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ANGGARAN DASAR 

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PRANCIS 

 

MUKADIMAH 

 

 
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang panjang dan sarat 

dengan pengorbanan, bangsa Indonesia telah berhasil memperoleh kemerdekaannya pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Mengisi kemerdekaan tersebut, mewujudkan cita-cita kehidupan 

yang adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tanggung jawab 

bersama dan oleh karenanya setiap warga negara Indonesia, termasuk pelajar wajib berperan 

serta secara aktif demi tercapainya cita-cita tersebut. Peran serta tersebut akan lebih efektif 

apabila disertai dengan penggalangan segala potensi, dengan dilandasi jiwa dan semangat 

persaudaraan, sebagaimana telah dirintis oleh para pelajar Indonesia. 

 
Menyadari semua itu, dalam rangka meningkatkan peranserta dan darmabaktinya, kami para 

pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Prancis, bertekad menyatukan diri dalam bentuk 

organisasi yang dilandasi rasa kesatuan dan semangat persatuan. 

 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka dengan ini disusunlah Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis sebagai berikut: 

 
BAB I 

UMUM 

 
Pasal 1 

Nama dan Waktu 

 

1. Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis (Association des 

Etudiants Indonésiens en France) atau disingkat PPI Prancis. 
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2. Organisasi ini didirikan di Paris pada tanggal 16 Januari 1958 untuk jangka waktu yang 

tidak ditentukan. 

 
Pasal 2 

Status dan Sifat 

 
1. PPI Prancis merupakan satu-satunya organisasi pelajar Indonesia di Prancis, berada dalam 

naungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis. 

2. PPI Prancis bersifat non politik (politik praktis), independen, nirlaba dan dijiwai rasa 

kekeluargaan dan gotong royong para pelajar Indonesia di Prancis. 

a. Jika terdapat isu nasional maupun internasional yang membutuhkan perhatian khusus, 

maka PPI Prancis wajib melakukan kajian akademis sebelum mengeluarkan pernyataan 

sikap-sikap tertentu. 

b. Mekanisme kajian akademis dilakukan oleh Bamus dan Pengurus PPI Prancis dengan 

dihadiri : 

1. Duta Besar atau perwakilan representative Kedutaan Besar Republik Indonesia di 

Prancis. 

2. Ahli-ahli yang terkait dengan isu yang dibahas. 

3. Anggota PPI Prancis. 

 

 
Pasal 3 

Asas dan Dasar 

 
PPI Prancis berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

 
Pasal 4 

Landasan 

 

1. PPI Prancis memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berlandaskan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan atau organisasi sesuai 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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2. PPI Prancis secara operasional tunduk pada Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association dan le décret du 16 août 1901 serta melandaskan kegiatannya pada nilai- nilai 

kemandirian, kejujuran, profesionalitas, tanggung jawab serta kekeluargaan yang 

menjunjung tinggi moralitas dan intelektualitas. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN USAHA 

 
Pasal 5 

Tujuan 

 
PPI Prancis bertujuan mempersatukan seluruh pelajar Indonesia dari berbagai jenjang 

pendidikan khususnya di Prancis; menjunjung harkat, martabat dan kehormatan diri selaku 

pelajar, mengembangkan ilmu guna menunjang terwujudnya tujuan pemerintah Indonesia yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pasal 6 

Usaha 

 

1. Membina komunikasi, silaturahmi dan kesetiakawanan sesama pelajar Indonesia di 

Prancis. 

2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, kepemudaan, serta kreasi 

seni dan budaya yang tidak bertentangan dengan AD/ART. 

3. Mengembangkan kemampuan para anggota melalui berbagai cara (temu ilmiah, kursus, 

pelatihan, penyebarluasan penerbitan/informasi kegiatan ilmiah baik nasional maupun 

internasional melalui media cetak maupun elektronik). 

4. Mengadakan pembinaan, memberikan informasi kepada anggota terkait dengan 

pelaksanaan studi di Prancis. 

5. Menjaga harkat dan martabat, memperjuangkan nasib dan kepentingan anggota, dan 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 

6. Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan instansi/badan/lembaga/organisasi 

pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan 

yang sama atau sesuai dengan tujuan PPI Prancis. 
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7. Melakukan usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan PPI Prancis dan tidak melanggar 

peraturan/ketentuan yang berlaku. 

 
BAB III 

KEANGGOTAAN 

 
Pasal 7 

Kategori Anggota 

 

Anggota PPI Prancis dikategorikan menjadi Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota 

Kehormatan. 

 

BAB IV 

ORGANISASI 

 
Pasal 8 

Kekuasaan dan Wewenang 

 
1. Kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat nasional dipegang oleh Badan Musyawarah 

(BAMUS) sedangkan pada tingkat daerah/wilayah berada pada Rapat Umum Anggota 

(RUA) wilayah. 

