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Kata Pengantar  

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan  

karunia-Nya sehingga Majelis Musyawarah PPI-Hsinchu (MAMUS PPI-Hsinchu) dapat 

menjalankan amanat dengan baik. Kami berterima kasih kepada seluruh pengurus Majelis 

Musyawarah   dan Pengurus PPI-Hsinchu dan orang-orang yang  telah berjasa untuk keutuhan 

dan memajukan organisasi.  

Sebagai salah satu tugas pokok dari MAMUS PPI-Hsinchu yaitu mengawasi berjalannya 

kepengurusan dan program kerja PPI Hsinchu, maka perlu adanya penilaian tengah tahun PPI 

Hsinchu sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dan  tanggung jawab dari pengelola di tengah 

periode dalam menjalankan program programnya dalam setengah tahun secara rutin. Penilaian 

kinerja ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021 di NCTU, Hsinchu. Melalui evaluasi 

terhadap laporan program kerja masing-masing divisi PPI Hsinchu ini di harapkan dapat  

memberikan masukan dan motivasi untuk pengelolaan PPI Hsinchu dalam mengembangkan  

kegiatan-kegiatan dan berperan lebih baik kedepannya dalam mewujudkan visi misi orgnisasi.   

Di akhir kata, Kami sampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya  kepada 

semua warga Hsinchu yang telah berperan dalam memberikan evalusi terhadap  kegiatan PPI 

Hsinchu dan terima kasih kepada PPI Hsinchu yang telah menjalakan kegiatannya dengan 

baik. Kami  mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan 

maupun  penulisan laporan pertanggung jawaban ini. semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberkati  seluruh pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.  

    
 
 

      Hsinchu, 7 Februari 2021  
      Ketua MAMUS PPI Hsinchu 2020/2021 

 

 

                    

 

   M. Farhan Tandia
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Kata Pengantar  

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, 

dan  karunia-Nya sehingga PPI-Hsinchu dapat menjalankan amanat hingga tengah 

tahun periode. Kami berterima kasih kepada seluruh pengurus PPI-Hsinchu dan 

orang-orang yang  telah berjasa untuk keutuhan dan memajukan organisasi.  

Pelaporan pertanggungjawaban ini di gunakan sebagai wujud pelaksanaan 
kewajiban dan  tanggung jawab dari pengelola PPI Hsinchu di tengah periode dalam 

menjalankan program programnya dalam setengah tahun secara rutin. Melalui 

pelaporan ini di harapkan dapat  memberikan gambaran perjalanan pengelolaan PPI 

Hsinchu dalam mengembangkan  kegiatan-kegiatan serta sebagai bahan evaluasi 

dalam membuat kegiatan di setengah waktu  kepengurusan nantinya.  

Laporan Pertanggung Jawaban tengah tahun ini adalah laporan tertulis pertanggung  

jawaban dari empat Divisi, yakni Akademik dan karir; Organisasi dan Informasi  

Keanggotaan; Hubungan Masyarakat dan Sosial, Budaya dan Pariwisata.  

Di akhir kata, Kami sampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya  
kepada semua pihak yang telah berperan dalam segala bentuk kegiatan PPI Hsinchu, 

kami  mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan 

maupun  penulisan laporan pertanggung jawaban ini. semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberkati  seluruh pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.  

    Hsinchu, 5 Februari 2021  

Angger Baskoro  

      Koordinator PPI-Hsinchu 2020/2021 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
SUSUNAN PENGURUS  

PPI-HSINCHU PERIODE 2020/2021 

 

 
 
 



 
 

PELAKSANAAN, KENDALA, PROGRAM KERJA  

A. DIVISI AKADEMIK DAN KARIR  

1) Informasi Mahasiswa (InfoMa) 

Latar   

Belakang 

Database Google Drive mata kuliah universitas di bawah  

naungan PPI-Hsinchu yang mencakup silabus, slide 

kuliah,  ebook, tugas, soal ujian, jawaban 

Tema   

Kegiatan 

- 

Tujuan   

Kegiatan 

Saling memberikan informasi terbaru   

Cepat lulus mahasiswa Indonesia  

Waktu  Selama kepengurusan PPI-Hsinchu periode 2020/2021 

Tempat  http://bit.do/infoma_ppihsinchu 

Susunan   

Panitia 
➔ Yehezkiel Yahya 

Realisasi   

kegiatan 

(sudah & masih berjalan) 

Kendala  - 

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 

 



 
 

