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KETETAPAN KONGRES XXXVI
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG
Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016
Tentang
PEDOMAN PROGRAM KERJA
PPI JEPANG PERIODE 2016-2017
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah
Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang
perlu menetapkan Pedoman Program Kerja PPI Jepang Periode 2016-2017

Mengingat

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Memperhatikan

:

Saran dan usul yang berkembang dalam Sidang Pleno Kongres XXXVI PPI Jepang
MEMUTUSKAN

Pertama

:

Pedoman Program Kerja PPI Jepang Periode 2016-2017 sebagaimana terlampir.

Kedua

:

Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, maka ketetapan yang sama yang pernah ada
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga

:

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat ditinjau kembali apabila
tidak terdapat kekeliruan di dalamnya.
Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Pukul
:

Sapporo
17 September 2016
17.28 JST

Presidium

KISWANTO

LA ODE MUH. YASIR HAYA

ANUNG WAHYUDI

Indonesian Student’s Association in Japan
在日インドネシア留学生協会
Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang
Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo
5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: http://www.ppijepang.org

Lampiran :
Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang
Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016
PEDOMAN PROGRAM KERJA
PPI JEPANG PERIODE 2016-2017
BAB I. PENDAHULUAN
Berdasarkan maksud dan tujuan pembentukan, serta usaha yang dilakukan oleh PPI Jepang maka perlu
dijabarkan bentuk kegiatan operasional yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI
Jepang. Kegiatan tersebut harus disusun dalam pola kebijakan yang terarah dan terpadu, serta berkesinambungan,
dan dirumuskan dalam bentuk Pedoman Program Kerja yang ditetapkan oleh Kongres XXXVI PPI Jepang.
Pedoman Program Kerja tersebut merupakan acuan dalam strategi dan pengembangan potensi anggota PPI Jepang.
Melalui Pedoman Program Kerja ini diharapkan Kepengurusan PPI Jepang bersifat potensial dan lebih konkrit
dalam mencapai maksud dan tujuan, dengan dukungan seluruh anggota PPI Jepang.
Pedoman Program Kerja ini disusun sebagai berikut:
BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II.

PEDOMAN PROGRAM KERJA
A. PENGERTIAN
B. MAKSUD
C. TUJUAN
D. LANDASAN
E. PRINSIP
F. SASARAN
G. POKOK-POKOK PROGRAM
H. TAHAPAN OPERASIONAL

BAB III.

PENUTUP
BAB II. PEDOMAN PROGRAM KERJA

A. PENGERTIAN
Pedoman Program Kerja merupakan kerangka acuan Program Kerja Organisasi yang ditetapkan dalam Kongres
PPI Jepang dan dilaksanakan oleh Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang dalam kesatuan pelaksana
program yakni biro/departemen/bidang. Pedoman Program Kerja merupakan acuan pada setiap pelaksanaan
program kerja oleh segenap anggota PPI Jepang.
B. MAKSUD
Memberi petunjuk umum yang taktis dan strategis bagi kegiatan PPI Jepang yang mengarah pada pengembangan
diri segenap anggota dan organisasi PPI Jepang.
C. TUJUAN
Mewujudkan Program Kerja yang ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun periode kepengurusan PPI Jepang
sebagai tahapan lanjutan untuk mencapai tujuan organisasi.
D.
1.
2.
3.

LANDASAN
Idiil
:
Konstitusional :
Operasional
:

