
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA 
PPI SPANYOL 

 
ANGGARAN DASAR 

PEMBUKAAN 
 
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di Kerajaan 
Spanyol yang sadar akan kewajiban untuk ikut serta dengan aktif menyumbangkan 
dharma bakti dalam mencapai cita-cita revolusi 17-08-1945 yaitu untuk menciptakan 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan dengan berpegang teguh pada 
Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai landasan dan falsafah negara dan 
bangsa, menghimpunkan diri dalam suatu wadah perhimpunan pelajar dengan 
anggaran dasar yang terurai dalam Batang Tubuh. 



BATANG TUBUH 
 

Pasal 1 
BENTUK, NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN  

 
1. Bentuk 

Perhimpunan organisasi yang mempunyai aturan, tanggung jawab, dan koordinasi 
yang selaras dengan perkembangan zaman. 

2. Nama 
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Spanyol atau disingkat PPI Spanyol 
diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol menjadi Asociación de Estudiantes 
Indonesios en España atau disingkat AEIE dan diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris menjadi Indonesian Students Association in Spain atau disingkat ISAS. 

3. Waktu 
PPI Spanyol dirintis pada tahun 2004, disahkan pada tahun 2013, dan berlaku 
sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

4. Kedudukan 
Kedudukan PPI Spanyol berada di Kerajaan Spanyol. 

 
Pasal 2 

LAMBANG 
 

 
Lambang PPI Spanyol memiliki gabungan beberapa elemen, anggota, balon kata, 
bendera Indonesia, bendera Spanyol, serta tulisan PPI Spanyol. Balon kata dan anggota 
memiliki arti suara aspirasi dari setiap anggota yang komunikatif dua arah. Elemen ini 
juga melambangkan PPI Spanyol sebagai wadah dari pelajar-pelajar Indonesia guna 
menyuarakan dan menampung, serta menjalankan aspirasi dan gagasan yang dimiliki 
oleh anggotanya. 



Pasal 3 
LANDASAN 

 
Landasan PPI Spanyol adalah Pancasila, yang merupakan dasar tujuan ideal, serta  
berpijak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan dijiwai semangat dan 
tanggung jawab akan hari depan bangsa Indonesia. 

 
Pasal 4 

TUJUAN 
 
1. Tujuan didirikannya PPI Spanyol untuk menyuarakan dan menampung serta 

menjalankan aspirasi dan gagasan-gagasan anggotanya sesuai dengan latar 
belakang dan potensi masing-masing. 

2. Dapat memberi manfaat terutama kepada anggotanya dan masyarakat luas pada 
umumnya, baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun wawasan agar 
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

 

Pasal 5 
KEANGGOTAAN 

 
Keanggotaan PPI Spanyol terdiri dari pelajar-pelajar Indonesia yang tersebar di 
berbagai provinsi di Kerajaan Spanyol, yang keanggotaannya terdiri dari anggota biasa, 
luar biasa, dan kehormatan. 

 
Pasal 6 

STRUKTUR ORGANISASI 
 
Struktur dasar PPI Spanyol terdiri atas anggota, Pengurus, dan Dewan Penasihat. 
Dewan penasihat bersifat koordinatif dengan Pengurus. 

 
Pasal 7 

PENGURUS PPI SPANYOL 
 
Pengurus adalah unsur organisasi yang mengatur dan menjalankan kegiatan harian PPI 
Spanyol. 

 
Pasal 8 

MUSYAWARAH BESAR DAN SIDANG ISTIMEWA 
 
1. Musyawarah besar disingkat MUBES adalah forum tertinggi PPI Spanyol. 
2. MUBES memiliki kewenangan: 

a. Mengesahkan AD/ART; 
b. Menerima atau menolak pertanggungjawaban; 
c. Mengangkat Ketua PPI Spanyol; 
d. Membuat keputusan yang dianggap penting bagi keberlangsungan PPI Spanyol. 

3. Sidang Istimewa adalah sidang untuk memutuskan keputusan penting PPI Spanyol 
yang tidak dapat dilakukan pada saat MUBES. 

 
Pasal 9 

KETUA PPI SPANYOL 



1. Ketua PPI Spanyol adalah pimpinan tertinggi dari Pengurus PPI Spanyol. 
2. Ketua diangkat dan diambil sumpahnya pada acara MUBES untuk masa jabatan  

satu tahun kepengurusan. 
3. Ketua menentukan anggota pengurus selama masa jabatannya. 
4. Tata cara pemilihan dan pencalonan Ketua diatur di dalam Anggaran Rumah 

Tangga. 
5. Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika ketua 

melanggar AD/ART atau norma kepatutan dan kepantasan. 
6. Pemberhentian ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 6 dilaksanakan 

dalam Sidang Istimewa. 
 