2. Badan Musyawarah dan Rapat Umum Anggota berwenang menetapkan/merubah/ 

membatalkan berbagai ketentuan/kebijakan organisasi sesuai tingkatannya, termasuk 

membentuk/membubarkan badan/Lembaga dan mengangkat/memberhentikan perorangan. 

 

Pasal 9 

Kepemimpinan 

 

1. Pengendali organisasi pada tingkat nasional, di luar Badan Musyawarah disebut Ketua PPI 

Prancis, sedangkan pada tingkat daerah, di luar Rapat Umum Anggota disebut ketua PPI 

Wilayah. 
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2. Ketua PPI Prancis wajib melaksanakan amanat Badan Musyawarah, Ketua PPI Wilayah 

wajib melaksanakan amanat RUA Wilayah. 

 
Pasal 10 

Struktur Kepemimpinan 

 
1. Kepemimpinan Pusat terdiri dari Bamus Pusat dan Pengurus Pusat. 

2. Kepemimpinan Wilayah terdiri dari RUA Wilayah dan Pengurus Wilayah. 

 

 
BAB V 

PERBENDAHARAAN 

 

Pasal 11 

Kekayaan 

 
Kekayaan PPI Prancis meliputi barang, surat berharga, dan uang. 

 

 
Pasal 12 

Pendapatan 

 

Pendapatan PPI Prancis diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota, bantuan/sumbangan 

yang sah dan tidak mengikat, dan usaha lain yang sah dan tidak melanggar peraturan/ ketentuan 

yang berlaku. 

 

BAB VI 

PERUBAHAN 

 
Pasal 13 

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 



6 
AD/ART PPI Prancis 2021 

 

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Prancis hanya dapat dilakukan 

oleh Sidang Umum atau Sidang Istimewa PPI Prancis. 

 
BAB VII 

PEMBUBARAN 

 
Pasal 14 

Pembubaran Organisasi 

 

Pembubaran organisasi PPI Prancis hanya dapat dilakukan oleh Sidang Istimewa PPI Prancis. 

 

 
BAB VIII 

ATURAN TAMBAHAN 

 
Pasal 15 

 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga 

dan peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 

 
Pasal 16 

 

 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. 

Pasal 17 

 

 
Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Prancis ditetapkan pada 

Sidang Umum PPI Prancis. 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PRANCIS 

 
BAB I 

KEANGGOTAAN 

 
Pasal 1 

Kriteria Anggota 

 

1. Anggota Biasa adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pelajar mulai dari 

tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat sampai tingkat Doktoral (S3) dan 

secara sah terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan/pengajaran formal di dalam tahun 

ajaran yang sedang berjalan, baik sebagai pelajar penuh ataupun sebagai pendatang bebas 

maupun sebagai karya siswa di wilayah Prancis. 

2. Yang berhak menjadi Anggota Luar Biasa adalah: 

a. Mereka yang tanpa melihat kewarganegaraannya menaruh minat dan simpati serta tidak 

bertentangan dengan kepentingan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

b. Mantan Anggota Biasa yang tidak terdaftar lagi pada lembaga Pendidikan/pengajaran 

di Prancis. 

c. Para pelajar Indonesia di Prancis yang akan bertempat tinggal di Prancis dengan 

jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. 

3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang dinilai telah berjasa bagi organisasi atau yang 

berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau jabatannya dapat menunjang perkembangan 

dari organisasi. 

 
Pasal 2 

Tata Cara Penerimaan dan Pengangkatan Anggota 

 

 
1. Prosedur menjadi Anggota Biasa adalah terdaftar pada suatu PPI wilayah. 
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2. Penerimaan Anggota Biasa dan luar biasa dilakukan oleh para pengurus harian PPI Prancis 

melalui pendaftaran tertulis yang dilampiri surat pernyataan persetujuan terhadap Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI Prancis. 

3. Anggota Biasa dapat memindahkan keanggotaannya ke wilayah lain dengan cara melapor 

kepengurusan tingkat wilayah lama dan baru. 

4. Anggota Biasa yang keluar atas permintaan sendiri dapat diterima kembali atas 

persetujuan pengurus tingkat wilayah. 

5. Pengangkatan Anggota Kehormatan : 

a. Usulan dari pengurus harian organisasi wilayah. 

b. Penilaian oleh tim khusus yang dibentuk oleh pengurus harian PPI Prancis. 

c. Pengesahan oleh Bamus. 

 

 
Pasal 3 

Hak Anggota 

 
1. Anggota Biasa berhak mengikuti semua kegiatan PPI Prancis, mengajukan pertanyaan/ 

usul dan mengemukakan pendapat (hak bicara), dipilih dan memilih (hak suara). 

2. Anggota Luar Biasa berhak mengikuti semua kegiatan PPI Prancis, mengajukan 

pertanyaan/usul dan mengemukakan pendapat (hak bicara), tidak dapat dipilih untuk 

menjadi pengurus harian pusat ataupun wilayah tetapi memiliki hak untuk memilih. 

