
ANGGARAN DASAR 

PPI MALAYSIA TAHUN 2020-2021 

 

Pembukaan 

Kami pelajar Indonesia sebagai insan yang berkepribadian dan berkebangsaan Indonesia, 

berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan sebagai 

dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Sadar akan hak dan kewajiban pelajar untuk 

menuntut ilmu dan bersatu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika untuk turut mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur. Maka dengan ini, kami pelajar Indonesia di Malaysia berhimpun 

dalam satu wadah yang diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia atau disingkat PPIM. 

 

BAB I 

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, ASAS, DASAR DAN SIFAT 

 

Pasal 1 

Nama 

Organisasi ini diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia atau Indonesian Students 

Association Malaysia yang selanjutnya disebut PPI Malaysia. 

 

Pasal 2 

Waktu 

PPI Malaysia didirikan pada kongres pertama di Universiti Malaya (UM) pada tahun 1999 

sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. 

 

Pasal 3 

Kedudukan 

PPI Malaysia berkedudukan di Malaysia. 

 

Pasal 4 

Asas, Dasar, dan Sifat 

(1) PPI Malaysia berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

(2) PPI Malaysia bersifat terbuka dan mandiri. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN KEGIATAN 

 

Pasal 5 

Tujuan 

(1) PPI Malaysia adalah organisasi pelajar yang menghimpun, membina persatuan dan 

persaudaraan di antara seluruh pelajar Indonesia di Malaysia. 

(2) PPI Malaysia menghimpun dan menyalurkan aspirasi pelajar. 

(3) PPI Malaysia melakukan fungsi kontrol terhadap permasalahan bangsa Indonesia.  



(4) PPI Malaysia menjalankan fungsinya sebagai duta budaya di Malaysia. 

(5) PPI Malaysia membina hubungan baik dan kerja sama dengan masyarakat Indonesia 

khususnya di Malaysia.  

(6) PPI Malaysia membantu penyelesaian permasalahan pelajar dan masyarakat Indonesia di 

Malaysia.  

(7) PPI Malaysia membina hubungan baik dan kerja sama dengan masyarakat Internasional. 

 

Pasal 6 

Kegiatan 

(1) Menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

minat dan bakat di kalangan pelajar.  

(2) Menyelenggarakan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai kalangan di luar organisasi 

baik perorangan, lembaga, persatuan, pemerintah maupun swasta dengan berpegang asas 

berorganisasi.  

(3) Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, kebudayaan dan keagamaan untuk 

meningkatkan kualitas pelajar serta mempererat silaturahmi antar masyarakat. 

(4) Melakukan kajian atas kebijakan dan kinerja sebagai implementasi fungsi kontrol sosial 

dengan tetap berpegangan kepada Anggaran Dasar. 

 

BAB III 

SUMBER HUKUM DAN PRODUK HUKUM 

 

Pasal 7 

Sumber Hukum 

Dalam menjalankan roda organisasi, PPI Malaysia berpedoman pada sumber hukum PPI 

Malaysia yang terdiri dari: 

a. Pancasila; 

b. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Malaysia; 

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

e. Ketetapan Kongres PPI Malaysia; 

f. Keputusan Rapat Bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus se-Malaysia; dan 

g. Keputusan PPI Malaysia. 

 

 

Pasal 8 

Produk Hukum 

Jenis produk hukum yang ada pada PPI Malaysia yang secara hierarki terdiri atas: 

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

b. Ketetapan Kongres PPI Malaysia; 

c. Keputusan Rapat Bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus; dan 

d. Keputusan PPI Malaysia. 

 

BAB IV 



KEDAULATAN PPI MALAYSIA 

 

Pasal 9 

Kedaulatan PPI Malaysia 

(1) Kedaulatan organisasi PPI Malaysia berada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut 

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

(2) Kedaulatan organisasi PPI Malaysia terdiri dari: 

a. Kongres PPI Malaysia; 

b. Kongres Luar Biasa; dan 

c. Rapat Bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus. 

