
 

ANGGARAN DASAR  

PERKUMPULAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  

(PPIAUD) 

 

BAB I 

NAMA, BENTUK DAN LOGO 

 

Pasal 1 

Organisasi ini bernama Perkumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau disingkat PPIAUD. 

 

Pasal 2 

PPIAUD berbentuk perkumpulan. 

 

Pasal 3 

PPIAUD memiliki lambang bunga matahari yang sedang mekar, terdiri dari 11 mahkota. Filosofi logo 

akan dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga (ART).  

 

BAB II 

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU 

 

Pasal 4 

PPIAUD didirikan oleh 55 Program Studi PIAUD melalui kegiatan perkumpulan awal yang 

dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2015. 

 

Pasal 5 

Perkumpulan berkedudukan di Yogyakarta. Berkantor pusat di Komplek Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, Jalan Marsda Adisucipto, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 

Pasal 6 

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. 

 

BAB III 

ASAS DAN DASAR 

 

Pasal 7 

PPIAUD berasaskan Islam dan Pancasila. 

 

Pasal 8 

PPIAUD mendasarkan diri pada Al-Quran dan Hadis serta perundang-undangan yang berlaku di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 



 

BAB IV 

VISI, MISI, DAN TUJUAN PERKUMPULAN 

 

Pasal 9 

Visi PPIAUD adalah menjadi organisasi yang efektif, efisien, dan bahagia (effective, efficient, & quality 

of life) untuk mendukung pencapaian kualitas Pendidikan Islam Anak Usia Dini dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

 

Pasal 10 

Misi PPIAUD adalah melalui inovasi program tridarma Perguruan Tinggi, kemahasiswaan dan 

didukung jaringan yang luas, Kami membantu mewujudkan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di 

Indonesia yang berkualitas dan bermutu. 

 

Pasal 11 

Tujuan PPIAUD adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang sosial, antara lain: 

(a) Pengembangan pendidikan melalui inovasi pembelajaran, inovasi kurikulum, dan akselerasi 

akreditasi; 

(b) Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian melalui kolaborasi penelitian, klinik 

metodologi penelitian, academic writing, pengelolaan jurnal ilmiah, publikasi buku, dan 

pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI). 

(c) Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) melalui 

kolaborasi PkM, klinik metodologi PkM, publikasi hasil PkM, dan pengembangan kewirausahaan 

pendidikan. 

(d) Peningkatan prestasi dan reputasi akademik dan non akademik mahasiswa PIAUD melalui 

pendampingan dan penyelenggaraan perlombaan. 

(e) Mewadahi kerjasama, informasi dan komunikasi antar anggota maupun dengan lembaga atau 

organisasi profesi di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

(f) Melakukan advokasi pendidikan Islam anak usia dini. 

 

BAB V 

PRINSIP ORGANISASI 

 

Pasal 12 

PPIAUD memiliki prinsip-prinsip, yaitu: independen, demokratis, transparan, akuntabel, profesional 

dan partisipatif. 

 

BAB VI 

KODE ETIK  

 

Pasal 13 

PPIAUD memiliki kode etik yang disahkan oleh konferensi.  

 

 



 

BAB VII 

JENJANG PERATURAN ORGANISASI 

 

Pasal 14 

Peraturan organisasi secara berjenjang meliputi: 

(a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutkan disebut AD dan ART; 

(b) Peraturan Pengurus Pusat; 

(c) Peraturan Pengurus Wilayah. 

 

BAB VIII 

RUANG LINGKUP ORGANISASI 

 

Pasal 15 

(1) Pengurus Pusat PPIAUD adalah pucuk kepemimpinan organisasi PPIAUD di lingkup nasional; 

(2) PPIAUD memiliki cabang yang disebut Pimpinan Wilayah PPIAUD Indonesia yang selanjutnya 

disebut PW PPIAUD. 

 

BAB IX 

ORGAN PERKUMPULAN 

 

Pasal 16 

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: 

(a) pengawas; 

(b) pengurus; dan  

(c) anggota. 

