
 
 

    1 
Anggaran Rumah Tangga IKA IKOPIN 2021

EXPOSURE DRAFT  ANGGARAN RUMAH TANGGA 

IKATAN KELUARGA ALUMNI 

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Lambang 

Pasal 1  

Lambang IKA IKOPIN mengacu pada lambang IKOPIN, dengan lingkaran warna 

hitam yang menggambarkan alumni diambil dari warna toga, warna kuning 

menggambarkan kemakmuran dan warna biru menggambarkan kemandirian dan 

lingkaran yang terbuka menggambarkan sifat terbuka organisasi tanpa 

membedakan unsur SARA. 

 

Arti Lambang 

Pasal 2 

Dalam Anggaran Rumah tangga ini yang dimaksud dengan : 

a. Logo adalah lambang atau simbol atau gambar yang memiliki suatu filosofi 

serta memiliki karakteristik khusus yang mewakili suatu perusahaan atau 

organisasi. Sebuah logo bisa berupa nama, lambang atau elemen grafis lain yang 

ditampilkan secara visual. Sebuah logo diciptakan sebagai identitas yang unik 

dan mudah dibedakan dengan perusahaan kompetitor/ pesaing institusi 

Lembaga Pendidikan Tinggi; 

b. Bendera adalah sepotong kain yang memiliki LOGO, sering dikibarkan di 

tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau 

identifikasi. Hal ini paling sering digunakan untuk melambangkan dan 

menunjukan kedaulatan suatu negara, lembaga,  perusahaan ataupun lembaga 

pendidikan Tinggi; 

c. Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, 

produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang 

biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain; 

d. Merek (bahasa Inggris : Brand) adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau 

gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, 

organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk 

membedakan dengan produk jasa lainnya; 

e. Stempel adalah alat yang bisa membantu kebutuhan kita dalam pengesahan 

biasanya stmpel digunakan pada pengesahan izajah, nota dan masih banyak lagi 

pengesahan-pengesahan lainnya. 

f. Bentuk, ukuran dan Penggunaan Stempel sebagaimana dimaksud dalam huruf 

e ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum DPP. 

g. Moto (bahasa Inggris : Motto) adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai 

semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan 

dari suatu organisasi; 
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h. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan 

merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Umumnya core value merupakan 

sebuah kata sifat dan dilengkapi dengan penjelasannya. Setiap karyawan harus 

tahu persis nilai-nilai apa saja yang harus dijaga dan apa konsekuensinya bila 

tidak diikuti. 

i. Stempel adalah alat yang bisa membantu kebutuhan kita dalam pengesahan 

biasanya stmpel digunakan pada pengesahan izajah, nota dan masih banyak lagi 

pengesahan-pengesahan lainnya. 

j. Bentuk, ukuran dan Penggunaan Stempel sebagaimana dimaksud dalam huruf 

e ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum DPP. 

k. Moto (bahasa Inggris : Motto) adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai 

semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan 

dari suatu organisasi; 

l. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan 

merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Umumnya core value merupakan 

sebuah kata sifat dan dilengkapi dengan penjelasannya. Setiap karyawan harus 

tahu persis nilai-nilai apa saja yang harus dijaga dan apa konsekuensinya bila 

tidak diikuti. 

 

Lagu 

Pasal 3 

Dalam Anggaran Rumah tangga ini yang dimaksud dengan : 

a. Hymne adalah sebuah nyanyian yang sya'irnya berupa pujian, rasa cinta kasih, 

dan kebanggaan terhadap suatu negara atau Lembaga Pendidikan Tinggi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Himne adalah suatu 

Nyanyian Pujian (yang ditujukan kepada Tuhan atau orang suci yang kita 

hormati), suatu Gita Puja; 

b. Mars adalah nyanyian yang temponya cepat, identik dengan lagu semangat; 

 

BAB II 

Bentuk Organisasi Perwakilan 

 

Bagian Pertama 

Tata Cara Pembentukan Perwakilan 

 

Tata Cara Pembentukan DPC 

Pasal 4 

(1) Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan dengan mengadakan 

pertemuan dengan alumni IKOPIN. 

