapan SAE 2019 sesuai
dengan timeline perencanaan.
Pencapaian: Hingga saat laporan ini dibuat, proposal SAE 2019 sudah dibuat dan konsep
besar acara sudah berhasil ditentukan; sesuai dengan timeline perencanaan.
17. PPI SPANYOL BERCERITA
Mengumpulkan cerita dari pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Spanyol untuk
dibagikan melalui website PPI Spanyol.
Penanggung jawab: Mahir Pradana (Wakil Ketua) dan masing-masing ketua wilayah
Indikator Keberhasilan: Terkumpul minimal satu cerita per bulan.
Pencapaian: belum tercapai. Hingga saat ini pengumpulan cerita belum terlaksana.
18. PERAYAAN HARI BESAR AGAMA DAN NASIONAL
Mengadakan acara bersama anggota PPI dan diaspora untuk merayakan hari besar agama
dan nasional Indonesia.
Penanggung jawab: Masing-masing ketua wilayah
Indikator keberhasilan: terselenggara, jika terdapat lebih dari 3 orang anggota PPI di wilayah
tersebut.
Pencapaian: Terlaksana untuk wilayah Catalunya dan Madrid.
o Wilayah Catalunya:
▪ Buka Puasa Ramadhan bersama
▪ Shalat Ied
▪ Halal bi Halal
▪ Penggalangan Zakat Fitrah
▪ Lomba agustusan bersama dengan diaspora
o Wilayah Madrid:
▪ Buka puasa ramadhan bersama dengan KBRI
▪ Upacara peringatan kemerdekaan RI
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Acara buka puasa Ramadhan bersama di Barcelona (Atas) dan Madrid
(Bawah)
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Penyerahan hasil zakat fitral kepada
Pengurus Masjid CCIC Barcelona (atas)
dan para anggota Paskibraka untuk
upacara peringatan kemerdekaan RI ke73 di Madrid (Bawah)
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Pelajar dan diaspora Indonesia di wilayah Catalunya berkumpul dan mengadakan lomba Agustusan
untuk memperingati kemerdekaan RI ke-73
Selain itu, acara lebaran di Madrid berkesempatan untuk diliput dan muncul dalam program
Ramadhan di Tanah Rantau yang ditayangkan oleh Liputan 6 (SCTV).

Tampilan cuplikan tayangan perayaan lebaran di Madrid
19. ACARA KUMPUL BERSAMA (FIESTA Y SIESTA)
Mengadakan acara kumpul bersama dengan sesama anggota PPI Spanyol untuk mempererat
tali silaturahmi dan melepaskan penat dalam bentuk piknik, olahraga bersama, ekskursi,
menghadiri acara hiburan kota.
Penanggung jawab: Masing-masing ketua wilayah
Indikator keberhasilan: Terselenggara minimal satu kali di tiap wilayah, jika terdapat anggota
PPI lebih dari tiga orang.
Pencapaian: Terlaksana untuk wilayah Catalunya
▪ Wilayah Catalunya:
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o
o
o
o

Club badminton
Sant joan Barcelona
Nonton bareng (Nobar) World Cup
Espana trip

Pelajar-pelajar Indonesia di wilayah
Catalunya bergabung dalam kegiatan
badminton club (atas), merayakan hari
Sant Joan (tengah), dan nobar World
Cup (bawah)
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Laporan Keuangan
Rekapitulasi kas PPI Spanyol secara rutin dilaporkan tiap bulan kepada semua anggota PPI Spanyol dan
beberapa alumni yang tergabung dalam group WA PPI Spanyol dan newsletter. Hal ini dilakukan untuk
menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan PPI Spanyol.
Hingga tanggal 28 September 2018, saldo kas PPI Spanyol adalah 802.38 Euro.
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Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)
Pencapaian program kerja PPI Spanyol tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat,
baik dari aspek internal maupun eksternal, yang juga patut untuk dievaluasi sehingga
memberikan gambaran utuh kinerja PPI Spanyol setengah tahun ini dan menjadi pelajaran
untuk kepengurusan PPI Spanyol berikutnya.
S
-

Program kerja yang relatif sederhana sehingga mudah untuk diorganisasi
Pengalaman dan pelajaran yang mumpuni dari pengurus, anggota-anggota dan alumni
PPI Spanyol sebelumnya
Anggota pengurus yang cukup loyal dan dapat bekerjasama dengan baik
Memiliki uang kas yang sumbernya berasal dari iuran anggota PPI Spanyol
Terdapat rapat bulanan rutin pengurus, sehingga dapat memonitor dan mengevaluasi
program kerja secara periodik

W
- Gaya bekerja dan kesibukan tiap Pengurus PPI Spanyol yang berbeda-beda sehingga
membutuhkan pendekatan yang berbeda.
- Pengurus PPI Spanyol yang hanya terpusat di beberapa kota (Madrid dan Barcelona).
- Keaktifan kegiatan PPI Spanyol yang tidak merata, hanya terpusat pada satu wilayah.
- Kesulitan untuk mengumpulkan iuran anggota PPI Spanyol karena kebanyakan dari
anggota masih enggan untuk membayar.
- Kebanyakan pelajar menempuh studi di Spanyol dalam jangka waktu pendek, sehingga
pergantian pelajar cukup sering.

O
-

-

Hubungan dengan pihak KBRI cukup baik
Menjalin program kemitraan dengan tour operator dan penerjemah profesional,
sehingga menambah uang jajan anggota PPI Spanyol.
Pemanfaatan teknologi digital membuat penyebaran informasi dan diskusi baik dengan
pengurus, anggota, dan khalayak umum menjadi lebih mudah (i.e, social media,
Whatsapp group, dll)
Dukungan dan bantuan dari pihak alumni
Untuk wilayah Madrid, banyak kegiatan dihelat oleh KBRI yang juga melibatkan pelajar.

W
-

Tidak memiliki anggaran rutin dari KBRI
Indonesia-Spanyol belum memiliki kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan (tidak
ada atdikbud) sehingga proses adminitrasi yang berkaitan dengan pendidikan cukup
rumit.
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