
HASIL RENCANA AKSI (ACTION PLAN) 

SIMPOSIUM INTERNASIONAL (SI)  

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA (PPI DUNIA) 

KAIRO, 24-28 JULI 2016 

A. Komisi Agama

No Isu Deskripsi Parameter 
Keberhasilan

Metode Waktu 
Pelaksanaan

1 Meningkatnya radikalisme 

dan ekstremisme di 

Indonesia

Isu radikalisme dan 

ekstremisme di 

Indonesia semakin 

marak dan membuat 

pemikiran-pemikiran 

yang melenceng dari 

ajaran agama yang 

dianut masyarakat 

Indonesia. Hal ini 

menyebabkan tingkat 

terorisme meningkat 

dan banyaknya aksi 

kekerasan yang 

mengatas namakan 

agama.

- Pembentukan tim 

kajian dua minggu 

pasca simposium 

(pertengahan 

Agustus 2016)

- Progress Report 2 

bulan setelah 

dibentuk tim kajian

- Selesai dalam 6 

bulan 

Pembentukan tim 

kajian (dari sidang 

komisi)

- Diskusi online

Hasil laporan : 6 

bulan

PJ: HPMI Yordania

Khoruddin Adhita

Pengawas : PPI 

Italia

Agie

2 Maraknya pelecehan 

agama

Meningkatnya kasus 

pelecehan agama 

antar umat beragama 

di Indonesia yang 

berdampak pada 

pengikisan rasa 

persatuan rakyat 

Indonesia dan hal ini 

bertentangan dengan 

asas Pancasila dan UU

Menghasilkan karya 

(tulisan, foto, video, dll) 

tentang radikalisme dan 

pelecehan agama 

minimal dua pekan 

sekali. 

-Pembentukan tim 

media kerohanian 

di PPI Dunia untuk 

membentuk buku/

video tentang isu-

isu agama dan 

dikemas dengan 

cara yang menarik 

dan mudah 

dipahami. Deadline: 

dua minggu pasca 

simposium 

PJ : PPMI Pakistan

(Firos) & Adi (BEM-

SI/ Sriwijaya)

Pengawas: PPI 

Yaman (Taufik)



B. Komisi Pendidikan

No Isu Deskripsi Parameter 
Keberhasilan

Metode Waktu 
Pelaksanaan

1 Kesejahteraan guru dan 
pendidikan daerah 
terpencil 

Terdapat isu 
mengenai 

kesahjateraan guru 
yang 

memprihatinkan. 
Selain itu standart 

pendidikan yang 
kurang merata 

merupakan isu yang 
harus diperhatikan

a) Berhasil 
menghimpun dana 
dan dapat 
digunakan untuk 
melaksanakan 
Gerakan 
pembangunan 100 
sekolah dasar

b) Berhasil 
mengadakan 
kegiatan tersebut 
pada hari guru 
nasional dan 
mendapatkan 
publikasi dari 
media nasional.

c) Gerakan 
pembangunan 
100 sekolah 
dasar

• Kerjasama 
dengan Ikatan 
Arsitek 
Indonesia

• PIC. PPI Italia, 
Intan 

d) Pengumpulan 
koin

• penggalangan 
dana untuk 
kenaikan gaji 
guru di 
Indonesia

• PIC: PPI 
Mesir,  
Rahmah

1 tahun

1 bulan

2 Media dan Sistem 
informasi

Sedikitnya informasi 
yang diterima oleh 

siswa SMA dan 
universitas di 

sekolah di wilayah 
marginal.

Terlaksananya kelas 
inspirasi minimal di 2 

kota di Indonesia.

Kelas inspirasi
• online (video, 

web, atau 
aplikasi) 

• offline 
( datang 
langsung ke 
SMA, 
universitas, 
dan 
masyarakat 
umum di 
daerah 
tertinggal)

PIC: PPI 
Belanda, Hatta 
BEM Telkom 
Gaza.