(2) Para Pembentuk Dewan Pimpinan Cabang membuat Berita Acara 

Pembentukan (BAP) dengan melampirkan sekurang-kurangnya : 

a. Nama DPC 

b. Susunan DPC 

c. Tempat kedudukan sementara 

d. Daftar Hadir Peserta Rapat 

(3) BAP yang dimaksud pada ayat (2) tersebut disampaikan kepada DPP IKA 

IKOPIN untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP IKA IKOPIN. 
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Tata Cara Pembentukan DPD 

Pasal 5 

(1) Dewan Pimpinan Daerah dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dewan 

Pimpinan Cabang. 

(2) Para Pembentuk Dewan Pimpinan Daerah membuat Berita Acara 

Pembentukan (BAP) dengan melampirkan sekurang-kurangnya : 

a. Nama DPD 

b. Susunan DPD 

c. Tempat kedudukan sementara 

d. Daftar Hadir Peserta Rapat 

(3) BAP yang dimaksud pada ayat (2) tersebut disampaikan kepada DPP IKA 

IKOPIN untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP IKA IKOPIN. 

 

Tata Cara Pembentukan DPW 

Pasal 6 

(1) Dewan Pimpinan Wilayah dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dewan 

Pimpinan Daerah. 

(2) Para Pembentuk Dewan Pimpinan Wilayah membuat Berita Acara 

Pembentukan (BAP) dengan melampirkan sekurang-kurangnya : 

a. Nama DPW 

b. Susunan DPW 

c. Tempat kedudukan sementara 

d. Daftar Hadir Peserta Rapat 

(3) BAP yang dimaksud pada ayat (2) tersebut disampaikan kepada DPP IKA 

IKOPIN untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP IKA IKOPIN. 

 

Bagian Kedua 

Hubungan Struktural 

Pasal 7 
(1) Hubungan Pengurus Pusat dengan Pengurus dibawahnya bersifat langsung dan 

berjenjang. 

(2) Hubungan antar Bagian tingkat pusat bersifat langsung, melalui Ketua Bagian 

masing-masing. 

(3) Hubungan Bagian dari tingkat Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang bersifat 

langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan 

seluruh Pengurus diwilayah yang bersangkutan. 

(4) Apabila Bagian di Dewan Pengurus Pusat tidak mempunyai turunannya 

Perwakilan, maka Bagian tersebut dapat berkoordinasi dengan Pengurus 

diwilayahnya. 

(5) Hubungan antar pimpinan Perwakilan tingkat wilayah dengan struktur di 

bawahnya, mengikuti pola hubungan antar tingkat kepemimpinan organisasi. 

(6) Hubungan struktural di tingkat bawah dengan struktural diatasnya mengikuti 

mekanisme struktural yang telah ditetapkan. 
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BAB III 

Syarat Keanggotaan 

Pasal 8 

(1) Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan IKA 

IKOPIN. 

(2) Mengajukan permohonan kesediaan menjadi anggota dengan mengisi 

formulir Keanggotaan secara Online pada web resmi IKA IKOPIN dengan 

URL https://ika-ikopin.or.id/ 

 

Pengesahan Keanggotaan  

Pasal 9 
(1) Anggota IKA IKOPIN dinyatakan syah oleh DPP IKA IKOPIN setelah 

dilakukan verifikasi administratif. 

(2) DPP IKA IKOPIN dapat melakukan verifikasi atas kebenaran bahwa alumni 

IKOPIN memang telah lulus dan/ atau pernah kuliah sekurang-kurangnya 1 

tahun dilakukan kepada pihak kampus IKOPIN khusus untuk Alumni Ikopin 

sebelum 2015. 

(3) DPP IKA IKOPIN dapat melakukan verifikasi atas kebenaran bahwa alumni 

IKOPIN memang telah lulus dan/ atau pernah kuliah sekurang-kurangnya 1 

tahun setelah tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dan 

Pasal 12 huruf (b) mengikuti URL yang ditetapkan Regulator yang menangani 

Pendidikan Tinggi. 