3. Anggota Kehormatan berhak mengikuti semua kegiatan PPI Prancis, mempunyai hak 

bicara, dipilih tetapi tidak mempunyak hak memilih. 

4. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan 

tugas baik organisasi maupun profesi. 

 

Pasal 4 

Kewajiban Anggota 

 

1. Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban mematuhi 

AD/ART, keputusan RUA, serta peraturan/ketentuan yang ditetapkan PPI Prancis. 
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2. Anggota Biasa yang sudah terdaftar di database PPI Prancis berkewajiban membayar uang 

iuran, sementara Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak berkewajiban. 

3. Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban mengambil 

bagian dalam kegiatan PPI Prancis, baik kegiatan organisasi, ilmiah maupun sosial sesuai 

kemampuan. 

4. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik dan kehormatan PPI Prancis. 

 

 
Pasal 5 

Kelalaian dan Sanksi 

 
1. Anggota yang melalaikan kewajiban dapat diberikan sanksi berupa peringatan atau 

hukuman. 

2. Peringatan dapat diberikan dalam bentuk lisan atau tertulis (surat peringatan). 

3. Anggota yang dikenakan hukuman berhak melakukan pembelaan. 

 

 
Pasal 6 

Kehilangan Keanggotaan 

 
1. Setiap anggota akan kehilangan keanggotaannya karena wafat, atas permintaan sendiri, 

atau diberhentikan dari organisasi. 

2. Setiap anggota yang wafat dibebaskan dari segala kewajibannya sebagai anggota yang 

mungkin masih terhutang sebelum wafat. 

3. Seseorang dapat diberhentikan keanggotaannya oleh organisasi karena mengundurkan diri 

atau sebagai hukuman akibat melalaikan kewajibannya sebagai anggota. 

4. Khusus bagi Anggota Biasa, keanggotannya secara otomatis akan gugur apabila yang 

bersangkutan lulus, mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Institusi Pendidikan. 



10 
AD/ART PPI Prancis 2021 

 

BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI 

 
Pasal 7 

Kelembagaan 

 
1. PPI Prancis menganut sistem kelembagaan legislatif dan eksekutif. 

2. Kekuasaan tertinggi PPI Prancis dipegang oleh lembaga legislatif pusat yaitu Badan 

Musyawarah (BAMUS) yang dipimpin oleh seorang ketua. 

3. Kekuasaan tertinggi PPI wilayah dipegang oleh lembaga legislatif wilayah yaitu Rapat 

Umum Anggota (RUA) wilayah. 

4. Kepengurusan PPI Prancis tingkat pusat dipimpin oleh seorang ketua (Ketua PPI Prancis), 

berfungsi sebagai lembaga eksekutif tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada 

BAMUS. 

5. Kepengurusan PPI wilayah dipimpin oleh seorang ketua (Ketua PPI wilayah) berfungsi 

sebagai lembaga eksekutif tingkat wilayah yang bertanggung jawab kepada RUA dan Ketua 

PPI Prancis. 

 
Pasal 8 

Kepemimpinan Pusat dan Kepemimpinan Wilayah 

 

 
1. Kepemimpinan Pusat 

a. Pengurus tingkat pusat dapat melaksanakan dan membuat program kegiatan yang 

menyangkut seluruh anggota PPI Prancis yang pelaksanannya dilakukan oleh pengurus 

tingkat wilayah sesuai dengan kondisi setempat. 

b. Ketua wilayah bertanggung jawab kepada ketua PPI Prancis dalam hal pelaksanaan 

program-program PPI Prancis. 

2. Kepemimpinan Wilayah 

a. Pengurus tingkat wilayah bertindak penuh atas nama organisasi dalam kegiatan yang 

bersifat ke dalam. 

b. Ketua PPI Prancis dan para Ketua PPI Wilayah tergabung dalam rapat koordinasi. 
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c. Kegiatan tingkat wilayah yang bersifat keluar hanya dapat dilaksanakan dengan 

pemberitahuan tertulis kepada kepemimpinan pusat. 

 
BAB   III 

BADAN MUSYAWARAH 

 
Pasal 9 

Umum 

 

1. Badan Musyawarah menjalankan fungsi kelembagaan legislatif dan mengontrol jalannya 

kelembagaan eksekutif. 

2. Badan Musyawarah terdiri dari para wakil wilayah yang memiliki jumlah pelajar minimal 

5 orang pada tahun ajaran yang berjalan. 

3. Pergantian anggota Badan Musyawarah sebelum masa jabatan berkahir dapat dilakukan 

melalui pergantian antar waktu berdasarkan usulan ketua PPI wilayah asal perwakilan. 

 

 
Pasal 10 

Sidang Organisasi 

 
1. Sidang organisasi Badan musyawarah terdiri dari : 

a. Sidang Khusus. 

b. Sidang Umum (Paripurna). 

