
SIAPAKAH PENGURUS 

PPI YORK? 

Status organisasi disebut PPI York apabila beranggotakan minimal 10 pelajar WNI dalam 

wilayah York dan disepakati dalam musyawarah anggota tersebut. Pengurus PPI York 

selanjutnya juga disepakati pembentukannya dalam musyawarah anggota pula. 

Pengurus PPI York merupakan sebuah tim pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua 

Umum dan beranggotakan seorang Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Divisi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.  

Segala keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional PPI York sepenuhnya 

merupakan wewenang Ketua Umum dengan mempertimbangkan masukan anggota 

dalam berbagai kesempatan seperti musyawarah anggota yang diselenggarakan 

dalam kegiatan rutin dua bulanan, Grebeg PPI York. 

 

What are their duties? 

 

 Pengurus bertanggung jawab terbatas pada pelaksanaan kegiatan dan keuangan 

PPI York. 

 

 Pengurus berwenang untuk menyusun Program Kerja. Dalam penyusunannya 

pengurus mempertimbangkan masukan anggota dan selanjutnya Program Kerja 

disepakati bersama dalam musyawarah anggota. Program Kerja berlaku efektif 

setelah program kerja tersebut dikirimkan kepada PPI United Kingdom (PPI UK) dan 

tidak memperoleh catatan tertentu oleh pihak PPI UK.  

 

 Pengurus berwenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan 

organisasi berdasarkan masukan dan kesepakatan dari musyawarah anggota. 

 

 Selain menjalankan segala kesepakatan pada musyawarah anggota PPI York, 

sebagai bagian dari federasi PPI UK pengurus juga berkewajiban menjalankan segala 

ketentuan yang tertera pada peraturan dan keputusan-keputusan Musyawarah 

Besar PPI UK.  

 

 Saat dokumen ini disusun pengurus PPI York juga merangkap sebagai pengurus 

Indonesian Society of the University of York (Indosoc). Segala wewenang dan 



tanggung jawab untuk mengelola Indosoc mengacu sepenuhnya kepada peraturan 

yang ditetapkan oleh York University Student Union (YUSU) sebagai organisasi induk 

Indosoc. Kewajiban tersebut termasuk untuk memastikan Indosoc diratifikasi sebagai 

salah satu society/unit kegatan mahasiswa (UKM) di University of York setiap tahunnya 

(biasanya antara bulan Maret hingga April). 

 

How to be a committee member? 

 

Pengurus PPI York dipilih dari anggota PPI York yang belajar dan tinggal di Kota York. 

Pengurus PPI York bukan merupakan dependant atau Warga Negara Asing (WNA) yang 

bergabung di PPI York. 

Ketua Umum dipilih langsung oleh anggota PPI York dalam musyawarah anggota 

(biasanya dalam kegiatan Grebeg PPI York). Selanjutnya Ketua Umum berwenang untuk 

menyusun dan menetapkan susunan pengurus di bawahnya. 

 

How to manage the finance? 

 

Pemasukan PPI York utamanya diperoleh dari iuran rutin tahunan anggota PPI York. 

Disamping itu dapat diperoleh juga melalui kegiatan penggalangan dana atau usaha-

usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas serta maksud dan tujuan PPI 

York dan merujuk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Britania Raya (United 

Kingdom), sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari anggota PPI York, dan 

sponsorship dari pihak eksternal PPI York yang sah dan tidak bertentangan dengan asas 

serta maksud dan tujuan PPI York.  

Pengeluaran PPI York utamanya mencakup pembiayaan kegiatan yang merupakan 

program kerja PPI York. Pengeluaran untuk kegiatan di luar program kerja dibahas terlebih 

dahulu dalam musyawarah anggota. Namun dalam situasi kedaruratan pengurus 

berwenang membuat kebijakan yang dibutuhkan. 

Pengurus mempertanggungjawabkan keuangan PPI York dengan memberikan laporan 

keuangan keuangan secara periodik kepada anggota PPI York pada pertengahan masa 

jabatan (kurang lebih 6 bulan setelah menjabat) dan pada akhir periode masa jabatan. 

Laporan keuangan dapat dibagikan kepada anggota melalui saluran komunikasi 

anggota (whatsapp group York). 

 

 


