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SURAT KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA I
PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA DI JERMAN

NOMOR : 001/SK/RA.I/PMP/IX/2021

Tentang

PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PMP JERMAN 2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Anggota I Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman
(PMP Jerman) setelah

Menimbang : Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya perhimpunan maka dipandang
perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMP Jerman.

Mengingat               : PMP Jerman belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Memperhatikan      : Saran dan usul yang berkembang dalam perhimpunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMP Jerman sebagaimana
terlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua : Dengan  dikeluarkannya  ketetapan ini,  maka  ketetapan  yang  sama  yang
pernah ada  dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  dapat ditinjau kembali,
apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jerman
Pada tanggal : 11 September 2021

Badan Pengurus Harian

Ketua PMP Wakil Ketua PMP Sekretaris I

Agustinus Giyai Novena J. A. Maturbongs Denia CH. P. Sia

Sekretaris II Bendahara

Anna E. Jesnath Sitti S. Werfete
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PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA (PMP)
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Lampiran :
Surat Keputusan Rapat Anggota I
Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman
Nomor : 001/SK/RA.I/PMP/IX/2021

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PMP JERMAN

MUKADIMAH

Kami putra-putri Papua asal Indonesia, yang menuntut ilmu di Jerman berkewajiban untuk tetap
menjalin kesatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dalam membangun
masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur serta membina hubungan baik dengan masyarakat internasional. Dengan rahmat Tuhan Yang
Maha Esa maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Mahasiswa
Papua di Jerman yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

ANGGARAN DASAR

BAB I

Tata Organisasi

Pasal 1

Nama, Waktu, dan Kedudukan

1) Nama organisasi adalah Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman, disingkat PMP
Jerman/Papuan Student Union in Germany/Papuanische Studentenverband in Deutschland.

2) PMP Jerman didirikan pada tanggal 21 Desember 2013 di Köthen, Sachsen-Anhalt untuk
waktu yang tidak terbatas.

3) PMP Jerman berkedudukan di Negara Republik Federal Jerman.

Pasal 2

Asas, Landasan, Sifat, dan Status

1) PMP Jerman berasaskan pada Pancasila,  berdasarkan UUD 1945 dan Piagam PBB.
2) PMP Jerman berlandaskan silaturahmi, kekeluargaan dan profesionalisme.
3) PMP Jerman adalah organisasi yang bersifat politis non partais, ilmiah, sosial dan independen

berbentuk perhimpunan.
4) PMP Jerman tidak tergabung di bawah organisasi atau instansi manapun.
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Pasal 3

Tujuan

1) Meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan sesama orang Papua di Jerman.
2) Mencerdaskan masyarakat umum khususnya masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat

mengenai dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di

Provinsi Papua dan Papua Barat.
4) Memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam rangka membangun Provinsi Papua dan

Papua Barat.

Pasal 4

Lambang

1) Lambang PMP Jerman yang resmi adalah seperti yang tercantum di bawah ini.

2) Penggunaan lambang perhimpunan dibebaskan dalam penggunaan internal, namun terbatas
ketika digunakan dalam kegiatan eksternal.

3) Izin penggunaan dalam lingkup eksternal diwajibkan dengan melalui minimal 1 (satu) orang
dari Badan Pengurus.

4) Dalam keadaan tertentu perhimpunan menggunakan lambang organisasi lain (misal: program
kerjasama), maka penggunaan lambang organisasi lain wajib melalui izin dari perwakilan
organisasi yang bersangkutan dan penggunaannya wajib diketahui juga oleh minimal 1 (satu)
orang dari Badan Pengurus.

5) Perubahan desain lambang dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Penasehat dan Badan
Pengurus Harian.

Pasal 5

Visi dan Misi

1) Motto PMP Jerman adalah “PMP Berintegritas”.
2) Landasan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:
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a) Bersatu,
b) Partisipatif,
c) Kompetitif.

Pasal 6

Usaha-Usaha

1) Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu melancarkan studi anggotanya.
2) Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan segala kepentingan,

kehendak dan cita-cita bersama, serta memupuk dan mengembangkan bakat anggotanya.
3) Melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional atau internasional untuk mencapai tujuan

perhimpunan.

BAB II

Keanggotaan

Pasal 7

Status

1) Anggota PMP Jerman adalah semua pelajar yang merupakan keturunan Orang Asli Papua
(OAP) dan bukan Orang Asli Papua (Non-OAP) yang pernah menetap di Provinsi Papua atau
Papua Barat dengan minimal waktu 3 (tiga) tahun, yang saat ini sedang aktif belajar di Negara
Republik Federal Jerman. Anggota yang termasuk dalam kategori ini disebut Anggota Aktif.

2) Semua individu yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat (1) tidak dapat
menjadi Anggota Aktif.

3) Anggota yang sudah lulus dari badan pendidikan yang terletak di Negara Republik Federal
Jerman dan Diaspora Papua yang menetap di Jerman selanjutnya disebut sebagai Anggota
Pasif.

4) Validasi keanggotaan perhimpunan dilegitimasi dengan kepemilikan kartu anggota.
5) Hak dan kewajiban Anggota Aktif berbeda dengan Anggota Pasif.

Pasal 8

Hak Anggota

1) Hak Anggota Aktif :
a) Mengikuti acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perhimpunan.
b) Ikut hadir dan berbicara dalam Rapat Anggota.
c) Memegang jabatan dalam perhimpunan.
d) Memilih Ketua Perhimpunan.
e) Mengajukan usulan yang sehat dan membangun.
f) Meminta pertanggungjawaban dari Badan Pengurus dalam Rapat Anggota.

2) Hak Anggota Pasif :
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a) Mengikuti acara dan kegiatan perhimpunan yang bersifat umum.
b) Ikut hadir dan berbicara dalam Rapat Anggota.
c) Memilih Ketua Perhimpunan.
d) Memilih dan dipilih sebagai perwakilan Departemen Persatuan Alumni dan Diaspora

(PAD).
e) Mengajukan usulan yang sehat dan membangun.

Pasal 9

Kewajiban Anggota

1) Kewajiban Anggota Aktif :
a) Taat pada AD/ART PMP Jerman.
b) Menaati hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Negara Republik Federal Jerman (termasuk peraturan dari badan
pendidikan), serta bersedia menerima hukuman atau konsekuensi apabila melanggarnya.

c) Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan.
d) Melaksanakan misi perhimpunan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 5 dan 6.
e) Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik perhimpunan.
f) Membayar iuran wajib.