Dokumentasi 

 

 

 

2) Webinar Series 

Latar   

Belakang 

Webinar via zoom meeting durasi 1-1,5 jam per series 

dengan minimal menghadirkan 1 pembicara 

Tema   

Kegiatan 

1. Tips Writing a Successful Research Proposal and 

Publication 2. Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan Bagi 

Generasi Milenial 

Tujuan   

Kegiatan 

Saling memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anggota 
PPI  Hsinchu dan seluruh pelajar serta masyarakat 

Waktu 1. Seri 1 – 31 Oktober 2020  

2. Seri 2 – 28 November 2020 

Tempat 1. http://bit.do/youtube_ppih_seri1  
2. http://bit.do/youtube_ppih_seri2 



 
 

Susunan   

Panitia 
➔ Dawi Karomati Baroroh 

Realisasi   

kegiatan 

sudah berjalan 

Kendala  Perlu banyak media partner agar banyak peserta  

Laporan   

Keuangan 

Tidak ada alokasi dana, justru diberi dana  

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3) Kita Bersama  

Latar   

Belakang 

Memberikan dukungan (berupa foto wisuda dan 

kenang kenangan) kepada para wisudawan/wati  

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

Saling memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anggota 
PPI  Hsinchu dan seluruh pelajar serta masyarakat  

Waktu Menyesuaikan acara wisuda di kampus tersebut   
(sekitar Maret – Mei 2021) 

Tempat Kampus NTHU-NCTU 

Susunan   

Panitia 
➔ Yehezkiel Yahya 

Realisasi   

kegiatan 

Menyesuaikan 

Kendala  

Laporan   

Keuangan 

Tidak ada alokasi dana 



 
 

Dokumentasi  

 

 

4) Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hsinchu  
 

Latar   

Belakang 

Memberikan pelatihan ke PMI berupa Bahasa Inggris/ 

MS.  Office dll 

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

Sebagai bentuk pengabdian masyarakat  

Waktu sekitar 20 Februari 2021 

Tempat  Sedang Mencari lokasi, perkiraan Warung Indonesia/ PMI 
Center  Hsinchu 

Susunan   

Panitia 
➔ Muhammad Tamyiz 

Realisasi   

kegiatan 

Sedang proses  



 
 

Kendala  

Laporan   

Keuangan 

 

Dokumentasi  

 

 

 
B. DIVISI ORGANISASI DAN INFORMASI KEANGGOTAAN   

Ketua Divisi : Afrin Eka P  

Staf Ahli : Faruq Abdullah  

                   Andersen Wibisono  

1) Pre-Departure Online 

Latar   

Belakang 

Mengadakan pertemuan online via Google Meet 

untuk  membantu persiapan mahasiswa baru di 

Hsinchu 

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

I. Memberikan informasi terbaru melalui pertemuan 

tersebut II. Persiapan-persiapan terutama pada masa 

pandemic  



 
 

Waktu  30 Agustus 2020 

Tempat  Google meet 

Susunan   

Panitia 
➔ Dawi K.B. (host)  

➔ Mas Halim (NTHU) Narasumber  

Realisasi   

kegiatan 

1. Dua kali pelaksanaan   

2. Meyakinkan teman-teman yang ingin / tidak jadi berangkat 

Kendala  - 

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 

Dokumentasi  

 

 



 
 

2) Indonesian Gathering Day (IGD)  

Latar   

Belakang 

Melakukan acara penyambutan kepada mahasiswa baru 

Fall 2020 

Tema   

Kegiatan 

Meatball party 

Tujuan   

Kegiatan 

∙Memberikan informasi terbaru melalui pertemuan tersebut 

∙ Persiapan-persiapan terutama pada masa pandemic  

Waktu  22 November 2020 

Tempat  NTHU BBQ Area 

Susunan   

Panitia 
➔ Restu N. (Kapel) 

Realisasi   

kegiatan 

Berjalan aman dan nyaman 

Kendala  Sedikit Kesulitan cari mencari tempat karena covid  

ternyata NTHU memberikan kemudahan peminjaman tempat 

 

 

 



 
 

Laporan   

Keuangan 

Peserta iuran 100 NTD  

Menghabiskan total dana 7500 NTD  

• Daging (ayam(1.5kg); Sapi (4.5kg)) 2500  

• Alat masak, hadiah indomie, dan bumbu 3500 

NTD • Bakso Formosa 2570 NTD, dpt Voucher 1000 

NTD 

Dokumentasi 

 

 

 

3) Update Database Anggota dan Alumni (DAA)  

Latar   

Belakang 

Melakukan pembaharuan database anggota dan alumni PPIHsinchu 

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

Menyimpan data informasi terbaru mahasiswa baru  

Waktu  Selama kepengurusan PPI-Hsinchu periode 2020/2021 



 
 

Tempat  .xcl 

Susunan   

Panitia 
➔ Afrin E. 