1 tahun



C. Komisi Politik

No Isu Deskripsi Parameter 
Keberhasilan

Metode Waktu 
Pelaksanaan

1 Gerakan Separatis Papua 
Barat

• Tim kajian Papua 
PPI Dunia 
dilanjutkan dan 
menyelesaikan 
tugasnya sesuai 
dengan yang sudah 
direncanakan.  

• Tercipta opini 
alternative di dunia 
internasional tentang 
harapan kondisi 
papua 
sesungguhnya 
(masih dalam NKRI)

• Gerakan ini 
dilakukan oleh 50%
+1 dari anggota PPI 
Dunia. 

• Memperkuat tim 
kajian papua 
PPI Dunia

• Mengirimkan 
tulisan hasil 
kajian mengenai 
papua ke setiap 
media di negara 
masing-masing 
PPI Negara

Tri Wulan

2 Munculnya gerakan anti 
demokrasi di berbagai 
negara di dunia (terutama 
timur tengah)

Permasalaan yang 
terjadi di timur tengah, 
banyaknya gerakan 
anti demokrasi seperti 
terjadinya banyak 
kudeta hasil pemilihan 
umum yang 
demokratis. Indonesia 
sebagai salah satu 
negara demokrasi 
terbesar di dunia, 
berkewajiban 
mempromosikan nilai 
demokrasi yang sudah 
dilaksanakan di 
Indonesia ke negara-
negara tersebut. 

Terlaksananya kegiatan 
lintas budaya antara 
pelajar Indonesia di 
negara bersangkutan 
yang bertemakan 
demokrasi. 

Setiap PPI Negara 
timur tengah dan 
afrika mengadakan 
kegiatan lintas 
budaya dengan 
bertemakan 
demokrasi di 
Indonesia minimal 
sekali dalam 
periode 
kepengurusannya. 
Untuk konten 
pembahasan, 
dikoordinasikan 
oleh kordinator 
kawasan timur 
tengah dan dalam 
pengawasan dewan 
presidium PPI 
Dunia. 

Satu periode 
kepengurusan tiap 
PPI Negara timur 
tengah



D. Komisi Ekonomi 

No Isu Deskripsi Parameter 
Keberhasilan

Metode Waktu 
Pelaksanaan

1 Peningkatan 
perekonomian 
Masyarakat Indonesia 
di level grass root

M e m p e r k u a t d a n 
memperluas sistem 
informasi perdagangan 
d a r i p e t a n i k e 
konsumen

• Memiliki 1 Lokasi 
y a n g d i t e t a p k a n 
sebagai desa binaan 

• Menetapkan actor 
berdasarkan daerah 
desa binaan (petani 
atau nelayan)

• Menetapkan satu 
a p l i k a s i y a n g 
d igunakan un tuk 
para petani di desa 
binaan. 

• M e n d a p a t k a n  
stakeholders yang 
terdiri dari:  

• Kelompok tani
• Perangkat desa
• Pelaku usaha terkait 

kegiatan pertanian
• U l a m a / p e m u k a 

agama
• Alumni PPI Dunia

• Mendapatkan media 
partner yang secara 
regular dapat 
menginformasikan 
seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan

- Memilih desa 
binaan dengan 
kerjasama 
LPPM IPB, UIN 
Jakarta, UIN 
Palembang, 
UNPAD, UGM

- Pembentukan 
tim ad hoc yang 
berisi PJ untuk 
parameter 
keberhasilan

- Summer 
vacation 
collaborationm 
between PPI 
and BEM by 
contributing in 
BINA Desa 
program 

- Platfrom 
Including 
program and 
meeting: 
Agustus-
November 2016

- Konsolidasi 
dengan aktor: 
Desember 2016-
Februari 2017

- Kajian: 
September-
November 2016

- Aksi: Maret 
2017-Agustus 
2017

- Evaluasi: 
September 2017