2) Kewajiban Anggota Pasif :
a) Menaati hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Negara Republik Federal Jerman, serta bersedia menerima hukuman dan
konsekuensi apabila melanggarnya.

b) Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan.
c) Melaksanakan misi perhimpunan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 5 dan 6.
d) Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik perhimpunan.
e) Tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran wajib.

Pasal 10

Pemberhentian Keanggotaan

1) Keanggotaan seseorang diberhentikan, apabila ia :
a) Mengingkari AD/ART PMP Jerman baik dengan ucapan atau tindakannya.
b) Ikut aktif dalam wadah lain yang merugikan aktivitas PMP Jerman.
c) Terbukti melecehkan budaya dan sejarah Papua.
d) Terbukti secara hukum melakukan tindakan perdata/pidana berat.

2) Pemberhentian keanggotaan diputuskan dalam Rapat Anggota.
3) Seseorang dengan sendirinya tidak lagi menjadi anggota, apabila ia :

a) Meninggal dunia.
b) Berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri.
c) Tidak lagi bertempat tinggal di Negara Republik Federal Jerman, kecuali Anggota Pasif.
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BAB ⅡI

Struktur dan Badan Kelengkapan Perhimpunan

Pasal 11

Struktur Perhimpunan

1) PMP Jerman sebagai perhimpunan memiliki kepengurusan yang bertanggung jawab atas
program kerja yang hendak, sedang, maupun telah terlaksana.

2) Badan Pengurus Perhimpunan merupakan anggota PMP yang diberi wewenang dan tanggung
jawab untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan pada suatu periode.

3) Kepengurusan perhimpunan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu Dewan Penasehat,
Badan Pengurus Harian (BPH), serta Divisi dan Departemen.

Pasal 12

Dewan Penasehat

1) PMP Jerman memiliki Dewan Penasehat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam
pengawasan dan evaluasi terhadap berlangsungnya kepengurusan suatu periode.

2) Dewan Penasehat terdiri dari 3 (tiga) orang yang dalam pembentukannya didasarkan dari
pemilihan dan kesediaan bersama dari anggota lain.

3) Fungsi utama Dewan Penasehat adalah mengawasi dan memberikan masukkan akan
keberlangsungan kepengurusan agar bisa tetap dalam jalur yang benar.

4) Calon Dewan Penasehat wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b) Warga Negara Indonesia,
c) Alumnus salah satu perguruan tinggi di Jerman /pernah bekerja di Jerman/bekerja di

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Provinsi Papua atau Papua Barat,
d) Pernah berdomisili di Provinsi Papua atau Papua Barat dalam kurun waktu minimal 5

(lima) tahun,
e) Memiliki pengalaman berorganisasi.

5) Pemilihan Dewan Penasehat dilakukan melalui proses demokrasi yaitu pemungutan suara.
6) Dewan Penasehat ditentukan dan disahkan melalui Rapat Pengurus.

Pasal 13

Badan Pengurus Harian

1) Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan
Bendahara. Dalam kasus khusus, dapat disertai dengan Wakil Sekretaris dan Wakil
Bendahara.

2) PMP Jerman dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua dan memiliki
tanggung jawab atas berlangsungnya seluruh program kerja yang hendak, sedang, dan telah
terlaksana.

3) Ketua Perhimpunan dipilih melalui pemungutan suara anggota perhimpunan dan melalui
proses yang ditetapkan oleh Badan Pemilihan Ketua (BPK) Perhimpunan.
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Pasal 14

Ketua dan Wakil Ketua

1) Ketua PMP Jerman apabila tidak bisa melakukan tugas dalam masa tertentu, diwakilkan oleh
Wakil Ketua.

2) Kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi akan dipaparkan di Anggaran Rumah
Tangga (ART).

Pasal 15

Sekretaris

1) Sekretaris I dan II bertanggung jawab atas notulen rapat, dokumentasi, perizinan, dan
korespondensi surat.

2) Kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi akan dipaparkan lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 16

Bendahara

1) Bendahara bertanggung jawab atas penagihan iuran wajib, administrasi dana kas, administrasi
dana abadi, dan penggalangan dana yang cakupannya internal maupun eksternal perhimpunan.
Dalam kasus khusus, dibantu oleh Wakil Bendahara (apabila ada).

2) Kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi akan dipapar lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 17

Divisi dan Departemen

1) Kedivisian berada di bawah naungan Badan Pengurus Harian, dan dibagi berdasarkan
kebidangan serta karakteristik dari masing-masing bidang.

2) Jumlah dan jenis divisi dapat berubah, tergantung dari kebutuhan dan jumlah pengurus yang
ada.

3) Kedivisian bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja yang dalam pelaksanaannya
dibagi berdasarkan karakteristik dari masing-masing bidang divisi.

4) Masing-masing divisi diketuai oleh Ketua Divisi dan dalam kerjanya dibantu oleh anggota
divisi dan atau individu dari divisi lain.

5) Departemen Persatuan Alumni dan Diaspora (PAD) diwakili minimal oleh 1 (satu) Alumnus
yang pernah tinggal/belajar di Jerman dan 1 (satu) Diaspora Papua yang berdomisili di
Jerman.

Pasal 18

Masa Jabatan dan Pergantian Kepengurusan

1) Masa jabatan untuk satu periode kepengurusan adalah 1 (satu) tahun.
2) Pemilihan dan pergantian kepengurusan dilakukan setahun sekali, yaitu dalam kurun waktu

bulan September hingga Desember.
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3) Hak untuk menyusun kepengurusan ada di tangan Ketua Terpilih pada suatu periode dengan
persetujuan antara Dewan Penasehat dan individu yang bersangkutan.

Pasal 19

Pemilihan Badan Pemilihan Ketua (BPK) Perhimpunan

1) Penunjukkan Ketua Badan Pemilihan Ketua (BPK) dilangsungkan melalui mekanisme
penunjukkan yang dilakukan oleh Dewan Penasehat perhimpunan.

2) Calon Ketua BPK dipilih atas syarat sebagai berikut:
a) Warga Negara Indonesia,
b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
c) Anggota Aktif PMP Jerman,
d) Sehat jasmani dan rohani,
e) Mahasiswa/pelajar aktif di sebuah institusi pendidikan di Jerman,
f) Menyatakan kesediaannya menjadi Ketua BPK PMP Jerman,
g) Cakap, jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab,
h) Memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi,
i) Mampu bersosialisasi dan bersinergi dengan seluruh anggota PMP Jerman.