Pasal 10 
HARTA DAN KEKAYAAN 

 
Harta dan Kekayaan PPI Spanyol diperoleh dari sumber – sumber yang diterangkan di 
dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

Pasal 11 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

 
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan  dan  disahkan  melalui  MUBES  

PPI Spanyol. 
2. Segala Anggaran Dasar yang berkenaan dengan PPI Spanyol sebelumnya 

dinyatakan tidak berlaku semenjak berlakunya Anggaran Dasar ini. 
3. Hal - hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Dasar selanjutnya 

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 12 
PEMBUBARAN PPI SPANYOL 

 
Pembubaran PPI Spanyol hanya dapat dilakukan atas  dasar  keputusan  Musyarawah 
Besar atau Sidang Istimewa PPI Spanyol. 

 
Pasal 13 

ATURAN PERALIHAN 
 
1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
2. Segala Anggaran Dasar yang berkenaan dengan PPI Spanyol sebelumnya 

dinyatakan tidak berlaku semenjak berlakunya Anggaran Dasar ini. 
3. Hal - hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Dasar, selanjutnya 

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 



ANGGARAN RUMAH TANGGA 
 

 
 
 
1. Jenis Keanggotaan 

Pasal 1 
KEANGGOTAAN 

a. Anggota biasa, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus pelajar mulai dari 
tamat pendidikan menengah sampai tamat tingkat Doktor dan terdaftar pada 
salah satu Lembaga Pendidikan/Pengajaran formal di Spanyol, baik sebagai 
pelajar penuh ataupun terikat dalam program pertukaran pelajar; 

b. Anggota luar biasa, yang berhak menjadi anggota luar biasa adalah. 
• Pelajar non WNI yang menaruh minat dan bersimpati serta tidak 

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

• Alumni yang merupakan mantan anggota biasa yang tidak terdaftar lagi 
pada lembaga pendidikan atau pengajaran di Spanyol; 

• WNI yang berstatus pelajar sebelum lulus pendidikan menengah. 
c. Anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap telah berjasa bagi PPI 

Spanyol atau yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau jabatannya 
dapat menunjang perkembangan dari PPI Spanyol. 

2. Prosedur Menjadi Anggota: 
a. Keanggotaan biasa bersifat sah setelah individu terkait telah menyatakan 

kesediaan untuk menjadi anggota penuh dengan mengakui AD/ART PPI 
Spanyol secara tertulis di formulir yang disediakan Pengurus PPI; 

b. Keanggotaan luar biasa bersifat sah setelah: 
• Individu terkait menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota penuh 

dengan mengakui AD/ART PPI Spanyol secara tertulis; 
• Diusulkan secara tertulis dari sedikitnya satu anggota biasa; 
• Disetujui dan diangkat oleh Pengurus PPI. 

c. Keanggotaan kehormatan bersifat sah setelah 
• Individu terkait telah dinyatakan menjadi anggota kehormatan oleh 

Pengurus PPI dan individu tersebut menyatakan ketersediaan menjadi 
anggota kehormatan; 

• Disetujui dan diangkat oleh Pengurus PPI. 
3. Hak Anggota 

a. Anggota biasa mempunyai hak untuk: 
• Hadir dan berbicara dalam rapat PPI Spanyol; 
• Memilih Ketua PPI Spanyol dan dipilih sebagai Ketua PPI Spanyol; 
• Memegang jabatan dalam Pengurus PPI Spanyol jika diminta Ketua; 
• Mengusulkan calon anggota luar biasa dan anggota kehormatan; 
• Mengikuti kegiatan-kegiatan PPI Spanyol. 

b. Anggota luar biasa mempunyai hak untuk: 
• Hadir dan berbicara dalam rapat PPI Spanyol; 
• Mengikuti kegiatan-kegiatan PPI Spanyol; 
• Memegang jabatan dalam PPI Spanyol jika diminta Ketua. 

c. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk: 
• Hadir dan ikut berbicara dalam rapat PPI Spanyol jika diundang; 



• Mengikuti kegiatan-kegiatan PPI Spanyol. 
4. Kewajiban Anggota 

a. Taat pada AD/ART PPI Spanyol dan menjaga nama baik PPI Spanyol; 
b. Melaksanakan hasil-hasil rapat PPI Spanyol; 
c. Anggota PPI Spanyol wajib membayar iuran yang ditetapkan oleh Pengurus PPI 