Realisasi   

kegiatan 

Sedang terus berjalan Selama kepengurusan PPI-
Hsinchu  periode 2020/2021  

https://forms.gle/LJgZkUFw8XdC6F5HA 

Kendala  Menghubungi Alumni-alumni 

Laporan   

Keuangan 

• Tidak ada anggaran 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4) Penjaringan Presidium 

Latar   

Belakang 

Melakukan penjaringan perwakilan tiap universitas di 

bawah naungan PPI-Hsinchu sebagai simpul koordinasi 

organisasi 

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

Menyampaikan informasi-informasi ke seluruh kampus 
naungan  PPI Hsinchu  

Waktu  Selama kepengurusan PPI-Hsinchu periode 2020/2021 dab 
terpilihnya  Presidium  

Tempat  .xcl 

Susunan   

Panitia 
➔ Afrin E. & Faruq Abdullah 

Realisasi   

kegiatan 

Sedang terus berjalan Selama kepengurusan PPI-
Hsinchu  periode 2020/2021 

Kendala  Kampus   
Yu Da University & China University of Technology  

Belum terdeteksi 

Laporan   

Keuangan 

• Tidak ada anggaran 



 
 

Dokumentasi 

 

 

 

C. Divisi Hubungan Masyarakat   

Ketua Divisi : Christian Nathaniel Purwanto   

Staf Ahli : Josephine Felicia  

Vicky Darika Djunawan   

Rizky Maulana  

1) Melakukan pembaharuan pada website PPI Hsinchu 

Latar   

Belakang 

Informasi di website perlu diperbaharui sesuai kebutuhan  

anggota pada periode 2020-2021. 

Tema   

Kegiatan 

Pembaharuan website. 

Tujuan   

Kegiatan 

III. Memberikan informasi terbaru melalui website  

IV. Memperbaiki layout yang kurang rapi 



 
 

Waktu  Agustus 2020 ~ Juni 2021 

Tempat  Website www.ppihsinchu.org 

Susunan   

Panitia 
➔ Christian Nathaniel Purwanto (Penanggung Jawab) 

Realisasi   

kegiatan 

3. Menambah konten pada website.  

4. Mengubah layout pada beberapa halaman. 

Kendala  ★ Data tahun sebelumnya sulit diganti. 

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 

Dokumentasi  

 

 

 

 
 
 



 
 
2) Mengadakan pembicaraan santai dengan beberapa pelajar internasional 

Latar   

Belakang 

Terdapat beraneka ragam kultur dan budaya dari setiap pelajar  

asing yang menempuh studi di Taiwan, khususnya di Kota 

Hsinchu. Selain informasi yang edukatif, perbincangan santai  

antar mahasiswa diperlukan untuk mengurangi stress sekaligus  

mempelajari budaya dari negara-negara lain. 

Tema   

Kegiatan 

Pembicaraan santai dengan pelajar asing. 

Tujuan   

Kegiatan 

I. Memberikan informasi mengenai kultur dan 

budaya  dari negara lain.  

II. Bertukar pengalaman dengan pelajar asing. 

Waktu  Agustus 2020 ~ Juni 2021 

Tempat  Instagram @ppihsinchu 

Susunan   

Panitia 
➔ Vicky Darika Djunawan (Penanggung Jawab)  

➔ Josephine Felicia (Desain Poster) 

Realisasi   

kegiatan 

1. Melakukan IG Live bersama Khristina Pershina dari 

Rusia  pada tanggal 19 Agustus 2020.  

2. Melakukan IG Live bersama Suh Young Joo dari 

Korea  pada tanggal 20 November 2020. 

Kendala  ★ Perubahan waktu secara mendadak dari pembicara ★ 

Tidak adanya alokasi dana untuk souvenir atau konsumsi  

untuk pembicara sebagai rasa terima kasih 

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 



 
 

Dokumentasi 

 
 

 



 
 

 
3) Kunjungan Eksternal 

Latar   

Belakang 

Terdapat banyak koneksi antara PPI Hsinchu dengan pihak luar. 