 

BAB V 

IDENTITAS ORGANISASI 

 

Pasal 10 

Lambang PPI Malaysia 

(1) Lambang PPI Malaysia adalah rangkaian bentuk lingkaran, buku terbuka dan obor 

penerang dengan warna dasar merah putih. 

(2) Lambang PPI Malaysia tertuang dalam Lampiran 1. 

(3) Arti dan makna lambang tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Merah putih sebagai warna bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Lingkaran mengandung arti sebagai wadah pemersatu pelajar Indonesia. 

c. Buku terbuka mengandung arti sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

d. Obor mengandung arti sebagai penerang dalam proses menuntut ilmu dan 

pengetahuan. 

 

Pasal 11 

Mars PPI Malaysia 

(1) Mars PPI Malaysia adalah lagu resmi PPI Malaysia yang irama dan syairnya 

melambangkan semangat, jiwa, dan persatuan mahasiswa Indonesia di Malaysia. 

(2) Syair dan jenis irama Mars PPI Malaysia tertuang dalam Lampiran 2.  

 

 

BAB VI 

KEANGGOTAAN 

 

Pasal 12 

Keanggotaan 

(1) Anggota PPI Malaysia terdiri dari:  

a. Anggota Biasa;  

b. Anggota Luar Biasa; dan 

c. Anggota Kehormatan.  

(2) Syarat-syarat keanggotaan dari setiap jenis anggota diatur di dalam Anggaran Rumah 

Tangga. 



 

BAB VII 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

Pasal 13 

Struktur Organisasi 

(1) Susunan organisasi PPI Malaysia dimulai dari tingkat pusat, cabang dan cabang persiapan 

yaitu:  

a. Di tingkat pusat dibentuk Pengurus Pusat, yang membawahi dan mengoordinasikan 

semua kegiatan PPI Malaysia di seluruh wilayah Malaysia dengan masa bakti 1 (satu) 

tahun.  

b. Universitas atau kawasan dapat membentuk Pengurus Cabang dan/atau Pengurus 

Cabang Persiapan. 

(2) Hubungan PPI Malaysia dan PPI Kampus adalah kolaboratif, koordinatif dan akomodatif. 

 

 

BAB VIII 

KONGRES DAN MUSYAWARAH 

 

Pasal 14 

Kongres dan Kongres Luar Biasa 

(1) Kongres PPI Malaysia merupakan permusyawaratan tertinggi dalam keorganisasian PPI 

Malaysia yang diselenggarakan setiap tahun sekali.  

(2) Wewenang Kongres adalah:  

a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Kongres.  

b. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus PPI Malaysia selama masa bakti 

kepengurusan.  

c. Pembahasan dan penetapan AD/ART, GBHO dan Rekomendasi PPI Malaysia.  

d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum PPI Malaysia.  

e. Penetapan dan pembekuan PPI Kampus baru; dan  

f. Ketetapan-ketetapan lain di Kongres. 

(3) Kongres PPI Malaysia sah untuk dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

50%+1 dari jumlah PPI Kampus. 

(4) Jika kuorum tidak terpenuhi, maka pelaksanaan Kongres ditentukan melalui kesepakatan 

peserta Kongres yang hadir. 

(5) Pelaksanaan Kongres PPI Malaysia diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kongres PPI 

Malaysia yang disepakati di dalam Kongres. 

(6) Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Kongres 

dapat diadakan Kongres Luar Biasa.  

(7) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh 50%+1 dari jumlah PPI 

Kampus kepada pengurus PPI Malaysia. 

(8) Inisiatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4, harus dalam bentuk surat resmi yang 

ditanda tangani oleh seluruh PPI Kampus yang mengusulkan Kongres Luar Biasa. 

 



Pasal 15 

Musyawarah Cabang 

(1) Musyawarah Cabang merupakan permusyawaratan tertinggi dalam keorganisasian di 

tingkat cabang yang diselenggarakan setiap tahun. 

(2) Agenda Musyawarah Cabang adalah: 

a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Musyawarah Cabang  

b. Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Cabang selama masa bakti 

kepengurusan.  

c. Pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Cabang.  

