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KATA SAMBUTAN 

 

Salam Indonesia untuk saudara-saudari sekalian, salam hangat dari kami putra dan putri 

Indonesia yang sedang menimba ilmu di Tiongkok. Puji dan syukur kami panjatkan ke-hadirat 

Tuhan YME atas berkah dan rahmatNya kita senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu 

sukses dalam segala hal. 

 

Ini adalah profil organisasi yang kami susun guna memperkenalkan PPI Tiongkok ke khalayak luas. 

Melalui profil organisasi ini kami berharap Anda bisa mengenal lebih dalam organisasi pelajar 

yang terbentuk pada tanggal 28 Oktober 2012. Anda dapat menemukan informasi mengenai 

sejarah, visi misi, struktur organisasi, program kerja kami dan masih banyak lagi dalam profil ini.. 

 

Dalam kesempatan ini kami pun ingin mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang selama ini sudah mendukung PPI Tiongkok, khususnya cabang-cabang PPI 

Tiongkok yang saat ini telah mencapai 24 kota cabang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih 

kepada para senior baik itu dari pihak KBRI, KJRI maupun ketua-ketua dan alumni PPI Tiongkok 

periode-periode sebelumnya, diantaranya Sdri Metta Trisna Widyani, Alm. Andrew Jauwmil, Sdr. 

Ahmad Syaifuddin Zuhri, Sdr Danny Wahyudi dan masih banyak lagi nama yang tidak tersebut di 

sini namun kontribusinya untuk kami sangat besar dan tidak dapat kami tuangkan hanya dalam 

kata-kata. 

 

Akhir kata, seperti pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”, jikalau dalam profil ini 

terdapat peryataan yang kurang berkenan di hati Anda kami mohon maaf sedalam-dalamnya.  

Silahkan untuk memberikan kritik dan saran kepada kami melalui email cs@ppitiongkok.org atau 

ppitiongkok@hotmail.com.  

 

Semangat Pelajar Indonesia! 

 

Dengan hormat, 

 

 

Segenap Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Periode 2015-2016 

  

mailto:cs@ppitiongkok.org
mailto:ppitiongkok@hotmail.com
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SEJARAH ORGANISASI 

 

Harapan dan pemikiran untuk membentuk sebuah wadah skala nasional yang menaungi 

berbagaiorganisasi pelajar Indonesia di seluruh Tiongkok sebenarnya sudah sejak lama tercantum 

di benak sejumlah mahasiswa Indonesia di beberapa kota di Tiongkok. 

 

Salah satu inisiatif terawal yang dilakukan untuk merealisasikan ide tersebut adalah dengan 

membuat milis, yang disebut milis “PPI China”, di tahun 2009.Di dalam milis ini sejumlah 

mahasiswa Indonesia bertukar pikiran secara aktif agar dalam waktu dekat bisa membentuk 

sebuah wadah berskala nasional tersebut. 

 

Di bulan Juni 2011, dengan fasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok  

mencakup Mongolia, Atase Pendidikan Republik Indonesia beserta Konsulat Jendral Republik  

Indonesia (KJRI) di Tiongkok, diselenggarakan sebuah pra Kongres di kota Xiamen, provinsi Fujian.  

Hadir dalam kegiatan ini 12 utusan resmi dari sejumlah organisasi pelajar Indonesia yang tersebar 

di 8 kota, antara lain: Beijing, Nanjing, Suzhou, Nanning, Guilin, Guangzhou, Kunming dan 

Xiamen. 

 

Empat bulan setelahnya, Kongres Pelajar Indonesia Pertama ini dilaksanakan di kota Beijing, 

tepatnya pada tanggal 27-28 Oktober 2012, dan dihadiri oleh 28 utusan resmi dari 15 organisasi 

pelajar Indonesia yang tersebar di 14 kota, yaitu: Beijing, Guangzhou, Guilin, Haikou, Hangzhou, 

Hefei, Nanchang, Nanjing, Nanning, Ningbo, Shanghai, Suzhou, Wuhan dan Xiamen. 

 

Pada Kongres tersebut terbentuklah organisasi yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia 

(PPI) Tiongkok serta terpilih pula Ketua Umum PPI Tiongkok yang pertama, Sdri. Trisna 

Widyani.Selain itu, para delegasi juga menandatangani deklarasi bersama yang bertajuk 

“Deklarasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Tiongkok”.  

 

Tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 15-16 Juni 2013 diadakan Kongres II PPI Tiongkok yang 

bertempat di Guangzhou.Pada kesempatan itu terpilih Ketua Umum PPI Tiongkok periode 

2013-2014 yaitu Saudara Alm. Andrew Jaumil. 
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TUJUAN, VISI MISI DAN LANDASAN ORGANISASI 

Tujuan Didirikan PPI Tiongkok 

1. Mempererat rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Tiongkok. 

2. Meningkatkan hubungan kerja sama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan 

anggota dan organisasi.  

3. Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok.  

4. Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama 

baik bangsa dan negara.  

5. Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam 

mengembangkan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi. 

 

Visi Misi Periode Kepengurusan 2015-2016 

Visi 

Menjadi duta bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur pancasila di antara pelajar Indonesia di 

Tiongkok. 

 

Misi 

1. Menjadi duta bangsa dalam mempromosikan Indonesia. 

2. Menjalin hubungan external dan internal dalam rangka membangun solidaritas organisasi.  

3. Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berorganisasi. 

4. Menjadi wadah pengembangan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi bagi pelajar 

Indonesia di Tiongkok. 

Landasan Organisasi 

Landasan Ideologi   : Pancasila 

Landasan Konstitusional  : UUD 1945 

Landasan Operasional  : AD-ART PPI Tiongkok  
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LAMBANG ORGANISASI 

 

 

Lambang PPI Tiongkok ini merupakan hasil kerjasama kami dengan Universitas Maranatha. 

Kongres II PPI Tiongkok yang diadakan pada tanggal 15-16 Juni 2014 di Guangzhou memutuskan 

bahwa proyek pengerjaan lambang akan dilaksanakan dalam periode kepengurusan 2013-2014 

dan bekerjasama dengan Universitas Maranatha.  

 

Proyek ini kami beri nama “Sayembara Lambang PPI Tiongkok 2013” dan dimenangkan oleh Sdr. 

Timoteus Sulistyo. Mahasiswa S1 Fakultas Desain dan Seni Rupa Universitas Maranatha. 

 

Berikut kutipan deskripsi lambang dari desainer: “Tembok Besar adalah salah satu icon yang 

terkenal di Tiongkok dan memiliki banyak nilai atau makna positif. Penggunaan ikon ini memberi 

kesan kokoh dan kuat yang dikemas dengan gaya yang simple. Unsur awan mega mendung pada 

logo ini adalah simbol yang mengakulturasi dari dua budaya Tiongkok dan Indonesia. Pada logo 

ini bentuk cenderung geometris karena harapannya memberi kesan modern. Ornamen Tiongkok 

di sekelilingnya memiliki makna perputaran arah jarum jam. Komposisi logo memberikan kesan 

optimis. Penggambaran Tembok Besar seperti menjulang tinggi ke angkasa dengan harapan PPI 

Tiongkok bisa selalu berada pada posisi puncak. Warna yang digunakan adalah warna bendera 

Indonesia makna yang digunakan mengadaptasi  dari bendera Indonesia Merah adalah berani, 

Putih adalah suci. Font yang digunakan adalah Pepetua Titling MT jenis font serif karena mudah 

dibaca dan memiliki kesan kokoh.” 

 

Lambang PPI Tiongkok ini diresmikan pada saat Kongres III PPI Tiongkok, Mei 2014 di Shanghai. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 

Susunan Pengurus Harian Pusat PPI Tiongkok Periode 2015-2016 

Ketua Umum : Grace Fiona Alethea 

Wakil Ketua Umum I : Calvin Winardo 

Wakil Ketua Umum II : Kevin Arsjad 

Wakil Ketua Umum III : Bagus Ari Haryo Anugrah 

Bendahara Umum : Adhi Nugroho 

Sekretaris Jenderal : Jane Yang 

Sekretaris Internal : Jennifer Hidajat 

Sekretaris Eksternal : Monica Amelia 

 

Dewan Pembina PPI Tiongkok Periode 2015-2016 

1. Alfianto Martin 

2. Danny Wahyudi 

3. Edwin Nugraha 

4. Fathan A. Sembiring 

 

Susunan Departemen PPI Tiongkok Periode 2015-2016 

 

Departemen Akademis dan Pengembangan Anggota 

Koordinator : Livia Lichwan (Qingdao) 

No Nama Asal Kota 

1.  Andrew Timothy Chongqing 

2.  Debi Nindia Putri Zhengzhou 

3.  Ellen Jovita Guangzhou 

4.  Mahardika Nehru Perwiranegara Nanjing 

5.  Muhammad Nurckhalik Djirimu Nanchang 

Dewan Penasehat Dewan Pembina Ketua Umum 

Wakil Ketua Umum I 

Departemen Sosial 

Departemen Seni dan 
Budaya 

Wakil Ketua Umum II 

Departemen 
Wirausaha 

Departemen Media  
Komunikasi dan 

Publikasi 

Wakil Ketua Umum III 

Departemen IT 

Departemen 
Akademis dan 

Pengembanggan 
Anggota 

Bendahara Umum Sekretaris Jendral 

Sekretaris Internal 

Sekretaris Eksternal 

Departemen Data 
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6.  Samuel Wijaya Hefei 

 

Departemen Data 

Koordinator : Jane Yang (Beijing) 

No Nama Asal Kota 

1.  Jennifer Hidajat Chongqing 

2.  Monica Amelia Beijing 

 

Departemen Media, Komunikasi dan Publikasi 

Koordinator : Jessica Livia Darmali (Hongkong) 

No Nama Asal Kota 

1.  Bianca Caesariani Liuzhou 

2.  Eveline Angelita Nanchang 

3.  Kristiana Purnama Hongkong 

4.  Maria Stephanie Guilin 

5.  Nikkolai Ali Akbar Velayati Chongqing 

 

Departemen Seni dan Budaya 

Koordinator : Safri Rauf (Nanjing) 

No Nama Asal Kota 

1.  Celina Clarissa Irwandy Chongqing 

2.  Ishara Bian Valas Guangzhou 

3.  Joshua Mulyanto Harbin 

4.  Laura Widjaya Ningbo 

5.  Levinsia Marcilia Siawarmo   Hangzhou 

 

Departemen Sosial 

Koordinator : Fiona Maretha (Changsha) 

No Nama Asal Kota 

1.  Ang Viana Guangzhou 

2.  Angela Natasha Chongqing 

3.  Freliska Lazuardi Chongqing 

4.  Ibnu Ramadhon Zhengzhou 

5.  Tamara Allegra Shanghai 

 

Departemen Teknologi Informasi 

Koordinator : Rendy Tan (Guangzhou) 

No Nama Asal Kota 

1.  Muhammad Kurniawan Zainmar Nugraha Beijing 

2.  Stephen Raharja Beijing 

3.  Eka Denyaz Beijing 

4.  Hans Nugroho Hefei 
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Departemen Wirausaha 

Koordinator : Ekaputra Tanujaya (Guangzhou) 

No Nama Asal Kota 

1.  Christina Putri Hefei 

2.  Darwin Jayadi Guangzhou 

3.  Farah Adrienne Zhengzhou 

4.  Martin Tanuwijiaya Beijing 

5.  Vincent Saputra Guangzhou 
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PROFIL KETUA UMUM 

 

 Nama : Grace Fiona Alethea 

TTL : Depok, 10 Agustus 1992 

Kontak : (+86) 18623321804 (Tiongkok) 

gracefiona (Wechat ID) 

Email : grace_fiona@hotmail.com 

 

 Grace Fiona Alethea saat ini menjabat sebagai ketua umum PPI Tiongkok 2015/2016. 