Tema   

Kegiatan 

Mengadakan kunjungan dan pertemuan di luar PPI Hsinchu. 

Tujuan   

Kegiatan 

Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak eksternal. 

Waktu Agustus 2020 ~ November 2021 

Tempat  Taiwan 

Susunan   

Panitia 
➔ Christian Nathaniel Purwanto (Penanggung Jawab) 

Realisasi   

kegiatan 

1. Kunjungan 17-an ke PPI LHU pada tanggal 16 Agustus  

2020 bersama oordinator dan KaDiv Akademik & Karir. 2. 

Kunjungan 17-an ke PPI CYCU pada tanggal 22 Agustus  

2020 bersama Koordinator, Wakil, Bendahara, KaDiv  

beserta Staf Ahli Divisi Akademik & Karir.  

3. Kunjungan acara Fordicita ke CYCU pada tanggal 

17  Oktober 2020.  

4. Partisipasi NTOU Cup dalam lomba futsal di NTOU 

pada  tanggal 18 Oktober 2020.  

5. Menghadiri ICD PPI Tainan pada tanggal 14 

November  2020.  

6. Menghadiri Undangan PPI CYCU pada tanggal 

28  November 2020. 

Kendala  ★ Tidak ada alokasi dana untuk souvenir atau 

konsumsi  pembicara sebagai rasa terima kasih. 

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 

 

 

 



 
 

Dokumentasi  

 

 

 

D. DIVISI SOSIAL, BUDAYA, DAN PARIWISATA  

1) Webinar Pariwisata  

Latar   

Belakang 

Mengadakan webinar via zoom meeting dengan 
stakeholder  yang berkaitan dengan kepariwisataan di 
Indonesia/ Taiwan 

Tema   

Kegiatan 

1. Andil Mahasiswa Indonesia di Luar Negri 
terhadap  Pariwisata di Indonesia   

2. Muslim Friendly Tourism in Taiwan 

Tujuan   

Kegiatan 

1. Menambah pengetahuan di bidang pariwisata  

2. Salah satu bentuk kontribusi pada Indonesia di 
bidang  Pariwisata 

Waktu 1. 12 Juli 2020  

2. 6 Feb 2021 (akan berjalan) 

Tempat  Streamyard 

Susunan   

Panitia 
➔ Restu Nugraha 



 
 

Realisasi   

kegiatan 

1. WEBINAR: Andil Mahasiswa Indonesia Promosi   

Pariwisata Indonesia bersama Bapak Freddy Triono   

- YouTube  

2. ROTASI - "Muslim Friendly Tourism in Taiwan" -  

YouTube 

Kendala  1. Terlalu cepat sehingga salah memanggil   

moderator  

2. (belum terlaksana)  

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 

Dokumentasi 

 

 

 

2) Photo Contest untuk Hari Besar Nasional  

Latar   

Belakang 

Lomba foto untuk memperingati hari-hari besar nasional 

Tema   

Kegiatan 

Photo Contest  

Tujuan   

Kegiatan 

Mengingat pada tanah kelahiran yaitu Indonesia  

Waktu  17 Agustus  



 
 

Tempat  Instagram  

Susunan   

Panitia 
➔ Robby 

Realisasi   

kegiatan 

Peserta diikuti pula di luar Hsinchu  

Kendala  Sepi peminat  

Laporan   

Keuangan 

(Tidak ada alokasi dana) 

Dokumentasi 

 

 

 

3) International Day 

Latar   

Belakang 

Ikut berpartisipasi dalam acara International Day universitas 

di  bawah naungan PPI-Hsinchu meliputi kuliner, games, 

budaya,  pernak-pernik khas Indonesia, dll 

Tema   

Kegiatan 

YUMT School Anniversary  

Tujuan   

Kegiatan 

Berpartisipasi dan memperkenalkan ragam budaya Indonesia  

Waktu  7 November 2020  

Tempat  YUMT Library  



 
 

Susunan   

Panitia 
➔ Pengurus Bid. 4  

Realisasi   

kegiatan 

Berjalan di YUMT  

Kendala - 

Laporan   

Keuangan 

Dikelola oleh mahasiswa Indonesia YUMT 

Dokumentasi 

 
 

 

 

 



 
 