(3) Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu 

Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.  

(4) Syarat dan ketentuan Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga.  

 

Pasal 16 

Musyawarah Cabang Persiapan 

(1) Musyawarah Cabang Persiapan merupakan permusyawaratan tertinggi dalam 

keorganisasian di tingkat cabang persiapan yang diselenggarakan setiap tahun.  

(2) Agenda Musyawarah Cabang Persiapan adalah:  

a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Musyawarah Cabang Persiapan  

b. Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Cabang Persiapan selama 

masa bakti kepengurusan.  

c. Pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Cabang Persiapan.  

(3) Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu 

Musyawarah Cabang Persiapan dapat diadakan Musyawarah Cabang Persiapan Luar 

Biasa.  

(4) Syarat dan ketentuan Musyawarah Cabang Persiapan Luar Biasa diatur dalam Anggaran 

Rumah Tangga. 

 

BAB IX 

PEMBUBARAN 

 

Pasal 17 

(1) Usul Pembubaran PPI Malaysia harus diusulkan oleh 2/3 dari jumlah PPI Kampus. 

(2) Pembubaran PPI Malaysia hanya dapat dilakukan dan disahkan dalam Kongres Luar Biasa 

yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PPI Kampus dan disetujui oleh minimal 

2/3 dari jumlah PPI Kampus yang hadir.  

 

BAB X 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 18 

(1) Pengajuan Perubahan Anggaran Dasar dapat diusulkan dalam Kongres yang disetujui 

sekurang-kurangnya oleh 50%+1 dari jumlah PPI Kampus yang hadir. 



(2) Pembahasan usulan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Kongres setelah 

mendengar rekomendasi tim ad hoc AD/ART yang dibentuk oleh Pengurus PPI Malaysia 

apabila diperlukan.  

(3) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang 

disetujui oleh minimal 50% +1 dari jumlah PPI Kampus yang hadir. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Peraturan yang tidak terdapat dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

 

Pasal 20 

Pengesahan dan Penutup 

(1) Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal disahkannya.  

(2) Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka ketentuan lain yang bertentangan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Ditetapkan di  : Universiti Utara Malaysia, Kedah 

Pada hari/tanggal : Sabtu, 7 Desember 2019 

Pukul   :  

 

Presidium Sidang  

Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III 

   

(                                             ) (                                                ) (                                                  ) 

PPI PPI PPI 

 

  



RANCANGAN 

ANGGARAN RUMAH TANGGA ART) 

PPI MALAYSIA TAHUN 2020-2021 

 

BAB I 

KEANGGOTAAN 

Pasal 1 

Kriteria Keanggotaan 

(1) Anggota Biasa adalah semua pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar di salah 

satu lembaga pendidikan tinggi di Malaysia.  

(2) Anggota Luar Biasa adalah mahasiswa dalam masa studi pertukaran yang tinggal di 

Malaysia dan mempunyai kepedulian terhadap PPI Malaysia.  

(3) Anggota Kehormatan adalah semua orang yang berjasa kepada PPI Malaysia serta 

direkomendasikan dan ditetapkan oleh pengurus PPI Malaysia sebagai anggota kehormatan 

melalui Surat Keputusan PPI Malaysia.  

Pasal 2 

Masa Keanggotaan 

(1) Masa keanggotaan Anggota Biasa terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa aktif di 

perguruan tinggi di Malaysia. 

(2) Masa keanggotaan Anggota Luar Biasa Masa terhitung selama menjalani studi pertukaran 

di Malaysia. 

(3) Masa keangggotaan Anggota Kehormatan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan 

PPI Malaysia.  

(4) Anggota habis masa keanggotaan karena: 

a. Meninggal dunia; dan/atau 

b. Bukan termasuk mahasiswa aktif. 

 

Pasal 3 

Hak Anggota 

Anggota PPI Malaysia memilik hak sebagai berikut:  

(1) Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.  

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak mengajukan saran atau usulan dan pertanyaan kepada 

pengurus baik secara lisan atau tulisan.  