2. Setiap sidang organisasi dihadiri oleh : 

a. Peserta yang mempunyai hak bicara, dipilih dan memilih (hak suara) pada setiap 

sidang. 

b. Peninjau yang mempunyai hak bicara, tetapi tanpa hak dipilih dan memilih. 

c. Undangan, yang hanya mempunya hak jawab. 

3. Sidang khusus dilaksanakan sebelum sidang umum karena hasil-hasil sidang khusus harus 

dikukuhkan oleh sidang umum. 

4. Sidang khusus bertugas dan berwenang : 

a. Memilih dan mengesahkan pertanggungjawaban kepengurusan periode lewat. 
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b. Menetapkan garis besar program kerja kepengurusan periode mendatang. 

c. Memilih dan menetapkan ketua periode mendatang 

5. Sidang khusus dipimpin oleh ketua periode lewat, dengan peserta semua anggota baru 

Badan Musyawarah. 

6. Di samping peserta sebagaimana disebut pada ayat 5 di atas, sidang khusus dapat dihadiri 

anggota PPI Prancis yang lain dengan status sebagai peninjau. 

7. Sidang Umum/Paripurna Badan Musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

serta memiliki kewenangan terluas dalam organisasi PPI Prancis. 

8. Sidang Umum diawali dengan Sidang Pendahuluan, dilanjutkan dengan Sidang Pleno; 

dengan atau tanpa Sidang Komisi, tergantung kebutuhan. 

9. Sidang Pendahuluan bertugas dan berwenang mengesahkan sidang, mengesahkan Acara 

dan Tata Tertib Sidang, serta memilih Pimpinan Sidang Pleno dengan ketentuan: 

a. Sidang dinyatakan dengan sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-

kurangnya ½ ditambah 1 Anggota Biasa PPI Prancis. Apabila kuorum tidak terpenuhi 

sidang diskors selama 10 (sepuluh) menit untuk selanjutnya dibuka kembali dan segala 

keputusannya dianggap sah. 

b. Rancangan Acara dan Tata Tertib Sidang sudah disiapkan oleh panitia pengarah dengan 

acuan AD/ART. 

c. Pimpinan Sidang Pleno dipilih dari peserta, terdiri dari seorang Ketua merangkap 

Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan seorang Anggota; ketiganya 

berasal dari wilayah yang berbeda. 

10. Sidang Pendahuluan dipimpin oleh Badan Musyawarah; dengan peserta yang tertulis pada 

ayat 9a, peninjau adalah semua anggota PPI Prancis selain Anggota Biasa, serta undangan 

adalah bukan anggota PPI Prancis yang dipandang perlu hadir oleh Panitia. 

11. Sidang Pleno bertugas dan berwenang: 

a. Membahas seluruh agenda/acara yang disepakati dalam Sidang Pendahuluan seperti: 

(1) Mengukuhkan wilayah baru. 

(2) Mengubah dan menetapkan AD/ART 

(3) Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Kepemimipinan Pusat 

periode lewat. 

(4) Menetapkan garis besar program kerja Kepemimpinan Pusat periode mendatang. 
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(5) Memilih dan menetapkan ketua Badan Musyawarah periode mendatang. 

(6) Mengukuhkan ketua PPI Prancis periode mendatang. 

(7) Menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu. 

12. Sidang Pleno dipimpin oleh pimpinan sidang yang terpilih dalam Sidang Pendahuluan 

dengan peserta, peninjau dan undangan sama dengan Sidang Pendahuluan. 

13. Pada akhir tugasnya, pimpinan Sidang Pleno, dengan atau tanpa dibantu tim perumus, 

merumuskan hasil-hasil sidang yang dipimpinnya dalam surat ketetapan/keputusan yang 

rancangannya telah disiapkan oleh panitia pengarah. 

14. Sidang Komisi adalah sidang untuk membantu mempercepat/memperlancar Sidang Pleno, 

membahas materi khusus/tertentu, diadakan apabila dipandang perlu. 

15. Sidang Komisi diselenggarakan dalam rentang waktu yang dialokasikan untuk Sidang 

Pleno, dengan ketentuan: 

a. Jumlah materi, dan lamanya sidang ditetapkan pada Sidang Pendahuluan atau Sidang 

Pleno, sedangkan peserta dan pimipnan sidang ditetapkan pada Sidang Pleno. 

b. Selama Sidang Komisi berlangsung, Sidang Pleno diskors. 

c. Hasil Sidang Komisi bersifat sementara, dilaporkan pada Sidang Pleno untuk dibahas 

dan disahkan. 

 
Pasal 11 

Tatacara Pemilihan Ketua Badan Musyawarah 

 

 
1. Ketua Umum Badan Musyawarah dipilih dan ditetapkan pada Sidang Pleno. 

2. Pemilihan dilakukan pada 2 (dua) tahap yaitu tahap pencalonan dan tahap pemungutan 

suara: pencalonan dilakukan secara tertutup, diusulkan oleh para peserta, sementara itu 

pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. 