Sebelumnya, Grace menjabat sebagai bendahara umum di periode 2014/2015 dibawah 

kepemimpinan Danny Wahyudi dan juga menjabat sebagai sekretaris di PPI Tiongkok Cabang 

Chongqing di periode 2013/2014. 

 

 Grace adalah seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menempuh studi nya di 

Chongqing Medical University, Chongqing, Tiongkok. Di luar keseriusannya untuk menjadi 

seorang dokter, Grace mempunyai jiwa berorganisasi yang cukup tinggi sejak berada di bangku 

sekolah. Grace pernah menjadi sekretaris dan ketua OSIS saat menempuh pendidikannya di 

bangku SMP. Selain aktif di sekolah, Grace juga cukup aktif turut serta dalam berbagai kegiatan di 

luar sekolah. 

 

 Berangkat dari kepercayaan yang diberikan kepada Grace untuk menjadi ketua umum PPI 

Tiongkok periode ini, Grace mempunyai keinginan dan harapan yang besar untuk memajukan 

organisasi ini sehingga lebih kokoh, Berjaya, dan dapat mengharumkan nama bangsa melalui 

organisasi pelajar ini. Grace berharap nama bangsa Indonesia dapat lebih dikenal dan harum lagi 

melalui cerminan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PPI Tiongkok. 

 

 

  

mailto:grace_fiona@hotmail.com
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PROGRAM KERJA 

Program Kerja Sebelumnya 

Periode 2012-2013 

 

Periode 2013-2014 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat Pelaksanaan  Kegiatan 

Desember 2012 Beijing, Tiongkok Dialog Kebangsaan bertema “Peran Aktif Para 

Pelajar di Tiongkok Dalam Menyikapi Tatanan 

Dunia Baru” 

Maret 2013 Beijing Pelatihan Jurnalistik dan Bedah Buku yang 

bekerjasama dengan Galang Press. 

April 2013 Guangzhou, Tiongkok Latihan Dasar Kepemimpinan PPI Tiongkok 

Mei 2013 Beijing, Tiongkok “Jiayou Indonesia”——Seminar ekonomi 

bertajuk ekonomi yang berkelanjutan dan acara 

pertunjukan kebudayaan Indonesia. 

Juni 2013 Guangzhou, Tiongkok Kongres II PPI Tiongkok 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat Pelaksanaan  Kegiatan 

Agustus 2013 Bandung, Indonesia “Sayembara Desain Lambang PPI Tiongkok” 

Kegiatan ini bekerjasama dengan Universitas 

Maranatha di Bandung. 

September-Nove

mber 2013 

Seluruh Tiongkok Sensus Pelajar Indonesia di Tiongkok oleh 

Departemen Penelitian dan Pengembangan. 

Oktober 2013 Beijing, Tiongkok Bekerjasama dengan PERMIT Beijing-PPI 

Tiongkok Cabang Beijing dalam membentuk 

“Sanggar Permit” serta berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan budaya internasional. 

Oktober 2013 Seluruh Tiongkok “Lomba Share the Logo”. Tujuan kegiatan ini 

adalah merayakan HUT PPI Tiongkok yang 

pertama, peresmian lambang PPI Tiongkok dan 

juga peluncuran akun Instagram PPI Tiongkok. 

Desember 2013 Beijing, Tiongkok Seminar bertajuk Pemilu “Meretas Pemilu 

2014: Dinamika Politik Terbaru, Survei Perilaku 

Pemilih & Implikasi Terhadap Kebijiakan Luar 

Negeri RI” bekerja sama dengan KBRI Beijing. 

Januari 2014 Adodo, Indonesia “Bukan Jalan-Jalan Biasa” mengunjungi dan 

turut serta dalam program mengajar di daerah 

terpencil. Kegiatan ini diprakarsai oleh 

Departemen Agama, Sosial dan Budaya PPI 
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Periode 2014-2015 

Estimasi Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Juni-Juli 2014 Seluruh Tiongkok Bekerjasama dengan Detik.Com dalam mengisi 

kanal “Ramadan Around the World” 

Juni-Juli 2014 Region Selatan Tiongkok Lomba fotografi bertema “Summer Vacation in 

China” 

Juli 2014 Indonesia Kegiatan sosial yang diadakan oleh Departemen 

Sosial dan Budaya dalam rangka menyambut 

Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2014. 

November 2014 Belum ditentukan Seminar ekonomi untuk pelajar Indonesia di 

Tiongkok 

November 2014 Suzhou, Tiongkok Latihan Dasar Kepemimpinan. Ini merupakan 

Rencana Program Kerja Region Timur PPI 

Tiongkok. 

Mei 2014 Chongqing, Tiongkok Kongres IV PPI Tiongkok. 

Sepanjang Masa 

Kepengurusan 

Internet Pembuatan dan pengelolaan WECHAT Official 

Account PPI Tiongkok. Kegiatan ini merupakan 

program dari Departemen Media PPI TIongkok. 

 

Program Kerja Periode 2015-2016 

Estimasi Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Juli 2015 Indonesia Peringatan Hari Anak Nasional di Panti 

Asuhan Pondok si Boncel. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Departemen Sosial PPI 

Tiongkok 

Agustus-Oktober 

2015 

Internet PPIT Awards, sebuah bentuk apresiasi yang 

diberikan kepada individu maupun cabang 

Tiongkok. 

April 2014 Seluruh Tiongkok Penjualan Kaos PPI Tiongkok yang diprakarsai 

oleh Departemen Wirausaha PPI Tiongkok. 

Mei 2014 Shanghai, Tiongkok Kongres III PPI Tiongkok 

Sepanjang masa 

kepengurusan 

Seluruh Tiongkok Survey berkala mengenai kualitas kegiatan PPI 

Tiongkok Cabang oleh Departemen Penelitian 

dan Pengembangan PPI Tiongkok. 

Sepanjang masa 

kepengurusan 

Seluruh Tiongkok Bekerja sama dengan  PPLN (Panitia Pemilu 

Luar Negeri) Beijing, Shanghai, dan Guangzhou 

dalam pendataan Daftar Pemilih 

Sementara/Tetap. 
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PPI Tiongkok. 

Agustus-Desember 

2015 

Seluruh Tiongkok Lomba pembuatan MARS PPI Tiongkok. 

Kegiatan ini diusung oleh Departemen 

Budaya PPI Tiongkok 

September 2015 Seluruh Tiongkok Peluncuran Binder PPI Tiongkok. Kegiatan ini 

diprakarsai oleh Departemen Wirausaha PPI 

Tiongkok. 

September-Oktober 

2015 

Seluruh Tiongkok Lomba Film Pendek PPI Tiongkok. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Departemen Akademis 

PPI Tiongkok. merupakan rangkaian acara 

peringatan HUT PPI Tiongkok yang ke-3. 

Oktober 2015 Seluruh Tiongkok Lomba desain produk, kegiatan ini akan 

diselenggarakan oleh Departemen Wirausaha 

PPI Tiongkok. 

Maret 2015 Seluruh Tiongkok Lomba Business Plan, kegiatan ini diusung 

oleh Departemen Wirausaha guna 

meningkatkan jiwa kewirausahaan pelajar 

Indonesia di Tiongkok. 

April 2015 Hongkong Simposium dan Kongres V PPI Tiongkok 

2016 Tiongkok Ayo Kirim Kartu Pos, kegiatan pengiriman 

kartu pos dari pelajar Indonesia di Tiongkok 

untuk anak-anak di pedalaman Indonesia. 

Kegiatan ini sebelumnya sudah pernah 

dilaksanakan beberapa kali dan bekerjasama 

dengan Pengajar Muda Indonesia Mengajar. 

Sepanjang Masa 

Kepengurusan 

Internet Sensus pelajar Indonesia di Tiongkok. 

Sepanjang Masa 

Kepengurusan 

Internet Penerbitan berbagai macam artikel di media 

sosial PPI Tiongkok.  

Oktober 2015 Region Selatan Lomba Fotografi bertemakan humaniora 

Tiongkok. 

Desember 2015 Region Selatan Lomba Bernyanyi 

Sepanjang Masa 

Kepengurusan 

Region Utara Inventory Sharing, sharing data inventorisasi 

dari setiap cabang di Region Utara 

Oktober 2015- 

Maret 2015 

Region Utara Lomba DOTA II, perlombaan DOTA antar 

cabang-cabang PPIT 

Belum ditentukan Region Utara Forum Olah Raga, wadah untuk pelajar yang 

menyukai bidang olah raga. 

November 2015 Region Timur Latihan Dasar Kepemimpinan, dengan tema 

“Character of Leadership: Great Plan and 

Sharp Vision” 
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SEKILAS TENTANG CABANG 

 

PPI Tiongkok berdiri atas inisiatif dari 14 Cabang pendiri, yaitu Cabang Nanchang, Cabang 

Nanning, Cabang Beijing, Cabang Nanjing, Cabang Hefei, Cabang Wuhan, Cabang Hangzhou, 

Cabang Suzhou, Cabang Guilin, Cabang Ningbo, Cabang Shanghai, Cabang Guangzhou, Cabang 

Xiamen, dan Cabang Haikou. Sejak terbentuk tahun 2012, kami terus berusaha menambah 

jumlah Cabang dengan tujuan dapat merangkul lebih banyak pelajar Indonesia di Tiongkok yang 

tersebar di berbagai sudut negeri Tiongkok. Sampai saat ini sudah memiliki 24 Cabang resmi PPI 

Tiongkok. Yang terakhir bergabung adalah Cabang Shijiazhuang. 