 

BAB X 

ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ANGGOTA LUAR BIASA 

 

Pasal 17 

(1) Anggota PPIAUD adalah seluruh pengelola dan dosen Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini di Indonesia, baik dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maupun 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), yang berada di lingkungan Kementerian 

Agama RI dan telah terdaftar; 

(2) Anggota Luar Biasa (LB) PPIAUD adalah Individu atau lembaga yang bergerak di bidang 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini atas usulan anggota dan persetujuan pengurus. 

 

Pasal 18 

Anggota PPIAUD memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi, serta wajib menghindari larangan 

yang diatur lebih lanjut di dalam ART dan peraturan organisasi. 

 

Pasal 19 

Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut 



 

dalam ART dan peraturan organisasi. 

 

BAB XI 

PENGURUS PPIAUD  

 

Pasal 20 

(1) Struktur kepengurusan PPIAUD terdiri dari Pengurus Pusat PPIAUD dan Pengurus Wilayah 

PPIAUD; 

(2) Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan, sekurang-

kurangnya terdiri dari: 

(a) Seorang Ketua; 

(b) Seorang Sekretaris; 

(c) Seorang Bendahara; 

(3) Pengurus Pusat PPIAUD dipimpin oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum; 

(4) Pengurus Wilayah PPIAUD dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat 

sebagai Ketua Umum; 

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1  (satu)  orang  di antaranya 

diangkat sebagai Sekretaris Umum; 

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya 

diangkat sebagai Bendahara Umum. 

 

Pasal 22 

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu 

melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan 

Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara 

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan 

tersebut berkekuatan hukum tetap; 

(2) Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun dan dapat diangkat kembali; 

(3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengurus Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga; 

(4) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas. 

 

Pasal 23 

(1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan 

Perkumpulan; 

(2) Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk perkumpulan dan tidak 

boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

(3) Mengatur urusan umum Perkumpulan dan melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota; 

(4) Menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan; 



 

(5) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(6) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun 

buku Perkumpulan, Ketua Pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban dari tahun yang 

lalu kepada Rapat Anggota; 

(7) Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan 

dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: 

(a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil 

uang Perkumpulan di Bank); 

(b) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; 

(c) Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama 

Perkumpulan; 

(d) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaaan Perkumpulan serta 

mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan; 

(e) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus 

dan/atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat 

bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. 

(8) Perbuatan pengurus sebagaimana yang diatur dalam ayat 7 huruf a, b, c, d dan e harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota; 

(9) Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal: 

(a) Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang; 

(b) Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain; 

(c) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus 

dan/atau yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada 

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. 

 

Pasal 24 

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: 

(a) Pindah homebase dari Program Studi PIAUD ke program studi lain; 

(b) meninggal dunia; 

(c) mengundurkan diri; 

(d) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan 

hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 

(e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang memenuhi quorum 50% + 1; 

(f) masa jabatan berakhir. 

 

BAB XII 

PENGAWAS 

 

Pasal 25 

(1) Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan; 

(2) Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki dedikasi pada perkumpulan dan mampu 



 

melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan Bersalah dalam melakukan pengawasan 

Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara 

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat 

diangkat sebagai Ketua Pengawas. 

(4) Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali; 

(5) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengawas Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga; 

(6) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus. 

 

Pasal 26 

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan 

untuk kepentingan Perkumpulan. 

(2) Ketua Pengawas dan anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; 

(3) Pengawas berwenang: 

(a) Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan; 

(b) memeriksa dokumen; 

(c) Memberhentikan keanggotaan bagi anggota yang tidak membayar iuran 2 kali berturut-

turut; 

(d) Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; 

(e) Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus; dan 

(f) Memberi peringatan kepada Pengurus dan anggota yang tidak aktif dalam kegiatan PPIAUD. 

 

Pasal 27 

Jabatan Pengawas berakhir apabila: 

(a) Pindah homebase dari Program Studi PIAUD ke program studi lain; 

(b) meninggal dunia; 

(c) mengundurkan diri; 

(d) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan 

hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 

(e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang memenuhi quorum 50% + 1; 

(f) masa jabatan berakhir. 