3. Yang berhak dicalonkan sebagai Ketua Badan Musyawarah adalah Anggota Biasa yang 

dalam 2 (dua) periode kepengurusan terakhir tidak menjabat ketua secara berturut-turut, 

berpengalaman dalam organisasi dan bersedia. 

4. Pemungutan suara: 

a. Yang berhak memberikan suara adalah Rapat Umum Anggota (RUA). 
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b. Tujuan pemungutan suara adalah menentukan satu calon yang memperoleh 

dukungan mayoritas (mendapatkan suara lebih dari setengah). 

c. Mekanisme pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

(1) Apabila calon dua orang, dan pada penghitungan suara ternyata hasilnya sama, 

maka pemungutan suara diulang dan apabila hasilnya tetap sama maka 

dilakukan undian. 

(2) Apabila calon lebih dari dua orang, dan pada penghitungan suara belum ada 

calon yang mendapat suara lebih dari setengah, maka diambil dua calon dengan 

suara terbanyak, untuk selanjutnya dilakukan pemungutan suara seperti di atas. 

 
Pasal 12 

Sidang Badan Musyawarah Luar Biasa 

 

 
Sidang Badan Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya 

mendesak, atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya ½ ditambah 1 jumlah wilayah. 

 

BAB III 

RAPAT UMUM ANGGOTA 

 

 
Pasal 13 

Umum 

 
Rapat Umum Anggota adalah musyawarah anggota di PPI wilayah yang dihadiri oleh seluruh 

anggota wilayah dan undagan yang dipandang perlu, diadakan pada akhir periode 

Kepemimpinan Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Sidang BAMUS. 

 
Pasal 14 

Tugas dan Wewenang 
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Tugas dan wewenang RUA adalah menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban 

Kepemimpinan Wilayah periode lewat, menetapkan garis besar program kerja Kepemipinan 

Wilayah mendatang dengan mengacu pada AD/ART serta hasil Sidang BAMUS, memilih 

personalia Kepemimpinan Wilayah yaitu Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara. 

 

Pasal 15 

Rapat Umum Anggota Luar Biasa 

 

 
Apabila timbul hal-hal mendesak, dapat diselenggarakan RUA Luar Biasa atas permintaan 

tertulis dari sedikitnya ½ ditambah 1 jumlah Anggota Biasa. 

 
BAB IV 

KEPEMIMPINAN PUSAT 

 
Pasal 16 

Musyawarah Pimpinan Pusat 

 

1. Musyawarah Pimpinan Pusat (BAMUS pusat) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 

AD, adalah instansi kepemimpinan tertinggi perhimpunan yang secara kolektif 

mengembangkan dan memantau pelaksanaan kebijakan strategis perhimpunan yang 

berskala nasional, baik dalam bidang organisasi, pendidikan, pengembangan ilmu dan 

pelayanan baik yang mencakup profesionalisme, maupun etika profesi, demi tercapainya 

tujuan perhimpunan. 

2. Personalia BAMUS pusat ditetapkan oleh sidang BAMUS untuk masa jabatan 1 (satu) 

tahun. Personalia yang sama tidak boleh memegang jabatan yang sama dalam BAMUS 

pusat lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. 

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BAMUS pusat mengacu pada isi AD/ART 

dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Sidang BAMUS. 

4. Untuk menyelenggarakan kegiatan, BAMUS pusat harus mengadakan rapat: 

a. Rapat Pleno yang dihadiri oleh semua personalia/fungsionaris Pengurus Pusat, diadakan 

sesuai kebutuhan. 
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b. Rapat Pleno diperluas yang dihadiri oleh semua personalia/fungsionaris BAMUS pusat 

dan BAMUS wilayah; diadakan sedikitnya sekali dalam setahun. 

c. Rapat lain yang dipandang perlu. 

 

 
Pasal 17 

Pengurus Pusat 

 
1. Pengurus Pusat adalah kepemimpinan tertinggi perhimpunan yang mengurus dan 

melaksanakan kebijakan berskala nasional yang diamanatkan BAMUS, dengan masa 

jabatan sampai akhir periode 31 Desember. 

2. Ketua Pengurus Pusat (selanjutnya disebut sebagai Ketua PPI Prancis) ditetapkan oleh 

BAMUS dengan tugas awal: 

a. Menetapkan susunan dan personalia Pengurus Pusat lengkap dalam waktu paling lama 

satu bulan sesudah Sidang Umum BAMUS. 

b. Mengadakan serah terima dengan Pengurus Pusat lama, paling lama satu bulan sesudah 

Pengurus Pusat baru terbentuk. 

3. Pengurus Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang 

Bendahara dan beberapa ketua bidang sesuai kebutuhan, yang secara bersama- sama 

melaksanakan kegiatan secara kolektif. 

