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Notulensi Annual General Meeting 

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia 
Australian Capital Territory  

Canberra, 29 Mei 2015 
 
 
Agenda 1: Menetapkan Presidium Tetap AGM 
 
Sidang memutuskan bahwa Presidium Sementara yang terdiri dari Leopold 
Sudaryono (ANU), Saherman (UC) dan Dini Suryani (ANU) menjadi Dewan 
Presidium Tetap yang memimpin dan mengarahkan sidang AGM 2015.  
 
Agenda 2: Laporan Pertanggungjawaban PPIA ACT 2014-2015 
2. 1 Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

Pemaparan LPJ tidak dihadiri oleh Yosafat Leonard, Ketua Cabang 
PPIA ACT 2014-2015 karena alasan studi, karena itu diwakilkan oleh dua 
orang pengurus, Yogi Permana (Koordinator Divisi Kajian Gerakan dan 
Kemahasiswaan, KGK) dan Ade Chandra (Koordinator Divisi Hubungan 
Masyarakat, Media dan Komunikasi, Humas).  Yogi membacakan laporan 
Divisi KGK dan Dana Usaha, dan Ade membacakan laporan Divisi Seni dan 
Budaya; Humas; dan Olah Raga.   
 
2.2 Diskusi dengan peserta AGM 
a. Tanya: 
Bisakah pengurus memberikan gambaran umum persentase kegiatan yang 
dikerjasamakan PPIA ANU atau lembaga lain selama 2014-2015? Hal ini 
penting untuk pengurus baru untuk memilih kegiatan yang bisa 
dikerjasamakan dengan  pihak/lembaga lain (Wawan Ichwanuddin, ANU).  
 

Jawab:  
Kegiatan PPIA ACT dilakukan secara tematik dan jika dimungkinkan 
dilakukan dengan mekanisme kerjasama dengan organisasi/jaringan lain 
yang relevan. Biasanya bila bersifat akademik dikerjasamakan dengan 
Indonesia Synergy, atau jika yang sifatnya hiburan, dikerjasamakan dengan 
PPIA ANU dan PPIA UC karena keduanya cukup antusias dengan aktivitas 
semacam ini dan memiliki dana yang memadai (Yogi, KGK PPIA ACT 2014-
2015) 

  
b. Tanya: 
Bagaimana dengan laporan keuangan PPIA ACT 2014-2015? Dalam 
pertanggungjawaban belum disampaikan angka-angkanya. Ini penting agar 
pengurus baru mengetahui jika masih ada kewajiban finansial yang belum 
diselesaikan (Leopold Sudaryono, ANU – Presidium AGM PPIA ACT 2014-
2015).  
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Jawab: 
(Menyampaikan laporan keuangan PPIA ACT sebagaimana tercantum dalam 
laporan pertanggungjawaban). Di luar kewajiban finansial dari kepengurusan 
lama, sisa kas PPIA ACT yang akan diserahkan kepada pengurus baru 
adalah AUD 705.48 yang terdapat dalam rekening bank resmi milik PPIA ACT 
(Elsa Monika, Bendahara Umum PPIA ACT 2014-2015).  
 
c. Tanya:   
Bagaimana dengan kewajiban finansial PPIA ACT 2014-2015 yang belum 
selesai? Misalnya uang hasil pengumpulan dana untuk Rohingya yang belum 
diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Lina Jihadah, ANU) 
 

Jawab: 
Kewajiban finansial PPIA ACT 2014-2015 akan diselesaikan terlebih dahulu 
sebelum kas diserahkan kepada pengurus baru, sehingga kepengurusan baru 
tidak perlu khawatir untuk diwarisi kewajiban finansial dari pengurus lama. 
Selain itu, penyerahan kas itu akan disertai dengan pemindahan otoritas 
rekening lembaga PPIA ACT di bank yang melibatkan pengurus lama dan 
pengurus baru (Elsa Monika, Bendahara Umum PPIA ACT 2014-2015).   
 
d. Tanya: 
Saya ingin mengangkat persoalan aturan mengenai Ketua PPIA ACT 2014-
2015, Shohib Essir yang terpilih dalam AGM 2014 yang sisa durasi studinya 
tidak mencukupi untuk menyelesaikan amanah PPIA ACT sampai Mei 2015. 
Lalu, ketika dia lulus, PPIA ACT tidak melaksanakan rapat luar biasa untuk 
mencari penggantinya. Saya berharap hal semacam ini tidak terjadi lagi di 
kepengurusan selanjutnya. Ketua yang terpilih harus menyelesaikan 
amanahnya sampai selesai (Awidya Santikajaya, ANU). 
 
 Jawab: 
Pengurus sudah menyadari dan sudah dicantumkan dalam tata tertib AGM 
Pasal 6 mengenai Syarat Calon Ketua Cabang yang masa studinya minimal 
berakhir pada April 2016 (Leopold Sudaryono, ANU – Presidium AGM PPIA 
ACT 2014-2015).  
 
2.3 Keputusan terhadap LPJ Kepengurusan PPIA ACT 2014-2015 
 
Setelah tanya jawab dan diskusi, sidang memutuskan bahwa Laporan 
Pertanggungjawaban Kepengurusan PPIA ACT 2014-2015 DITERIMA, tanpa 
catatan.  
 