Pada Kongres 2 PPI Tiongkok yang diselenggarakan di Guangzhou tahun 2013, disepakati 

bahwa Cabang-cabang akan dibagi berdasarkan region dengan tujuan lebih mendekatkan dan 

meningkatkan interaksi antar Cabang. Maka, sejak saat itu terbagilah 3 region yaitu Utara, Timur, 

dan Selatan. Region memiliki koordinator dan program kerja masing-masing.  

Region Utara terdiri dari Cabang Harbin, Cabang Shenyang, Cabang Beijing, Cabang Tianjin, 

Cabang Shijiazhuang, Cabang Qingdao, dan Cabang Zhengzhou. Region Timur terdiri dari Cabang 

Hangzhou, Cabang Hefei, Cabang Nanchang, Cabang Nanjing, Cabang Ningbo, Cabang Shanghai, 

dan Cabang Suzhou. Region Selatan terdiri dari Cabang Changsha, Cabang Chongqing, Cabang 
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Guangzhou, Cabang Guilin, Cabang Haikou, Cabang Hongkong, Cabang Liuzhou, Cabang Nanning, 

Cabang Wuhan, dan Cabang Xiamen. 

 

 

REGION UTARA 

 

PPIT Beijing – PERMIT Beijing 

Sejarah Organisasi 

Dengan didasari atas keiinginan para mahasiswa Indonesia untuk mempunyai sebuah wadah 

organisasi kemahasiswaan di Tiongkok, pada bulan Januari 2008 wakil-wakil dari organisasi 

kemahasiwaan di Beijing dan organisasi ke-Agamaan di Beijing berkumpul untuk pertama kalinya 

guna membahas ide-ide pembentukan organisasi kemahasiswaan yg diinginkan. 

  Pada bulan Februari 2008 dari hasil pertemuan tersebut dibentuklah tim perumus yg 

berfungsi untuk merumuskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , nama organisasi dan 

logo-logo dari organisasi tersebut. Pada bulan Mei 2008 setelah tim perumus mengadakan 

beberapa kali pertemuan, akhirnya tim perumus berhasil membentuk susunan AD/ART, nama 

dan logo organisasi. Tim perumus menyepakati nama organisasi yaitu Perhimpunan Mahasiswa 

dan Pelajar Indonesia di Tiongkok disingkat menjadi PERMIT dengan logo  burung garuda dengan 

latar belakang warna merah dan putih. 

  Pada Tgl 1 Juni 2008 bertepatan dengan hari lahirnya PANCASILA,  PERMIT berdiri secara 

resmi dengan dipilihnya ketua PERMIT Beijing yg pertama saudara Gandhi Priambodho 

mahasiswa program S2 China Contemporary Politic di Renmin University of China, dan dibentuk 

juga susunan pengurus PERMIT Beijing periode 2008-2009, selanjutnya ditetapkan Tanggal 1 Juni 

sebagai hari lahirnya PERMIT.  Kepengurusan PERMIT Beijing berlaku selama setahun, dan 

setiap akhir bulan Juni, akan diadakan pemilihan umum ketua umum PERMIT Beijing untuk 

periode mendatang di KBRI Beijing. Adapun setiap kepengurusan PERMIT Beijing telah 

mendapatkan persetujuan dan dukungan dari berbagai ormas dan organisasi masyarakat 

Indonesia di Beijing, termasuk dukungan dan restu dari KBRI Beijing. 

Proker Andalan 

Beijing ASEAN Students’ Games 2014 

Waktu : 19 April – 18 Mei 2014 

Konsep : Pesta Olahrga yang di organisir oleh 8 organisasi kemahasiswaan dari 8          

negara anggota ASEAN. 

Skala  : 1500 orang 

Sponsor : ASEAN – China Center 
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PPIT Harbin 

Sejarah Organisasi 

Harbin merupakan sebuah kota di Tiongkok yang terdapat di provinsi Heilongjiang. Letaknya 

di tepi selatan sungai Songhua. Kota ini merupakan pusat politik, ekonomi, ilmiah, budaya, dan 

komunikasi di timur laut Tiongkok. Harbin juga merupakan pusat politik, ekonomi, ilmiah, budaya, 

dan komunikasi di Tiongkok Timur laut. Harbin dikenal sebagai salah satu kota utama di Tiongkok 

dan Asia Timur laut. 

Seiring dengan semakin banyaknya pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Tiongkok, 

khususnya di kota Harbin, akhirnya pada pertengahan tahun 2013, sekelompok pelajar Indonesia 

di kota Harbin - Tiongkok mengadakan diskusi internal yang tidak lain merupakan embrio 

pertama pembentukan organisasi pelajar Indonesia di Harbin. Dengan didorong oleh keingingan 

untuk memulai sebuah pondasi organisasi pelajar yang solid dan dinamis demi terwujudnya 
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penguatan hubungan internal dan eksternal berlandaskan azas kebersamaan, akhirnya dengan 

bantuan teman-teman dari PPIT Pusat dan Cabang lain serta himbauan dari KBRI Beijing akhirnya 

pada 19 Oktober 2013 diselenggarakanlah rapat umum atau musyawarah pelajar Indonesia 

pertama di Harbin dengan berlandaskan pada peraturan dan AD/ART Perhimpunan Pelajar 

Indonesia di Tiongkok (PPIT).  

Hasil dari rapat umum pertama ini memutuskan bahwa organisasi pelajar Indonesia di 

Harbin secara resmi tergabung kedalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok 

(PPIT) dan diberi nama PPIT cabang Harbin, yang seterusnya disahkan dengan surat keputusan 

(SK) PPIT Pusat 06/SKK/PPIT/XII/2013. Rapat umum pertama organisasi Harbin pelajar ini pun 

dilaksankan di Harbin Institute of Technology dan di hadiri oleh seluruh pelajar Indonesia di 

Harbin yang berjumlah 30 orang. Adapun pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di 

Harbin tersebar di beberapa universitas seperti Harbin Institute of Technology, Harbin 

Engineering University dan Harbin Normal University.  

 

Rapat Umum Cabang ke-I (19 Oktober 2013) PPIT Cabang Harbin  

 

Rapat Umum Cabang ke-II (19 Oktober 2014) PPIT Cabang Harbin  
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Proker Andalan 

Online Singing Competition 

Budaya sama halnya dengan bahasa, bagian yang 

tak terpisahkan dari manusia karena budaya 

merupakan identitas suatu suku, kelompok bahkan 

negara. Berdasarkan wujudnya, para antropologi 

membagi budaya dalam 6 bagian, yaitu kebudayaan 

materi, kebudayaan non materi, lembaga sosial, sistem 

kepercayaan, estetika dan bahasa. Kali ini, bidang seni 

dan budaya PPIT Harbin akan memperkenalkan budaya 

Indonesia dalam wujud estetika dan bahasa. Estetika 

yang diimplikasikan adalah estetika bermusik, dan 

bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Pada 

kesempatan kali ini, kami menekankan estetika 

bermusik dalam ranah bernyanyi. 

Bernyanyi merupakan kegiatan yang 

menyenangkan dan dapat dilakukan oleh semua orang 

tanpa batasan ruang dan waktu. Setiap orang memiliki 

tujuan yang berbeda dalam bernyanyi. Ada yang 
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bernyanyi sebatas menyenangkan hati, hobi semata. Ada pula yang begitu menyukai beryanyi 

hingga rela menyisihkan waktu dan merogoh kantong untuk belajar menyanyi. Ada juga yang 

memiliki hati (passion) untuk menyanyi dan bahkan menjadikannya profesi. 

Berdasarkan pengertian diatas, bidang seni dan budaya PPIT Harbin berupaya menyediakan 

wadah untuk memperkenalkan seni musik dan bahasa Indonesia melalui kompetisi bernyanyi. Hal 

ini dipilih karena pada dasarnya 

kompetisi menyanyi sudah lama 

dilaksanakan secara fisik seperti 

American Idol, The Voice, dan sebagainya. 

Bahkan akhir-akhir ini semakin populer 

dengan kompetisi beryanyi secara  

online yang mulai marak diadakan untuk 

memfasilitasi masyarakat penggemar 

bernyanyi yang terserbar luas di berbagai 

domisili. Kompetisi online membuka 

kesempatan bagi yang berhalangan tempat 

dan waktu. 

Peserta yang ditargetkan untuk 

berpartisipasi adalah mahasiswa-mahasiswa 

yang memiliki minat dan talenta pada dunia 

tarik suara berikut para musisi baik amatir 

maupun profesional yang pada saat ini 

merupakan mahasiswa/i universitas di 

Tiongkok. Tanpa melihat dan 

memperhitungkan latar belakang 

kewarganegaraan setiap peserta, lomba ini 

merangkul setiap orang yang memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memperkenalkan budaya Indonesia, terlebih lagi 

bahasa Indonesia, melalui bahasa universal yakni seni musik (bernyanyi) dengan ruang lingkup 

yang lebih luas. 

Materi yang dilombakan merupakan lagu yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau 

bahasa daerah dengan genre asal seperti lagu tradisional, lagu populer, lagu wajib dan lain-lain. 

Namun, mengingat salah satu tujuan lomba ini adalah untuk menstimulasi kreatifitas peserta, 

maka peluang untuk menyanyikan kembali (cover) lagu tersebut dalam genre masing-masing 

peserta dibuka selebar mungkin, termasuk kesempatan untuk menerjemahkan lagu Indonesia 

tersebut kedalam bahasa ibu masing-masing peserta. 
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PPIT Qingdao 

Sejarah Organisasi 

Qingdao adalah kota yang luas dan terdiri dari beberapa distrik. Sebagian orang indonesia 

tinggal di kota Qingdao, sebagian tinggal di distrik Huangdao. Pelajar Indonesia di Qingdao 

mengetahui adanya organisasi PPIT sendiri pada bulan Maret 2014. Kemudian mulai mendata 

satu-persatu warga Indonesia dan pada akhirnya kami mengetahui jumlah yang ada dapat 

memenuhi syarat untuk pembentukan cabang baru PPIT. Kemudian bersama-sama, kami 

memulai journey of PPIT Qingdao branch forming. Dengan mengadakan beberapa pertemuan 

sebelum mengadakan rapat umum. Kami bersama-sama memutuskan untuk mendirikan PPIT 

cabang Qingdao. PPIT Qingdao pada akhirnya berdiri pada tanggal 21 April 2014. Sedangkan PPIT  

ranting Jinan dibentuk pada tanggal 4 Desember 2014. Saat ini, jumlah seluruh anggota PPIT 

Qingdao dan PPIT Jinan adalah 40 orang, yang terdiri dari 28 orang anggota di Qingdao, dan 12 

orang anggota di Jinan. 