3) Anggota BPK ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih.
4) Mekanisme Pemilihan Ketua Perhimpunan dilangsungkan sesuai dengan ketetapan Anggaran

Rumah Tangga (ART) BAB X pasal 39.

Pasal 20

Pemilihan Ketua Perhimpunan

1) Ketua PMP Jerman dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan sebelum bergantinya
masa kepengurusan, dimana mekanisme pemilihan dimulai pada bulan September.

2) Pemilihan umum diprakarsai oleh Badan Pemilihan Ketua (BPK) serta dibantu oleh
kepengurusan petahana.

3) Calon Ketua akan dipilih oleh BPK berdasarkan penilaian dan opini anggota serta
pertimbangan dari Dewan Penasehat.

4) Calon Ketua wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
a) Warga Negara Indonesia,
b) Keturunan Orang Asli Papua (OAP),
c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
d) Anggota Aktif PMP Jerman,
e) Sehat jasmani dan rohani,
f) Bersih dari tindakan pidana dan perdata di seluruh dunia,
g) Bukan kader salah satu partai politik di Indonesia,
h) Mahasiswa/pelajar aktif di institusi pendidikan di Negara Republik Federal Jerman dan

masih akan tinggal minimal satu tahun lagi di Jerman,
i) Menyatakan kesediaannya menjadi Ketua PMP Jerman,
j) Cakap, jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, berintegritas moral, dan berkomitmen

yang tinggi,
k) Mampu bersosialisasi dan bersinergi dengan seluruh anggota perhimpunan.

5) Pemilih dalam pemilihan Ketua Perhimpunan adalah Anggota Perhimpunan.
6) Calon Ketua dengan suara terbanyak akan ditunjuk untuk menjadi Ketua Perhimpunan pada

kepengurusan selanjutnya.
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7) Untuk penyelesaian hal-hal tak terduga dalam pemilihan, kuasa tertinggi dipegang oleh
Dewan Penasehat.

Pasal 21

Pengalihan dan Pencopotan Jabatan Pengurus

1) Pengalihan dan pencopotan jabatan dari seorang pengurus dapat dilakukan atas keputusan
individu ataupun Rapat Pengurus, yang didasari dari kejadian dan atau kondisi pada masa
tertentu.

2) Pengalihan dan pencopotan jabatan pengurus dilakukan dengan memikirkan pengganti dan
solusi dari kosongnya jabatan yang ditinggalkan.

BAB IV

Program Kerja

Pasal 22

Program Kerja

1) Program kerja dalam satu periode disusun dan ditentukan oleh Ketua Terpilih sesuai dengan
visi dan misi yang diusung.

2) Dalam penetapan dan perancangan program kerja setiap elemen perhimpunan berhak
memberi masukan.

3) Aturan yang tercantum dalam AD/ART menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program
perhimpunan.

Pasal 23

Anggota dan Pengurus dalam Program Kerja

1) Anggota berhak mengikuti semua program kerja perhimpunan dan boleh mengambil andil di
dalamnya jika diminta oleh Badan Pengurus.

2) Pengurus berkewajiban untuk mengkoordinir acara atau program kerja agar bisa berlangsung
secara baik dan tertib.

3) Pengurus berhak untuk mengikuti bagian dari acara program kerja selayaknya anggota,
apabila tidak termasuk dalam panitia acara.

Pasal 24

Alumni dan Haknya dalam Program Kerja

1) Alumni dan diaspora berhak untuk mengikuti acara atau program kerja di mana alumni atau
diaspora diperbolehkan untuk ambil andil di dalamnya.

2) Departemen Persatuan Alumni dan Diaspora (PAD) berperan aktif dalam komunikasi antara
alumni/diaspora dan perhimpunan agar partisipasi alumni dan diaspora dalam perancangan
dan pengusulan program kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Dalam kasus tertentu, alumni/diaspora tidak bisa dianggap layaknya anggota seperti biasanya
yang dikarenakan aturan dari lembaga pendidikan, kepengurusan, dan lain-lain. Namun,
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pengurus berkewajiban untuk memikirkan posisi alumni/diaspora dalam acara atau program
kerja agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 25

Non-Anggota dan Haknya dalam Program Kerja

1) Non-anggota adalah individu yang bukan merupakan anggota aktif maupun pasif.
2) Non-anggota memiliki hak terbatas untuk mengikuti acara dan program kerja, namun berhak

untuk mengikutinya di mana tidak ada batasan individu di dalamnya.

BAB V

Kekayaan dan Pendanaan Organisasi

Pasal 26

Unit Usaha Divisi Bisnis dan Kemitraan

1) Divisi Bisnis dan Kemitraan (Bikem) dapat menjalankan unit usaha sebagai upaya pendanaan
perhimpunan.

2) Usaha-usaha yang dijalankan tidak mengikat dan melanggar hukum.
3) Pembagian keuntungan hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara

Divisi Bikem dan pihak pengelola usaha atau partner usaha.
4) Divisi Bikem berfungsi mengorganisir proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk

perhimpunan.
5) Produk perhimpunan dari unit usaha Divisi Bikem berbentuk produk komersial.

Pasal 27

Bantuan dan Donasi

Kriteria bantuan dan donasi yang diperbolehkan adalah :
1) Tidak mengikat dan tidak merugikan perhimpunan.
2) Konsisten dengan integritas moral serta bebas dari motif atau pengaruh kepentingan pihak

lain.
3) Untuk kepentingan kegiatan sosial, kemanusiaan dan sejenisnya.
4) Mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus.

Pasal 28

Kekayaan dan Keuangan

1) Semua kekayaan dalam perhimpunan wajib dibukukan dan diatur oleh Bendahara.
2) Laporan keuangan resmi perhimpunan akan dipublikasikan oleh Bendahara kepada anggota

setiap bulan sekali.
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3) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Tim Kerja Keuangan (TKK).
4) Pengelolaan dana dilakukan dengan tertib dan transparan.
5) Penggunaan dana dari sumber kekayaan organisasi digunakan untuk kegiatan yang produktif,

bermanfaat, berguna, dan berdampak positif bagi anggota dan masyarakat.

Pasal 29

Iuran Wajib

1) Iuran wajib adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh pengurus dan anggota ke
Bendahara sebagai bentuk ikatan kelembagaan dan komitmen untuk memperkuat pendanaan
perhimpunan.

2) Anggota Pasif tidak diwajibkan membayar iuran wajib, tapi apabila yang bersangkutan
membayar iuran wajib maka dana tersebut dianggap sebagai sumbangan sesuai dengan
Anggaran Dasar (AD) BAB V pasal 27.

