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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat-

Nya,  kami, diaspora Indonesia di Hannover, dapat bekerja sama untuk menyelesaikan 

buklet ini.

Melalui buklet ini kami berharap agar diaspora Indonesia di Hannover dapat semakin 

erat, tumbuh, dan berkontribusi lebih untuk memajukan Indonesia kita bersama.

Hannover, 28 Juni 2020

Virya Leesidro

Divisi Humas PPI Hannover

Kata Pengantar
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Buklet ini bersifat umum dan dapat digunakan oleh siapa saja untuk membantu orang 

Indonesia yang berencana untuk tinggal di Hannover. Sebagai perantau yang jauh 

dari negerinya, pasti ada saatnya kita rindu untuk bertemu, berdiskusi, dan bertukar 

informasi dengan sesama teman setanah air. Atas dasar itu, buklet ini dibuat untuk 

memberikan informasi mengenai perkumpulan dan organisasi yang berada di 

Hannover sesuai arah bidangnya masing-masing (Kesenian, Pendidikan, Keagamaan,

Pengembangan Diri,  dan bidang keilmuan tertentu).  Semua organisasi  ini  bersifat 

terbuka dan mengayomi siapa saja yang tertarik untuk menghabiskan waktu 

bersama.
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Diaspora Indonesia di Hannover

4  PPI Hannover
  Persatuan Pelajar Indonesia Jerman, cabang Hannover

6  KTB Hannover
  Kelompok Tumbuh Bersama - Freie Evangelische Gemeinde Hannover

8  PKH
  Persekutuan Kristus Hannover 

10  KMKI
  Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia

12  KMH
  Keluarga Muslim Hannover

14  IBCG Hannover
  International Bethel Church of God Hannover

16  FIRE
  Forum for Indonesian Renewable Energy

18  Saraswati
   
20  Garis Paksi - Pukulan Patikaman

22  MHH Indojaya
  Medizinische Hochschule Hannover - Indonesia Jaya

24  ASAHDIRI Hannover 
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Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hannover (PPI Hannover) adalah organisasi pelajar 

yang bersifat kekeluargaan, politis non partais, ilmiah, sosial, dan perhimpunan 

independen. PPI Hannover merupakan anggota dari Perhimpunan Pelajar Indonesia 

Jerman (PPI Jerman) yang didirikan di kota Hannover,  Niedersachsen,  Jerman.

PPI Hannover

1. Menjadi wadah komunikasi dan pusat informasi 

2. Membina hubungan baik dengan masyarakat dan pelajar setempat 

3. Mempererat hubungan persaudaraan dengan PPI kota lain 

4. Memupuk persatuan dan kesatuan anggota

Tujuan
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Ÿ Connecting Hannover

Ÿ TryOut ANP 

Sommersemester/Wintersemester 

Ÿ Go Rally by PPI Hannover 

(Welcoming Party 

Sommersemester/Wintersemester)

Ÿ Olahraga Rutin Mingguan (Futsal, 

Basket, Voli, Badminton)

Kegiatan

Helmi Akbar Danaparamitha 

+491706567354

Email: ppi.hanno@gmail.com

Website: ppihannover.com

FB: PPI Hannover

IG: @ppihannover

Kontak

Mewujudkan PPI Hannover 

sebagai perhimpunan yang 

responsif dalam menampung 

dan menyalurkan pemikiran 

dan aspirasi pelajar Indonesia 

di Hannover dengan semangat 

kepedulian dan persaudaraan.

Visi
1. Mengembangkan integr i tas pelajar 

Indonesia di Hannover dalam memelihara 

keragaman dan persaudaraan

2. Mengembangkan relasi dengan masya-

rakat Indonesia di Hannover

3. Menjaga nama baik serta turut aktif 

berkontribusi terhadap bangsa dan negara 

Indonesia bersama dengan masyarakat 

Indonesia di Hannover

Misi
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Kelompok Tumbuh Bersama adalah satu perkumpulan “bocah-bocah“ di Hannover 

yang rindu untuk berkumpul dan belajar firman Tuhan. Sesuai dengan namanya, kami 

memiliki keinginan untuk tumbuh bersama dalam Tuhan secara rohani dan jasmani, 

dari seorang “bocah“ menjadi pribadi yang lebih dewasa dan matang di dalam jalan 

Tuhan.