 

Proker Andalan 

Program kerja yang akan dilaksanakan 

PPIT Shenyang 

Kota Shenyang adalah ibukota dari propinsi Liaoning yang terletak di bagian timur laut 

Tiongkok dan juga merupakan kota terbesar kelima di Tiongkok. Saat ini Shenyang menjadi kota 

yang sedang berkembang dalam proses pembangunan di segala bidang.  

Berangkat dari pertumbuhan jumlah mahasiswa/-i Indonesia yang datang ke Shenyang 

untuk meneruskan studi inilah, wadah organisasi bersama sangat dibutuhkan sebagai sarana 

berbagi informasi, komunikasi dan merekatkan jalinan persaudaraan sesama anak bangsa serta 

sebagai pengemban tugas dalam mengenalkan budaya bangsa Indonesia ke bangsa lainnya 

khususnya Tiongkok.  

Pada tanggal 18 Juli 2013 Rapat Umum Pertama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) 

Tiongkok Cabang Shenyang diselenggarakan dan sekaligus menjadi awal dari organisasi pelajar 

Indonesia yang ada di kota Shenyang. Rapat umum tersebut bertempat di Shenyang Normal 

University. 

Waktu Program Kerja 

21 Juni 2014 Farewell party 

Akhir Juni 2014 Bazaar 

Oktober 2014 Amazing race 

 Januari 2015 Perayaan Natal dan Tahun Baru 

 Maret 2015 Perayaan Chinese New Year 

May 2015 Perayaan 1 tahun PPIT Qingdao dan 

pemilu ketua periode baru 
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PPIT Shijiazhuang 

Sejarah Organisasi 

Kerinduan pembentukan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang 

Shijiazhuang sebenarnya muncul karena melihat pekembangan semakin banyaknya pelajar 

Indonesia yang belajar di Kota Shijiazhuang ini, terutama mereka yang belajar di Hebei Normal 

University (HNU), yang kala itu ada sekitar 40 orang. Meskipun belum ada wadah resmi yang 

menaunginya, mereka sudah pernah mengadakan acara-acara kebersamaan sesama pelajar 

Indonesia. Atas dorongan dari Atase Pendidikan KBRI Beijing, Bpk. Priyanto Wibowo, kepada Bpk. 

Sadikin Gunawan, salah satu mahasiswa di HNU, maka dimulailah wacana pembentukan PPIT 

Cabang Shijiazhuang ini. Bpk. Priyanto sendiri dalam salah satu tugas kunjungannya ke HNU pada 

tanggal 13 April 2014, memanfaatkan kesempatan ini juga untuk bertemu dan berdiskusi dengan 

pelajar-pelajar Indonesia di HNU, termasuk menjelaskan tentang organisasi PPIT. Wacana 

pembentukan PPIT Cabang Shijiazhuang semakin menguat seiring dengan kembali aktifnya 

Indonesia Studies Center yang dibuka oleh HNU dan dipimpin oleh Ibu He Meilan, P.hD. Atase 

Pendidikan KBRI Beijing juga sudah berkerjasama dengan Indonesia Studies Center dengan 

membuka kelas Pelatihan Guru Bahasa Indonesia pada tanggal 18-19 Mei 2015 di HNU, bahkan 

sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2015, Duta Besar RI, Bpk. Soegeng Rahardjo, juga 

menyampaikan kuliah umum di HNU bertopik, “65 Years Diplomatic Relantionship – A 

Comprehensive Strategic Partnership for Peace and Prosperity.” Walaupun masih belum 

berbentuk organisasi resmi, pelajar-pelajar di HNU, yang kala itu dikoordinasi oleh Sdr. Hendrick, 

sudah berpartisipasi dalam memperkenalkan budaya Indonesia dengan menjadi salah satu 

negara peserta dalam pameran budaya yang diselenggarakan oleh HNU pada tanggal 17 Mei 

2015. Untuk menindaklanjuti pembentukan PPIT Cabang Shijiazhuang, maka atas prakarsa lima 

orang tim formatur, yang adalah mahasiswa di HNU, yaitu: Sadikin Gunawan, Nova Merlinda, 

Yuniarti Kentjana Wati, Panca Setyawan, Novensia A.W., diadakanlah pertemuan dengan para 

pelajar yang ada di HNU, terutama mereka yang masih akan melanjutkan pendidikan pada tahun 

pelajaran 2015-2016 pada tanggal 11 Mei 2015. Tim formatur ini kemudian menyampaikan surat 

permohonan dan usulan pembetukan PPIT Cabang Shijiazhuang kepada Bpk. Soegeng Rahardjo, 

Duta Besar RI di Tiongkok dan Ketua Umum PPI Tiongkok pada tanggal 12 Mei 2015 di HNU. 

Berkat dukungan dari Bpk Priyanto, tidak berselang lama Ketua Umum PPI Tiongkok segera 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) 

Tiongkok Nomor 107/SK/PPIT/V/2015, tentang Penetapan Pengurus Perhimpunan Pelajar 

Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Shijiazhuang Periode 2015-2016, tertanggal 29 Mei 2015, yang 

mengukuhkan Cabang Shijiazhuang sebagai bagian dari Keluarga Besar Perhimpunan Pelajar 

Indonesia di Tiongkok dan Pelantikan Sdri. Ruth Patricia Wijaya sebagai Ketua Perhimpunan 

Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Shijiazhuang. Pada tanggal 4 Juni 2015, juga telah 

diadakan sosialisasi PPIT Cabang Shijiazhuang kepada para pelajar di HNU oleh ketua PPIT Cabang 

Shijiazhuang. Dengan telah ditetapkannya secara resmi PPIT Cabang Shijiazhuang, maka ketua 

PPIT Cabang Shijiazhuang segera membentuk pengurus PPIT Cabang Shijiazhuang melalui SK 

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Shijiazhuang Nomor 

001/SK/PPIT/SJZ/VI/2015, tentang Penetapan Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) 

Tiongkok Cabang Shijiazhuang Periode 2015-2016, tertanggal 8 Juni 2015. Adapun para pengurus 
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periode pertama ini adalah sebagai berikut: Ruth Patricia Wijaya (ketua), Hendrick (Wakil Ketua), 

Mudita Pangestu (Sekretaris 1), Margaretha Andyana (Sekretaris 2), Levina Tjandra (Bendahara), 

Ni Kadek Inda Dewi Yoga (Humas). Bersama dengan ini juga ditetapkan Dewan Pembina PPIT 

Cabang Shijiazhuang yaitu: Bpk. Sadikin Gunawan dan Bpk. Yudha A. Sudibyo. Semua pengurus 

periode pertama ini adalah mahasiswa di HNU, kecuali Bpk. Yudha, yang adalah mahasiswa Hebei 

University di Kota Baoding. Pengurus berharap dengan kehadiran Bpk Yudha, bisa menjembatani 

para pelajar di Kota Baoding untuk dapat bergabung dengan PPIT Cabang Shijiazhuang. Jumlah 

para pelajar di Kota Boading masih belum mencukupi untuk pembentukan sebuah cabang. 

Kiranya PPIT Cabang Shijiazhuang ini dapat terus berkembang dan dapat terus membawa 

semangat persaudaraan dan persatuan sesama pelajar Indonesia semakin baik. Salam Pelajar 

Indonesia. 

 

PPIT Tianjin 

Sejarah Organisasi 

Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok cabang Tianjin atau disingkat PPI Tianjin 

dideklarasikan pada tanggal 11 Oktober 2013 di kota Tianjin, Tiongkok. Sebelum berdirinya PPI 

Tianjin, sebenarnya di Kota Tianjin sudah banyak terdapat pelajar Indonesia yang kerap 

berkumpul bersama dan menjalin komunikasi aktif. Pada perayaan pertengahan musim gugur 

tahun 2013 diadakan acara makan malam bersama antar seluruh pelajar Indonesia yang 

diprakarsai oleh sdr. Andrew Arnadi dan Alpin G.Markali dari Tianjin University. Acara ini sebagai 

ajang komunikasi dan perkenalan antar sesama mahasiswa Indonesia di Tianjin, khususnya bagi 

mahasiswa yang baru datang di tahun ajaran 2013/2014. Berawal dari kegiatan inilah muncul ide 

untuk membentuk suatu organisasi pelajar yang lebih terstruktur yang dapat menyatukan, 

mengayomi dan memfasilitasi berbagai kebutuhan sesama pelajar Indonesia yang ada.  

Sebagai tindak lanjut, beberapa mahasiswa perwakilan dari kampus-kampus yang ada 

duduk bersama di sebuah kafe kecil dekat sekolah dan membuat rumusan sederhana untuk 

terbentuknya organisasi pelajar tersebut. Perwakilan mahasiswa yang hadir tersebut dari Tianjin 

Univ of TCM: Wijayani Mardiana, Aryaprana Nando; Tianjin University: Alpin Gadman Markali, 

Andrew Arnadi, William Tanama, Sendy Lay; Tianjin University of Science and Technology: Novi 

Wijayanti, Cecilia Natasya Tionardi, Tina Lestari; Nankai University: Bayu Perdana, Sharine Pricilla.  

Pada tanggal 11 Oktober 2013, bertepatan dengan kunjungan Pihak KBRI Beijing ke 

Tianjin, sejumlah 48 orang pelajar Indonesia di Tianjin memberanikan diri mendeklarasikan 

berdirinya PPI Tianjin dan Sdr. Wijayani Mardiana terpilih sebagai Ketua Umum periode pertama. 

Niat para pelajar tersebut mendapat dukungan positif dari pihak KBRI Beijing, dimana Minister 

Counselor Bpk. Sugeng Wahono selaku perwakilan Duta Besar RI berkenan menandatangani 

naskah deklarasi tersebut bersama-sama dengan Ketua Umum terpilih. 

Sesuai dengan naskah deklarasi, maka tujuan didirikannya PPI Tianjin adalah::  

1. Menjadi wadah yang mempersatukan seluruh pelajar Indonesia di Tianjin. 

2. Memupuk kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme para pelajar Indonesia di Tianjin.  

3. Menjalin hubungan yang positif dengan seluruh pelajar Indonesia di Tianjin. 

4. Menyediakan informasi dan menjadi jembatan bagi seluruh pelajar Indonesia di Tianjin.  
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Kemudian para pelajar yang ada sepakat untuk menggabungkan diri menjadi bagian dari keluarga 

besar PPI Tiongkok. 

 Setelah dideklarasikan, mulailah disusun perangkat keorganisasian yang diperlukan seperti 

Ketentuan Dasar/Ketentuan Umum organisasi, struktur organisasi dan pengurus yang ada, serta 

program kerja selama setahun.  