(3) Anggota Kehormatan dapat mengajukan saran dan masukan kepada pengurus apabila 

diperlukan. 

(4) Turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan PPI Malaysia. 

 

Pasal 4 

Kewajiban Anggota 

Anggota PPI Malaysia memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik organisasi dan Negara 

Republik Indonesia.  



Pasal 5 

Pendataan Keanggotaan 

Pendataan keanggotaan dilakukan oleh masing-masing PPI Kampus atau PPI Kampus Persiapan 

yang kemudian dilaporkan kepada PPI Malaysia.  

 

Pasal 6 

Pemberhentian Keanggotaan 

(1) Keanggotaan PPI Malaysia dapat diberhentikan apabila:  

a. Melanggar ketentuan yang termuat dalam AD/ART; 

b. Mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Malaysia ; 

c. Menjadi anggota organisasi dan/atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, komunitas internasional. 

(2) Pemberhentian keanggotaan ditentukan oleh pengurus PPI Kampus atau PPI Kampus 

Persiapan berdasarkan keputusan Rapat yang dilaporkan ke pengurus PPI Malaysia. 

 

BAB II 

PENGURUS PUSAT 

 

Pasal 7 

Kedudukan dan Masa Jabatan Pengurus PPI Malaysia 

(1) Pengurus PPI Malaysia adalah badan tertinggi dalam struktur organisasi PPI Malaysia.  

(2) Masa jabatan pengurus pusat adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak serah terima jabatan dari 

pengurus demisioner.  

(3) Pengurus PPI Malaysia dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih dalam  

kongres PPI Malaysia. 

(4) Ketua Umum PPI Malaysia dipilih dalam kongres PPI Malaysia dan hanya dapat 

menduduki jabatannya selama satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa 

jabatan berikutnya. 

(5) Apabila Ketua Umum mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap maka dalam waktu 

maksimal satu bulan setelah itu, diadakan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum 

baru yang melanjutkan masa jabatan Ketua Umum yang digantikan.  

 

Pasal 8 

Susunan Kepengurusan 

(1) Susunan kepengurusan pengurus PPI Malaysia sekurang-kurangnya terdiri dari dewan 

penasihat, ketua umum, sekretaris umum, bendahara dan bidang-bidang yang diperlukan.  

(2) Yang dapat menjadi pengurus PPI Malaysia adalah anggota biasa PPI Malaysia. 

(3) Selambat lambatnya 30 hari setelah kongres, susunan kepengurusan PPI Malaysia sudah 

harus terbentuk dan dilantik. 

(4) Pengurus PPI Malaysia yang baru hanya dapat menjalankan tugasnya setelah diadakan 

pelantikan oleh Ketua Umum PPI Malaysia terpilih. 

 

 



Pasal 9 

Tugas dan Wewenang 

Pengurus PPI Malaysia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a) Melaksanakan AD/ART PPI Malaysia. 

b) Melaksanakan GBHO. 

c) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres.  

d) Menyelenggarakan dan menyiapkan konsep materi kongres dan/atau kongres luar biasa.  

e) Melakukan perombakan kepengurusan secara berkala dengan melihat kinerja dari 

kepengurusan. 

f) Melakukan koordinasi kepada pengurus cabang dan pengurus cabang persiapan terkait 

program kerja PPI Malaysia dan kepengurusan.  

g) Melakukan supervisi kepada PPI Kampus dan PPI Kampus Persiapan secara berkala. 

h) PPI Malaysia bertugas untuk memberikan laporan keuangan dan kegiatan setiap 3 bulan 

sekali kepada PPI Kampus dan PPI Kampus Persiapan. 

 

Pasal 10 

Sanksi Pengurus 

(1) Pelanggaran yang dilakukan anggota dapat bersifat: 

a. ringan; 

b. sedang; atau 

c. berat. 

(2) Sanksi dikenakan terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban 

sebagai anggota PPI Malaysia. 