4) Berpartisipasi dalam Kompetisi Olahraga 

Latar   

Belakang 

Ikut berpartisipasi dalam perlombaan olahraga di tingkat Taiwan 

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

Berpartisipasi dan sebagai wadah prestasi untuk 
mahasiswa  di bidang olahraga  

Waktu  Menunggu PPI Taiwan Cup 

Tempat  

Susunan   

Panitia 
➔ Juliana Liman 

Realisasi   

kegiatan 

 

Kendala  Karena pandemik sehingga belum ada kepastian  

Laporan   

Keuangan 

 

Dokumentasi  

 

 

Kegiatan tambahan Divisi SOSIAL, BUDAYA, DAN PARIWISATA  

PPI Hsinchu Open 2021  

Latar   

Belakang 

Mewadahi aspirasi warga PPI Hsinchu untuk 

melaksanakan  pertandingan di bidang Olahraga  

Tema   

Kegiatan 

 

Tujuan   

Kegiatan 

∙ Persaudaraan dan Prestasi  

∙ Proyeksi Atlit PPI Hsinchu menuju PPI Taiwan Cup  

Waktu  23 Januari 2021  

Tempat  NTHU  



 
 

Susunan   

Panitia 
➔ Stephen Ekaputra (Ketua Pelaksana)  

Realisasi   

kegiatan 

Berjalan  

Kendala  ∙ Perlu koordinasi   

∙ Kurang mendapatkan keuntungan guna untuk 

pemberangkatan Atlit ke PPI Taiwan Cup  

Laporan   

Keuangan 

Menelan anggaran 25.000 NTD 

Dokumentasi 

 



 
 

2.2 Tanggapan Laporan Program Kerja Tengah tahun PPI Hsinchu Oleh Tiap Divisi 

dan Evaluasi dari MAMUS  

 

A. Divisi akademik dan karir 

Presenter : Dawi Karomati Baroroh 

1. Infoma 

Tanggapan : 

Sudah ada beberapa universitas yang memberikan materi kuliah namun masih banyak 

yang belum lengkap. Tidak ada penyebaran dikarenakan masih mempertimbangkan hak 

cipta materi baik dari kampus maupun individu penyebar. 

Evaluasi : Selalu diupdate secara berkala serta diharapkan untuk disebar informasinya 

(bukan link materi) sehingga hanya yang berminat saja yang bisa mendapatkan materi 

di Infoma tersebut. 

 

2. Webinar Series 

Tanggapan: Acara berlangsung dengan lancar. Penyebaran informasi, materi, ketepatan 

jadwal, sasaran, pemateri sudah cukup baik. 

Evaluasi: Pemaksimalan penggunaan sosial media seperti website dapat dengan 

dibuatkannya pelaporan hasil webinar dalam bentuk artikel ringkas mengenai 

keberlangsungan acara dan materi sehingga dapat diakses oleh semua warga Hsinchu 

apabila tidak hadir di webinar tersebut. 

 

3. Pelatihan Pekerja Migran Indonesia(PMI) di Hsinchu 

Tanggapan: Jadwal mundur dari bulan Desember ke bulan Februari. 

Alasan : Sebagian besar waktu pada akhir tahun 2020 terpakai untuk mengurus Webinar 

Series. 

Evaluasi : Mohon diperhatikan kembali rencana serta strategi penjadwalan pelaksanaan 

program kerja. 

Sisa program kerja yang belum terselenggara : 1 

1. Kita Bersama (Dukungan foto wisuda dan kenang-kenangan) 

 

 

B. Divisi Organisasi dan Informasi Keanggotaan 

Presenter : Koordinator PPI Hsinchu 

Catatan :Semua anggota divisi organisasi dan informasi keanggotaan berhalangan hadir 

1. Pre-Departure Online 

Tanggapan: Program kerja cukup bagus dalam rangka mempererat silaturahmi dan 

keakraban mahasiswa baru dengan pengurus PPI Hsinchu sebagai indikator tercapainya 

dalam acara tersebut. 

Evaluasi : tidak ada 



 
 

2. Indonesia Gathering Day (IGD)Tanggapan: Program kerja berupa BBQ party berjalan 

lancar namun IGD yang bertujuan penyambutan mahasiswa baru sendiri sepi akan 

peminat.  

Evaluasi: Realisasi kegiatan IGD belum maksimal mencapai tujuan kegiatan yang 

disebutkan di dalam proker, diharapkan lebih memperhatikan pelaksanaan berdasar 

tujuan program kerja. 

 

3. Update Database Anggota dan Alumni (DAA) 

Tanggapan : Telah menyebar form data anggota baru. 