 

Proker Andalan 

Beach Escape 

 Acara keakraban yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Mei 2015 ini bertujuan untuk 

mempererat hubungan antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa lokal yang belajar bahasa 

Indonesia di Tianjin Foreign Studies University (TFSU). Bertepatan pula dengan memperingati 

hubungan Indonesia dan Tiongkok yang ke-65, acara keakraban yang berlangsung di pantai 

Beidaihe, kota Qinhuangdao, provinsi Hebei ini berlangsung dengan meriah. Tidak kurang dari 50 

peserta yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa Indonesia dan mahasiswa TFSU turut serta 

dalam acara ini.  

 Selain berekreasi, acara ini juga diisi dengan permainan asal Indonesia dan Tiongkok seperti 

permainan Chinese shuttlecock dan permainan benteng. Selain itu para panitia juga mengenakan 

slayer batik bertujuan untuk memperkenalkan pakaian khas Indonesia. Acara ini juga mendapat 

sambutan baik dari Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing,  

Priyanto Wibowo. Menurut beliau, acara seperti ini sangat baik jika bisa dilaksanakan lebih sering, 

sebab kita saat ini berkuliah di Tiongkok selain mempelajari ilmu yang didapat di bangku kuliah, 

sangat penting pula kita juga mempelajari budaya dan kebiasaan mahasiswa setempat dan 

mempererat tali persaudaraan antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa lokal. 
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PPIT Zhengzhou 

Sejarah Organisasi 

Diawali dari kebersamaan 15 orang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh 

pendidikan di SIAS International University, Kota Xinzheng, tercetuslah sebuah ide guna 

menaungi para mahasiswa Indonesia di kota tersebut dan sekitarnya. 

 Kota Xinzheng, yang merupakan kota kelahiran Yellow Emperor 5000 tahun yang lalu, 

dianggap sebagai kota asal – usul sejarah awal Tiongkok. Selain itu, Xinzheng sendiri merupakan 

konsentrasi keberadaan guru dan murid internasional terbesar di Tiongkok Tengah, sehingga 

menjadi prospek dan alasan yang bagus mengapa perlu didirikannya cabang PPIT di kota ini. 

Setelah melalui beberapa prosedur rapat pembentukan, akhirnya Rapat Umum Cabang I 

berhasil dilaksanakan. Terpilihlah Ketua Umum Cabang Zhengzhou, yakni saudari Asih 

Lestari.S.I.Kom. Atas keluarnya Surat Keputusan PPIT Pusat pada tanggal 25 Maret 2015, maka 

secara resmi PPIT cabang Zhengzhou terbentuk dan memulai perjalanannya. 

PPIT Zhengzhou merupakan organisasi Indonesia pertama yang dibentuk di Provinsi Henan 

dan hingga kini memiliki jumlah anggota yang mencapai kurang lebih 40 orang.  
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REGION TIMUR 

PPIT Hangzhou - HISC 

Sejarah Organisasi 

Berawal dari keantusiasan beberapa rekan mahasiswa Indonesia yang menempuh 

pendidikan di kota Hangzhou untuk memiliki suatu wadah pemersatu yang dapat menampung 

segala aspirasi dan kreatifitas serta menumbuhkan pribadi yang mampu bekerjasama dalam 

berorganisasi, maka pada tanggal 6 September 2012 berkumpulah beberapa perwakilan 

mahasiswa dari Zhejiang University, Zhejiang University of Technology dan Zhejiang University of 

Science and Technology. Adapun masalah yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah tidak 

adanya wadah yang dapat menjadi pemersatu mahasiswa Indonesia di Hangzhou, hal itulah yang 

menjadi cikal bakal terbentuknya Hangzhou Indonesia Student Community (HISC). Pada 

pertemuan sore hari itu, setelah tercapai kesepakatan untuk membentuk HISC segeralah 

diadakan pemilihan pengurus, selain itu juga dibahaslah tujuan; visi dan misi; agenda kegiatan; 

dan rancangan organisasi. Maka dengan ini, resmilah terbentuknya Hangzhou Indonesia Student 

Community. 

Diharapkan dengan terbentuknya dapat menjadi wadah berbagai kegiatan yang bersifat 

positif dalam berbagai bidang meliputi pendidikan, sosial budaya dan ekonomi serta menjadi 

jembatan bagi para pelajar untuk menumbuhkan berbgai kraeatifitas, kemandarian dan 

kebersamaan tanpa memandang latar belakang kehidupan. 

 

Proker Andalan 

Pesta Rakyat 

Pesta Rakyat merupakan kelanjutan dari HISC Cup. Untuk HISC Cup lebih difokuskan pada 

berbagai pertandingan olahraga, sedangkan untuk Pesta Rakyat kali ini lebih difokuskan pada 

permainan tradisional Indonesia seperti : lomba bakiak, lomba makan krupuk, tarik tambang, ular 

naga, tak benteng/bentengan, balap karung, dan bola timpuk. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan rasa cinta  mahasiswa Indonesia terhadap permainan-permainan tradisional dan 

budaya Indonesia, sekaligus untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat 

non-Indonesia di Hangzhou. Pesta Rakyat diadakan selama dua hari pada tanggal 10-11 Mei 2014 

di Zhejiang University of Technology. 
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PPIT Hefei 

Sejarah Organisasi 

 

Setelah terbentuknya PPI Tiongkok, bermunculanlah organisasi kepemudaan di beberapa 

kota di Tiongkok yang bersedia dilebur satu dalam wadah PPI Tiongkok. Seiring dengan 

berjalannya waktu, kota-kota di Tiongkok yang sebelumnya memiliki jumlah mahasiswa/pelajar 

Indonesia dalam jumlah yang sangat kecil, bertambah jumlah pelajarnya sehingga adanya 

pembentukan wadah pemersatu dianggap suatu hal yang penting, salah satunya adalah kota 

Hefei , Provinsi Anhui. 

Kota Hefei sebagai ibukota provinsi Anhui, yakni bagian tengah dari provinsi Anhui, sampai 

pada tahun 2014 jumlah pelajar Indonesia telah mencapai 75 orang. Pelajar Indonesia di Hefei 
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yang pertama kali tercatat tidak lebih dari 7 pada tahun 2007. Mereka menempuh pendidikan di 

Anhui University. 

Inisiatif membentuk wadah organisasi berangkat dari jumlah pelajar Indonesia yang 

meningkat dan sebagai tanggungjawab persaudaraan serta pengental kebersamaan antara 

teman-teman sebangsa dalam mengenalkan budaya bangsa Indonesia  ke bangsa lainnya, 

terutama bangsa Tiongkok. 

Awalnya, Mahasiswa/I d Hefei telah membentuk organisasinya sendiri sejak tahun 2011 

dinamakan Ikatan Mahasiswa Hefei Indonesia (IMHI) yang kemudian dibubarkan dan diganti oleh 

PPIT Hefei sejak tahun 2012, setelah mendengar telah terbentuknya wadah resmi PPI Tiongkok di 

Beijing tanggal 28 Oktober 2012 lalu dan banyak cabang telah melakukan pembentukan PPIT 

Cabang, maka mahasiswa/I Hefei mengajukan keinginanan kuat untuk bergabung dan 

membentuk PPI Tiongkok Cabang Hefei. 

Proker Andalan 

Heritage of Indonesia - Food and Culture festival 

 

Waktu  : Minggu, 27 April 2014 

Tempat  : Anhui University New Campus, MingQing square 

Jumlah peserta : +- 500 Orang 

Tujuan diadakan : Mengenalkan budaya Indonesia ke bangsa-bangsa lain. 

 

 

PPIT Nanchang 

Sejarah Organisasi 

Saat ini, Tiongkok telah menjadi salah satu tujuan studi favorit mahasiswa Indonesia. Hal itu 

terlihat dalam data KBRI yang mencatat 13.114 pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah 

menempuh studi di Tiongkok pada juli 2013. Mereka menempuh studi mulai dari tingkat SMA, S1, 

S2 hingga S3. Selain itu, tak sedikit warga negara Indonesia bertandang ke Tiongkok khusus untuk 

belajar bahasa mandarin, dengan periode studi rata-rata antara 6 bulan hingga 2 tahun. 



27 
 

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah menempatkannya dalam posisi semakin penting di 

percaturan dunia. Indonesia sendiri mencatat Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar kedua. Bak 

gayung bersambut, tampaknya Tiongkok juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra 

penting. Hal itu terlihat dalam lawatan presiden Xi Jinping bulan oktober yang menjadikan 

Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang dikunjungi. Kunjungan itu membawa agenda 

untuk peningkatan level kerja sama bilateral dari kemitraan strategis menuju kemitraan strategis 

komprehensif. 

Fakta itu juga disadari oleh para mahasisa Indonesia di Tiongkok. Salah satu respon yang 

ditempuh yaitu dengan membentuk organisasi induk yang mewadahi seluruh mahasiswa 

Indonesia di Tiongkok. Atas dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, akhirnya 

terbentuklah Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok (PPI Tiongkok) pada 28 Oktober 2012, 

yang merekomendasikan pembentukan cabang-cabang organisasi di berbagai kota di Tiongkok. 

Menindaklanjuti rekomendasi itu, mahasiswa Indonesia di Nanchang menggelar Rapat Umum I 

PPI Tiongkok cabang Nanchang pada 25 November 2012, sekaligus menandai terbentuknya PPI 

Tiongkok cabang Nanchang.  

Nanchang sendiri sudah menjadi tempat tujuan studi mahasiswa Indonesia sejak awal 

tahun 2000-an, namun belum ada organisasi yang menaungi para mahasiswa Indonesia. Para 

alumni mahasiswa Indonesia di Nanchang saat ini telah menyebar ke berbagai daerah dan sektor 

di Indonesia. Masing-masing telah aktif menggeluti dunia bisnis, pemerintahan, institusi 

pendidikan, dan sebagai. Dengan adanya PPI Tiongkok cabang Nanchang, maka komunikasi dan 

interaksi antar mahasiswa mau pun antar alumni mahasiswa Indonesia di Nanchang akan lebih 

terjaga dan tertata dengan baik.  

Salah satu alumni mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Nanchang, yaitu 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dahlan Iskan yang menempuh program kursus bahasa 

mandarin selama satu tahun di Jiangxi Normal University, Nanchang. Saat ini, tercatat setiap 

tahunnya kurang lebih 100 mahasiswa Indonesia menempuh studi di kota Nanchang, yang 

terbagi ke tiga kampus besar di level provinsi Jiangxi, yaitu: Jiangxi Normal University, Nanchang 

University dan Jiangxi Agricultural University.  