4. Para Ketua Wilayah dan Anggota Biasa dapat diusulkan oleh BAMUS menjadi calon Ketua 

PPI Prancis. 

5. Sesuai kebutuhan, Pengurus Pusat dapat mengangkat penasihat, melengkapi diri dengan 

badan kelengkapan, dan membentuk badan khusus, komisi, panitia, tim dan lain-lain 

sesuai kebutuhan. 

6. Seluruh personalia Pengurus Pusat berasal dari Anggota Biasa, sedangkan anggota panitia 

dan lain-lain yang sifatnya sementara dapat berasal dari Anggota Biasa maupun Anggota 

Luar Biasa. 

7. Apabila Ketua PPI Prancis berhalangan melaksanakan tugasnya, jabatan dapat dipangku 

oleh wakil, atau sekretaris, atau salah satu ketua bidang sampai berakhirnya periode 

kepengurusan. 

8. Pengurus Pusat bersama unsur BAMUS Pusat bertugas dan berwenang: 
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a. Melaksanakan isi AD/ART serta segala keputusan yang ditetapkan/diamanatkan 

BAMUS. 

b. Mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada seluruh anggota pada Sidang 

Pleno BAMUS. 

c. Membantu menyelenggarakan Sidang BAMUS pada akhir periode, sekaligus 

mempersiapkan bahan materi Sidang BAMUS (rancangan agenda/acara tata tertib 

sidang, rancangan garis besar program kerja perhimpunan untuk periode mendatang dan 

rancangan ketetapan/keputusan BAMUS). 

9. Pengurus Pusat mengesahkan dan melantik Pengurus Wilayah dan perangkat kelengkapan 

organisasi lainnya. 

10. Untuk menyelenggarakan kegiatan, Pengurus Pusat harus mengadakan rapat: 

a. Rapat Pengurus Harian; dihadiri oleh personalia/fungsionaris Pengurus Pusat yang 

dipandang perlu; diadakan sesuai kebutuhan. 

b. Rapat Pengurus Lengkap; dihadiri segenap personalia/fungsionaris Pengurus Pusat; 

diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. 

c. Rapat Pleno; dihadiri oleh seluruh personalia/fungsionaris BAMUS pusat diadakan 

sesuai kebutuhan. 

d. Rapat Pleno Diperluas; dihadiri oleh seluruh personalia/fungsionaris BAMUS pusat 

dan BAMUS wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

e. Rapat lain yang dipandang perlu. 

11. Sebagai pedoman kegiatan yang akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat di awal kepengurusan 

wajib membuat program kerja sebagai penjabaran garis besar program kerja yang 

diamanatkan BAMUS, dengan senantiasa mengacu pada : 

a. Isi AD/ART organisasi. 

b. Segala ketetapan BAMUS. 

c. Program dan kebijakan pemerintah. 

d. Program kerja pengurus lama. 

e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Program kerja disahkan dalam Rapat Pleno diperluas dan menjadi pedoman bagi seluruh 

perangkat organisasi. 
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Pasal 18 

Tata Cara Pemilihan Ketua PPI Prancis 

 
1. Ketua PPI Prancis dipilih dan ditetapkan pada Sidang Khusus dan dikukuhkan pada 

Sidang Pleno. 

2. Yang berhak dicalonkan sebagai Ketua PPI Prancis adalah: 

a.  Anggota Biasa yang sudah berdomisili minimal 6 bulan dan akan menetap dan 

bertanggung jawab di Prancis sampai Desember tahun depan. 

b. Memiliki pengalaman berorganisasi. 

c. Sudah pernah menjadi pengurus baik di PPI Pusat maupun Wilayah. 

3. Tata cara pemilihan: 

a. Pemilihan dilakukan pada 2 (dua) tahap yaitu tahap pencalonan dan tahap pemungutan 

suara: pencalonan dilakukan secara tertutup, diusulkan oleh para peserta, sementara itu 

pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. 

b. Demi tertibnya pelaksanaan pemilihan maka BAMUS pusat akan membentuk tim atau 

panitia pelaksana pemilihan yang anggotanya ditentukan oleh BAMUS pusat dengan 

berdasarkan AD/ART ini. 

c. Tata cara pemungutan suara ditentukan oleh Panitia PEMILU dan BAMUS. 

 

 
4. Pemungutan suara: 

a. Yang berhak memberikan suara adalah RUA. 

b. Tujuan pemungutan suara adalah menentukan satu calon yang memperoleh dukungan 

mayoritas (mendapatkan suara lebih dari setengah). 

c. Mekanisme pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

(1) Apabila calon dua orang, dan pada penghitungan suara ternyata hasilnya sama, maka 

pemungutan suara diulang dan apabila hasilnya tetap sama maka dilakukan undian. 