 

 

BAB XIII 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

 

Pasal 28 

(1) Forum pengambilan keputusan tertinggi perkumpulan di tingkat nasional adalah Rapat Anggota 

Tahunan PPIAUD yang diselenggarakan 1 tahun sekali; 

(2) Dalam situasi darurat, dapat dilakukan rapat luar biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota 



 

PPIAUD. 

(3) Ketentuan dan mekanisme Rapat Anggota Tahuan dan rapat luar biasa akan dijelaskan dalam 

ART. 

BAB XIV 

KEUANGAN DAN ASET 

 

Pasal 29 

(1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yaitu pada waktu didirikan yang berasal dari anggota 

yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Perkumpulan dapat juga 

diperoleh dari: 

(a) Iuran anggota; 

(b) Sumbangan anggota; 

(c)   Hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat; dan 

(d) Usaha organisasi yang sah. 

 

Pasal 30 

Pengeloaan dana dan pemeliharaan aset Perkumpulan dilakukan oleh Pengurus Pusat PPIAUD dan 

Pengurus Wilayah PPIAUD. 

 

Pasal 31 

Pembagian pengelolaan dana iuran tahunan anggota antara Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah 

adalah 60% untuk Pengurus Pusat dan 40% untuk Pengurus Wilayah.   

 

BAB XV 

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN 

 

Pasal 32 

(1) Tahun buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) April dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh 

satu) Maret setiap tahun; 

(2) Pada akhir Maret tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup; 

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal Akte Pendirian 

Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret. 

 

Pasal 33 

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

berakhirnya tahun buku Perkumpulan. 

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: 

(a) laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang 

telah dicapai; 

(b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan 

aktivitas, laporan kas dan catatan laporan keuangan. 

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara 

Umum Pengurus Pusat PPIAUD dan Ketua Pengawas. 



 

(4) Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota PPIAUD. 

 

BAB XVI 

CARA PENGGUNAAN KEUANGAN DAN ASET SISA LIKUIDASI 

 

Pasal 34 

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan 

tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar. 

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat l dapat diserahkan kepada badan 

hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hat 

tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. 

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada 

badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat I dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan 

kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan. 

 

BAB XVII 

PENYELESAIAN SENGKETA PERKUMPULAN 

 

Pasal 35 

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal perkumpulan, maka akan diselesaikan dengan cara 

musyawarah untuk mufakat; 

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka 

sengketa diselesaikan dengan meminta bantuan pemerintah untuk bertindak sebagai mediator. 

 

BAB XVIII 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

 

Pasal 36 

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, 

yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan. 

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

(3) Dalam Hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan 

ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota 

yang hadir atau yang diwakili. 

(4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan 

pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat 

Anggota yang pertama. 

(5) Rapat Anggota kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh 

Anggota Perkumpulan. 

(6) Keputusan Rapat Anggota kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak 

dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili. 

 

 

 



 

BAB XIX 

PEMBUBARAN PERKUMPULAN 

 

Pasal 37 

(1) Pembubaran PPIAUD hanya bisa dilakukan melalui konferensi nasional atas usul sedikitnya 2/3 

anggota serta disetujui sedikitnya 2/3 suara yang hadir di konferensi; 

(2) Apabila PPIAUD dinyatakan bubar, maka konferensi berkewajiban membentuk tim likuidasi 

untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan PPIAUD kepada 

organisasi yang memiliki tujuan yang sama. 

 

BAB XX 

PENUTUP 

 

Pasal 38 

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan oleh rapat 

anggota. 