Mayoritas mahasiswa yang sedang menempuh studi di Nanchang memiliki beberapa 

pertimbangan saat memutuskan pilihan studinya di kota itu. Pertama, Nanchang adalah kota 

dengan iklim yang kondusif untuk belajar, dengan tingkat polusi yang masih relatif rendah. Kedua, 

pertimbangan biaya hidup yang lebih rendah di banding kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai 

dan Guangzhou. Ketiga, program pengajaran bahasa mandarin di Jiangxi Normal University dan 

Nanchang University memiliki peringkat yang relatif baik. Dua kampus itu juga tercatat sebagai 

kampus terbesar dan paling favorit di Provinsi Jiangxi, dan masuk dalam daftar beasiswa 

pemerintah China untuk menampung para mahasiswa dari berbagai dunia. 

 

Proker Andalan 

Indonesian Festival 

Indonesian Festival adalah agenda yang telah disepakati oleh PPI Tiongkok cabang Nanchang 

untuk dijadikan sebagai agenda tetap tahunan. Setiap periode kepengurusan harus 

menyelenggarakan agenda ini, minimal sekali setiap tahun. Agenda ini merupakan ajang 
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kreativitas mahasiswa Indonesia, sekaligus ajang promosi Indonesia di mancanegara. Mahasiswa 

akan menyuguhkan berbagai penampilan, mencakup: atraksi seni-budaya, masakan Indonesia, 

daerah-daerah tujuan wisata, informasi-informasi tentang Indonesia, berikut segenap potensi 

Indonesia. 

Beberapa catatan yang dihimpun PPI Tiongkok cabang Nanchang selama ini, menunjukkan 

bahwa masyarakat China belum begitu mengenal Indonesia. Bahkan, banyak di antara mereka 

yang jauh lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia. Dengan even ini, diharapkan masyarakat 

China akan lebih mengenal Indonesia. Seperti dalam semua aktivitas sebelumnya, PPI Tiongkok 

cabang Nanchang juga akan mendokumentasikan acara ini, dan juga membuat artikel serta siaran 

pers untuk konsumsi media dan masyarakat umum, baik di China mau pun Indonesia.  

PPIT Nanjing 

Sejarah Organisasi 

Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di 

Tiongkok - Nanjing (PERMIT NJ untuk pendeknya) 

didirikan pada bulan Oktober 2008 ketika beberapa 

Eksekutif Indonesia di Nanjing mencetuskan ide ini 

kepada para pelajar Indonesia di restoran Tacos, 

Zhujiang Lu, Nanjing. Dengan suara bulat, 

mahasiswa Indonesia bersedia untuk memikul 

tanggung jawab ini, untuk membuat langkah 

pertama menuju PERMIT Nanjing yang maju dan 

berbudaya. Pada kala itu, perhimpunan ini belum 

memiliki nama, sampai akhirnya Saudara Doddi 

membimbing ketua terpilih saat itu, Saudara Devin 

Cahyawan, untuk mendaftarkan perhimpunan ini 

ke KBRI, melalui PERMIT Beijing. Saat itulah perhimpunan untuk pelajar Indonesia ini 

menyandang nama PERMIT Nanjing di setiap langkah kakinya. Pada tahun 2013 Permit Nanjing 

kemudian berganti nama menjadi PPIT Nanjing.  

Indonesian Culture Program (ICP) merupakan loncatan besar kami yang pertama. 

Keberhasilan dalam menyebar luaskan budaya Indonesia yang kami cintai ini lah yang menjadi 

oasis untuk semangat kami. Namun kami bukan lah pelajar yang cepat puas. Kami tahu 

perjalanan kami masih panjang. Namun kami tetap siap untuk menempuh segala halangan dan 

rintangan yang mungkin akan kami temui, sebab kami memiliki semangat '45!  
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STRUKTUR ORGANISASI PPI TIONGKOK Cabang Nanjing 2014/2015 
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PPIT Ningbo – PERMIT Ningbo 

Sejarah Organisasi 

Ningbo, awalnya bukan termasuk salah satu kota tujuan untuk menuntu ilmu oleh pelajar 

Indonesia. Namun, seiring dengan bertambahnya pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan 

di negeri Tiongkok, Ningbo mulai dikenal dan diminati oleh pelajar Indonesia. Tersebarnya 

pelajar Indonesia di beberapa wilayah termasuk Ningbo, menjadi alasan atas tercetusnya PERMIT 

Ningbo. Selain itu, atas keinginan para pelajar Indonesia di Ningbo untuk memiliki wadah 

organisasi sebagai tempat berkumpulnya para pelajar Indonesia untuk saling membantu dan 

bersilahturami di Ningbo.  

Pada 13 September 2012, para pelajar Indonesia mengusulkan untuk mendirikan organisasi 

pelajar Indonesia di Ningbo. Hingga setelah selesai kongres pertama PPI Tiongkok pada 26 – 29 

Oktober, maka mulailah dilakukan penyusunan pembentukan PERMIT Ningbo.  

Setelah melalu berbagai proses, maka PERMIT Ningbo – PPI Tiongkok Cabang Ningbo resmi 

dibentuk pada tanggal 12 November 2012 di Ningbo University. Ketua pertama PERMIT Ningbo 

pada waktu itu adalah (Alm) Andrew Jaumil yang di mana komitenya berasalkan dari berbagi 

universitas di Ningbo termasuk Ningbo University, Ningbo University of Technology, University of 

Nottingham Ningbo China, dan Wanli University.    

PPIT Shanghai – PERMIT Shanghai 

Sejarah Organisasi 

Permit Shanghai merupakan organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di Shanghai 

yang bersifat terbuka, independen, nirlaba, dan akademis berlandaskan semangat 

kebersamaan, persaudaraan, serta jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia.  

Permit Shanghai didirikan di Shanghai pada tanggal 4 November 2011. Permit Shanghai 

telah melewati 5 masa kepengurusan yang diketuai oleh 5 ketua umum sebagai berikut :  

1. 2011/2012 : Farand Sherwin Anugerah  

2. 2012/2013 : Silvia Winny  

3. 2013/2014 : Elisa Lusiana Naba  

4. 2014/2015 : Adhi Nugroho  

5. 2015/2016 : Lindi Trisno  

Proker Andalan 

Moonfeast  

Moonfeast merupakan acara penyambutan yang diadakan Permit Shanghai periode 

2014/2015 dengan tujuan menyambut kedatangan mahasiswa Indonesia baru di Shanghai. Acara 

ini dimeriahkan dengan penampilan band oleh group band Permit.  
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PPIT Suzhou - SISC 

Sejarah Organisasi 

Suzhou Indonesian Student Community (SISC) adalah sebuah organisasi pelajar Indonesia di 

Suzhou, Jiangsu yang resmi berdiri sejak 25 Oktober 2009 dan pada saat itu terbentuk dari tiga 

universitas, yaitu Soochow University, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, dan Blue Mountain 

University. Bertepatan dengan peringatan hari lahirnya sumpah pemuda 28 Oktober 2012, SISC 

resmi bergabung dan menjadi salah satu pembentuk lahirnya PPI Tiongkok, dan sesuai dengan 

hasil kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok pertama di Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Beijing tersebut maka SISC diberi tambahan nama menjadi SISC-PPI Tiongkok Cab. 

Suzhou.   

Hingga saat ini, angka pelajar Indonesia yang datang ke Suzhou terus bertambah. Sekarang 

terdapat pula pelajar Indonesia di Suzhou Singapore International School, Dulwich College dan 

universitas-universitas lain di Suzhou seperti HKU Space Global College dan Global Institute of 

Science and Technology. Saat ini, jumlah keanggotaan SISC telah mencapai 132 orang.   

Kami ucapkan terima kasih kepada para pencetus yang telah berusaha keras selama empat 

tahun hingga organisasi ini terbentuk, mereka adalah Chandra, Ega Bonar Bastary, Subiyanto, 

Adhimas Hapto Prakoso, serta seluruh pihak yang telah membantu dan tak dapat kami sebutkan 

satu persatu. 
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REGION SELATAN 

 

PPIT Changsha 

Sejarah Organisasi 

Meskipun SK pembentukan PPIT Cabang Changsha telah dikeluarkan pada 9 Juni 2013 

dengan pengangkatan Sdri. Jessica Nondolesmono sebagai Ketua Cabang, kepengurusan PPIT 

Cabang Changsha masih tergolong awam. Proker yang dirancang dan dilaksanakan pun dapat 

dikategorikan minimalis dan sangat sesuai dengan kota Changsha yang masih kurang bergema di 

telinga PPIT Cabang lain. Namun semenjak mengikuti Kongres III di Shanghai yang lalu, 

kepengurusan PPIT Cabang Changsha semakin bersemangat, kreatif, dan kompak dalam 

mengorganisasi kegiatan yang direncanakan. 

 

Proker Andalan 

World Cultural Day 

Kegiatan budaya ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Hunan Normal 

University dan penyelenggaraannya diorganisasi oleh PPIT Cabang Changsha. Pertunjukan dan 

stand Indonesia tak pernah sepi pengunjung!   

 

PPIT Chongqing 

Sejarah Organisasi 

PPIT Chongqing resmi berdiri sejak tanggal 19 September 2013 setelah beberapa pelajar 

Indonesia yang sedang menimba ilmu di Chongqing berkumpul dan sepakat untuk membentuk 

suatu wadah organisasi. Selanjutnya sebagai upaya mewujudkan visi dan misi PPIT Chongqing 

memutuskan untuk bergabung dengan pusat pada Kongres II PPI Tiongkok . 

Awal mula terbentuknya organisasi ini terbatas pada grup-grup kecil intra-kampus yang 

berada di Chongqing Medical University, universitas kedokteran dengan jumlah pelajar Indonesia 

terbesar di Chongqing pada tahun 2010. Kemudian pada akhir tahun 2012 disebut 

Indonesian@CQMU ini memperluas jaringan dengan pelajar Indonesia di universitas lain yang 

juga berada di kawasan Chongqing dan berubah sebutan menjadi Chongqingerz. Seiring dengan 

perkembangan dan tumbuhnya rasa persatuan di antara pelajar Indonesia di Chongqing yang kian 

erat, pada tahun 2013 para anggota memutuskan untuk bergabung dengan PPI Tiongkok. Pada 

waktu itu Alfianto Martin anggota Chongqingerz dan sekaligus bendahara umum PPI Tiongkok 

periode 2012-2013 dan 2013-2014 berperan besar terhadap terbentuknya organisasi yang 

sekarang menjadi kebanggaan pelajar Indonesia di Chongqing. Berkat arahan dan bimbingan 

Alfianto Martin para anggota mengadakan rapat yang kemudian mengantarkan Audrey Marietta 

menjadi ketua cabang pertama, sesuai dengan AD/ART PPI Tiongkok 2012/2013, dengan masa 

jabatan maksimal dua tahun. 
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Tahun ajaran 2013, pendataan dan sensus di kota Chongqing meresmikan 110 

anggotanya yang terdiri dari para pelajar dari lima universitas besar, yaitu : Chongqing University, 

Chongqing Normal University, Chongqing Medical Univesity, Sichuan International Studies 

University, dan Chongqing Technology and Business University. Struktur kepengurusan PPIT 

Chongqing direkrut dari berbagai universitas dengan tujuan memaksimalkan kinerja dan 

pemerataan informasi. 