Kami secara garis besar terdiri dari pemuda-pemudi, baik yang baru tiba di Jerman, 

maupun yang sudah bekerja. Kami ingin mewujudkan relasi antar anggota yang saling 

membangun di perkumpulan ini.

Selain untuk belajar firman Tuhan, persekutuan ini juga memungkinkan kami untuk 

bertukar pikiran dan membagikan pengalaman hidup sehari-hari. Selain itu, kami juga 

sering menghabiskan waktu bersama untuk menonton film, memasak, dan bermain. 

Terakhir kami juga sering beribadah ke gereja FeG Hannover, yang merupakan salah 

satu gereja evangelis di Hannover.

Kelompok Tumbuh Bersama
(KTB Hannover)
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Kegiatan
1. Kegiatan KTB rutin setiap hari Jumat, 

pada pukul 19.00

2. Ibadah hari Minggu di FeG Hannover 
(Langenforther Str. 32, 30657 
Hannover) pukul 10.30

3. Setiap hari Sabtu minggu ketiga: 
Persekutuan bersama teman-teman 
dari FeG Immanuel Berlin pukul 13.00

Martin Steven
WA  : +4915258178408
Email : martinsteven147@yahoo.com

Kontak
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"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 

Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak 

binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." - Yohanes 3:16

 

Kami adalah kumpulan orang-orang Indonesia, beriman kepada Yesus Kristus sebagai 

Tuhan dan satu-satunya Juruselamat kami. Banyak dari kami adalah mahasiswa, 

sebagian dari kami bekerja dan berumah tangga di Hannover.

 

"Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 

mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa." - Kisah Para Rasul 

2:42

 

Berdasarkan Firman Tuhan, kami berkumpul secara rutin setiap minggunya untuk 

membaca Alkitab, membahas Firman Tuhan yang tertulis di sana, dan bersekutu 

bersama.

Persekutuan Kristus
Hannover (PKH)
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Kegiatan
“Sebab di mana dua atau tiga orang 

berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada 

di tengah-tengah mereka" - Matius 18:20

 

Dalam kesempatan ini, teman-teman 

diundang untuk berkumpul dalam nama 

Tuhan Yesus, belajar, dan merenungkan 

Firman Tuhan. Selain itu, kita bisa berbagi 

dan berdiskusi tentang Firman Tuhan dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui kegiatan ini kita dapat mempunyai 

persekutuan seorang dengan yang lain.

Kami bersekutu setiap hari Jumat, 19:00 dan 

Sabtu, 16:00.

Brilliant (+4917684417671)

Genesia (+491729227362)

Email: persekutuankristushannover@gmx.de

Kontak
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Keluarga Mahasiswa Katolik
Indonesia (KMKI) 
KMKI adalah suatu organisasi mahasiswa Indonesia di Jerman yang bernafaskan 

kekatolikan. Oleh karena sifat tersebut, keanggotaan tidak serta-merta mewajibkan

 kepercayaan anggota pada agama Katolik.
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KMKI melalui pengembangan menyeluruh, 

ingin menempa manusia Indonesia menjadi 

berintegritas, humanis, aktif, dan tulus 

berjuang untuk perkembangan masyarakat.

Visi & Misi

a. Jangka Panjang :

 Pembentukan manusia yang utuh, peka, 

dan bertanggungjawab terhadap per-

kembangan masyarakat baik umum 

maupun Indonesia.

b. Jangka Pendek : 

 i. Terciptanya kondisi yang kondusif 

untuk berinteraksi sesama warga, 

penyaluran minat dan adaptasi di 

komunitas yang baru. 

 ii. Terselenggaranya pembinaan rohani

 iii. Terciptanya suatu kondisi yang 

m e n d u k u n g  ke g i a t a n  s t u d i  d a n 

pembentukan pribadi yang utuh.