(2) Apabila calon lebih dari dua orang, dan pada penghitungan suara belum ada calon 

yang mendapat suara lebih dari setengah, maka diambil dua calon dengan suara 

terbanyak, untuk selanjutnya dilakukan pemungutan suara seperti di atas. 



19 
AD/ART PPI Prancis 2021 

 

(3) Apabila calon tunggal, akan menggunakan mekanisme kotak kosong yang diatur 

oleh Panitia PEMILU. Jika calon tersebut tidak terpilih, maka merujuk ke Pasal 18 

Ayat 4.c.4. 

(4) BAMUS dan Panitia PEMILU diberi waktu maksimal 1 bulan untuk mencari 

calon baru. Jika ada satu calon, maka akan dilakukan aklamasi. Jika ada lebih dari 

satu calon, maka merunjuk ke Pasal 18 Ayat 4.c.(1). Jika tidak menemukan calon, 

PPI Prancis diskors selama 1 (satu) periode kepengurusan. 

 
Pasal 19 

Pelindung 

 
Pelindung PPI Prancis adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia 

untuk Republik Prancis serta kerajaan-kerajaan Andoran dan kerajaan Monako. 

 

Pasal 20 

Pembina 

 

Pembina PPI Prancis adalah Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di Paris. 

 
BAB V 

KEPEMIMPINAN WILAYAH 

 
Pasal 21 

Musyawarah Pimpinan Wilayah 

 

1. Musyawarah Pimpinan Wilayah (BAMUS wilayah) adalah instansi kepemimpinan 

tertinggi organisasi di tingkat cabang yang mengembangkan dan memantau pelaksanaan 

kebijakan organisasi di tingkat wilayah. 

2. BAMUS wilayah terdiri dari satu orang sebagai perwakilan dari wilayah. 
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Pasal 22 

Pengurus Wilayah 

 
1. Pengurus Wilayah adalah instansi kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat wilayah 

yang mengurus dan melaksanakan kebijakan berskala wilayah. 

2. Pengurus Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua dan BAMUS untuk 

masa jabatan 1 (satu) periode kepengurusan. 

3. Ketua Wilayah dipilih dari dan oleh Anggota Biasa dalam RUA; personalia lain dalam 

kepengurusan wilayah adalah Anggota Biasa yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Wilayah 

terpilih. 

4. Apabila Ketua Wilayah berhalangan melaksanakan tugasnya, jabatan ketua dapat dipegang 

oleh perwakilan wilayah. 

5. Ketua Wilayah dipilih dalam RUA yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

setelah sidang Bamus. Ketua terpilih melengkapi dan melaporkan kepengurusan lengkap ke 

Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu bulan setelah terpilih. Pengurus Pusat 

mengesahkan dan melantik Pengurus Wilayah bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan 

setelah menerima laporan. 

6. Pengurus Wilayah mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Mematuhi dan melaksanakan isi AD/ART, amanat BAMUS pusat maupun BAMUS 

wilayah dan kebijakan Pengurus Pusat. 

b. Mengatur dengan memberikan bimbingan/arahan, pengawasan dan peringatan bila 

perlu, kepada anggota, kaitannya dengan tugas/kewajibannya sebagai anggota 

perhimpunan maupun dalam menjalankan profesinya. 

c. Menyusun dan melaksanakan program kerja/kegiatan kepengurusan, baik dalam bidang 

organisasi, ilmiah maupun sosial/kemasyarakatan. 

d. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus 

Lengkap dan rapat lain yang dianggap perlu. 

e. Mengangkat badan, komisi, panitia, tim dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

f. Menyelenggarakan RUA pada akhir kepengurusan. 

7. Pengurus Wilayah bertanggung jawab pada RUA dan Pengurus Pusat. 
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8. Ketua Wilayah dapat dijabat secara berturut-turut oleh orang yang sama paling banyak 2 

(dua) kali. 

 
Pasal 23 

Dewan Penasihat 

 
1. Dewan Penasihat adalah orang yang ditentukan dan ditetapkan oleh RUA. 

2. Dewan Penasihat bertugas memberi arahan dan masukan bagi Pengurus PPI Wilayah. 

3. Dewan Penasihat berjumlah minimal 1 (satu) orang. 

 

 
Pasal 24 

Pembentukan Wilayah Baru 

 

1. Di wilayah yang sekurang-kurangnya ada 15 (limabelas) orang Anggota Biasa, dapat 

dibentuk wilayah baru dengan syarat wilayah tersebut bukan kabupaten/kota yang sudah 

ada cabangnya. 

2. Pembentukan wilayah baru diusulkan oleh anggota organisasi setempat kepada RUA, 

diputuskan dalam Rapat Pleno Bamus, dikukuhkan pada Sidang Bamus 

 

 

 
Pasal 25 

Penggabungan Wilayah 

 
1. Wilayah mempunyai hak untuk mengggabungkan diri ke wilayah PPI aktif lainnya yang 

terdekat. 