BAB VI

Unit Usaha

Pasal 30

Unit Usaha

1) Unit usaha perhimpunan bersifat komersial yang berada dalam Divisi Bisnis dan Kemitraan
(Bikem), dipimpin oleh Ketua Divisi dibantu oleh anggota divisi.

2) Pimpinan unit usaha komersial bertanggung jawab kepada anggota perhimpunan dan disahkan
oleh Badan Pengurus Harian (BPH).

3) Setiap kurun waktu masa jabatan, Divisi Bikem wajib menyusun:
a) Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan BPH.
b) Laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan dan kegiatan yang

dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh BPH.
c) Tata cara lebih lanjut akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

4) Persengketaan dalam unit usaha diatur dalam Rapat Anggota dan Badan Pengurus
Perhimpunan, kemudian jika persengketaan berlanjut akan diselesaikan secara jalur hukum
yang berlaku di Negara Republik Federal Jerman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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BAB VII

Kerjasama Eksternal

Pasal 31

Kerjasama Eksternal

1) PMP Jerman dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain/organisasi manapun demi
mencapai tujuan bersama yang berlandaskan saling menghormati dan menghargai
kepentingan masing-masing.

2) Kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan visi dan misi perhimpunan dan tidak
melanggar AD /ART PMP Jerman.

BAB VIII

Rapat - Rapat

Pasal 32

Jenis - Jenis Rapat

Rapat-rapat PMP Jerman terdiri dari:
1) Rapat Anggota (RA)
2) Rapat Pengurus (RP)

Pasal 33

Rapat Anggota

1) Status :
a) Merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi perhimpunan.
b) Rapat Anggota bersifat terbuka.
c) Diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

2) Kewenangan :
a) Menetapkan atau mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
b) Meminta pertanggungjawaban Badan Pengurus Perhimpunan.
c) Menetapkan Badan Pengurus Perhimpunan.

3) Tata Tertib :
a) Peserta Rapat Anggota adalah anggota perhimpunan.
b) Badan Pengurus Perhimpunan adalah penanggung jawab penyelenggaraan Rapat Anggota.
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Pasal 34

Rapat Pengurus

1) Status :
a) Merupakan forum setingkat di bawah Rapat Anggota.
b) Rapat Pengurus bersifat tertutup.
c) Diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pengurus dalam periode

tersebut.
2) Kewenangan :

a) Menetapkan kebijakan yang berlaku dalam perhimpunan.
b) Menetapkan keputusan dan aturan.
c) Menetapkan program kerja Badan Pengurus.

3) Tata Tertib :
a) Peserta Rapat Pengurus adalah Badan Pengurus Perhimpunan.
b) Badan Pengurus Harian (BPH) adalah penanggung jawab penyelenggaraan Rapat

Pengurus.

BAB IX

Amandemen Anggaran Dasar

Pasal 35

Amandemen Anggaran Dasar

1) Amandemen Anggaran Dasar (AD) dilaksanakan apabila AD yang tercantum tidak atau
kurang mencerminkan visi dan misi perhimpunan pada masa tertentu.

2) Amandemen AD dilakukan dengan mengajukan rancangan AD kepada Dewan Penasehat dan
Badan Pengurus Harian, dan baru sah setelah mendapat izin dari kedua badan tersebut.

3) Amandemen AD dilakukan maksimal 1(satu) kali dalam setahun.

BAB X

Aturan Tambahan

Pasal 36

Pembubaran Organisasi

1) Pembubaran Perhimpunan Mahasiswa Papua Jerman hanya dapat dilakukan berdasarkan
ketetapan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

2) Pembubaran perhimpunan harus disetujui oleh seluruh anggota yang hadir di Rapat Anggota.
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3) Apabila perhimpunan bubar, maka kepemilikan inventaris perhimpunan akan ditetapkan
dalam Rapat Pengurus.

Pasal 37

Aturan Peralihan

Dengan berlakunya Anggaran Dasar (AD) PMP Jerman ini, maka Anggaran Dasar yang ada
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Perubahan AD/ART

1) Kehendak perubahan AD/ART dapat diajukan oleh seluruh anggota yang disampaikan kepada
Badan Pengurus Harian.

2) Tim Penyusun AD/ART dibentuk dan disahkan oleh Ketua Perhimpunan.
3) Perubahan AD/ART harus dilaksanakan dalam Rapat Anggota dengan persetujuan dari

sekurang-kurangnya ⅔ jumlah anggota yang hadir.

Pasal 39

Penutup

Hal lain - lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar (AD), diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga (ART) dan peraturan - peraturan yang diputuskan oleh Rapat Pengurus.
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ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Tata Organisasi

Pasal 1

Nama, Waktu, dan Kedudukan

Sejarah Perhimpunan Mahasiswa Papua Jerman dari tahun 2012 hingga sekarang 2021 adalah
sebagai berikut:
● Tahun 2012 :

Perhimpunan Mahasiswa Papua (PMP) Jerman adalah sebuah organisasi kemahasiswaan
yang berada di Jerman, yang dibentuk sejak 2012 di Köthen-Sachsen Anhalt. Perhimpunan
ini diprakarsai oleh para pelajar Papua yang sedang menempuh pendidikan di
Landesstudienkolleg Anhalt.

● Tahun 2014 – 2016 :
Proses pemilihan Ketua Perhimpunan untuk pertama kali dilakukan pada bulan Desember
2013 di Köthen. Dan Ketua Terpilih saat itu adalah Fredi Kenelak dengan masa jabatan 2
(dua) tahun, terhitung dari 2014 - 2016.

● Tahun 2016 – 2018 :
Pada bulan Desember 2015 proses pemilihan Ketua Perhimpunan untuk kedua kalinya
dilakukan, Ketua Terpilih saat itu adalah Franklyn S. G. Mansa dengan periode jabatan 2
tahun, terhitung dari 2016 - 2018.

● Tahun 2018 – 2020 :
Pada bulan Desember 2017 proses pemilihan Ketua Perhimpunan kembali dilakukan. Dan
yang terpilih sebagai Ketua adalah Renhard L. Leleran, dengan masa jabatan 2 tahun,
terhitung dari 2018 - 2020.

● Tahun 2020 – 2021 :
Proses pemilihan Ketua perhimpunan yang keempat kalinya dilaksanakan secara online pada
bulan September 2020, Ketua Terpilih saat itu adalah Agustinus Giyai dengan masa jabatan
1 tahun 2 bulan, terhitung dari bulan November 2020 - Desember 2021.