 

 

  



 

ANGGARAN RUMAH TANGGA  

PERKUMPULAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  

(PPIAUD) 

 

BAB I 

KETENTUAN KEANGGOTAAN 

 

Pasal 1 

Ketentuan Keanggotaan Program Studi  

(1) Anggota PPIAUD adalah pengelola (ketua dan sekretaris) dan dosen Program Studi Pendidkan 

Islam Anak Usia Dini, baik negeri maupun swasta; 

(2) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, baik jenjang Sarjana S1, Magister S2 atau Doktor 

S3 

(3) Mendaftar sebagai anggota, dengan cara: 

(a) Mengisi e-formulir keanggotaan; 
(b) Membayar iuran wajib tahunan; 

 

Pasal 2 

Keanggotaan Dosen 

(1) Program Studi telah terdaftar menjadi anggota PPIAUD; 

(2) Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang homebase-nya di Program Studi Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini;  

(3) Mendaftar sebagai anggota, dengan cara mengisi e-formulir keanggotaan; 

(4) Keanggotaan dosen yang program studinya belum terdaftar maka bisa mendaftar secara 

individu dan dianggap sebagai anggota luar biasa. 

 

Pasal 3 

Keanggotaan Luar Biasa 

(1) Dapat berupa Lembaga atau perorangan yang memiliki kesamaan visi dengan PPIAUD; 

(2) Dapat mengusulkan sendiri atau diusulkan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan; 

(3) Penentuan anggota luar biasa dilakukan secara musyawarah; 

(4) Melakukan registrasi, dengan cara: 

(a) Mengisi e-formulir keanggotaan; 

(b) Membayar iuran wajib tahunan; 

 

BAB II 

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA 

 

Pasal 4 

Kewajiban Anggota Program Studi 

(1) Wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIAUD; 

(2) Aktif melaksanakan program kerja perkumpulan dan memberikan dukungan positif agar maksud 

dan tujuan perkumpulan tercapai; 



 

(3) Wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus sepanjang tidak bertentangan 

dengan AD/ART; 

(4) Menjaga nama baik perkumpulan; dan 

(5) Wajib membayar iuran wajib tahunan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 

pertama; dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. 

 

Pasal 5 

Kewajiban Anggota Dosen 

(1) Wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIAUD; 

(2) Aktif mengikuti kegiatan di PPIAUD dan memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan 

perkumpulan tercapai; 

(3) Wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus sepanjang tidak bertentangan 

dengan AD/ART; 

(4) Menjaga nama baik PPIAUD; dan 

(5) Wajib membayar biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebesar Rp 150.000,- (seratus 

lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 4 tahun. 

 

Pasal 6 

Kewajiban Anggota Luar Biasa 

(1) Wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIAUD; 

(2) Aktif melaksanakan program kerja perkumpulan dan memberikan dukungan positif agar maksud 

dan tujuan perkumpulan tercapai; 

(3) Wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus sepanjang tidak bertentangan 

dengan AD/ART; 

(4) Menjaga nama baik PPIAUD;  

(5) Wajib bagi anggota luar biasa Lembaga membayar iuran wajib tahunan sebesar Rp 1.000.000,- 

(satu juta rupiah) pada tahun pertama; dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 

kedua, ketiga, dan seterusnya; dan  

(6) Wajib bagi anggota luar biasa perorangan membayar biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota 

(KTA) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 4 tahun;  

 
Pasal 7 

Hak Anggota  

Anggota Perkumpulan memiliki hak: 

(a) Hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh 

perkumpulan; 

(b) Hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan; 

(c) Hak membela diri jika dikenai sanksi perkumpulan;  

(d) Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus;  

(e) Anggota luar biasa tidak berhak memilih dan diplih menjadi pengurus; 

(f) Hak untuk memperoleh informasi dan layanan keprofesian serta untuk pengembangan keilmuan 

program studi; 

(g) Mendapatkan Tanda Keanggotaan bagi anggota program studi dan anggota luar biasa Lembaga; 



 

dan 

(h) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota dosen dan anggota luar biasa perorangan. 

 

 

BAB III 

Pemberhentian Anggota 

Pasal 8 

Pemberhentian anggota dilakukan sebagai berikut: 

(1) Berhenti atas permintaan sendiri: 

(a) Permintaan diajukan secara tertulis offline ataupun online;  

(b) Memperhatikan hal-hal yang masih menyangkut kewajiban dan hak anggota; 

(c) Menerima Surat Keputusan Pemberhentian. 