2. Penggabungan Wilayah didasarkan atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

 

 

BAB VI 

PERBENDAHARAAN 
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Pasal 26 

Kekayaan 

 
1. Kekayaan PPI Prancis meliputi barang (baik benda bergerak maupun tidak bergerak), 

surat berharga, dan uang tunai maupun tabungan/simpanan/deposito. 

2. Kekayaan PPI Prancis, langsung atau tidak langsung menjadi tanggung jawab pengurus, 

yang pada pengelolaannya senantiasa menggunakan prinsip keterbukaan dan 

akuntabilitas. 

3. Laporan kekayaan termasuk keuangan merupakan bagian dari laporan pertangungjawaban 

PPI Prancis maupun PPI Wilayah pada Bamus atau RUA sesuai tingkatannya. 

 
Pasal 27 

Pendapatan 

 
1. Uang Iuran 

a. Uang Iuran Anggota merupakan satu-satunya sumber pendapatan tetap PPI Prancis 

yang penarikannya dilakukan oleh Bendahara. 

b. Besaran uang iuran anggota ditentukan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing 

anggota PPI Prancis. 

2. Sumbangan dan Usaha Lain 

a. PPI Prancis berhak dan berkewajiban mencari dana penunjang kegiatan organisasi 

melalui permintaan sumbangan/bantuan yang sah dan tidak mengikat. 

b. Segala bentuk usaha penggalian dana, baik berupa permintaan dana sumbangan 

maupun sponsor dilaporkan kepada BAMUS atau RUA sesuai tingkatannya. 

 

BAB VII 

ATRIBUT PPI PRANCIS 

 

Pasal 28 

Lambang 
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Di logo ini sang garuda tergambar sedang terbang diatas langit dan melihat tanah prancis 

dari atas. Garuda merah ini juga merepresentasikan para pelajar Indonesia, yang telah berani 

keluar dari zona nyaman mereka, datang ke Prancis, untuk menuntut ilmu di negeri ini Tanah 

Prancis metropolitan yang terhampar di bagian tengah logo ini, berwarna putih 

melambangkan ilmu, kebaikan dan pelajaran yang bisa diambil dari tanah ini bagi mereka 

yang mengamati dan mencari atau bagaikan kanvas putih bagi mereka yang ingin melukiskan 

prestasi ataupun pengalaman hidup yang berbeda disini. Sebuah persegi enam yang terbentuk 

dan membingkai Logo PPI Prancis melambangkan keseimbangan dan keharmonisan. Bentuk 

persegi enam ini merupakan doa untuk PPI Prancis agar bisa bersatu, berkolaborasi sehingga 

sukses menjalankan misi-misinya dengan baik. 

Simpel dan elegan; Logo yang didesain dengan memperhatikan kualitas estetik, makna, dan 

ciri khas ini secara keseluruhan merepresentasikan visi dari PPI Prancis yang baru, “sebagai 

kelindan nan kaya karya” dan diharapkan bisa menginspirasi para pelajar Indonesia di 

Peracis untuk terus berkreasi. 

 
BAB VIII 

PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN ORGANISASI 

 

 
Pasal 29 

Perubahan AD/ART 

 
1. Usulan perubahan AD/ART dapat diajukan pada BAMUS oleh setiap anggota secara 

tertulis disertai mendesak. 

2. Melalui Rapat Pleno, usulan tersebut diterima atau ditolak oleh BAMUS. 
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3. Apabila usulan tersebut diterima, BAMUS akan membentuk tim yang pesonalianya 

diangkat dari Anggota Biasa, untuk membuat Rancangan Perubahan AD/ART. 

4. Rancangan perubahan AD/ART yang telah dibuat dilaporkan kepada BAMUS untuk 

mendapat persetujuan di Sidang BAMUS. 

5. Dengan disetujuinya AD/ART yang baru maka AD/ART yang lama tidak berlaku lagi. 

 

 
Pasal 30 

Pembubaran Organisasi 

 

1. Pembubaran PPI Prancis diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya setengah 

jumlah wilayah. 

2. Keputusan pembubaran PPI Prancis dapat ditetapkan apabila dalam Sidang Umum 

tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari seluruh anggota biasa PPI Prancis. 

3. Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan sekurang- 

kurangnya ¾ dari anggota biasa PPI Prancis yang hadir dalam Sidang Umum PPI Prancis. 

 

 
BAB IX 

ATURAN TAMBAHAN 

 
Pasal 30 

 

 
Setiap anggota PPI Prancis dianggap telah mengetahui dan wajib menaati seluruh isi AD/ART 

ini. 

 

Pasal 31 

 

 
Perselisihan akibat perbedaan dalam penafsiran AD/ART diselesaikan oleh Bamus dan 

dipertanggungjawabkan pada Sidang Umum Bamus yang akan datang. 
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Pasal 32 

 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini dimuat dalam peraturan tersendiri, yang 

dikeluarkan oleh Bamus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART ini. 
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