Tujuan

Kegiatan Musiman
Ÿ Misa Natal

Ÿ Misa Paskah

Ÿ Semestereröffnung

Ÿ Running Man

Instagram : @kmki.nds

Facebook : kmki nieds

Website : https://kmki.net/index.php

E-Mail : rukun.niedersachsen@kmki.net

Kontak
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KMH merupakan organisasi yang mewadahi masyarakat muslim Indonesia yang 

berdomisili di Hannover dan sekitarnya, terlepas dari status dan usia. Melalui berbagai 

macam program yang menarik dan bermanfaat, KMH menghadirkan pengembangan 

diri serta siraman rohani dalam lingkup silaturahmi.

Menjadi wadah serta mempererat tali persaudaraan masyarakat muslim (Indonesia) 

di Hannover dan sekitarnya dalam menjalankan kewajiban beragama Islam, dalam 

lingkup konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman.

Visi

Keluarga Muslim Hannover
(KMH)

12
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Kegiatan
Ÿ Pengajian Umum dan Halalbihalal

Ÿ Kalimah (Perkumpulan muslimah Hannover, 

rutin setiap bulan)

Ÿ Olahraga Rutin

Ÿ Workshop

Ÿ Bukber di bulan Ramadhan

Ÿ Grillen

Ÿ Spielabend

Ÿ Rihlah (menyesuaikan situasi)

Ÿ Pembaruan Buklet

Azmi Ahmad Hazimi

WA: +49 176 2120 5207

Email: penguruskmh@gmail.com

Untuk informasi kegiatan, silakan bergabung di:

FB: Grup Keluarga Muslim Hannover - KMH

IG: @keluargamuslimhannover

Buklet Informasi untuk Muslim di Hannover:

bit.ly/bukletkmh20

Kontak
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IBCG Hannover
International Bethel Church of God Hannover - 
Gemeinde Gottes Hannover KdöR 

Berdiri sejak bulan Agustus 2011 dengan nama GBI Hannover (Gereja Bethel 

Indonesia Hannover), Gereja yang dipimpin oleh Ps.dr. Ivan Sihombing dan istri ini 

beranggotakan tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi juga orang-orang dari 

beragam suku bangsa. 

Dengan visi untuk memberitakan Injil kabar baik, kebenaran, dan kasih karunia yang 

diberikan oleh Yesus Kristus, IBCG Hannover menjadi tempat di mana gereja bukan 

sebatas tempat ibadah religius, melainkan rumah bagi semua orang, dimana setiap 

pribadi dapat menjadi diri mereka sendiri secara utuh dan dikasihi, serta tumbuh dan 

menemukan keluarga yang menerima tanpa melihat latar belakang. 

Misi dari IBCG Hannover adalah menjadi tempat bagi setiap orang untuk bisa 

mengalami kasih karunia yang luar biasa dari Bapa di Surga di dalam kehidupan 

pribadi dan sehari-hari, serta dan mendukung serta mendorong setiap orang untuk 

meraih potensi sepenuhnya, dengan talenta dan kreativitas yang telah diberikan oleh 

Tuhan. 
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Kegiatan
Kegiatan rutin:

Ÿ Ibadah mingguan dan sekolah minggu 

(Minggu pukul 11.00)

Ÿ Ibadah doa pada hari Sabtu pertama 

(Sabtu bulan pertama pukul 11.00)

Ÿ Latihan musik (Sabtu pukul 11.00)

Ÿ Grace Community untuk pelajar Indonesia 

(Jumat ketiga setiap bulan, pukul 18.00)

Kegiatan musiman:

Ÿ Ibadah Jumat Agung

Ÿ Perayaan Paskah

Ÿ Outdoor Family Day

Ÿ Perayaan Natal

Ÿ Baptisan Air

Ÿ Street Music

Alamat: Rampenstr. 7D, 30449 Hannover 

(Linie 10/Ahlem, Halte am Küchengarten) 

Email: info@ibcghannover.com

Website : www.ibcghannover.com

IG: @ibcghannover

Kontak
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FIRE
Forum for Indonesian
Renewable Energy 

Indonesia sangat kaya akan sumber daya 

alam di bidang energi terbarukan, tetapi dari 

sekian banyak sumber daya alam itu baru 

sedikit yang termanfaatkan. Oleh karena itu, 

kita sebagai pelajar Indonesia yang ber-

kesempatan untuk belajar di Jerman mem-

punyai sebuah tanggung jawab terhadap 

bangsa kita untuk dapat memanfaatkan 

sumber daya alam yang berlimpah itu dengan 

sebaik-baiknya. 

Atas dasar ide ini, FIRE dibentuk sebagai 

ruang untuk bertukar pikiran antar penggiat 

dan orang-orang yang tertarik di bidang 

energi terbarukan. Harapan kedepannya, 

kami dapat menjadi penggerak-penggerak 

dan katalisator pengembangan energi 

terbarukan di Indonesia.

1616
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Kegiatan
Ÿ Diskusi terfokus

Ÿ Seminar

Ÿ Ekskursi

Ÿ Pilot project

Kontak
Azmi Ahmad Hazimi

WA : +49 176 2120 5207

Youtube & FB Page : Forum for 

Indonesian Renewable Energy

Email : id.renewableenergy@gmail.com
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Saraswati, hadir sejak Expo 2000, me-

rupakan kelompok diaspora Indonesia di 

Hannover yang bergerak di bidang seni 

budaya, sosial, dan pendidikan, sesuai 

dengan  simbol  Dewi  Saraswati itu 

sendiri.

1. Di Bidang Seni : 

 Pelatihan tari dan musik, serta ber-

bagai pementasan: Masala, Museum, 

Messe, Pesta kembang api Herren-

hausen, pembuatan Film, peragaan 

busana Indonesia.

2. Di Bidang Pendidikan & Komunikasi :

 Memberikan workshop pemanfaatan 

herbal, dan membuat Lingkaran dis-

kusi perempuan tentang feminisme, 

dan membangun network dengan 

ber-bagai  organisasi  Diaspora 

Indonesia di Hannover dan Jerman, 

juga organisasi internasional  lainnya. 

3. Di Bidang Sosial :

 Pengumpulan dana untuk para kor-

ban bencana alam, seperti tsunami di 

Aceh, banjir di Thailand, gempa di 

Afganistan dan Nepal, angin ribut di 

Filipina, hingga erupsi Gunung Merapi 

dan Gunung Agung. Selain itu kami 

juga memberikan bantuan dalam 

bentuk hiburan untuk panti jompo, 

dan keluarga pengungsi  ser ta 

bantuan makanan dan pakaian untuk  

para  tunawisma  di  Hannover.

Saraswati
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Kegiatan
Ÿ Latihan menari dan musik

Ÿ Yoga dan meditasi bersama

Aryani Willems (+49 157 501 42201)

Email: magenta67@gmx.de

FB: Saraswati Kultur

Kontak
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Garis Paksi
Lembaga Pewarisan Pencak Silat 
Garis Paksi

Melestarikan dan mengembangkan seni bela diri pencak silat agar menjadi 

kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia.

Visi

- Melestarikan seni bela diri tradisional pencak silat sebagai warisan nasional untuk 

diteruskan kembali ke generasi mendatang.

- Mengembangkan pencak silat baik kualitas dan kuantitas yang disesuaikan 

dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan seni bela diri khas.

