
SIAPAKAH ANGGOTA 

PPI YORK? 

 

Anggota inti PPI York adalah pelajar Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang 

menempuh studi atau belajar pada salah satu lembaga pendidikan atau pengajaran di 

wilayah York atau para pelajar WNI yang berdomisili di Kota York dan sekurang-

kurangnya sudah berumur 16 (enam belas) tahun.  

Dalam realitasnya PPI York tidak hanya mewadahi para pelajar WNI. PPI York sekaligus 

merupakan wadah berkumpul bagi WNI yang berstatus non-pelajar seperti anggota 

keluarga pelajar yang menyertai pasangan atau orang tuanya (dependant) belajar di 

Kota York. Disamping itu terdapat juga WNI yang berdomisili di Kota York dan Warga 

Negara Asing (WNA) yang memiliki ikatan erat atau ketertarikan yang sangat kuat 

dengan Indonesia dan sedang berdomisili di Kota York atau anggota keluarga dari WNI 

yang menetap di York.  

 

How to be a member? 

 

Tidak ada mekanisme khusus untuk menjadi anggota PPI York. Pelajar WNI yang sedang 

belajar di Kota York akan dirangkul oleh pengurus PPI York untuk terlibat dalam berbagai 

kegiatan PPI York. Keputusan untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan PPI York termasuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dalam hal materi dan finansial bersifat 

sukarela.  

 

How to contribute as a member? 

 

Kesadaran individu sebagai anggota keluarga yang secara aktif menghidupkan nilai-nilai 

kekeluargaan merupakan roh dari berjalannya PPI York. Menjaga kebersamaan biasa 

dan dapat dilakukan dengan sering bersosialisasi dengan sesama anggota, menjenguk 

yang sedang sakit atau baru saja melahirkan dan yang lain. Saling tolong menolong juga 

digalakkan misalnya menolong ketika sesama anggota dan keluarga PPI York mengalami 

musibah atau memonitor keberadaan anggota yang sedang melakukan perjalanan di 

dalam atau di luar UK. Saling mendukung juga dilakukan dengan berpartisipasi aktif 



dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI York, memberi bantuan ide, materi 

termasuk membayar iuran tahunan (hanya bagi yang berstatus pelajar WNI) yang 

disepakati bersama dan yang lainnya. 

Terkait dengan pembayaran iuran tahunan, hal tersebut seutuhnya bersifat kesukarelaan. 

Tidak ada kewajiban atau sanksi bagi yang tidak dapat berkontribusi. Pengurus PPI York 

akan berusaha memfasilitasi usaha-usaha untuk terus menggerakkan PPI York meskipun 

dengan pilihan sumber daya yang terbatas. Namun demikian sebagai organisasi yang 

sepenuhnya bersifat sukarela dan kekeluargaan, perkembangan organisasi sangat 

bergantung kepada komitmen dan keaktifan anggota dalam berkontribusi.  

 

How to conduct as a member? 

 

Anggota PPI York dan anggota keluarga yang lain dihimbau untuk menjunjung tinggi 

nama dan kehormatan bangsa Indonesia serta kehormatan organisasi PPI York. Hal ini 

sekaligus untuk saling mengingatkan kewajiban yang melekat sebagai seorang WNI atau 

orang yang menghargai Republik Indonesia. Selain itu dihimbau pula untuk menghargai 

hasil-hasil musyawarah yang disepakati dalam pertemuan-pertemuan PPI York.  

 

Can we opt out? 

 

Meskipun tidak ada mekanisme khusus untuk menjadi anggota, dapat disepakati bahwa 

terdapat hal-hal yang diperlukan untuk membatasi keterlibatan seorang individu dalam 

suatu komunitas. Hal-hal tersebut baik karena inisiatif individu yang tidak berkenan 

menjadi bagian dari anggota PPI York atau sebaliknya karena PPI York (pengurus dan 

kesepakatan anggota) menilai keterlibatan individu tersebut bertentangan dengan 

prinsip dan tujuan organisasi. Hal-hal yang membatasi tersebut dapat bersifat force 

majeure yaitu bila meninggal dunia otomatis keanggotaan PPI York berhenti.  Sedangkan 

yang bukan bersifat force majeure diantaranya adalah berhenti atas permintaan sendiri 

atau tidak ingin dilibatkan dalam berbagai kegiatan PPI York termasuk saluran komunikasi 

PPI York, tidak berdomisili lagi di wilayah York atau menjadi anggota organisasi yang 

memusuhi Republik Indonesia dan PPI York.  