Pasal 2

Asas, Landasan, Sifat, dan Status

(Jelas)

Pasal 3

Tujuan

(Jelas)
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Pasal 4

Lambang

Filosofi dari lambang/logo PMP Jerman adalah sebagai berikut:

● Tujuh Anak Panah :
Setiap anak panah melambangkan 7 (tujuh) wilayah adat di Papua, yaitu 5 (lima) wilayah
adat di Provinsi Papua yang terdiri dari Mamta, Saireri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago,
serta 2 (dua) wilayah adat di Provinsi Papua Barat yaitu Domberai dan Bomberai.

● Burung Mambruk :
Burung mambruk adalah salah satu burung endemik yang hidup di Pulau Papua dan
melambangkan keunikan dari Papua.

● Satu Tifa :
Instrumen musik yang telah menjadi warisan budaya orang Papua dan melambangkan
semangat perdamaian dan harapan.

● Mutiara Hitam :
Mutiara hitam melambangkan bentuk fisik orang Papua. Dengan tubuh yang tegap dan kuat,
kulit hitam manis dengan bola mata yang berbinar-binar dikelilingi bulu mata yang lentik,
rambut keriting dengan senyum yang manis.

● Bendera Jerman :
Melambangkan tempat di mana PMP Jerman berkedudukan.

● Lingkaran dan Tulisan PMP Jerman :
Melambangkan semua anggota sebagai satu keluarga besar di bawah Perhimpunan
Mahasiswa Papua Jerman.

Pasal 5

Visi dan Misi

1) Visi :
Membangun dan menghimpun Perhimpunan Mahasiswa Papua (PMP) di Jerman yang
berintegritas yang berlandaskan pada persatuan anggota, partisipatif yang konstruktif, dan
mampu bersaing dalam era globalisasi.
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a) Bersatu :
Persatuan dalam berorganisasi adalah elemen penting demi eksistensi dari organisasi itu
sendiri. Oleh sebab itu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan komunitas yang ada
di dalam organisasi membutuhkan persatuan. Persatuan itu diwujudkan dalam kesatuan
prinsip, rasa memiliki terhadap organisasi tersebut dan siap berkomitmen terhadap
tanggung jawab yang diemban dengan baik dan profesional. PMP Jerman tidak hanya
menjadi wadah yang menaungi pelajar (Ausbilder) aktif tetapi juga diaspora Papua di
Jerman serta alumni yang ikut bergabung.

b) Partisipatif :
Partisipasi PMP Jerman untuk menjadi pengarah, pembimbing, sumber informasi dan
sumber edukasi bagi anggotanya sudah selayaknya menjadi komponen yang sangat
esensial demi membantu menyelesaikan problematika anggota semasa di Jerman dan
membantu meningkatkan kemampuan berorganisasi dengan cara memberi ruang,
mendelegasikan tanggung jawab dan kepercayaan yang profesional. Di samping itu
partisipasi juga diharapkan mendobrak dinamika hidup anggota ke arah yang lebih baik.
Reformasi ke depan, partisipasi PMP Jerman dalam berkolaborasi dengan
perkumpulan/komunitas mahasiswa, NGO, dan satuan-satuan kerja lain wajib
ditingkatkan.

c) Kompetitif :
Dalam menjalankan roda perhimpunan, iklim kompetisi harus diciptakan oleh PMP
Jerman. Kompetisi tersebut harus tercipta dari dalam tubuh perhimpunan terlebih dahulu.
PMP Jerman juga sebagai bagian dari organisasi mahasiswa Papua di Jerman yang berasal
dari Indonesia sudah semestinya berkompetisi menjadi yang lebih baik dalam berbagai
kesempatan kompetisi dengan organisasi kemahasiswaan lain yang ada di Jerman.

2) Misi :
a) Menyatukan mahasiswa/pelajar, alumni serta diaspora Papua yang ada di wilayah Negara

Republik Federal Jerman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar hubungan
komunikasi, kekerabatan, kekeluargaan, dan eksistensi orang Papua di kedua negara
tersebut sedapat mungkin terjalin sebagaimana mestinya.

b) Memberi kesempatan dan wadah bagi mahasiswa/pelajar Papua di Jerman untuk
berpartisipasi dalam menimbah pengalaman berorganisasi serta mempunyai ruang untuk
ikut berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia terlebih khusus di Provinsi Papua dan
Papua Barat.

c) Membuka jaringan kerja sama dalam berbagai bidang dengan berbagai organisasi di level
internasional maupun nasional yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan PMP
Jerman.

d) Membantu memperkenalkan khazanah budaya kepapuaan dan perkembangan Papua dari
berbagai aspek disiplin ilmu kepada masyarakat internasional.

e) Menjadikan perhimpunan sebagai ruang berdialektika, berekspresi dan berargumentasi
yang proporsional dan berlandaskan pada UUD 1945 serta konstitusi yang berlaku di
Negara Republik Federal Jerman.
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Pasal 6

Usaha-Usaha

(Jelas)

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Status

(Jelas)

Pasal 8

Hak Anggota

(Jelas)

Pasal 9

Kewajiban Anggota

(Jelas)

Pasal 10

Pemberhentian Keanggotaan

(Jelas)

BAB ⅡI

Struktur dan Badan Kelengkapan Perhimpunan
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Pasal 11

Struktur Perhimpunan

(Jelas)

Pasal 12

Dewan Penasehat

1) Kewenangan :
Memilih dan memutuskan Ketua Badan Pemilihan Ketua PMP yang baru.

2) Tanggung jawab :
a) Mengkoordinasikan perihal pemilihan Ketua BPK secara bersama.
b) Memutuskan bakal Calon Ketua BPK yang telah diusulkan Badan Pengurus.
c) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada BPK dalam menentukan Calon Ketua

PMP Jerman.
3) Tugas Pokok :

Memberikan pertimbangan dalam etika berorganisasi kepada pengurus perhimpunan.
4) Fungsi :

a) Mengawasi jalannya organisasi/perhimpunan agar semua elemen organisasi dapat
memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai
pedoman dalam dinamika berorganisasi.

b) Memberi masukan dan pandangan kritis kepada pengurus perhimpunan dalam mengambil
kebijakan.

c) Membantu memberikan masukan dan pertimbangan kepada BPK dan pengurus petahana
dalam pemilihan Calon Ketua Perhimpunan.

Pasal 13

Badan Pengurus Harian

(Jelas)

Pasal 14

Ketua dan Wakil Ketua

1) Kewenangan :
Ketua membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi/perhimpunan
yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus.

