
SIAPAKAH PPI YORK? 

 

Para pelajar Indonesia di kota York yang meyakini dan berpegang teguh bahwa 

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sepakat untuk 

menyatukan diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) York. PPI York dibentuk untuk 

mempererat dan menjaga hubungan persaudaraan diantara sesama pelajar Indonesia 

yang sedang melanjutkan pendidikan di Kota York, United Kingdom. Hal ini merupakan 

bentuk perwujudan untuk turut serta memelihara dan membina tali silaturahmi dan rasa 

persaudaraan yang erat sesama anak bangsa agar selalu bersatu sebagai perwakilan 

bangsa Indonesia.  

 

Our official name and disposition 

 

 Perhimpunan Pelajar Indonesia York atau disingkat dengan sebutan PPI York. 

Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Student Association York. 

 

 PPI York merupakan bagian dari federasi Perhimpunan Pelajar Indonesia United 

Kingdom (PPI UK) dan menginduk kepada ketentuan PPI UK. Meskipun demikian PPI 

York diperkenankan membuat peraturan-peraturan yang berlaku terbatas pada 

pengurus dan anggota PPI York dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan perhimpunan pelajar yang mempunyai aturan, tanggung jawab dan 

koordinasi dengan PPI UK dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) yang 

berada di bawah perlindungan Pemerintah Republik Indonesia. 

 

 PPI York bersifat kesukarelaan, kekeluargaan, bebas dan bertanggungjawab. 

 

How long have we been standing and where? 

 

Pada saat dokumen ini disusun informasi yang diperoleh tentang waktu pendirian PPI York 

belum diperoleh dengan pasti. Namun demikian pada periode 2011-an PPI York telah 

berdiri.  

Yang pasti PPI York berkedudukan di Kota York dan untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan. Kecuali jika disepakati oleh anggota perkumpulan untuk dibubarkan dan 

dihapus keberadaannya di konstitusi PPI UK. 



Our logo 

 

PPI York memiliki atribut berupa lambang organisasi berbentuk 

bulat yang memuat ilustrasi bendera merah putih dengan ilustrasi 

Kota York pada bagian berwarna merah dan dilengkapi dengan 

tulisan "Perhimpunan Pelajar Indonesia" berwarna hitam pada baris 

pertama, tulisan “York” berwarna hitam pada baris kedua dan 

tulisan "United Kingdom" berwarna merah pada baris terakhir. 

Dalam rangka membangun organisation identity yang kuat lambang PPI-York 

merupakan identitas utama dalam setiap dokumen resmi maupun media komunikasi lain 

yang membawa nama PPI York baik dalam urusan/keperluan surat menyurat berbahasa 

Indonesia atau berbahasa asing lainnya.  

Sayangnya lambang PPI York yang dimiliki oleh pengurus PPI York pada saat dokumen ini 

disusun tidak dalam kualitas resolusi yang baik sehingga lambang tidak dapat digunakan 

pada media yang beresolusi tinggi. Penelusuran tentang desainer lambang atau 

anggota PPI York sebelumnya yang memiliki lambang PPI York beresolusi tinggi masih 

terus dilakukan hingga dokumen ini disusun. 

Disamping lambang PPI York yang berbahasa Indonesia terdapat juga versi Bahasa 

Inggris lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan “Indonesian Student 

Association”. Namun lambang tersebut selanjutnya tidak akan digunakan lagi sebagai 

wujud konsistensi lambang organisasi yang tunggal. 

 

Principle and goals 

 

Meskipun sedang menuntut ilmu di negara asing, para pelajar Indonesia di York 

menyadari peranannya sebagai Warga Negara Indonesia tetap melekat dimanapun 

berada. Sebagai pelajar, salah satu peran penting yang dapat dilakukan adalah turut 

serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga nama baik bangsa. 

untuk turut serta mencapai tujuan-tujuan negara yang telah dituangkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. 

Dalam menjalankan peranan tersebut secara berkumpul dan berkelompok PPI York tetap 

mengacu kepada peraturan yang berlaku di Indonesia dan tetap mematuhi dan 

menghargai peraturan di mana PPI York berada. Oleh karenanya Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 merupakan asas organisasi PPI York. 

 

 



Sebagai organisasi pelajar Indonesia di York tujuan yang ingin dicapai PPI York adalah: 

Bersifat ke dalam (internal): 

 Memupuk persatuan dan kesatuan antar anggota dan saling membina suasana 

kekeluargaan guna mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Menjadi wadah komunikasi, informasi dan relaksasi bagi seluruh anggotanya. 

 Menyuarakan aspirasi dan menyalurkan potensi anggotanya. 

Bersifat ke luar (eksternal): 

 Mempererat hubungan persaudaraan dengan perwakilan PPI yang ada di kota-kota 

lain dalam skala regional dan internasional. 

 Membina hubungan dengan masyarakat setempat dan pelajar dari seluruh dunia. 

 Memperkenalkan dan mempromosikan Negara Republik Indonesia dari segala aspek 

mulai dari kebudayaan Indonesia, tradisi, kuliner, pariwisata, ekonomi dan lain-lain 

kepada warga di Kota York pada khususnya dan United Kingdom pada umumnya. 

 

What we do 

 

 Melaksanakan kegiatan yang diagendakan oleh PPI York dan membantu 

terlaksananya kegiatan yang diagendakan oleh PPI UK. 

 Mengusahakan kesejahteraan sosial para anggota melalui kegiatan-kegiatan PPI 

York akan tetapi tidak mencakup usaha finansial. 

 Mempererat hubungan dengan organisasi pelajar internasional dalam menggalang 

persahabatan antar bangsa-bangsa. 

 


