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TENTANG 

HASIL REKOMENDASI SIDANG KOMISI KONGRES PPI DUNIA TAHUN 2012 
 
Menimbang :Bahwa untuk memperlancar proses pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi yang diwujudkan melalui program kerja maka 
dipandang perlu untuk menyusun sekaligus mengesahkan 
rekomendasi hasil Kongres PPI Dunia di Kuala Lumpur 19 
Februari 2012 sebagai pijakan roda organisasi kedepan untuk 
melangkah. 

 
Mengingat :(a)Rapat komisi yang membahas persoalan mutakhir bangsa 

dalam bidang iptek,sosbud,ekonomi,humham yang terbagi dalam 
kawasan Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, Asia dan 
Oceania. 
  (b) Anggaran Dasar  PPI DUNIA BAB I Landasan Organisasi, Pasal 
3 mengenai mengenai Visi: PPI Dunia sebagai wadah untuk 
mengakomodasi dan mengorganisasikan seluruh potensi organisasi 
perhimpunan pelajar di berbagai negara dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia. 

 
Memperhatikan  : Usulan dan pandangan peserta Kongres Aliansi Perhimpunan 

Pelajar Indonesia Internasional  (PPI Dunia) 18-19 Februari 2012 
di Kuala Lumpur, Malaysia selama persidangan terdiri dari 28 
delegasi PPI:  New Zealand, Australia, Austria, United Kingdom, 
Jerman, Mesir, Korea Selatan, Filipina, Perancis, Rusia, Swedia, 
Thailand, Turki, Sudan, Porgtugal,Libanon, Arab, Pakistan, Yaman, 
Jepang, Maroko, Belanda, Norwegia, Singapura, Malaysia, 
Yordania,India. 

 
 

Menetapkan         : Hasil rekomendasi sidang komisi Kongres PPI DUNIA/OISAA   
untuk PPI DUNIA dan INDONESIA sebagai berikut: 

 
Rekomendasi untuk PPI Dunia/OISAA: 

• Membuat bank data tentang beasiswa luar negeri, kondisi terkini tiap-tiap negara 
baik dalam bidang politik, pariwisata,sosial, budaya,ekonomi dan bidang lainnya, 
dengan mengoptimalkan fungsi website OISAA. 

• Membentuk tim penerjemah dari bahasa Indonesia ke Inggris, Arab, Perancis, Rusia 
atau bahasa negara sesuai tempat kedudukan PPI atau sebaliknya, dengan tujuan 
menambah perbendaharaan buku-buku berkelas internasional di Indonesia agar 
bisa dinikmati oleh semua pelajar dari semua jenjang. 

• Mengkoordinir pembuatan jurnal internasional dengan memberdayakan 
kemampuan SDM dari seluruh pelajar yang menimba ilmu di luar negeri. 



• Pembentukan badan otonom kajian strategis: 
- Membentuk forum kajian strategis yang fungsi untuk membahas berbagai 
kebijakan di Indonesia serta menghasilkan rekomendasi dalam bentuk tulisan. 

• Berkontribusi melalui ide/pemikiran (berbagai kajian strategis PPI dunia) : Pusat 
kajian PPI Dunia. Berhubungan dengan kebijakan: Think Tank, forum kajian, dan 
bentuk lainnya. 

• Melakukan kajian strategi di berbagai interdisiplin ilmu dan dipublikasikan ke 
masyarakat luas melalui media massa, paper,jurnal dll. 

•  Membuat  Journal Online. Bisa berisi rangkuman proceeding konferensi-konferensi 
di seluruh PPI Dunia. 

• Program Lingkar ide:Berbagi ide dan inspirasi melalui video. 
• Menerbitkan 1-2 artikel dalam bahasa Indonesia. Gerakan menerjemahkan buku 

dari dan ke Bahasa Indonesia. 
•  Mengoptimalkan media OISAA (Website OISAA atau buku OISAA).  Menunjukkan 

program kerja(proker) & pencapaian PPI yang ada di seluruh dunia dan membuat 
Executive Summary (PPI profile at a glance) yang dibukukan. 

• Optimalisasi potensi dan publikasi PPI dunia melalui website dan penerbitan buku 
bersama: 
- Membuat summary report tentang profil, sejarah dan program kegiatan untuk 
tiap-tiap PPI di dunia 
- Dikumpulkan di website dan dibukukan 

• Massive charity untuk pendidikan indonesia: 
- Membuat satu kegiatan charity berkala bersama seluruh PPI Dunia untuk 
membantu pendidikan di Indonesia. 

• Menggunakan jargon: "PPI untuk Indonesia": 
- Membuat jargon yang sama agar terasa kebersamaan dan solidaritas seluruh PPI 
dunia 

•  Kolaborasi antar PPI: 
- Membuat forum terbuka online yang memungkinkan terbentuk nya kolaborasi 
antar PPI di seluruh dunia 
 
 

Rekomendasi untuk Indonesia: 
Hukum dan HAM 

• Mendesak pemerintah untuk menindak tegas dan membirikan sangsi berat kepada 
para pelaku korupsi di Indonesia. Memberikan rekomendasi dan pernyataan sikap 
untuk KPK. 

• Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyetop pengiriman tenaga kerja 
Indonesia uneducated dan ilegal khususnya ke kawasan Timur Tengah. 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
• Mengadakan program 1 Euro untuk Pelajar Indonesia. Setiap PPI mengumpulkan 1 

Euro/bulan dan akan digunakan untuk beasiswa pendidikan di Indonesia 
• Bekerjasama dan menggandeng Lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan 

untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh pendidikan secara merata. 
• Penertiban agen-agen pengiriman mahasiswa ke luar negeri memalui media. 
• Mengadakan program Duta Pendidikan dari negara masing-masing untuk 

masyarakat Indonesia. 



• Meminta Pemerintah Indonesia untuk lebih peduli dan memikirkan penelitian di 
Indonesia dalam bidang science dan teknologi. 

• Charity dari setiap PPI: 
 Program gabungan antar PPI, misal: irigasi di suatu desa; menggandeng Indonesia 
mengajar dll. 

•  Mangajarkan (SD, SMP, Kuliah) via online. Bersinergi dengan beberapa mitra, 
seperti: 1000guru.net, Indonesia mengajar (4000 pengajar), Microsoft Indonesia, 
dan lembaga lainnya 

• Mengumpulkan buku bekas dari mahasiswa bekerjasama dengan Lembaga yang 
bergerak dalam bidang pendidikan (manage buku & membangun perpustakaan). 

• Program pengembangan sumberdaya manusia Indonesia di luar negeri, sebagai 
contoh: TKI 
Korea - Membuka Universitas Terbuka di Korea untuk para TKI 

Sosial dan Budaya 
• Bekerjasama dengan DPR dan Pemda untuk menawarkan study banding dengan 

biaya yang lebih terjangkau dengan melibatkan PPI Dunia. 
• Mengadakan program Batik Day for Indonesia. 
• Menyikapi permasalahan bahaya rokok untuk kesehatan. 

Ekonomi 
• Mendorong pertumbuhan enterpreneurship khususnya untuk pemuda dan 

mahasiswa 
 
 
       Ditetapkandi  : Kuala Lumpur, Malaysia 
       Pada tanggal  : 19 Februari 2012 
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