
Guidelines 
Oi Mate! Airport Collection 2015 

 

Oi Mate adalah salah satu dari program dari Divisi Kemahasiswaan PPI UK. Program ini 

ditujukan untuk membantu dan memfasilitasi kehidupan mahasiswa Indonesia di UK terutama 

mahasiswa baru. Kali ini, Oi Mate! Airport Collection akan dilakukan di London, Birmingham dan 

Manchester. Tujuan program ini adalah untuk menjemput dan membantu mahasiswa baru yang 

akan tiba di UK tahun ini. Di dalam panduan ini, kami akan menjelaskan tugas dari volunteer 

yang akan menjemput mahasiswa baru dan kewajiban mahasiswa baru yang sudah mendaftar 

ke program ini. Kami juga mencantumkan kontak-kontak yang bisa dapat dihubungi sebelum dan 

sesudah mendarat di UK. Kami berharap teman-teman semua dapat membaca dan memahami 

panduan berikut. 

  

 

Panduan untuk Penjemput 
 

●  Data dan kalendar kedatangan mahasiswa baru bisa didapatkan dari ketua cabang 

masing-masing. 

●  Pihak PPI UK akan mengirimkan e-mail ke mahasiswa baru untuk memberikan konfirmasi 

bahwa mereka akan dijemput pada waktu yang dijanjikan. Untuk itu, harap berikan nomor 

telepon personal kamu ke divisi kemahasiswaan PPI UK. 

●  Usahakan untuk tiba di airport tepat waktu. 

●  Penjemput dibebaskan untuk memilih cara tertentu untuk memudahkan mahasiswa baru 

dalam mengenali penjemput saat tiba di pintu kedatangan (misalnya dengan menggunakan 

atribut khusus). 

●  Jangan lupa untuk memberikan nomor telepon kamu dan nomor telepon ketua cabang kota 

yang dituju oleh mahasiswa baru jika kota tujuan mereka berbeda dengan kota tempat 

penjemputan dilakukan. 

●  Jika dibutuhkan, sediakan map underground, map kota, kertas, dan lain-lain. 

●  Biaya transportasi kamu akan ditanggung oleh PPI UK. 



●  PPI UK tidak akan membiayai transportasi mahasiswa baru. Biaya transportasi ditanggung 

oleh masing-masing individu. 

●  Coba hubungi mereka setelah pesawat mereka mendarat. Jika bisa dihubungi, berikan 

informasi mengenai lokasi penjemputan (misalnya: di dekat gate A, di depan Starbucks) 

atau ciri-ciri khusus (misalnya: warna pakaian) untuk memudahkan mahasiswa baru untuk 

mencari kamu. 

●  Jika kamu tidak bisa menemukan mahasiswa yang akan kamu jemput, coba hubungi mereka 

terlebih dahulu, tunggu sebentar karena waktu tunggu di immigration checkpoint bisa sangat 

lama. Jika masih belum bertemu, mereka laporkan ke ketua masing-masing. 

●  Jika ada masalah di immigration checkpoint, cobalah sebisa mungkin untuk membantu 

mereka. 

●  Setelah bertemu dengan mahasiswa yang akan kamu jemput, pastikan mereka sudah 

mendapatkan semua informasi penting seperti kontak PPI cabang dan lain-lain. 

●  Jika mereka perlu kartu nomor telepon UK, arahkan mereka ke vending machine atau kios 

yang menjual kartu sim UK. 

●  Setelah mereka siap untuk menuju ke akomodasi mereka, arahkan mereka ke stasiun / taxi 

stand / bus stop sesuai dengan moda tranportasi pilihan mereka. Beri tahu harga rata-rata 

moda transportasi yang mereka pilih. Jika memungkinkan, antar mahasiswa baru sampai ke 

akomodasi mereka masing-masing.  

●  Jika mereka naik bus/tube, berikan mereka map-nya dan jika diperlukan gambarkan rute 

perjalanan mereka untuk mempermudah perjalanan mereka. 

●   Jika terjadi delay, konfirmasi jam kedatangan yang baru. Jika kamu tidak bisa menjemput 

mereka pada jam kedatangan yang baru, laporkan ke ketua cabang masing-masing. 