(3) Sanksi dapat diberikan melalui 3 bentuk, yaitu: 

a. Sanksi teguran untuk pelanggaran ringan; 

b. Sanksi peringatan untuk pelanggaran sedang; atau 

c. Sanksi pemberhentian keanggotaan untuk pelanggaran berat. 

(4) Sanksi yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara bertahap dan berdasarkan prinsip 

transparansi dan keadilan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran dan sanksi diatur lebih lanjut melalui 

Keputusan PPI Malaysia. 

 

Pasal 11 

Dewan Penasihat 

(1) Dewan Penasihat adalah anggota biasa atau anggota luar biasa PPI Malaysia yang sedang 

atau pernah menjadi Badan Pengurus Harian dan Koordinator PPI Malaysia.  

(2) Tugas Dewan Penasihat adalah: 

a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Badan Pengurus Harian dan juga 

pengurus yang berkaitan dengan keorganisasian PPI Malaysia. 

b. Menerima laporan atau aduan dari anggota PPI Malaysia atas kinerja 

kepengurusan dan kebijakan strategis Badan Pengurus Harian. 

(3) Dewan Penasihat ditunjuk dan dilantik oleh Ketua Umum PPI Malaysia.  

(4) Dewan Penasihat terdiri dari 5 orang sampai 7 orang. 

 

 



 

BAB III  

PEMBENTUKAN PPI KAMPUS 

 

Pasal 12 

PPI Kampus 

(1) PPI Kampus merupakan kesatuan organisasi PPI Malaysia yang dibentuk di suatu 

perguruan tinggi atau kawasan di Malaysia. 

(2) Untuk mendirikan PPI Kampus yang baru, calon pengurus cabang harus mengajukan 

permohonan kepada pengurus PPI Malaysia secara tertulis. 

(3) PPI Kampus dapat didirikan apabila mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 orang 

yang dibuktikan dengan kartu Mahasiswa dan Visa Tinggal di Malaysia. 

(4) Apabila syarat 20 orang anggota belum terpenuhi maka sebelum terbentuk PPI Kampus, 

pengurus PPI Malaysia dapat membentuk pengurus cabang persiapan sampai batas minimal 

jumlah anggota terpenuhi.  

(5) Penetapan PPI Kampus menjadi bagian dari anggota PPI Malaysia dilakukan dalam 

kongres PPI Malaysia disertai dengan penandatangan SK penetapan PPI Kampus oleh 

Pimpinan Kongres. 

 

BAB IV 

PENGURUS CABANG 

 

Pasal 13 

Kedudukan dan Masa Jabatan 

(1) Pengurus PPI Kampus adalah badan organisasi tertinggi dalam struktur organisasi PPI 

Kampus.  

(2) Masa jabatan, pengurus cabang, dan ketua umum dari PPI Kampus menyesuaikan dengan 

musyawarah PPI Kampus 

(3) Apabila Ketua Umum PPI Kampus mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka 

dalam waktu maksimal satu bulan setelah itu, diadakan Musyawarah Luar Biasa atau 

bentuk lain untuk memilih Ketua Umum baru yang melanjutkan masa jabatan Ketua 

Umum yang digantikan.  

 

Pasal 14 

Susunan Kepengurusan 

(1) Susunan kepengurusan cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara 

dan bidang-bidang sesuai dengan keperluan masing-masing cabang.  

 

(2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan susunan kepengurusan, persyaratan, dan pembentukan 

kepengurusan PPI Kampus diatur oleh hasil musyawarah masing-masing PPI Kampus. 