 

Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan 

Pasal 10 
Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi : 

a. Pemberhentian terhadap anggota dilakukan oleh Musyawarah Nasional 

berdasarkan usulan DPP dengan alasan kepatutan, pelanggaran terhadap 

organisasi, terlibat kriminal dan persoalan hukum lain. 

b. Pemberhentian terhadap anggota harus dilakukan dengan suatu teguran dan 

peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh DPP. 

c. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri 

dalam Rapat Pleno Pengurus yang ditunjuk untuk itu dan diberikan kewenangan 

untuk meninjau kembali keputusan tersebut. 

d. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan angka a sampai angka d 

pasal ini, dapat mengajukan/ meminta banding 

e. Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberhentian, pembelaan, banding dan 

rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur lebih lanjut dalam 

Surat Keputusan DPP IKA IKOPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ika-ikopin.or.id/
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BAB IV 

PERSYARATAN 

Bagian Pertama 

Persyaratan Personil 

 

Syarat Para Dewan 

Pasal 11 

Persyaratan Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan 

Pakar sebagai berikut : 

a. Berakhlak mulia dan komit kepada perjuangan perkoperasian di Indonesia dan 

membangun gerakan koperasi yang dibuktikan dengan ketokohan dan aktivitas 

di masyarakat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir. 

b. Tidak pernah terlibat atau terkena kasus kejahatan dan moralitas. 

c. Sehat jasmani dan rohani. 

d. Mendapat rekomendasi dari sedikitnya 5 (lima) orang DPP IKA IKOPIN. 

e. Bersedia terlibat aktif  membantu IKA IKOPIN. 

 

Syarat Calon Ketua Umum 

Pasal 12 

(1) Calon Ketua Umum  IKA IKOPIN berasal dari anggota IKA IKOPIN; 

(2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(3) Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Cita-cita kemerdekaan 

1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(4) Berkomitmen membangun Perkoperasian. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup. 

(6) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter 

dari Rumah Sakit minimal Golongan C. 

(7) Tidak pernah terlibat atau terkena kasus kejahatan dan moralitas yang 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

(8) Bersedia terlibat aktif di IKA IKOPIN. 

(9) Mendapat diusung minimal 2 (dua) DPD IKA IKOPIN yang dibuktikan 

dengan Surat Dukungan bermeterai cukup. 

 

Syarat Calon Ketua Perwakilan 

Pasal 13 

(1) Calon Ketua DPW, DPD dan DPC berasal dari anggota IKA IKOPIN 

(2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(3) Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Cita-cita kemerdekaan 

1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(4) Berkomitmen membangun Perkoperasian. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup. 

(6) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter 

dari Rumah Sakit minimal Golongan C. 

(7) Tidak pernah terlibat atau terkena kasus kejahatan dan moralitas yang 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

(8) Bersedia terlibat aktif di IKA IKOPIN. 
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Bagian Kedua  

Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan 

 

Tata Cara Pendaftaran Calon Ketua Umum 

Pasal 14 

(1) Calon Ketua Umum DPP IKA IKOPIN dapat mendaftarkan sendiri dan/ atau 

didaftarkan kuasanya kepada Panitia Pelaksana Munas. 

(2) Apabiala Calon Ketua Umum DPP IKA IKOPIN menguasakan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), maka Kuasa yang ditunjuk wajib dengan 

menyerahkan Surat Kuasa bermeterai cukup kepada Panitia Pelaksana Munas. 

(3) Apabila sampai batas waktu Pelaksanaan Munas, tidak ada calon Ketua Umum 

yang mendaftarkan, maka Panitia memperpanjang waktu pendaftaran paling 

lama 1 (bulan). 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum 

Pasal 15 

(1) Tata cara pemilihan Ketua Umum IKA IKOPIN melalui Musyawarah 

Nasional atau Mustawarah Nasional Luar Biasa dapat menggunakan cara: 

a. Pemungutan dengan suara terbanyak. 

b. Musyawarah untuk mufakat. 

c. Pemilihan secara Formatur 

(2) Pemungutan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dapat dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup. 

(3) Musyawarah untuk mufakat melalui perundingan antar para calon yang 

diketahui Pimpinan Sidang, kemudian bermufakat mengajukan kandidat yang 

disepakati sebagai Ketua Umum IKA IKOPIN. 