Pancasila
UUD 1945
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang
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E. PRINSIP
Dalam menyusun dan melaksanakan program kerja, PPI Jepang mempunyai prinsip-prinsip:
1. Prinsip Moral
Bahwa setiap Program Kerja Pengurus PPI Jepang sesuai dengan nilai-nilai moral.
2. Prinsip Tujuan
Bahwa segala Program Kerja diarahkan guna merealisasikan tujuan PPI Jepang.
3. Prinsip Pembinaan dan Kaderisasi
Bahwa segala Program Kerja dalam rangka mencapai tujuan PPI Jepang merupakan proses pengkaderan dan
pembinaan untuk meningkatkan kemampuan anggota.
4. Prinsip Kebutuhan
Bahwa segala program Kerja PPI Jepang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota PPI Jepang.
5. Prinsip Kebersamaan dan Manfaat.
Bahwa segala Program Kerja Pengurus PPI Jepang merupakan usaha bersama yang dilakukan atas dasar
kebersamaan, kekeluargaan, dan dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas organisasi dan
anggota PPI Jepang.
6. Prinsip Kesinambungan dan keterpaduan.
Bahwa segala program kerja PPI Jepang merupakan kesinambungan dari tahapan yang satu ke tahapan yang
lainnya serta dilakukan oleh masing-masing biro/departemen/bidang dalam suatu keterpaduan yang utuh.
F. SASARAN
1. Sasaran Personal, yakni sasaran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan anggota PPI Jepang baik
jasmani dan rohani sehingga diharapkan:
a. Terbentuk anggota yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Terbentuk anggota yang profesional dan mandiri serta mempunyai kualitas akademik yang baik.
c. Terbentuk anggota yang berwawasan luas dan berpikiran jauh ke depan.
d. Terbentuk anggota yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan keterampilan.
e. Terbentuk anggota yang memiliki kesadaran berorganisasi dalam rangka peningkatan mutu kepemimpinan.
f. Terbentuk anggota yang memiliki kebiasaan berpikir kritis, logis, sistematis, analitis, radikal, universal,
praktis, dan revolusioner.
2. Sasaran Institusional, yakni sasaran yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi baik
ke dalam maupun ke luar.
a. Ke dalam, yaitu diarahkan pada penataan, pelaksanaan, dan pengawasan organisasi, sehingga secara
bertahap akan dicapai kondisi sebagai berikut:
 Terbentuknya mekanisme keorganisasian sehingga terwujud suasana tata kerja keorganisasian yang
mapan.
 Terbinanya mekanisme kepemimpinan dan kepengurusan sehingga terwujud suasana kepengurusan
yang dinamis, efektif, dan efisien.
 Tercapainya program kerja sehingga terwujud suasana kehidupan tata keorganisasian yang kondusif
dan ideal.
b. Ke luar, yaitu diarahkan pada pemantapan peran organisasi sehingga secara bertahap akan dicapai kondisi
sebagai berikut:
 Peningkatan peran serta PPI Jepang dalam hubungannya dengan PPI Dunia.
 Peningkatan hubungan antara PPI Jepang dengan alumni.
G. POKOK-POKOK PROGRAM
1. Program Umum
a. Operasional Program Umum, yang bertujuan untuk:
 Mengintensifkan rapat-rapat pengurus guna meningkatkan mobilitas dan pengendalian organisasi.
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 Melaksanakan program kerja kepengurusan berdasarkan ketentuan yang ada, guna meningkatkan
efektifitas, efisiensi, dan kreatifitas organisasi.
b. Administrasi Kesekretariatan, yang bertujuan untuk:
 Meningkatkan tertib administrasi bagi pengurus dan anggota
 Mewujudkan tertib kesekretariatan dengan menertibkan pendataan, pengarsipan surat-surat organisasi,
dan konsep-konsep yang telah dihasilkan serta mengaktifkan penggunaan dan pemeliharaan barangbarang inventaris.
 Mengintensifkan sistem informasi organisasi lewat penyajian data-data organisasi yang telah
dikumpulkan dan diolah sehingga mempermudah pengambilan keputusan organisasi berdasarkan
sumberdaya yang tersedia.
c. Administrasi Keuangan, yang bertujuan untuk:
 Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) PPI Jepang.
 Mengembangkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip
manajemen sehingga dapat mendukung pelaksanaan program kerja secara optimal.
2. Program Khusus
Program ini diharapkan mampu mewujudkan program kerja terpadu yang memungkinkan terciptanya