Evaluasi: Update database tidak mudah diakses dikarenakan link pengisian tidak di-

attach di media sosial manapun seperti website atau instagram. Warga hsinchu tidak 

diberi akses untuk melihat database tersebut. 

4. Penjaringan Presidium 

Tanggapan : sudah ada presidium dari 5 kampus (YUMT,MUST,HWU,CHU,NTHU) 

Evaluasi: segera dilengkapi 3 presidium kampus yang belum terpilih. 

Sisa program kerja yang belum terselenggara : 0 

 

 

C. Divisi Hubungan Masyarakat 

Presenter : Koordinator PPI Hsinchu 

Catatan :Semua anggota divisi organisasi dan informasi keanggotaan berhalangan hadir. 

1. Melakukan pembaharuan pada website PPI Hsinchu 

Tanggapan : Update daftar pengurus. 

Evaluasi : Tidak ada perubahan yang signifikan di website PPI Hsinchu, harus segera 

meng-update AD ART Amandemen 1, update copyright ke periode sekarang, update 

hasil acara apabila memungkinkan sehingga website PPI lebih memberikan manfaat 

bagi baik untuk warga hsinchu maupun calon warga hsinchu yang akan sekolah di 

hsinchu. 

 

2. Mengadakan pembicaraan santai dengan beberapa pelajar internasional 

Tanggapan : Acara berlangsung dengan lancar.  

Evaluasi : PPI Hsinchu diharapkan mampu mengatur kas dan pendanaan lebih baik lagi 

dikarenakan kas yang belum terpakai hingga tengah periode dapat digunakan untuk 

mengatasi kekurangan biaya dalam pelaksanaan program kerja seperti membeli 

souvenir pembicara dan lain-lain. 

 

3. Kunjungan Eksternal 

Tanggapan : Sudah mengadakan kunjungan ke beberapa kampus dan berlangsung 

dengan baik. 

Evaluasi : PPI Hsinchu diharapkan mampu mengatur kas dan pendanaan lebih baik lagi 

dikarenakan kas yang belum terpakai hingga tengah periode dapat digunakan untuk 



 
 

mengatasi kekurangan biaya dalam pelaksanaan program kerja seperti membeli 

souvenir pembicara dan lain-lain. 

Sisa program kerja yang belum terselenggara : 1 

1. Update Panduan  Mahasiswa Baru (memperbaruhi buku panduan untuk mahasiswa baru 

khusus periode Spring 2021) 

 

 

D. Divisi Sosial, Budaya dan Pariwisata 

Presenter : Restu Nugraha 

1. Webinar Pariwisata 

Tanggapan : Acara berlangsung dengan lancar walaupun persiapan kurang baik.  

Evaluasi : Perlu diperhatikan lagi anggota-anggota pengurus yang ada di PPI Hsinchu 

untuk bisa saling mengingatkan dan bertanggung jawab antar sesama pengurus program 

kerja. 

 

2. Photo Contest untuk Hari Besar Nasional 

Tanggapan: Kontes berlangsung dengan kurang baik dikarenakan sepi peminat dan 

masalah sosial media PPI Hsinchu mengakibatkan telat dalam mengumumkan 

pemenang. 

Evaluasi : Dimohon untuk dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan sosial 

media yang berkaitan dengan perizinan dan konten di semua platform media PPI 

Hsinchu. 

3. International Day 

Tanggapan : Acara berlangsung dengan lancer, namun PPI Hsinchu belum banyak 

berkontribusi dalam penyelenggaraan acara. 

Evaluasi : cukup jelas. 

Sisa program kerja yang belum terselenggara : 1 

1. Berpartisipasi dalam kompetisi olahraga 

 

 

Kegiatan Tambahan :  

PPI Hsinchu Open 

Tanggapan : Acara pada venue badminton berjalan dengan lancar, namun gagal pada 

venue Futsal. 

 

Kendala di lapangan: 

• Hanya mempunyai 5 panitia inti dan sisanya ialah volunteer. 

• Poster kurang informatif 

• Tidak ada opreq, volunteer masuk h-1  

• Terjadi miskomunikasi antar panitia mengenai penghargaan berupa trophy 

• Hanya ada 1 panitia inti di venue futsal



 
 

• Pengaturan alokasi dana kurang baik, kurang transparan dan kurang tepat 

sasaran. 

 

Saran: untuk selanjutnya apabila ada event besar yang melibatkan peserta dari luar 

wilayah diharapkan untuk membuat persiapan dan koordinasi yang matang 

Untuk kegiatan yang membutuhkan dana besar harap dipersiapkan dengan sebaiknya.