(4) Pemilihan secara  formatur terlebih dahulu memilih formatur dari peserta rapat 

yang ditentukan dalam Munas. 

(5) Penentuan salah satu mengkanisme pemilihan, menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi pada saat Musyawarah Nasional akan dilaksanakan. 

 

Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum 

Pasal 16 

Penyelenggaraan pemilihan ketua umum DPP dapat dilakukan dengan : 

(1) Pemilihan secara langsung, pemilih dikumpulkan dalam satu tempat untuk 

memilih calon ketua umum secara langsung. 

(2) Pemilihan secara online, pemilih menentukan pilihannya dengan 

menggunakan media onlie yang disediakan oleh Panitia Pemilihan, melalui 

proses registrasi dan cara penyelenggaraannya ditetapkan oleh Panitia 

Pemilihan paling lama 2 (dua) hari. 

(3) Pemilihan menggunakan sistem perwakilan melalui DPD yang telah terbentuk, 

tentang mekanisme dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 

(4) Pemilihan secara hybrid menggabungkan pemilihan secara online dan secara 

langsung, mengenai mekanisme dan pelaksanaanya ditetapkan oleh Panitia 

Pemilihan. 
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(5) Penentuan salah satu bentuk penyelenggaraan  pemilihan, menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi pada saat Musyawarah Nasional akan 

dilaksanakan. 

 

BAB V 

Tugas, Para Dewan 

 

Bagian Pertama 

Tugas Dewan Pelindung 

Pasal 17 

Dewan Pelindung bertugas : [AD Pasal 31 ayat (4)] 

a. Melakukan perlindungan terhadap keberadaan IKA IKOPIN sebagai organisasi 

alumni untuk melaksanakan misi dan visi IKOPIN dan Yayasan Pendidikan 

Koperasi (YPK). 

b. Memberikan arahan tentang renstra dan program IKOPIN agar bersinergi 

dengan Rencana Strategis, Rencana Operasional, dan Program IKA IKOPIN 

yang berkaitan dengan proses rekruitasi mahasiswa IKOPIN. 

c. Memberikan saran-saran untuk kemajuan IKA IKOPIN. 

 

Tugas Dewan Pembina 

Pasal 18 
Dewan Pembina bertugas : [AD Pasal 31A ayat (8)] 

a. Melakukan pembinaan terhadap organisasi baik DPP, DPD, dan 

DPC. 

b. Memberikan arahan, nasehat untuk kemajuan IKA IKOPIN diminta 

atau tidak diminta oleh DPP. 

c. Dewan Pembina berperan sebagai koordinator dalam kedewanan. 

d. Dewan Pembina berhak meminta pertanggung jawaban dan laporan 

secara berkala dari DPP. 

 

Tugas Dewan Penasehat 

Pasal 19 

Dewan Penasehat bertugas : 

a. Memberikan saran-saran dan nasehat kepada DPP untuk kemajuan organisasi. 

b. Menjaga etika dan norma-norma keorganisasian yang akan dijalankan 

pengurus  DPP, DPW, DPD dan DPC serta melakukan pengawasan atas 

pelaksanaannya. 

c. Memberikan pertimbangan terhadap pemberhentian anggota dan pengurus dan 

persoalan lain yang menyangkut keorganisasian 

 

Tugas Dewan Pakar 

Pasal 20 

Dewan Pakar bertugas :  

a. Memberikan masukan, nasihat dan fasilitasi  dalam  penyusunan Rencana 

Strategis, Rencana Operasional dan Program Kerja IKA IKOPIN. 

b. Memberikan pandangan tentang persoalan yang berkembang baik persoalan 

strategis kebangsaan, perkoperasian maupun internal keorganisasian. 
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c. Mendorong terciptanya kegiatan usaha IKA IKOPIN agar ke depan mampu 

menutup biaya  operasional organisasi dan menghasilkan keuntungan. 

d. Mendorong terciptanya alumni IKOPIN di daerah sebagai pelopor gerakan 

perkoperasian atau pelopor dalam pembangunan bangsa. 