kegiatan yang stabil, dinamis, dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh biro/departemen/bidang. Adapun
aspek-aspek landasan program khusus adalah:
a. Aspek Profesi dan Keilmuan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota PPI Jepang dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing masing.
b. Aspek Hubungan Luar dan Kealumnian, yang bertujuan meningkatkan partisipasi anggota PPI Jepang
dengan pihak luar (individual dan komunal) dalam rangka pengembangan organisasi.
c. Aspek Pengabdian Masyarakat, yang bertujuan meningkatkan partisipasi anggota PPI Jepang secara
optimal dan terorganisir dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.
d. Aspek Minat, Bakat, dan Kegemaran, yang bertujuan membina dan mengembangkan aspirasi, minat,
bakat, dan kemampuan anggota PPI Jepang dalam bidang seni, budaya, olah raga, dan bahasa.
e. Aspek Kerohanian, yang bertujuan meningkatkan kegiatan yang bersifat mendukung terciptanya anggota
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
f. Aspek Kesekretariatan, yang bertujuan memelihara aset, inventaris, perlengkapan dan kesekretariatan
PPI Jepang.
g. Aspek Keorganisasian, yang bertujuan menjaga intensitas, kualitas pengkaderan serta pengembangan
organisasi yang berkesinambungan.
h. Aspek Kewirausahaan, yang ertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemitraan.
i. Aspek Jurnalistik, yang bertujuan untuk:
 Menjaga intensitas dan kesinambungan media informasi, komunikasi, dan publikasi PPI Jepang.
 Menyediakan sarana pengembangan pers dan jurnalistik dalam tubuh PPI Jepang.
j. Aspek Peduli Lingkungan, yang bertujuan menambah wawasan pengetahuan dan kepedulian anggota PPI
Jepang terhadap lingkungan.
H. TAHAPAN OPERASIONAL
Program Kerja dilaksanakan dengan tahapan-tahapan, yaitu:
1. Perencanaan
Program kerja direncanakan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan:
a. Evaluasi pelaksanaan program kerja pada kepengurusan periode sebelumnya.
b. Kondisi internal dan eksternal PPI Jepang.
c. Maksud dan tujuan program kerja.
d. Sasaran dan target program kerja.
e. Alokasi waktu dan dana.
f. Biro/departemen/bidang sebagai penanggung jawab program kerja.
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g. Sumber daya pengarah dan pelaksana program kerja.
h. Penggunaan salah satu metode analisis pengendalian kerja dalam pelaksanaan program kerja.
2. Pelaksanaan
Program kerja dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan langsung oleh biro/departemen/bidang atau suatu kepanitiaan
yang diberi mandat oleh Ketua Umum PPI Jepang.
b. Terpeliharanya koordinasi dan komunikasi antara Pengurus PPI Jepang dengan sumberdaya pengarah dan
pelaksana program kerja.
3. Pengendalian
Pengendalian program kerja dievaluasi dengan memperhatikan:
a. Perencanaan sampai terlaksananya program kerja.
b. Kondisi internal dan eksternal PPI Jepang.
c. Maksud, tujuan, sasaran dan target, alokasi waktu dan dana, kinerja penanggung jawab dan sumber daya,
proses dan hasil pelaksanaan program kerja.
d. Pelaksanaan secara formal dengan melibatkan Pengurus PPI Jepang, dan sumber daya pengarah serta
pelaksana program kerja.
4. Pertanggungjawaban
Program kerja dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan:
a. Pertanggungjawaban untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan program kerja.
b. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban yang mengacu pada aturan administrasi yang ditetapkan.
c. Pertanggungjawaban dilakukan oleh penanggung jawab dan sumberdaya pelaksana program kerja secara
tertulis dan disampaikan kepada Ketua Umum PPI Jepang.
BAB III. PENUTUP
Pedoman Program Kerja ini merupakan petunjuk dalam menyusun Program Kerja Organisasi. Berhasilnya
penjabaran Pedoman Program Kerja ini tergantung pada mekanisme organisasi dan partisipasi aktif seluruh
anggota PPI Jepang dengan tekad bulat dan semangat kepemimpinan Ketua Umum PPI Jepang sebagai penanggung
jawab.
Demikian Pedoman Program Kerja ini dibuat dengan mengacu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang.