 
 

III. HASIL ASPIRASI DARI MASYARAKAT HSINCHU DAN TANGGAPAN 

DARI MAMUS 

 

3.1 Aspirasi Warga Hsinchu  

Data aspirasi ini diperoleh MAMUS dengan menyebarkan angket online ke seluruh 

responden (Warga Hsinchu). 

Catatan : 

Hasil penjaringan telah diseleksi terlebih dahulu dengan kriteria seperti, tidak 

mengambil dari informasi responden yang anonim dan dari internal PPI itu sendiri dan 

hanya memilih satu hasil respon yang telah mewakili banyak responden lainnya. 

 

 

1. Kegiatan atau program PPI Hsinchu tahun 2020/2021 sudah berjalan baik, tetapi 

penyebaran informasi perlu dimaksimalkan menggunakan media sosial yang ada seperti 

fb, dan website.  

 
 

2. Keterlibatan warga Hsinchu dalam menghadiri acara PPI Hsinchu sudah baik.  

 
3. Kegiatan  yang diadakan PPI Hsinchu yang pernah diikuti sebagian sudah berjalan 

dengan baik dan solid. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu dievaluasi terutama 

peningkatan kesolidan antar pengurus PPI Hsinchu. 

Persentase tersampainya informasi kegiatan PPI 

HSINCHU 

Persentase keterlibatan warga Hsinchu dalam  

kegiatan PPI HSINCHU 



 
 

 

4. PPI Hsinchu sudah sebagian besar mewadahi aspirasi dan mempererat solidaritas 

pelajar di Hsinchu akan akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. 

 
5. Informasi/ undangan kegiatan PPI Hsinchu terbanyak diperoleh dari Instagram (57%), 

kemudian teman(29%) dan line (14%). Penggunaan  website dan facebook tidak 

digunakan secara maksimal dalam penyebaran informasi. 

 

6. Kegiatan  PPI Hsinchu melibatkan/mengundang seluruh pelajar di Hsinchu.

Penilaian kelancaran dan kesolidan kegiatan PPI 

Hsinchu 



 
 

 
7. Warga Hsinchu mampu  meluangkan waktu untuk menghadiri dan ikut berperan dalam 

mensukseskan kegiatan PPI Hsinchu dikarenakan penyelenggaran acara umumnya 

diadakan pada akhir pekan. 

 
8. Tambahan kegiatan lain yang penting dimasukkan ke dalam Proker PPI Hsinchu: 

 
● Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, PKBM (PPI Taiwan) cabang 

Hsinchu  

● Kegiatan ngopi bareng warga HsinchuKunjungan pihak PPI hsinchu ke setiap 

kampus sekali setiap bulan,agar lebih mempererat hubungan  

● Pelaksanaan kegiatan internal untuk pengurus  

 

9. Media penyebaran informasi PPI Hsinchu (hampir 70%) saat ini sudah menjangkau 

seluruh pelajar Hsinchu.

Kehadiran dan partisipasi warga hsinchu 

Kebutuhan kegiatan tambahan 



 
 

 
10. Media penyebaran informasi PPI Hsinchu sangat informatif dan terupdate. 

 
11. Hanya sekitar 42% warga Hsinchu puas akan performa PPI Hsinchu dalam 

melaksanakan program kerja dari awal hingga tengah tahun. 

 
 

Alasan kurang puas: 

● “Masih bisa di-boost up lagi, terutama terkait pengabdian masyarakat dan 

optimalisasi media. Masa' yang post agenda PPI Hsinchu di grup Line sering 

banget Koordinatornya? Koor media beserta staff-nya ke mana? Perlu 

digencarkan lagi eksistensi media PPI Hsinchu.” 

●  “Gak jelas keberadaannya, gk ada ikatan ke internal anggota” 

●  “Netral karena setiap ppi hsinchu memiliki program/kegiatan tidak semua 

pelajar hsinchu tahu hanya sebagian pelajar”

Terjangkaunya media penyebaran informasi 



 
 

●  “Belum banyak ikut tahun ini. Tapi berdasarkan info yg saya dengar, semua 

berjalan lancar dan sukses.” 

●  “Acara kurang menjawab kebutuhan dan belum berjalan dengan cukup baik, 

masih banyak yang perlu ditingkatkan.” 