Spanyol. 
5. Pemberhentian dan Sanksi 

a. Pemberian sanksi dibahas dan diberikan dalam sidang istimewa. 
b. Keanggotaan seseorang dalam PPI Spanyol akan dicabut secara otomatis 

apabila: 
• Meninggal dunia; 
• Mengundurkan diri; 
• Anggota biasa yang telah menyelesaikan studi atau tidak lagi terdaftar 

sebagai pelajar di lembaga pendidikan/pengajaran di Spanyol; 
• Untuk Anggota luar biasa dan anggota kehormatan, keanggotaan berlaku 

sampai dengan dilaksanakan MUBES selanjutnya. 
c. Sanksi dijatuhkan kepada anggota apabila yang bersangkutan: 

• Melanggar AD/ART PPI Spanyol; 
• Menyalahgunakan nama PPI Spanyol yang bertentangan dengan AD/ART; 
• Melakukan tindak kriminal dan dijatuhi vonis hukum oleh pengadilan. 

d. Sanksi sebagaimana dimaksudkan pada pasal (1) ayat (5) poin (c) diberlakukan 
secara bertahap berupa: 
• Teguran tertulis; 
• Pemberhentian dari keanggotaan PPI secara tidak hormat. 

 
Pasal 2 

PENGURUS PPI 
 
1. Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Divisi dan Ketua 

Wilayah. 
2. Pengurus PPI dibentuk oleh Ketua PPI terpilih. 
3. Kewajiban Pengurus PPI Spanyol. 

a. Hadir dalam MUBES dan Sidang Istimewa PPI Spanyol, jika berhalangan harus 
mendapatkan izin dari panitia MUBES 

b. Melaksanakan hasil keputusan MUBES. 
c. Membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan di MUBES dan 

Sidang Istimewa jika diminta. 
4. Pemberhentian Pengurus PPI. 

Pengurus PPI dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika: 
a. Melanggar AD/ART PPI Spanyol; 
b. Menyalahgunakan nama PPI Spanyol yang bertentangan dengan AD/ART; 
c. Melakukan tindak kriminal dan dijatuhi vonis hukum oleh pengadilan; 
d. Pengurus PPI sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam Sidang 

Istimewa. 
 

Pasal 3 
DEWAN PENASIHAT 

 
1. Dewan Penasihat adalah mantan pengurus PPI Spanyol yang masih aktif ataupun 



nonaktif sebagai anggota PPI Spanyol dan pejabat di KBRI Madrid yang mempunyai 
kepedulian terhadap PPI Spanyol. 

2. Dewan Penasihat diangkat dan ditetapkan pada MUBES. 
3. Dewan Penasihat yang tidak berasal dari anggota biasa PPI Spanyol tidak memiliki 

hak untuk dipilih dan memilih. 
 

Pasal 4 
KETUA PPI SPANYOL 

 
1. Pemilihan Ketua PPI Spanyol dilakukan secara musyawarah oleh anggota PPI dan 

apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan melalui pemungutan suara 
terbanyak dan setelah itu dilakukan pemilihan ketua PPI oleh calon yang terpilih 
secara musyawarah mufakat. 

2. Masa jabatan Ketua PPI Spanyol berlaku sejak mulai dilantik hingga pelaksanaan 
serah terima jabatan berikutnya 

3. Ketua PPI Spanyol berhak untuk mengangkat atau memberhentikan Pengurus PPI 
di tengah masa jabatan. 

4. Kewajiban Ketua PPI Spanyol 
a. Hadir dalam MUBES dan Sidang Istimewa PPI Spanyol. 
b. Melaksanakan hasil keputusan MUBES. 
c. Mewakili atau mengutus perwakilan PPI Spanyol dalam kegiatan PPI Spanyol 

baik di dalam maupun di luar Spanyol. 
d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatan. 

5. Pemberhentian Ketua PPI Spanyol 
a. Ketua bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika: 

• Meninggal dunia 
• Melanggar AD/ART PPI Spanyol. 
• Menyalahgunakan nama PPI Spanyol yang bertentangan dengan AD/ART; 
• Melakukan tindak kriminal dan dijatuhi vonis hukum oleh pengadilan. 

b. Pemberhentian Ketua PPI Spanyol sebagaimana dimaksud pasal (4) ayat (5) poin 
(a) dilaksanakan dalam Sidang Istimewa. 