2) Tanggung jawab :
a) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan

program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal dalam Rapat Pengurus
serta Rapat Anggota pada akhir masa baktinya.

b) Wakil Ketua mengkoordinasikan semua keputusan dengan Ketua jika Ketua berhalangan
hadir dalam kegiatan tertentu.

3) Tugas Pokok :
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a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan perhimpunan dalam pelaksanaan
seluruh kegiatan perhimpunan.

b) Memimpin Rapat Pengurus, baik rapat khusus BPH (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan
Bendahara), atau Rapat Anggota yang dihadiri semua unsur pengurus dan anggota.

c) Mewakili perhimpunan untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah
mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus.

d) Mewakili perhimpunan untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya.
e) Bersama Sekretaris I dan II menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap

dan kebijakan perhimpunan, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
f) Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus perhimpunan.
g) Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan perhimpunan

dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh
tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan perhimpunan kepada Sekretaris,
Bendahara dan setiap Ketua Divisi/Departemen.

h) Mengoptimalkan fungsi dan peran divisi-divisi agar efisiensi dan efektivitas kerja
organisasi tercapai.

4) Fungsi :
a) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan perhimpunan.
b) Merumuskan kebijakan untuk pengembangan perhimpunan.
c) Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan perhimpunan.
d) Bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan rapat dan melaksanakan program kerja

sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus perhimpunan.
e) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan

dan perkembangan perhimpunan, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
anggota perhimpunan.

f) Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan perhimpunan yang bersifat
strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 15

Sekretaris

1) Kewenangan :
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan perhimpunan bersama Ketua
Perhimpunan dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan perhimpunan.

2) Tanggung Jawab :
Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda perhimpunan yang bersifat administratif
dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua dan Wakil Ketua.

3) Tugas Pokok :
a) Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antara

BPH dan Badan Pengurus.
b) Bersama Ketua Perhimpunan membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Perhimpunan.
c) Bersama Ketua dan Bendahara Perhimpunan merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau

otorisator keuangan di tubuh pengurus.
d) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan perhimpunan di bidang

administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan perhimpunan.
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e) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi dan tata
kerja dan menghadiri rapat-rapat perhimpunan dan rapat–rapat lainnya.

f) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal perhimpunan antar Divisi/Departemen.
g) Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan

manajemen konflik yang representatif.
h) Mengarsipkan hasil-hasil rapat perhimpunan (notulen).

4) Fungsi :
a) Melakukan pengelolaan inventaris perhimpunan serta pengadaan kebutuhan

kesekretariatan.
b) Mengkoordinasikan kegiatan antar Divisi/Departemen dan BPH dengan pihak luar.
c) Membuat laporan periodik kegiatan perhimpunan.
d) Membantu mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis

lainnya untuk kegiatan perhimpunan.
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Perhimpunan sesuai dengan

kepentingan dan perkembangan perhimpunan, dalam melaksanakan tugas bertanggung
jawab kepada Ketua Perhimpunan.

Pasal 16

Bendahara

1) Kewenangan :
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi/perhimpunan bersama Ketua
Perhimpunan dalam hal keuangan dan kekayaan perhimpunan.

2) Tanggung Jawab :
Mengkoordinasikan seluruh aktifitas pengolahan dan lalu lintas keuangan dan kekayaan
perhimpunan dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh pengurus dan anggota.

3) Tugas Pokok :
a) Melaksanakan pengelolaan dan pembukuan keuangan perhimpunan.
b) Mewakili Ketua Perhimpunan apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di

bidang pengelolaan keuangan perhimpunan.
c) Bersama Ketua dan Sekretaris Perhimpunan merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau

otorisator keuangan di tubuh pengurus.
d) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan perhimpunan di bidang pengelolaan

keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan perhimpunan.
e) Memimpin rapat-rapat perhimpunan di bidang pengelolaan keuangan organisasi,

menghadiri rapat-rapat perhimpunan dan rapat-rapat lainnya.
f) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda perhimpunan.

4) Fungsi :
a) Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran keuangan

perhimpunan.
b) Melakukan pengadaan kebutuhan barang perhimpunan.
c) Menyusun rencana anggaran dan TOR (Term of Reference).
d) Membuat laporan periodik keuangan perhimpunan.
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Perhimpunan dan berkoordinasi

langsung dengan Sekretaris.
f) Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Perhimpunan.
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Pasal 17

Divisi dan Departemen

1) PMP Jerman memiliki 4 (empat) Divisi yaitu Divisi Pers dan Humas (DPH), Divisi
Pendidikan (DP), Divisi Pelayanan Informasi Mahasiswa dan Budaya (DPIMB), Divisi Bisnis
dan Kemitraan (Bikem) dan 1 (satu) Departemen yaitu Departemen Persatuan Alumni dan
Diaspora (PAD).

2) Tugas dan fungsi dari setiap divisi dan departemen adalah sebagai berikut :
a) Divisi Pers dan Humas (DPH) :

● Membuat sistem dan management pembuatan buletin PMP.
● Sebagai penanggung jawab platform media perhimpunan (Instagram, Facebook,

Website, Zoom dan WhatsApp).
● Pembuatan iklan pemasaran untuk penjualan produk perhimpunan dalam rangka

penguatan finansial perhimpunan.
● Dokumentasi kegiatan-kegiatan perhimpunan.
● Menyiapkan manajemen kolaborasi divisi dan departemen dalam kebutuhan IT (contoh:

webinar, live streaming, dll.)
b) Divisi Pendidikan (DP) :

● Membantu menyediakan ruang belajar bagi anggota perhimpunan yang ingin
memperdalam kemampuan dan kreatifitas.

● Mengorganisir proses pembelajaran dalam bentuk tutoring di berbagai bidang (bahasa,
MIPA, ketangkasan, dll.).

● Mengadakan webinar bersama para ahli di bidang pendidikan.
● Membantu menyediakan ruang literasi yang bisa diakses oleh anggota.
● Berkolaborasi dalam penelitian gabungan dengan NGO dan lembaga penelitian Jerman

dalam masalah EKOSOP dan MIPA di Provinsi Papua dan Papua Barat.
● Mencari akses kerja sama dalam bidang pembangunan pendidikan di Papua dengan

lembaga non profit di Jerman.
● Membuat dan mengorganisir kompetisi ilmiah dalam ruang lingkup PMP dan antar

organisasi.
c) Divisi Pelayanan Informasi Mahasiswa dan Budaya (DPIMB) :

● Membantu dan mengorganisir event budaya di Jerman jika PMP Jerman dihadirkan
sebagai perwakilan Papua.