●  “Saya, (dan mungkin mayoritas mahasiswa di Hsinchu), tidak merasakan 

kehadiran PPI Hsinchu di tengah kami. Ada dan tidak adanya PPI Hsinchu 

seperti tidak berpengaruh. Kalau cuman webinar, semua organisasi bisa 

mengadakan webinar, ga harus menunggu PPI H. Tapi kalau program yang 

menyasar langsung mahasiswa di Hsinchu, tentunya hanya PPI H yang bisa (eh 

tapi kemarin Formmit bisa hmmm), tapi sampai saat ini belum terasa ada dari 

PPI H. Contoh simpelnya seperti itu.” 

12. Masukan atau saran warga Hsinchu untuk kepengurusan PPI Hsinchu periode 2021 di 

tengah periodenya 

• “Lebih semangat menjaga silahturahmi antar pelajar dan jadi organisasi yang 

positif yang berguna mensejahterakan seluruh pelajar hsinchu.” 

• “Sepertinya perlu diperbaiki dulu di internal kepengurusan PPI H. Rasanya tidak 

ada sinergi antar divisi, dan meningkatkan sense of belongingnya. 

• “Memaksimalkan keterlibatan anggota dalam acara PPI H, tanpa harus  

personal dari luar PPI H. 

• “Tetap semangat dan istiqomah. Perbaiki niatnya lagi untuk apa kalian gabung 

di organisasi ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Maju terus 

PPI Hsinchu. Semoga Allah SWT memberkahi setiap langkah kebaikan kalian.” 

• “Lebih diperhatikan lagi internal PPI Hsinchu sendiri, hindari mengadakan 

acara jika malah cenderung membuat internal PPI Hsinchu menjadi kurang solid.  

• “Jangan terlalu sibuk membuat PPI hsinchu "wah" dihadapan orang lain, 

mending mempererat hubungan internal dulu, wadahi aspirasi pelajar hsinchu” 

• “Keep up the good work, perbaiki yang kurang, pertimbangkan saran-saran yang 

masuk.” 

 

3.2  Tanggapan MAMUS:  

1. Program kegiatan PPI Hsinchu pada periode tengah tahun sudah berjalan baik sesuai 

Proker. 

2. Apresiasi warga Hsinchu sangat baik dengan menghadiri setiap kegiatan PPI Hsinchu



 
 

3. Penyebaran informasi perlu dimaksimalkan menggunakan media sosial yang ada 

seperti facebook, dan website juga.  

4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan  terutama dalam hal  peningkatan 

kesolidan antar pengurus PPI Hsinchu. 

5. Sebagian besar warga hsinchu masih memerlukan kegiatan tambahan yang bersifat 

internal dan pengabdian masyarakat. Kemungkinan adanya ketidaktahuan warga 

hsinchu mengenai acara kunjungan eksternal melalui sosial media. Sebaiknya ada hasil 

kunjungan berupa release atau publikasi kunjungan hasil kegiatan di media sosial dan 

website. 

6. Media penyebaran informasi sudah cukup menjangkau akan tetapi perlu dimaksimalkan 

di semua sosial media PPI Hsinchu. 

7. Media informasi PPI Hsinchu yang sudah terupdate hanya pada sosmed IG dan Line 

saja. Diperlukan kelengkapan berita di website dan sosmed lainnya (facebook). 

8. Antara koordinator dan anggota perlu bergerak bersama dalam promosi dan 

pelaksanaan kegiatan 

9. Internal anggota PPI dipandang kurang kompak dalam pandangan warga Hsinchu. 

10. PPI Hsinchu perlu lebih siap dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. 

11. Pendanaan harus dipikirkan dengan matang, baik dalam hal mencari sumber, 

pengelolaan dan pelaporan.



 
 

LAMPIRAN  

 

Kegiatan penilaian kinerja tengah tahun PPI Hsinchu dilaksanakan pada tanggal 06 

Januari 2021 dengan rundown sebagai berikut: 

10:00 - 10:10 pembukaan (maksud rktt) 

10:10 - 11:10 presentasi akademik, organisasi informasi, sosbud, humas 

11:10 - 11:25 presentasi ph mengenai internal ppi (cara memimpin dll) 

11:25 - 12:00 presentasi hasil aspirasi warga hsinchu 

12:00 - 12:30 diskusi tambahan dan penutup. 

 

Peserta yang hadir sebanyak 11 orang dimana 3 orang pengurus MAMUS dan 8 orang 

pengurus PPI Hsinchu. 

 

Foto Kegiatan 

 

 

 
 