 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab DPP 

Pasal 21 

(1) Dewan Pengurus Pusat bertugas : 

a. Melaksanakan Garis Besar Program Kerja (GBPK) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional 

dan ketetapan lainnya. 

b. Menyusunan program kerja dan anggaran penerimaan dan pengeluaran 

selama periode kepengurusan berdasarkan GBPK dan RAPB. 

c. Menjalankan program kerja dengan mengkoordinasikan dengan Dewan 

Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar. 

d. Menjalankan fungsi keorganisasian, tata laksana kantor, rapat-rapat, dan 

membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk kemajuan IKA 

IKOPIN. 

e. Mewakili IKA IKOPIN di tingkat nasional dan internasional. 

f. Mewakili IKA IKOPIN dalam hal tindakan hukum. 

 

(2) Dewan Pengurus Pusat berwewenang : 

a. DPP dapat mendelegasikan sebagian dari kewajiban dan wewenangnya 

kepada Badan Pelaksana Harian atau kepada seseorang atau kelompok orang, 

namun hal itu tidak mengurangi ruang lingkup tanggung jawab DPP 

sebagaimana mestinya. 

b. Mengukuhkan kepengurusan DPW dan DPD dengan Surat Keputusan DPP 

IKA IKOPIN 

c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditanda tangani 

Sekretaris Jendral di sebelah kanan dan Ketua Umum. 

(3) Dewan Pengurus Pusat Bertanggungjawab : 

a. DPP IKA IKOPIN mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya 

kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya atau bilamana 

Musyawarah Nasional menghendakinya. 

b. DPP IKA IKOPIN bertanggungjawab mengenai segala kegiatan 

pengelolaan Organisasi, Manajemen, dan Usaha IKA IKOPIN. 

 

Tata Cara Pemberhentian, Pembelaan, dan  

Rehabilitas Pemberhentian Pengurus 

Pasal 22 

 

Tata cara pemberhentian Pengurus, pembelaan dan rehabilitasi : 

(1) Pemberhentian Pengurus dilakukan oleh Munas berdasarkan usulan DPP 

dengan alasan kepatutan, pelanggaran terhadap organisasi, terlibat kriminal dan 

persoalan hukum lain. 

(2) Pemberhentian Pengurus harus dilakukan dengan suatu teguran dan peringatan 

terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh DPP. 
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(3) Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri 

dalam Rapat Pleno yang ditunjuk untuk itu dan diberikan kewenangan untuk 

meninjau kembali keputusan tersebut. 

(4) Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan angka a sampai angka c 

pasal ini, dapat mengajukan/ meminta banding. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberhentian, pembelaan, banding dan 

rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur lebih lanjut dalam 

Surat Keputusan DPP IKA IKOPIN. 

 

BAB VI 

RAPAT KERJA 

 

Bagian Pertama 

Wewenag Rapat Kerja Nasional 

Pasal 23 

Rapat Kerja Nasional berwenang untuk: 

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan sesuai amanat Musyawarah Nasional. 

b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang 

dijabarkan dalam Program Kerja 

c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/ atau penelitian lebih lanjut atas 

laporan keuangan dan Laporan non keuangan yang diajukan DPP. 

d. Membantu DPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya 

sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional. 

 

Wewenag Rapat Kerja Wilayah 

Pasal 24 

Rapat Kerja Wilayah berwenang untuk: 

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan sesuai amanat Musyawarah Wilayah. 

b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang 

dijabarkan dalam Program Kerja. 

c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/ atau penelitian lebih lanjut atas 

laporan keuangan dan non keuangan yang diajukan oleh DPW. 

d. Membantu  DPP IKA IKOPIN untuk  memutuskan  hal-hal  yang tidak dapat 

diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada 

Musyawarah Wilayah. 

 

Wewenag Rapat Kerja Daerah 

Pasal 25 

Rapat Kerja Daerah berwenang untuk: 

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan sesuai amanat Musyawarah Daerah. 

b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang 

dijabarkan dalam Program Kerja. 

c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/ atau penelitian lebih lanjut atas 

laporan keuangan dan non keuangan yang diajukan oleh DPD. 
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d. Membantu  memutuskan  hal-hal  yang tidak dapat diputuskan DPP IKA IKOPIN 

untuk  dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Daerah. 