 

 

 



Pasal 15 

Tugas dan Wewenang 

Pengurus PPI Kampus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a) Melaksanakan AD/ART PPI Malaysia. 

b) Melaksanakan AD/ART PPI Kampus dan/atau hasil-hasil ketetapan musyawarah 

cabang.  

c) Menyelenggarakan dan menyiapkan konsep materi musyawarah cabang dan/atau 

musyawarah cabang luar biasa. 

d) Melakukan perombakan pengurus secara berkala dengan melihat kinerja dari 

kepengurusan dan melaporkan kepada pengurus PPI Malaysia. 

e) Melakukan koordinasi kepada pengurus PPI Malaysia dan pengurus cabang lainnya 

terkait program kerja PPI Malaysia terkait. 

f) Apabila PPI Kampus tidak berkoordinasi dengan pengurus PPI Malaysia selama 3 

periode kepengurusan berturut-turut terkait program kerja dan susunan kepengurusan, 

maka PPI Kampus tersebut dapat dibekukan dan dinyatakan tidak aktif yang diputuskan 

dalam kongres PPI Malaysia 

 

BAB V 

PENGURUS CABANG PERSIAPAN 

 

Pasal 16 

Kedudukan dan Masa Jabatan 

(1) Pengurus PPI Kampus Persiapan adalah badan tertinggi di PPI Kampus Persiapan.  

Masa jabatan, pengurus cabang, dan ketua umum dari PPI Kampus menyesuaikan dengan 

musyawarah PPI Kampus Persiapan. 

(2) Apabila Ketua Umum PPI Kampus Persiapan mengundurkan diri dan/atau berhalangan 

tetap maka dalam waktu maksimal satu bulan setelah itu, diadakan Musyawarah Luar 

Biasa atau bentuk lain untuk memilih Ketua Umum baru yang melanjutkan masa jabatan 

Ketua Umum yang digantikan.  

 

Pasal 17 

Susunan Kepengurusan 

(1) Susunan kepengurusan cabang persiapan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan keperluan masing-masing cabang.  

(2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan susunan kepengurusan, persyaratan, dan pembentukan 

kepengurusan PPI Kampus diatur oleh hasil musyawarah masing-masing PPI Kampus. 

(3) Pengurus cabang persiapan yang baru hanya dapat menjalankan tugasnya setelah diadakan 

pelantikan oleh Ketua Umum PPI Malaysia atau yang mewakili Ketua Umum PPI 

Malaysia dan setelahnya dapat diadakan serah terima jabatan dari pengurus demisioner 

kepada pengurus baru disaksikan oleh Ketua Umum PPI Malaysia atau yang mewakilinya.  

 

Pasal 18 

Tugas dan Wewenang 

Pengurus PPI Kampus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a) Melaksanakan AD ART PPI Malaysia dan/atau PPI Kampus Persiapan  



b) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah cabang persiapan.  

c) Menyelenggarakan dan menyiapkan konsep materi musyawarah cabang persiapan 

dan/atau musyawarah cabang persiapan luar biasa. 

d) Melakukan perombakan pengurus secara berkala dengan melihat kinerja dari 

kepengurusan dan melaporkan kepada pengurus PPI Malaysia. 

e) Melakukan koordinasi kepada pengurus PPI Malaysia dan pengurus cabang lainnya terkait 

program kerja PPI Malaysia.  

f) Apabila PPI Kampus Persiapan tidak berkordinasi dengan pengurus PPI Malaysia selama 

3 periode kepengurusan berturut-turut terkait program kerja dan susunan kepengurusan, 

maka PPI Kampus Persiapan tersebut dapat dibekukan dan dinyatakan tidak aktif yang 

diputuskan dalam kongres PPI Malaysia. 

 

BAB VI 

KONGRES DAN MUSYAWARAH 

Pasal 19 

(1) Peserta Kongres terdiri dari delegasi utama dan delegasi peninjau. 

(2) Setiap delegasi utama memiliki hak suara dan hak bicara. 

(3) Setiap delegasi peninjau memiliki hak bicara. 

(4) Setiap delegasi utama dan peninjau dapat dipilih menjadi presidium tetap. 

 

BAB VII 

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PPI MALAYSIA 

Pasal 20 

Bakal Calon dan Calon Ketua Umum 

1) Calon ketua umum dipilih dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, 

kebersamaan dan kekeluargaan. 