(2) Berhenti atas dasar diberhentikan: 

(a) Karena pindah homebase dosen dari Program Studi PIAUD; 

(b) Sedang dalam masa pengampunan; 

(c) Sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban; 

(d) Tidak aktif dalam kegiatan PPIAUD selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; 

(e) Karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi dan 

kode etik anggota; 

(f) Sebelum diberhentikan, pengurus memberi teguran (surat peringatan) secara tertulis 

sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada perubahan, dijatuhkan skorsing; 

(g) Memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan paling 

lambat satu bulan setelah surat diterima; 

(h) Jika pembelaan diterima, nama yang bersangkutan direhabilitasi. Jika pembelaan ditolak, 

maka pengurus menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian; dan 

(i) Memperhatikan hal-hal yang masih menyangkut kewajiban dan hak yang bersangkutan. 

(3) Pengurus berwenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan pencabutan tanda 

anggota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SK pemberhentian 

 

 

 

BAB IV 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

 

Pasal 6 

Ketentuan Umum 

(1) Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi PPIAUD dan diselenggarakan 1 

tahun sekali; 

(2) RAT diadakan untuk: 

(a) Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode etik dan kode perilaku, 

peraturan organisasi dan program kerja selama 1 tahun; 

(b) Memilih dan menetapkan ketua Umum; 

(c) Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban ketua umum; 

(d) Menetapkan anggota luar biasa;  



 

(e) Menetapkan lokasi RAT untuk tahun depan; dan 

(f) Menetapkan resolusi perkumpulan yang dianggap perlu sesuai dengan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga. 

(3) Materi RAT disipakan oleh Pengurus Pusat PPIAUD; 

(4) Kepanitiaan dan anggaran RAT ditetapkan oleh Pengurus Pusat PPIAUD, selambat-lambatnya 6 

bulan sebelum pelaksanaan konferensi. 

 

Pasal 7 

Peserta Rapat Anggota Tahunan 

Peserta Konferensi terdiri dari: 

(a) Pengurus Pusat; 

(b) Pengurus Wilayah; 

(c) Anggota; 

(d) Anggota Luar Biasa; dan 

(e) Pengawas. 

 

Pasal 8 

Syarat Calon Ketua Umum dan Pengurus 

(1) Ketua Umum memiliki persyaratan :  

(a) Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa; 

(b) Sehat jasmani dan rohani; 

(c) Dosen tetap aktif Program Studi PIAUD; 

(d) Bersedia untuk menjadi ketua umum dibuktikan dengan pernyataan tertulis; 

(e) Pendidikan minimal S2; 

(f) Mempunyai pengalaman berorganisasi; 

(g) Memiliki pemahaman tentang pendidikan anak usia dini; 

(h) Memiliki kapabilitas dan loyalitas untuk pengembangkan organisasi; 

(i) Memiliki kepedulian dan menyediakan waktu untuk mengembangkan organisasi; 

(j) Berpandangan luas dan bermoral baik; 

(k) Pernah menjadi pengurus inti di PPIAUD dan aktif, sekurang-kurangnya 1 (satu) periode; 

(l) Tidak dalam keadaan bermasalah dengan hukum. 

(2) Pengurus PPIAUD memiliki persyaratan:  

(a) Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa; 

(b) Sehat jasmani dan rohani; 

(c) Dosen tetap aktif Prodi PIAUD; 

(d) Bersedia untuk menjadi pengurus dibuktikan dengan pernyataan tertulis; 

(e) Pendidikan minimal S2; 

(f) Anggota biasa dalam kepengurusan PPIAUD dan aktif sekurang-kurangnya satu periode; 

(g) Tidak dalam keadaan bermasalah dengan hukum; 

(h) Memiliki kapabilitas dan loyalitas untuk pengembangkan organisasi. 

 

Pasal 9 

Masa Bakti Pengurus 

(1) Masa bakti kepengurusan adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai disahkan dengan Surat 



 

Keputusan (SK); 

(2) Setelah menjalankan 1 (satu) periode, Ketua Umum dan pengurus dapat dicalonkan/dipilih 

kembali. 