 

 

Wewenag Rapat Kerja Cabang 

Pasal 26 

Rapat Kerja Cabang berwenang untuk: 

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan sesuai amanat Musyawarah Cabang. 

b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang 

dijabarkan dalam Program Kerja 

c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/ atau penelitian lebih lanjut atas 

laporan keuangan dan non keuangan yang diajukan oleh DPC. 

d. Membantu  DPP IKA IKOPIN  untuk  memutuskan  hal-hal  yang tidak dapat 

diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada 

Musyawarah Cabang. 

 

Bagian Kedua 

Materi Rapat Pleno Pengurus 

Pasal 27 

Materi Rapat Pleno Pengurus sekurang-kurangnya membahas  : 

a. Pelaksanaan program-program bidangnya masing-masing 

b. Pelaksanaan kebijakan yang diputuskan dalam Rapat Badan Pelaksana Harian. 

c. Kendala, solusi dan penyelesaian dari berbagai alternatif yang dihadapi 

Pengurus serta memilih alternatif penyelesaian yang terbaik. 

d. Evaluasi kinerja di bagian masing-masing. 

e. Pengambil kebijakan didalam kewenangan Pengurus 

 

Materi Rapat Badan Pelaksana Harian 

Pasal 28 

Materi Rapat Badan Pelaksana Harian sekurang-kurangnya membahas : 

a. Pelaksanaan program harian. 

b. Pelaksanaan kebijakan yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus. 

c. Kendala, solusi dan penyelesaian dari berbagai alternatif yang dihadapi 

Pengurus serta memilih alternatif penyelesaian yang terbaik 

d. Evaluasi kinerja di bagian masing-masing unit kerja BPH. 

e. Pengambilan kebijakan operasional di dalam kewenangan Badan Pelaksana 

Harian. 

Bagian Ketiga 

Materi Rapat Para Dewan 

Pasal 29 

Materi Rapat Para Dewan sekurang-kurangnya membahas : 

a. Mengkaji dan mencari solusi alternatif terhadap berbagai persoalan serius yang 

dihadapi IKA IKOPIN. 

b. Membahas, mengkaji, serta merumuskan pokok pikiran dan langkah yang 

strategis bagi kemajuan IKA IKOPIN. 

c. Mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi alumni IKOPIN 

secara cermat dan komprehensif kepada pihak yang berwenang. 
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d. Membantu organisasi dalam merumuskan program perjuangan IKA IKOPIN 

dalam upaya mencerdaskan, memakmurkan, dan menyelamatkan IKA IKOPIN. 

e. Memberi rekomdasi kepada DPP IKA IKOPIN untuk menindaklanjuti hasil 

Rapat Para Dewan. 

BAB  

Iuran Anggota 

Pasal 30 

 

(1) Uang pangkal anggota IKA IKOPIN dikenakan  pada saat masuk menjadi 

anggota sebesar Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah); 

(2) Iuran tahunan sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan 

paling lambat bulan Maret pada tahun yang bersangkutan. 

(3) Keseluruhan uang iuran yang terkumpul, digunakan sepenuhnya untuk beban 

oprasional IKA IKOPIN. 

(4) Tata cara penentuan besarnya iuran anggota sebagaimana dalam ayat (1) dan 

ayat (2) ditentukan berdasarkan Keputusan DPP setelah mendapat persetujuan 

Para Dewan, DPW, DPD dan DPC. 

 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 31 

(1) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain dengan Anggaran Dasar (AD). 

(2) Hal-hal yang belum diatur ataupun perlu penjelasan dalam ART ini akan 

diatur dalam Keputusan Munas, Munaslub, dan/ atau Rapat Para Dewan,  

DPP, DPW, DPD dan DPC. 

 

 Jatinangor, 18 September 2021 

DIKETAHUI OLEH PIMPINAN SIDANG 

DPP IKA IKOPIN PERIODE 2017–2021 MUNAS IKA IKOPIN 

  

  

  

  

………………………………. …………………………………… 

Ketua Umum  

 

 

 