● Memfasilitasi masyarakat umum dan anggota dengan informasi mengenai budaya dan
etika orang Jerman.

● Memfasilitasi anggota dengan informasi sehubungan permasalahan birokrasi di Jerman.
● Mengadakan webinar yang berkaitan dengan budaya Papua dengan menghadirkan ahli

di bidangnya.
● Mengkoordinasikan diskusi dengan tema seputar multi problematika yang ada di Papua.

d) Divisi Bisnis dan Kemitraan (Bikem) :
● Membantu organisasi/perhimpunan dalam penguatan finansial melalui pemasaran

produk perhimpunan.
● Membuat rancangan manajemen bisnis dan pemasaran produk perhimpunan.
● Menjaga keseimbangan kapasitas finansial perhimpunan.
● Membuat rancangan produk sebelum diproduksi.
● Mengorganisir proses produksi produk perhimpunan.
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● Mencari dan memvalidasi gagasan dan kreatifitas dalam berbisnis.
● Analisis keseimbangan pasar dan arus bisnis di Jerman.

e) Departemen  Persatuan Alumni dan Diaspora (PAD) :
● Mendata alumni (baik mereka yang lulus dengan gelar dari Jerman maupun yang

pernah menempuh pendidikan di Jerman) dan diaspora Papua di Jerman.
● Memastikan komunikasi antara alumni, diaspora, dan perhimpunan tetap terjaga.
● Sebagai bagian dari PMP Jerman, dengan harapan PAD dapat memberikan masukan

dan ide untuk program-program perhimpunan.
● Memberikan informasi dalam kaitannya dengan program-program perhimpunan kepada

anggota pasif.
● Berfungsi sebagai media penyalur ide dan gagasan dari anggota aktif ke anggota pasif

yang memiliki kapabilitas yang sesuai.
3) Divisi dan Departemen dalam pembuatan program kerja, wajib mengikuti Tugas Pokok dan

Fungsi yang telah ditetapkan bersama.
4) Masing-masing Divisi/Departemen berkewajiban memberikan laporan bulanan mengenai

program yang sedang dijalankan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 18

Masa Jabatan dan Pergantian Kepengurusan

1) Pergantian kepengurusan wajib dilakukan paling lambat minggu pertama dalam bulan Januari.
2) Pengukuhan Badan Pengurus yang baru, wajib dilaksanakan dalam Rapat Anggota di bawah

pengawasan Dewan Penasehat.
3) Mekanisme transisi dari pengurus lama ke pengurus baru diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga (ART) BAB X pasal 40.

Pasal 19

Pemilihan Badan Pemilihan (BPK) Ketua  Perhimpunan

(Jelas)

Pasal 20

Pemilihan Ketua Perhimpunan

Mekanisme Pemilihan Ketua Perhimpunan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB X
pasal 39.

Pasal 21

Pengalihan dan Pencopotan Jabatan Pengurus

1) Pengalihan dilakukan jika yang bersangkutan memilih mengundurkan diri dari jabatan yang
diembani.

2) Pencopotan dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik di dalam
perhimpunan, yaitu melanggar AD/ART yang ada.
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3) Mekanisme pencopotan baru dilakukan jika Surat Peringatan 1 (satu) hingga 3 (tiga) tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan.

BAB IV

Program Kerja

Pasal 22

Program Kerja

1) Setiap Divisi/Departemen sewaktu-waktu boleh mengusulkan program kerja yang relevan
untuk dikerjakan dalam periode berjalan.

2) Program kerja ditetapkan dan disahkan oleh Ketua atau Wakil Ketua Perhimpunan dalam
Rapat Pengurus.

Pasal 23

Anggota dan Pengurus dalam Program Kerja

Anggota perhimpunan berhak mengusulkan program kepada Divisi/Departemen terkait dan
berpartisipasi dalam program-program tahunan perhimpunan.

Pasal 24

Alumni dan Haknya dalam Program Kerja

(Jelas)

Pasal 25

Non-Anggota dan Haknya dalam Program Kerja

(Jelas)

BAB V

Kekayaan dan Pendanaan Organisasi

Pasal 26

Unit Usaha Divisi Bisnis dan Kemitraan

1) Unit usaha Divisi Bisnis dan Kemitraan (Bikem) merancang dan menyusun rencana usaha
yang hasil akhirnya adalah produk perhimpunan.

mailto:pmpjerman@gmail.com


PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA (PMP)

DI JERMAN

E-Mail : pmpjerman@gmail.com Website : www.pmpjerman.org

2) Produk perhimpunan adalah produk komersial yang diperjualbelikan kepada masyarakat
(Pembeli/Konsumen).

3) Usaha-usaha yang dijalankan oleh unit usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang
dapat membantu pendanaan perhimpunan, menjaga kesehatan finansial, dan memberikan
wadah bagi anggota perhimpunan yang ingin belajar atau memulai usaha.

4) Usaha-usaha yang dijalankan adalah legal, tidak terikat, dan tidak melanggar hukum yang
berlaku di Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Federal Jerman.

5) Dalam menjalankan usaha, Divisi Bikem dapat melakukan kerjasama dengan mitra usaha,
atau pihak pengelola usaha lain.

6) Pembagian keuntungan hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Divisi Bikem
dan pihak pengelola usaha, atau mitra usaha.

7) Kerjasama antara unit usaha Divisi Bikem dengan partner, mitra, atau pengelola usaha
dilandaskan oleh kesepakatan bersama yang dibuat dalam bentuk MOU (Memorandum Of
Understanding) atau Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak.

8) MOU Partner dibuat dengan landasan transparansi, keterbukaan, adil, dan integritas.
9) MOU Partner berisi judul, pembukaan, substansi MOU, penutup, dan tanda tangan pihak yang

bersangkutan.
10) Substansi MOU berisi kesepakatan dan kesepahaman antara PMP Jerman dan mitra usaha

yang isinya mencakup seperti perjanjian, ruang lingkup aktivitas, tanggung jawab
masing-masing pihak, kurun waktu, biaya penyelenggaraan yang semuanya sudah disepakati
dan disetujui oleh PMP Jerman dan mitra usaha.

Pasal 27

Bantuan dan Donasi

(Jelas)

Pasal 28

Kekayaan dan Keuangan

(Jelas)

Pasal 29

Iuran Wajib

1) Jumlah iuran berdasarkan Rapat Pengurus dan keputusan bersama pengurus serta disetujui
dan disahkan oleh Badan Pengurus Harian (BPH).