 
Pasal 5 

MUSYAWARAH BESAR 
 
1. Setiap anggota PPI Spanyol berhak menghadiri dan memberikan pendapat dalam 

MUBES. 
2. MUBES dipimpin oleh Dewan Presidium yang dipilih oleh peserta MUBES. 
3. MUBES diselenggarakan satu kali dalam satu tahun dan diselenggarakan oleh 

sebuah kepanitian yang dibentuk oleh Pengurus PPI. 
4. MUBES dianggap sah apabila dihadiri oleh setiap perwakilan PPI Wilayah. 
5. Perwakilan PPI wilayah yang berhalangan hadir bisa menghadiri secara virtual 

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia MUBES. 
6. MUBES memiliki kewenangan untuk: 

a. Mengubah, membahas dan menetapkan AD/ART. 
b. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua. 
c. Mengangkat atau memberhentikan Ketua. 



Pasal 6 
SIDANG ISTIMEWA 

 
1. Definisi dan sifat Sidang Istimewa 

a. Sidang Istimewa disingkat SI adalah pertemuan yang bersifat mendesak dan 
dianggap perlu untuk mengambil keputusan organisasi. 

b. SI memiliki kekuatan yang setara dengan MUBES. 
2. Tata Cara SI 

a. SI dilakukan dengan cara yang sama dengan MUBES. 
b. SI diusulkan kepada seluruh ketua wilayah dan mendapat persetujuan dari 

seluruh ketua wilayah. 
c. SI dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual dengan dihadiri oleh minimal 

dua pertiga jumlah anggota PPI Spanyol. 
d. Dalam hal SI ditujukan untuk pembubaran PPI Spanyol, maka SI harus dihadiri 

oleh seluruh anggota PPI Spanyol 
3. Kewenangan SI 

a. Meminta pertanggungjawaban Ketua PPI yang diakhiri oleh keputusan 
penerimaan atau penolakan. Penolakan terhadap pertanggungjawaban Ketua 
berarti pemberhentian Ketua dari jabatannya, sehingga harus dilakukan 
pemilihan Ketua yang baru. 

b. Memberhentikan, memilih dan menetapkan Ketua PPI. 
c. Menghasilkan produk-produk lainnya yang dianggap penting dan mendesak 

untuk organisasi. 
4. Hal - hal yang menjadi alasan diadakannya SI: 

a. Ketua PPI Spanyol dianggap melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PPI 
Spanyol. 

b. Ketua PPI Spanyol berhalangan selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa koordinasi 
dengan pengurus PPI lainnya sehingga ketua tidak dapat menjalankan 
tugasnya. 

c. Ketua PPI Spanyol menyalahgunakan nama PPI Spanyol untuk keperluan pribadi 
atau golongan. 

 

Pasal 7 
HARTA KEKAYAAN PPI SPANYOL 

 
1. Pemasukan Keuangan PPI Spanyol diperoleh dari iuran PPI, kegiatan-kegiatan yang 

bersifat pencarian dana dan pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Spanyol. 

2. Laporan Keuangan PPI wajib dipertanggungjawabkan secara periodik setiap tiga bulan 
oleh Pengurus PPI. 

3. Laporan Akhir Keuangan PPI wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengurus PPI pada 
MUBES/SI. 

 

Pasal 8 
PENDIRIAN PPI WILAYAH BARU 

 
1. PPI wilayah baru mewakili sekurang-kurangnya satu kota di Spanyol. 
2. PPI Wilayah dapat dibentuk oleh sedikitnya 3 orang anggota dalam satu kota. 
3. Mengusulkan wilayah baru kepada ketua secara tertulis dengan melampirkan 

daftar anggota. 



4. Pemilihan ketua wilayah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Ketua PPI dan 
anggota wilayah baru. 

5. Jika pada suatu wilayah memiliki anggota kurang dari 3 orang selama satu tahun, 
maka anggota tersebut harus bergabung dengan wilayah lain terdekat. 

 
Pasal 9 

PEMBUBARAN PPI SPANYOL 
 
1. Pembubaran PPI Spanyol dianggap sah jika disetujui oleh seluruh anggota dalam 

MUBES dan/atau SI. 
2. Apabila dinyatakan bubar, maka harta kekayaan PPI Spanyol diserahkan kepada 

Palang Merah Indonesia atau organisasi sosial lainnya di Indonesia atas keputusan 
MUBES dan/atau SI. 

3. Mekanisme penyerahan harta kekayaan PPI Spanyol merupakan tanggung jawab 
kepengurusan PPI Spanyol periode terakhir. 
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