Meskipun PPIT Chongqing tergolong seumur jagung, selama perjalanannya seluruh 

kegiatan selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, antusias, optimisme, kebersamaan 

dan dengan sepenuh hati dari para anggota. Semangat berbagi, berprestasi, dan bertumbuh ke 

arah yang lebih baik menjadi hal yang diutamakan. Proses pembelajaran dan hasil kegiatan 

adalah motivasi yang dituju. 

Proker Andalan 

Simposium dan Kongres IV PPI Tiongkok 2015 

Pada tanggal 8-10 Mei 2015, PPIT 

Cabang Chongqing bekerjasama 

dengan PPIT Pusat menyelenggarakan 

Simposium dan Kongres IV PPI 

Tiongkok yang bertempat di Hotel 

Guanjun, Shiyoulu, Distrik Shapingba, 

Chongqing. Acara yang mengusung 

tema “Menggagas Kontribusi Positif 

Pelajar Indonesia dalam Membangun 

Hubungan Strategis Komprehensif 

Indonesia-Tiongkok”, ini cukup unik 

dan berbeda jika dibandingkan dengan konges-kongres PPI Tiongkok yang sebelumnya, karena 

dalam kongres kali ini diadakan pula simposium yang bertujuan untuk menambah wawasan 

peserta kongres mengenai hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dan isu-isu hangat yang 

mewarnai hubungan bilateral kedua negara tersebut. Selain itu, para peserta kongres yang 

merupakan perwakilan cabang PPI 

Tiongkok di kota masing-masing pun 

turut mempresentasikan keunggulan 

serta daya tarik kotanya masing-masing. 

Untuk melepas penat setelah diskusi, 

acara dilanjutkan dengan Gala Dinner 

yang juga diselingi games-games 

menarik, seperti Tebak Kata, 

Memasukkan Paku ke Dalam Botol, dll 

dan bertujuan selain sebagai ajang 

refreshing untuk para peserta, tetapi 

juga mempererat hubungan pertemanan antar peserta dan panitia kongres kali ini. Kemudian 

diadakan pula sidang komisi dan pemilihan Ketua Umum PPI Tiongkok sebagai acara puncak. 

Pada periode kepengurusan PPI Tiongkok kali ini, dua orang Chongqingerz (sebutan untuk seluruh 

mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Chongqing) mendapat amanat untuk menjadi 

Ketua Umum PPI Tiongkok dan Sekretaris Internal PPI Tiongkok.  



34 
 

PPIT Guangzhou – FAMIG 

Sejarah Organisasi 

Pada bulan November 2004 dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri 1425H, para 

mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas di Guangzhou berkumpul dan bersilahturahmi di 

kediaman Bapak Hamdani Djafar (Konsul Jendral RI Guangzhou pada saat itu) yang berlokasi di Er 

Sha Dao.    

Seiring dengan bertambahnya mahasiswa Indonesia yang datang ke Guangzhou baik 

untuk belajar bahasa mandarin maupun mengenyam pendidikan S1, maka tercetuslah pemikiran 

untuk menjalin tali persatuan dan persahabatan antar sesama mahasiswa Indonesia dari berbagai 

universitas.   

Berawal dari sinilah organisasi FAMIG (Federasi Antar Mahasiswa Indonesia Guangzhou) 

dibentuk, dengan fungsi utama sebagai: wadah aspirasi, media, dan juga jembatan penghubung , 

yang pada saat itu dipelopori oleh rekan-rekan mahasiswa seperti Bram, Sarah Andaria, Ay Yunita, 

Fifi Liliana, Cipta Sampoerna, Julfit, Hatta dkk.    

Akhirnya setelah melalui beberapa kali pertemuan antar wakil mahasiswa dari berbagai 

universitas, pada tanggal 28 November 2004 FAMIG berdiri dan diresmikan langsung oleh Bapak 

Hamdani (konsul Jenderal RI), bapak konsul Sitorus serta bapak konsul Suwito, sehingga 28 

November ditetapkan sebagai hari ulang tahun FAMIG. 

 

 

PPIT Guilin - HIMIGNU 

Sejarah Organisasi 

Himignu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia Guangxi Normal 

University, merupakan wadah bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di kota Guilin. Mengapa 

Guangxi Normal University? Karena di Guangxi Normal University inilah merupakan pusat 

kegiatan acara dari seluruh rangkaian kegiatan Himignu ini. Anggota dari Himignu tidak hanya 

berasal dari Guangxi Normal University, namun juga berasal dari Guilin Medical University, Guilin 

Ligong University, dan Guilin Institute Tourism. 

Organisasi yang berdiri pada 19 April 2009 ini terus berupaya untuk berinteraksi tidak hanya 

dengan mahasiswa/i Indonesia saja, namun juga dengan mahasiswa/i asing dari negara-negara 

lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya program kerja yang telah dilaksanakan, seperti Malam 

Kebudayaan Indonesia, Bakti Sosial, Pelatihan Bahasa Indonesia, Seminar Motivasi dan Kuliah 

Terbuka, diskusi Kegiatan Sosial Indonesia-Tiongkok, Winter dan Summer camp, serta masih 

banyak lagi acara lainnya. 

Himignu juga merupakan salah satu founding father dari deklarasi pendirian PPI Tiongkok 

pada tanggal 28 Oktober 2012 di Beijing. Tiap tahunnya, para pengurus bekerja keras, 

membangun satu nama, untuk selalu membuat terobosan-terobosan program kerja yang unik, 

bekerja sama dengan berbagai pihak, demi satu tekad, mengenalkan dan mengharumkan nama 
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Indonesia di mata masyarakat internasional. 

Proker Andalan 

Malam Kebudayaan Indonesia (MKI) 

 

Malam Kebudayaan Indonesia (MKI) adalah salah satu dari sekian program kerja 

HIMIGNU-PPIT Guilin yang diselenggarakan setiap tahun. Acara MKI ini telah diselenggarakan 

selama 5 tahun berturut-turut. MKI sendiri dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

memperkenalkan keragaman budaya Indonesia kepada masyarakat Internasional terutama di 

kota Guilin dan Tiongkok keseluruhan tentunya serta dalam rangka turut serta melestarikan 

kekayaan budaya Indonesia. Dengan berbagai dukungan dari banyak pihak, MKI selalu sukses 

menuai sambutan yang meriah dan antusias dari berbagai apresiator dari berbagai daerah.  

MKI Ke-VI tahun ini diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2015. Tema yg diusung kali ini 

adalah kebudayaan Jakarta dgn tema "The Beauty of Jakarta" dgn acara puncak Drama Musikal 

Galih dan Ratna yg merupakan perpaduan antara drama, perkusi, tarian tradisional serta  

kontemporer. 
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PPIT Haikou 

PPIT Haikou saat ini sedang dalam masa vakum. 

 

PPIT Hongkong 

Sejarah Organisasi 

Asal mula berdirinya Persatuan Pelajar Indonesia di Hong Kong atau PPI Hong Kong diawali 

oleh tiga mahasiswa Indonesia yaitu Sdri. Geneva Damayanti, Sdr. Julius Simkoputera, dan Sdr. 

Felix Leonard Liauw yang berbincang di sebuah tempat dimsum di Tsim Sha Tsui. Saat itu, 

tercetuslah ide untuk membuat sebuah “wadah” untuk saling berbagi dan belajar bagi semua 

mahasiswa Indonesia di Hong Kong. Mereka membedah ide tersebut lebih lanjut bersama 

beberapa mahasiswa lainnya yang selanjutnya menjadi generasi pertama pengurus PPI Hong 

Kong. PPI Hong Kong diresmikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong pada 

tanggal 27 April 2012.  

 

PPI Hong Kong merupakan organisasi mahasiswa Indonesia yang memiliki anggota dari 

berbagai universitas Hong Kong seperti Chinese University of Hong Kong (CUHK), City University 

of Hong Kong (CityU), University of Hong Kong (HKU), Hong Kong University of Science and 

Technology (HKUST), Hong Kong Polytechnic University (PolyU), dan lain lain. PPI Hong Kong 

merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa Indonesia di Hong Kong untuk bertukar pikiran dalam 

bidang akademik, sosial, dan budaya secara kekeluargaan. 

 

Pada tanggal 5 Maret 2015, PPI Hong Kong menyatakan kesediaannya untuk bergabung 

kedalam keluarga besar PPI Tiongkok sehingga untuk kemudian dapat dipanggil sebagai PPIT 

Hong Kong - PPI Tiongkok Cabang Hong Kong. Peresmiannya yang bertempat di Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong ditindak lanjuti dengan penyerahan Surat Keputusan Ketua 

Umum PPI Tiongkok 2014-2015 nomor 047/SKK/PPIT/III/2015 perihal penetapan pengurus PPI 

Tiongkok cabang Hong Kong 2014-2015. 
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Pengurus PPI Hong Kong - PPI Tiongkok Cabang Hong Kong tahun 2015-2016 

 

PPIT Liuzhou 

Sejarah Organisasi 

Seiring berjalannya waktu Bahasa Mandarin semakin penting, faktanya banyak 

perusahaan di Indonesia membutuhkan pekerja yang bisa berbahasa Mandarin. Sebagai salah 

satu kota di Tiongkok yang menjadi tujuan edukasi, kota Liuzhou dipilih oleh orang Indonesia 

untuk menempuh pendidikan, jumlah orang Indonesia yang menempuh pendidikan di Liuzhou 

terus bertambah. Ada 3 intitusi pendidikan yang menerima pelajar asing mereka adalah Liuzhou 

City Vocational College, Guangxi Sains Technology University, dan One Vocational College. 

Diantara mereka LCVC adalah Universitas yang memiliki jumlah pelajar Indonesia paling banyak.  

Banyak organisasi serupa di seluruh penjuru Tiongkok, organisasi ini  dibawa 

pengawasan dan diresmikan serta didukung KBRI di Beijing. PPI Tiongkok merupakan organisasi 

perhimpunan mahasiswa terbesar di Tiongkok, banyak aktifitas yang sudah diselenggarakan baik 

internal maupun eksternal.  