 

 

  



Panduan untuk Mahasiswa Baru 

 

●  Kami akan memberikan nomor telepon rekan kami yang akan menjemput Kamu sebelum 

waktu keberangkatan. Jika Kamu masih belum mendapatkannya pada hari keberangkatan, 

beri tahu kami melalui alamat e-mail yang tersedia di panduan ini. 

●  Berikan informasi mengenai ciri-ciri khusus (misalnya: warna pakaian) untuk memudahkan 

rekan kami untuk mengenali kamu. 

●  Jika terjadi delay, beri tahu rekan kami secepatnya. 

●  Setiba di airport, coba hubungkan ponsel kamu ke free wi-fi yang tersedia di airport. 

●  Jika memungkinkan, beri tahu rekan kami bahwa kamu sudah tiba di airport. 

●  Waktu tunggu di imigrasi bisa sangat lama (1-2 jam) tergantung waktu dan kepadatan 

penumpang. Kabarkan rekan kami mengenai perkiraan waktu yang dibutuhkan (tergantung 

panjang antrean). 

●  Jika terjadi masalah di immigration checkpoint, coba hubungi rekan kami. Kami akan 

mencoba untuk membantu kamu. 

●   Rekan kami akan membawa pick-up sign dengan logo PPI cabang dan PPI UK. 

●  Jika kamu tidak bisa menemukan rekan kami, coba hubungi nomor telepon mereka. Jika 

masih belum bertemu laporkan ke ketua cabang masing-masing kota. 

●  Sesampai di UK, kami akan mengarahkan kamu ke stasiun kereta api/bus/taxi stand (sesuai 

dengan moda transportasi pilihan). 

●  Semua biaya transportasi kamu atau biaya lainnya akan ditanggung oleh kamu sendiri. 

Biaya transportasi rekan kami akan kami tanggung. 

●  Jika memungkinkan, kami dapat mengantar kamu ke tempat akomodasimu di kota di mana 

kamu mendarat. Namun, hal ini tergantung pada kesediaan rekan yang menjemput. 

Silahkan komunikasikan dengan volunteer yang menjemputmu.  

●  Kami hanya dapat menjemput dari airport di kota London, Birmingham dan Manchester. 

●  Jika kamu mendarat di London, Birmingham atau Manchester dan ingin melanjutkan 

perjalanan ke kota lain, kami tidak dapat mengantar kamu ke kota tersebut. Namun, kami 

dapat mengantar kamu ke stasiun atau terminal terdekat dan membantu kamu membeli 

tiket menuju kota tujuan kamu.  

●  Jika masih ada pertanyaan setelah berpisah dengan rekan kami, kamu dapat bertanya ke 

volunteer atau ke ketua PPI cabang kota yang kamu tuju. Kontak PPI cabang di kota lain 

dapat dilihat di http://ppiuk.org/ppi-cabang. Silahkan catat nomor telfonnya. 

http://ppiuk.org/ppi-cabang


●   Jika ada keperluan lainnya yang bisa kami sediakan sebelum kamu mendarat atau 

pertanyaan umum seputar penjemputan, silahkan hubungi kami melalui 

ppiunitedkingdom@gmail.com dengan subject e-mail: Airport Collection – Nama – Kota 

●  Jangan lupa untuk mengisi database mahasiswa baru di http://bit.ly/Pelajar2015 

 

 

Daftar Kontak  
 

Kontak PPI London:  

Sri Wulandari: +44 7475408700 

Dorothy Dina Ferary: +44 7517591663 

 

Kontak PPI Birmingham: 

Evraim Licardo: +44 7546456455 

Pandu Narendradewo: +44 7542401522 

 

Kontak PPI Manchester:  

Anita Rahmawati: +44 7517603152, Whatsapp: +62 87852483911 

Wisnu Aditomo: +44 7922495987 

 

Kontak PPI UK:  

Brigita Darminto: +44 7999268664 

Randy Wongso: +44 7413353434 

mailto:ppiunitedkingdom@gmail.com
http://bit.ly/Pelajar2015