2) Jumlah iuran wajib sebagaimana yang telah disepakati adalah lima Euro (€ 5,00) per tiga
bulan atau dua puluh Euro (€ 20,00) per tahun.

3) Iuran wajib dibukukan oleh Bendahara dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pengurus
dan Rapat Anggota.

BAB VI
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Unit Usaha

Pasal 30

Unit Usaha

Terkait MOU partner unit usaha Divisi Bikem mengacu ke Anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB V pasal 26 ayat (7),(8),(9) dan (10).

BAB VII

Kerjasama Eksternal

Pasal 31

Kerjasama Eksternal

1) Kerjasama antara PMP Jerman dengan organisasi/pihak lainnya didasari oleh semangat
kolaborasi dan sinergi yang berintegritas.

2) Tujuan kerjasama PMP Jerman dengan organisasi lainnya adalah untuk mencapai tujuan
bersama di berbagai bidang yang bermanfaat, berguna, dan berdampak bagi anggota
perhimpunan, mitra dan masyarakat.

3) Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara PMP Jerman
dan mitra di bidang-bidang seperti : pendidikan, usaha, sosial, kemanusiaan, dll.

4) Kerjasama yang dilakukan antara PMP Jerman dan mitra harus memiliki hasil yang
berdampak dan dapat dirasakan secara langsung oleh anggota perhimpunan, mitra, dan
masyarakat umum.

5) Kerjasama eksternal antara PMP Jerman dengan organisasi lainnya sebagai mitra diatur dalam
MOU (Memorandum Of Understanding) yang mengacu pada Anggaran Rumah Tangga
(ART) BAB V pasal 26 ayat (7),(8),(9) dan (10).

BAB VIII

Rapat - Rapat

Pasal 32

Jenis - jenis Rapat

(Jelas)
Pasal 33
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Rapat Anggota

1) Pelaksanaan :
a) Presidium terdiri dari Ketua/Wakil Ketua Perhimpunan, Moderator dan Sekretaris.
b) Moderator bertugas mengatur alur rapat.
c) Sekretaris bertugas sebagai notulen.

2) Kewenangan :
a) Pembentukan dan pembubaran Badan Perhimpunan.
b) Pengesahan struktur dan regulasi dalam Badan Perhimpunan.
c) Keputusan dalam Rapat Anggota dinyatakan sah apabila ⅔ dari peserta rapat

menyetujui keputusan tersebut.

Pasal 34

Rapat Pengurus

1) Pelaksanaan :
a) Presidium terdiri dari Ketua/Wakil Ketua Perhimpunan dan Sekretaris I dan II.
b) Ketua/Wakil Ketua sebagai pemimpin Rapat Pengurus.
c) Sekretaris I dan II sebagai moderator dan/atau notulen.

2) Kewenangan :
a) Perencanaan dan evaluasi program kerja.
b) Pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian anggota Badan Pengurus Perhimpunan.
c) Amandemen struktur dan regulasi dalam perhimpunan.
d) Keputusan dalam Rapat Pengurus dinyatakan sah apabila ⅔ dari peserta rapat menyetujui

keputusan tersebut.

BAB IX

Amandemen Anggaran Rumah Tangga

Pasal 35

Amandemen Anggaran Rumah Tangga

1) Amandemen anggaran rumah tangga (ART) dilaksanakan apabila ART yang tercantum tidak
atau kurang mencerminkan visi dan misi perhimpunan pada masa tertentu.

2) Amandemen ART dilakukan dengan mengajukan rancangan ART kepada Dewan Penasehat
dan Badan Pengurus Harian, dan baru sah setelah mendapat izin dari kedua badan tersebut.

3) Amandemen ART dilakukan maksimal 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB X
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Aturan Tambahan

Pasal 36

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi/perhimpunan dilakukan apabila tujuan organisasi/perhimpunan tidak
tercapai dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan atau diwujudkan.

Pasal 37

Aturan Peralihan

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga (ART) PMP Jerman ini, maka Anggaran Rumah
Tangga (ART) yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Perubahan AD/ART

(Jelas)

Pasal 39

Mekanisme Pemilihan Ketua

1) Badan Pemilihan Ketua (BPK) membuka pendaftaran bakal Calon Ketua dan rekomendasi
dari anggota.

2) BPK menentukan calon ketua sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) BAB III pasal 20 ayat (3)
dan (4) dengan mempertimbangkan masukkan dari Dewan Penasehat.

3) Calon Ketua wajib melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut :
a) Surat Pernyataan Kesediaan (Form CKP-1),
b) Daftar Riwayat Hidup (Form CKP-2),
c) Copy Kartu Pelajar/Mahasiswa atau Immatrikulationsbescheinigung,
d) Visi dan Misi sebagai Ketua PMP Jerman (tertulis dan video),
e) Bukti ijin tinggal di Jerman,
f) Foto diri.

4) Pemilihan Ketua (pemungutan suara) dilaksanakan secara online pada bulan Oktober.
5) Calon Ketua dengan jumlah suara terbanyak terpilih sebagai Ketua Terpilih.
6) BPK wajib memberikan laporan hasil pemilihan kepada Dewan Penasehat dan Badan

Pengurus Harian.

Pasal 40
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Mekanisme Pemilihan dan Peralihan Pengurus

1) Hak untuk menyusun kepengurusan mengacu pada Anggaran Dasar (AD) BAB III pasal 18
ayat (3) dengan mempertimbangkan masukkan dari Badan Pengurus Petahana.

2) Badan Pengurus Terpilih wajib mengikuti masa peralihan/transisi  selama minimal 2 (dua)
minggu bersama Badan Pengurus Petahana pada bulan Desember.

3) Pelantikan Ketua Perhimpunan beserta Badan Pengurus periode selanjutnya dilaksanakan
pada bulan Januari.

4) Pelantikan Ketua Perhimpunan dan Badan Pengurus dilaksanakan dalam Rapat Anggota yang
dihadiri oleh anggota, Dewan Penasehat dan Badan Pengurus Petahana.

5) Masa jabatan pengurus periode selanjutnya dimulai dari bulan Januari - Desember (1 Tahun).

Pasal 41

Penutup

Hal lain - lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, diatur dalam
peraturan - peraturan yang diputuskan oleh Rapat Pengurus.

Jerman, 11 September 2021

Ketua DPH Ketua DP Ketua BIKEM

Yustisia A. Temongmere Angel B. Fonataba Reza D. Rumbiak

Ketua DPIMB Ketua PAD

Since W. S. Penggu Yustika V. Anderi
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