Sebagai cabang baru, PPIT Liuzhou termotivasi untuk bisa mendirikan sesuatu yang besar 

dan sesuatu yang berguna untuk pelajar Indonesia dan masyarakat di Liuzhou. Contohnya banyak 

kompetisi, seperti kompetisi bahasa, kompetisi olahraga, kompetisi fotografi, kompetisi design, 

dan lain-lain. Pelajar Indonesia yang mengambil bagian dalam kompetisi tersebut mewakili kota 

mereka masing-masing dan sekolahnya. Lalu aktivitas tersebut di dokumentasi dan di 

publikasikan, itu semua menjadikan sesuatu yang resmi dan disadari oleh banyak orang. 

PPIT Liuzhou ada untuk menjadi sarana bagi murid Indonesia yang tinggal di Liuzhou 

untuk mendukung mereka menyusun waktu, untuk menghasilkan sesuatu yang produktif dan 

berarti. Diwaktu yang sama, mempromosikan Indonesia menjadi sesuatu yang berguna bagi 
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masyarakat Liuzhou. 

Proker Andalan 

Perayaan Natal 

Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk merayakan hari Natal. Walaupun Natal dirayakan 

oleh umat kristiani, tapi PPIT Liuzhou memutuskan untuk menyelenggaran acara ini bagi semua 

murid tidak peduli agama apa yang dianut, karena inti dari acara ini adalah untuk kebersamaan.  

Kurang lebih sekitar 20 

orang mengikuti acara ini. Banyak 

mini games yang dimainkan oleh 

para murid. Lalu acara dilanjutkan 

dengan tukar kado. Acara puncak 

adalah menerbangkan lampion 

yang sudah kita tulis dengan 

harapan – harapan dari para 

anggota dan berharap apa yang 

sudah ditulis dilampion dapat 

terwujud. 

 

 

PPIT Nanning 

Sejarah Organisasi 

PPI Tiongkok cabang Nanning dibentuk pada tanggal 6 Mei 2014. Awal terbentuknya PPI 

Tiongkok cabang Nanning adalah karena adanya inisiatif dari beberapa mahasiswa Indonesia yang 

menempuh pendidikannya di Nanning yang ingin mengumpulkan dan mempersatukan para 

mahasiswa Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya untuk menempuh studi di  

Nanning. Awalnya, organisasi kemahasiswaan Indonesia di Nanning hanya berada di satu 

universitas kedokteran, yaitu Guangxi Medical University dengan nama Ikatan Mahasiswa 

Kedokteran Indonesia (IMKI), dimana Guangxi Medical University memiliki jumlah mahasiswa 

Indonesia yang paling banyak dibandingkan dengan universitas lainnya . Seiring berkembangnya 

kota Nanning dan juga berkembangnya kampus-kampus di sekitarnya, kini pelajar Indonesia telah 

tersebar di 6 universitas, antara lain Guangxi Medical University, Guangxi University, Guangxi 

University for Nationalities, Guangxi Teachers Education University, Guangxi Chinese Medicine 

University, dan Sekolah Huaqiao. Maka untuk menjaring dan mempererat hubungan antar pelajar 

Indonesia yang berada di Nanning, pada tanggal 6 Mei 2014 dibentuklah Perhimpunan Pelajar 

Indonesia Tiongkok Cabang Nanning dengan ketua terpilih pertama yaitu Sakinah Hasni. 

 Kini PPIT Nanning telah memasuki tahun kedua. Meskipun masih tergolong pemula dan 

kurangnya antusiasme pelajar Indonesia di Nanning,namun beberapa kegiatan telah berhasil 

diselenggarakan. Semoga PPIT Nanning dari tahun ke tahun semakin kreatif,semangat,dan 

kompak dalam menjalankan roda organisasi. 
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PPIT Wuhan 

PPIT Xiamen 

 

 

 

 

 

 

Proker Andalan 

Malam Kebudayaan Indonesia(MKI) 

 Malam Kebudayaan Indonesia(MKI) adalah acara terbesar yang diselenggarakan oleh PPIT 

Nanning. Ini adalah pertama kalinya PPIT Nanning menyelenggarakan MKI, yang diadakan pada 

tanggal 14 Mei 2015, dengan judul “SWARNADWIPA” swarna yang berarti emas dan dwipa yang 

berarti pulau. Pulau-pulau yang banyak 

emasnya/makmur. Disini diartikan 

sebagai Negara yang makmur,makmur 

akan budayanya. 

 Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh 

keinginan untuk memperkenalkan 

keragaman budaya Indonesia kepada 

dunia,khususnya kota Nanning. 

Walaupun menghadapi banyak 

hambatan dan waktu persiapan yang 

relatif singkat,namun berkat dukungan dari berbagai pihak acara MKI ini sukses diselenggarakan 

dan mendapat sambutan yang meriah. 
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PPIT Wuhan 

Sejarah Organisasi 

 

Dilatarbelakangi oleh keinginan pelajar/mahasiswa yang tinggal dan studi di Wuhan, 

ibukota Provinsi Hubei. Untuk membentuk suatu wadah komunikasi dan wadah untuk 

menyatukan persepsidan tenaga di dalam rangka melestarikan budaya dan jati diri bangsa 

maka pada bulan Febuari 2012 bertempat di Teddy’s café disepakatilah terbentuknya suatu 

organisasi yang bernama Persatuan Pelajar Indonesia Wuhan. 

Sebelum dibentuknya PPIT Cabang Wuhan, setiap kegiatan yang diadakan oleh 

masing-masing perkumpulan mahasiswa di beberapa kampus di Wuhan (Central China 

Normal University, Wuhan University, Central China Agricultural University, Huazhong 

Agricultural University, Wuhan University of Technology, Central China Sains and Technology 

University dan Hubei University) kurang terlihat antusiasme peserta karena faktor tenaga 

yang terbatas dan persiapan yang hanya didukung sedikit orang, sehingga kegiatan-kegiatan 

tersebut kalah pamor dengan kegiatan perkumpulan mahasiswa dari negara lain, khususnya 

perkumpulan mahasiswa Malaysia di Wuhan yang mana di setiap kegiatannya sering 

mengundang mahasiswa Indonesia untuk meramaikan acaranya. Sangat disayangkan, 

beberapa budaya yang ditampilkan oleh perkumpulan mahasiswa Malaysia sering 

menampilkan budaya-budaya Indonesia (batik, lagu-lagu daerah, dan lainnya). 

Berawal dari diskusi ringan antara mahasiswa Central China Normal University dan 

kampus lainnya di Wuhan pada akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2012, didukung dengan 

mahasiswa Indonesia asal Palembang (yang sedang melaksanakan studi post-doctoral di 

California dan sedang ditugaskan mengajar mata kuliah Fisika di kampus Central China 

Normal University), beliau mengusulkan untuk dibentuk suatu wadah yang bertujuan untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia dan mengkrabkan rasa kekeluargaan antar 

mahasiswa Indonesia di Wuhan yang sangat plural, maka atas saran dan masukan beliau 
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(yang telah berpengalaman menahkodai Persatuan Pelajar Indonesia di Amerika Serikat) 

maka disepakati untuk dibentuk PPIT Cabang Wuhan. 

PPIT Cabang Wuhan diharapkan selain sebagai wadah untuk selalu memupuk persatuan 

dan kesatuan WNI yang belajar di Wuhan, juga sebagai wadah untuk menjembatani 

komunikasi antara warga Wuhan dan pelajar asli RRT dengan pelajar Indonesia, sehingga 

terjalin tri-kerukunan, kerukunan antar pelajar Indonesia di Wuhan, kerukunan antara pelajar 

Indonesia dan WNI non-pelajar yang ada di Wuhan dan kerukunan antara pelajar Indonesia 

dengan pelajar dan warga asli RRC. 

Proker Andalan 

Jeumpa Indonesia 

Latar belakang terbentuknya program kerja “Jeumpa Indonesia” adalah kebutuhan akan  

promosi seni dan budaya Indonesia supaya dikenal oleh masyarakat dari berbagai penjuru 

dunia, khususnya yang berada di Wuhan. “Jeumpa Indonesia” merupakan sub-organisasi 

PPIT Cabang Wuhan yang dikelola oleh divisi Seni dan Olahraga. Sub-organisasi ini 

memfasilitasi anggota PPIT Cabang Wuhan yang memiliki minat terhadap seni dan budaya 

Indonesia. “Jeumpa Indonesia diharapkan dapat mempromosikan seni-budaya Indonesia di 

Tiongkok, khususnya Wuhan. Saat ini, anggota yang tergabung dalam “Jeumpa Indonesia” 

sejumlah 23 orang yang secara intensif melakukan persiapan dan latihan Tari Saman untuk 

persiapan penampilan apabila ada undangan mengikuti festival kebudayaan antar negara.  
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PPIT Xiamen – PERMIC Xiamen 

Sejarah Organisasi 

Bagi teman-teman yang baru saja studi di kota Amoy ini, mungkin masih belum begitu 

mengenal PERMIC-Xiamen. PERMIC Xiamen merupakan singkatan dari Persatuan Mahasiswa 

Indonesia China-Xiamen 

 PERMIC Xiamen terbentuk pada tanggal 1 Juli 2007 yang diprakarsai oleh 9 orang mahasiswa 

Indonesia yang ada di Xiamen, dan merupakan organisasi mahasiswa Indonesia tertua yang ada 

di Tiongkok.  

 Sebagai organisasi mahasiswa Indonesia tertua yang ada di Tiongkok, Permic-Xiamen juga 

merupakan salah satu bagian dari PPI Tiongkok yang terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 

2013, Perhimpunan Pelajar Muda Indonesia(PPMI) yang ada di Huaqiao University secara resmi 

menjadi ranting dari Permic Xiamen dan berubah nama menjadi PPIT-Huaqiao University. 

Sejak terbentuk pertama kalinya pada tahun 2007 hingga saat ini, PERMIC-Xiamen telah 

mengadakan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia di Xiamen, salah 

satunya yaitu bekerja sama dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia-Guangzhou untuk 

memberikan pelayanan kekonsuleran dan imigrasi serta kepabeanan Indonesia, pemilu, perayaan 

HUT RI, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Selain itu, kegiatan untuk memperkenalkan 

kebudayaan Indonesia juga pernah diadakan oleh PERMIC-Xiamen. Dan satu lagi yang tidak kalah 

seru, dan selalu menjadi yang paling seru tiap tahunnya adalah acara “Welcoming Party”, yang 

selalu dikemas menarik oleh para pengurus dan panitia untuk mempertemukan seluruh 

mahasiswa Indonesia yang belajar disini. 
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Hubungi Kami 

 

Email    : cs@ppitiongkok.org ; ppitiongkok@hotmail.com  

Website    : www.ppitiongkok.org 

Wechat Official Account : ppitiongkok 

Instagram   : @ppitiongkok 

Facebook    : PPI Tiongkok 
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