Agenda 3: Pemilihan Ketua Cabang PPIA ACT 2015-2016 
 
3.1 Pencalonan dan Penyampaian Visi dan Misi Kandidat Ketua Cabang 
 
Kandidat Ketua Cabang PPIA ACT 2015-2016 hanya ada satu (1) orang, 
yaitu Lina Farida Jihadah yang merupakan mahasiswi master di ANU. Lina 
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membacakan visi dan misi yang sudah disampaikan secara tertulis kepada 
presidium dan peserta sidang dan didistribusi pada mailing list PPIA ACT.  
 
 
 
3.2 Diskusi dengan Kandidat Ketua Cabang 
a.  Tanya: 
Apakah ada rencana untuk mengintegrasikan PPIA ACT dengan Indonesia 
Synergy sebagaiamana wacana yang beredar belakangan? (Ade Chandra, 
ANU) 
 Jawab: 
Sampai saat ini saya membayangkannya tetap terpisah, masih seperti kondisi 
saat ini. Akan tetapi saya tetap fleksibel dengan segala kemungkinan.  
 
b. Tanya: 
Saya ingin menyampaikan dua hal yaitu pertanyaan dan saran. Pertanyaan 
saya, poin ketiga dari visi adalah “menyikapi hal-hal yang terjadi di tanah air”. 
Hal ini tidak gampang karena pertama, mahasiswa tidak memiliki satu suara 
yang sama. Bagaimana cara mengkonsolidasikan suara yang berbeda? 
Kedua, organisasi PPIA tidak integral. PPIA pusat, cabang dan ranting 
terkadang tidak memiliki posisi yang sama terhadap suatu hal. Bagaimana 
jika PPIA ACT di bawah kepemimpinan anda memiliki suara yang 
berseberangan dengan PPIA pusat?  Apalagi, dalam kongres PPIA pusat 
pada tahun 2012 diputuskan bahwa cabang tidak menentukan sikap sendiri. 
Apakah anda berani menantang aturan itu mengingat tahun depan akan ada 
Kongres PPIA Pusat lagi?  
Saran saya, PPIA ini sudah jelas merupakan tempat berkumpulnya orang-
orang Indonesia. Akan tetapi, satu hal yang jarang digali adalah bagaimana 
PPIA ACT merangkul pihak luar. Salah satu contohnya saja website PPIA 
ACT masih berbahasa Indonesia. Siapa yang mau baca? Saya menyarankan 
program yang berbau internal bisa dikaitkan dengan pihak luar. Salah satu 
pihak luar yang bisa dirangkul adalah Australia-Indonesia Youth Association 
(AIYA) yang memiliki program Conference of Australian and Indonesian Youth 
(CAUSINDY) yang sebetulnya cukup strategis untuk dimanfaatkan (Awidya 
Santikajaya, ANU).  
 

Jawab: 
Yang disarankan oleh Mas Awid sudah masuk dalam program kerja saya. 
PPIA ACT ingin lebih bekerjasama dan merangkul pihak luar yang selama ini 
belum pernah dilibatkan. Untuk menjawab pertanyaan, saat ini saya hanya 
ingin  menjawab bahwa sebisa mungkin posisi apapun yang diambil oleh 
PPIA ACT bisa mewakili semua anggota, karena itu kami akan sangat 
mempertimbangkan keterwakilan (representativeness). Dengan begini, posisi 
apapun yang kami ambil akan lebih kuat.   
 
c. Tanya: 
Pada kepengurusan yang lalu, isu keterwakilan dipermasalahkan oleh 
beberapa pihak, terutama ketika kami mengadvokasi penolakan RUU Pilkada 
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yang baru disahkan. Pihak-pihak itu merasa tidak terwakili oleh posisi politik 
yang diambil oleh PPIA ACT. Sedangkan di sisi lain, PPIA ACT dituntut untuk 
menanggapi isu yang ada secara cepat sehingga tidak bisa mengadakan 
misalnya survey yang bisa meningkatkan unsur keterwakilan suara seluruh 
anggota PPIA ACT. Bagaimana anda mengatasi persoalan semacam ini? 
(Dini Suryani, ANU) 
 
 Jawab: 
Kami akan memanfaatkan teknologi untuk menjaring suara dengan lebih 
cepat sekaligus tidak mengenyampingkan unsur keterwakilan.  
 
 Saran: 
Riset akademik bisa dijadikan landasan jika waktu tidak memungkinkan untuk 
menjaring suara yang lebih luas. Misalnya PPIA ACT melakukan diskusi 
akademik terlebih dahulu terhadap suatu isu dan berdasarkan diskusi 
tersebut ditelurkan satu sikap tertentu (Yogi Permana, ANU). 
 
3.3  Penetapan Ketua Cabang PPIA ACT 2015-2016 
 
Berdasarkan visi dan misi yang telah disampaikan, juga hasil tanya jawab 
dengan kandidat satu-satunya, maka sidang telah mencapai musyawarah 
mufakat untuk menetapkan Lina Jihadah sebagai Ketua Cabang PPIA ACT 
2015-2016. Ketua Cabang PPIA ACT yang telah terpilih diminta untuk 
membentuk kepengurusan lengkap PPIA ACT 2015-2016 dalam kurun waktu 
selambat-lambatnya dua (2) pekan dari pelaksanaan AGM atau 13 Juni 2015.  
 
Agenda 4: Penetapan Waktu Penyelenggaraan AGM Berikutnya  
 
Dengan mempertimbangkan jadwal penerimaan mahasiswa baru di berbagai 
kampus Canberra, maka AGM berikutnya diputuskan untuk dilaksanakan 
pada bulan April 2016. 
 
         
 

Notulen: Dini Suryani 