2) Kriteria Bakal Calon 

a) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

b) Bakal calon terdaftar sebagai anggota PPI Malaysia 

c) Bakal calon diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) cabang PPI se-Malaysia, 

dan/atau salah satunya adalah PPI Kampus dari calon yang bersangkutan. 

d) Menyatakan bersedia untuk dipilih atas usulan pencalonan terhadap dirinya. 

e) Terdaftar secara resmi sebagai peserta suatu program studi di salah satu perguruan tinggi 

di Malaysia dengan sisa masa studi sekurang-kurang 2 (dua) semester, dan telah 

berstatus mahasiswa sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan berstatus full time serta 

menetap di Malaysia, dengan bukti menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa dan Visa 

tinggal di Malaysia. 

f) Memiliki potensi dan dedikasi untuk memimpin organisasi dan menjalin kerjasama 

dengan berbagai unsur pengurus PPI yang lain, baik di tingkat pusat maupun cabang. 

g) Berprestasi dalam bidang akademik, memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh serta 

selalu mengutamakan kejujuran dengan penuh rasa tanggung jawab. 



3) Calon ketua umum dipilih melalui pencalonan dan pendaftaran resmi yang dilaksanakan  

sebelum Kongres dilaksanakan. 

4) Mekanisme pendafataran calon dibuka sebulan sebelum kongres, dan ditutup satu minggu  

sebelum kongres dilaksanakan. 

5) Bakal calon disahkan sebagai Calon Ketua Umum PPI Malaysia setelah melalui tahapan  

verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara kongres. 

6) Calon ketua umum PPI Malaysia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Panitia 

Penyelenggara Kongres. 

 

Pasal 21 

Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua Umum 

1) Bakal calon disahkan sebagai Calon Ketua Umum PPI Malaysia setelah melalui tahapan  

verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara kongres. 

2) Setiap calon Ketua Umum yang lulus verifikasi berkas dan dinyatakan sah oleh 

penyelenggara kongres PPI Malaysia untuk maju sebagai calon Ketua Umum diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Waktu yang diberikan ditentukan oleh forum. 

b. Disampaikan secara langsung, jelas dan padat. 

 

Pasal 22 

Mekanisme Pemilihan Calon Ketua Umum 

1) Proses pemilihan calon ketua umum PPI Malaysia dilakukan secara langsung melalui 

pemungutan suara dengan mematuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil 

(luberjurdil). 

2) Ketentuan pemilihan: 

a. Setiap Delegasi Utama hanya dapat memilih 1 (satu) orang calon Ketua Umum 

secara langsung. 

b. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh petugas yang ditunjuk oleh 

Presidium Sidang berdasarkan kesepakatan forum. 

c. Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak secara otomatis menjadi 

Ketua Umum dan Formatur Tunggal PPI Malaysia. 

d. Jika perhitungan suara yang dihasilkan adalah sama, maka pemungutan suara 

akan diulang untuk memilih Ketua Umum untuk suara yang sama, sehingga 

terpilih Ketua Umum dengan suara terbanyak. 

 

BAB VIII 

RAPAT BERSAMA PPI MALAYSIA DAN PPI KAMPUS SE-MALAYSIA 

Pasal 23 

(1) Rapat bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus se-Malaysia adalah musyawarah yang 

dipimpin oleh Ketua Umum PPI Malaysia dan diikuti oleh PPI Kampus. 

(2) Kewenangan Rapat Bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus se-Malaysia adalah: 

a. Mengusulkan PPI Kampus dan/atau PPI Kampus Persiapan; 



b. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan organisasi PPI 

Malaysia. 

c. Membentuk kepanitian kerja terkait pelaksanaan kegiatan PPI Malaysia; 

d. Mengkaji usulan PPI Kampus dan/atau PPI Kampus Persiapan yang disampaikan 

kepada PPI Malaysia terkait dengan kegiatan PPI Malaysia.  

(3) Setiap PPI Kampus memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara. 

(4) Setiap pengurus PPI Malaysia hanya memiliki hak bicara. 

(5) Rapat bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus se-Malaysia dapat dilaksanakan apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3+1 dari jumlah PPI Kampus. 