Misi

Mengangkat, mengembangkan dan mempromosikan Silat Kuntau Borneo sebagai 

warisan budaya asli suku Banjar dan Dayak di Kalimantan

Misi

 Pukulan Patikaman
Pukulan Patikaman Silat Kuntau
Borneo Indonesia
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Kegiatan
Ÿ Latihan rutin (Sabtu)

Ÿ Seminar oleh Abah Gending Raspuzi atau Syeikh Demank Ahmed El-Benjary

Popeye Satjadiguna (Pelatih)   Joshua Andikaputra (CP)

+49 176 38065141   +49 176 59941296    

silat.hannover@gmail.com   andikaputrajoshua@gmx.de

IG: @garispaksi_silat, @pukulanpatikaman

Kontak
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MHH IndoJaya

MHH Indonesia Jaya atau disingkat MHH IndoJaya adalah sebuah 

perkumpulan tidak formal untuk mewadahi orang Indonesia yang 

berada di Medizinische Hochschule Hannover (MHH). 

Perkumpulan ini terdiri dari pelajar, peneliti, maupun dokter 

Indonesia yang sedang menempuh pendidikan atau bekerja di 

MHH, Hannover.

MHH IndoJaya berasaskan kekeluargaan dan oleh karena itu, MHH 

IndoJaya tidak mempunyai struktur organisasi secara khusus.

MHH Indonesia Jaya 
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Timmy Richardo

(Perwakilan MHH IndoJaya)

WA: +6287786391756, 

timmy.richardo93@gmail.com

KontakKegiatan
Kegiatan yang diadakan oleh MHH IndoJaya 

biasanya berupa kegiatan sederhana diantaranya 

silaturahmi, donasi baik untuk anggota ataupun 

kemanusiaan secara umum,  hingga membantu 

rehearsal untuk ujian pelajar Indonesia di MHH.
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ASAHDIRI Hannover
Terkadang  kondisi  hidup  terasa  sangat  sulit  bagi  kita.  Kita  harus  ingat  bahwa 
berlian tidak langsung bersinar dari sananya melainkan harus diasah dan melewati 
banyak proses terlebih dahulu. Kita semua sedang berada di proses tersebut. 

Semoga  Komunitas  “ASAHDIRI  Hannover”  bisa  menjadi  ruang  untuk  kita 
bersama-sama berkembang menjadi versi diri kita yang paling optimal!

“ASAHDIRI  Hannover”  adalah  komunitas  positif  untuk  siapa  saja  yang  ingin 
mencari,  melatih  dan  menggunakan  potensi  diri  semaksimal  mungkin.  Support  & 
respect satu sama lain menjadi basis di komunitas ini.

“ASAHDIRI Hannover” diawali dari peluncuran “Coal2Diamond Podcast” pada awal
 tahun  2019.  Dilanjutkan  dengan  “Podcast  360derajat”  dimana  tema-tema  
seperti  bagaimana  membentuk  mindset  yang  positif,  mencapai  versi  diri  
sendiri  yang terbaik, Mindfulness dibahas lebih dalam. 
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Kegiatan

-Seminar/Workshop (in Absprache mit PPI 

Hannover)

-Mastermind-Gruppe

-IG-Live Session

Kontak
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-Olahraga Bersama

(Sommer ada Outdoor Workout setelah 

Corona selesai)

Bayu Prihandito

WA: +491734207879

IG: @asahdiri.ind,  @bayubandito
Email: b.bhandito@gmail.com
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Dibuat oleh PPI Hannover, 2020

Tim Redaksi :

Virya Leesidro

Harfian Rais

Aryobimo Fikri Herdiyanto

Muhammad Zidni Amien Rais

Foto yang digunakan di buklet ini telah mendapatkan izin penggunaan dari setiap organisasi.

Terima kasih kepada :

Kelompok Tumbuh Bersama Hannover

Persekutuan Kristus Hannover

Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia

Keluarga Muslim Hannover

International Bethel Church of God Hannover

Forum for Indonesian Renewable Energy

Saraswati

Garis Paksi - Pukulan Patikaman

MHH Indojaya

ASAHDIRI Hannover
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DIASPORA
INDONESIA

DI HANNOVER
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