(6) Rapat bersama PPI Malaysia dan PPI Kampus se-Malaysia diselenggarakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam periode kerja dan dapat dilaksanakan secara tatap muka atau 

virtual. 

 

BAB IX  

POLA HUBUNGAN PPI MALAYSIA, PPI KAMPUS DAN PPI KAMPUS PERSIAPAN 

 

Pasal 24 

(1) PPI Kampus dan PPI Kampus Persiapan bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab 

kepada cabangnya masing-masing.  

(2) PPI Kampus dan PPI Kampus Persiapan berhak untuk memiliki AD/ART dan GBHO 

sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Malaysia. 

 

BAB X 

KEUANGAN 

 

Pasal 25 

(1) Sumber keuangan operasional organisasi bisa diperoleh dari iuran kepengurusan dan 

sumber lain dari pihak manapun yang tidak mengikat.  

(2) Penetapan iuran kepengurusan ditetapkan oleh pengurus PPI Malaysia.  

(3) Pembagian uang operasional untuk cabang-cabang yang membutuhkan ditentukan oleh 

pengurus PPI Malaysia. 

 

BAB XI 

ATURAN TAMBAHAN 

 

Pasal 26 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga 

(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan dalam Kongres PPI Malaysia yang 

disetujui sekurang-kurangnya oleh 50%+1 perwakilan pengurus cabang dan/atau pengurus 

cabang persiapan. 

(2) Pembahasan usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Kongres PPI 

Malaysia berdasarkan rekomendasi Tim ADHOC yang diangkat oleh Ketua Umum PPI 

Malaysia.  



(3) Pengesahan perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres 

yang disetujui oleh minimal 50%+1 dari jumlah perwakilan pengurus PPI Kampus dan/atau 

PPI Kampus persiapan yang hadir. 

 

 

Pasal 27 

Aturan Tambahan 

Peraturan yang tidak terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam peraturan-

peraturan yang ditetapkan dalam Kongres PPI Malaysia sepanjang tidak bertentangan dengan 

AD/ART. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 28 

Pengesahan dan Penutup 

(1) Anggaran Rumah Tangga berlaku sejak tanggal disahkannya.  

(2) Dengan diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka ketentuan lain yang 

bertentangan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Ditetapkan di  : Indonesia/ Malaysia (Zoom) 

Pada hari/tanggal : Sabtu/ Ahad, 2/ 3 Januari 2021 

Pukul   :  

 

Presidium Sidang  

Presidium Sidang I Presidium Sidang II Presidium Sidang III 

   

(                                             ) (                                                ) (                                                  ) 

PPI PPI PPI 



 

Lampiran I 

Logo PPI Malaysia 

1) Lambang PPIM adalah rangkaian bentuk lingkaran, buku terbuka dan obor penerang dengan 

warna dasar merah putih. 

 

 

 

 

2) Arti dan makna lambang tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Merah putih sebagai warna bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Lingkaran mengandung arti sebagai wadah pemersatu pelajar Indonesia. 

c. Buku terbuka mengandung arti sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

d. Obor mengandung arti sebagai penerang dalam proses menuntut ilmu dan pengetahuan. 

 

 



Lampiran II 

Mars PPI Malaysia 

Pencipta: Ikhwanul Ikhsan, Visia Sidonia Dyah Pertiwi, Al Furqan Maulana  

 

Dari seluruh penjuru Indonesia 

Diaspora ke negara tetangga 

Malaysia menjadi titik temu 

Semua harapan menjadi satu 

 

Persatuan pelajar Indonesia Malaysia 

Bersatu Bersama menuntut ilmu 

Demi meraih mimpi dan menjadi 

Kebanggaan bangsa 

 

Junjunglah martabat bangsa dan negara 

Demi tanah air tercinta 

 

Bersatu dalam langkah 

Berpacu dalam cita 

Demi meningkatkan citra Indonesia 

 

Bersatu dalam langkah 

Berpacu dalam cita 

Demi kejayaan Indonesia 