 

Pasal 10 

Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan 

(1) Peserta RAT terdiri atas anggota PPIAUD dengan dibuktikan oleh KTA yang masih berlaku, dan 

anggota luar biasa dengan bukti KTA yang masih berlaku; 

(2) Konferensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota PPIAUD. 

 

Pasal 11 

Rapat Luar Biasa 

(1) Rapat Luar Biasa diselenggarakan bila ada hal-hal yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya 

sampai waktu konferensi yang telah ditentukan; 

(2) Rapat Luar Biasa diselenggarakan bila :  

(a) Terjadi penyimpangan dan pelanggaran AD/ART oleh pengurus; 

(b) Pengurus tidak menyelenggarakan konferensi setelah 6 (enam) bulan berakhirnya masa 

bakti; 

(c) Konferensi Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan setengah ditambah satu 

dari jumlah seluruh anggota; 

(d) Ketentuan–ketentuan tentang penyelenggaraan konferensi dapat diberlakukan untuk 

penyelenggaraan Konferensi Nasional Luar Biasa; 

(e) Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada anggota bersama undangan 

untuk menghadiri Konferensi Nasional Luar Biasa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum 

tanggal penyelenggaraan. 

 

BAB V 

PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS WILAYAH 

 

Pasal 12 

Ruang Lingkup 

(1) Pengurus Pusat PPIAUD terdiri dari ketua umum dan wakil ketua, sekretaris umum dan wakil 

sekretari, bendahara umum dan wakil bendahara serta ketua, sekretaris dan bendahara 

wilayah, ketua-ketua bidang dan anggota-anggota bidang; 

(2) Pengurus wilayah PPIAUD terbagi atas: 

(a) Pengurus wilayah I Sumatera 

(b) Pengurus wilayah II Jawa Barat, Banten, DKI 

(c) Pengurus Wilayah III Jawa Tengah, DIY 

(d) Pengurus Wilayah IV Jawa Timur, Bali 

(e) Pengurus Wilayah V Kalimatan 

(f) Pengurus Wilayah VI Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua  

(3) Bidang-bidang dalam kepengurusan pengurus pusat PPIAUD setidaknya terdiri dari: 

(a) Bidang pendidikan (inovasi pembelajaran, kurikulum, akreditasi); 

(b) Bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan media; 



 

(c) Bidang pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan; 

(d) Bidang kemahasiswaan, kerja sama, advokasi. 

(4) Struktur kepengurusan wilayah dapat dikembangkan sedemikian rupa sesuai kebutuhan dan 

kondisi wilayah masing-masing, akan tetapi sangat diharapkan tidak keluar dari bidang-bidang 

di kepengurusan pusat, sehingga ada rujukan untuk berkoordinasi. 

(5) Pengurus Pusat dapat membuat badan, panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk 

menangani satu isu atau masalah tertentu; 

(6) Ketua Umum dam formatur sudah membentuk kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan 

setelah konferensi dan diinformasikan secara elektronik mail. 

 

Pasal 13 

Kewenangan 

(1) Ketua Umum dan pengurus mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar; 

(2) Pengurus Pusat berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; 

(3) Pengurus Pusat (PP) dapat membuat peraturan PP untuk melaksanakan anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga, peraturan perkumpulan sesuai hasil konferensi; 

(4) Pengurus wilayah mengikuti AD dan ART yang sudah ditetapkan pengurus pusat. 

(5) Pengurus Wilayah dapat membuat peraturan pengurus wilayah jika dianggap dibutuhkan. 

(6) Pengurus Pusat dapat mengambil alih kewenangan Pengurus Wilayah (PW) jika kegiatan di PW 

vakum selama 3 bulan setelah konferensi; 

 

Pasal 14 

Pelimpahan Wewenang  

Dalam hal ketua umum berhalangan tetap selama 3 bulan berturut-turut, rapat pengurus pusat 

dapat menunjuk sementara sebagai pejabat sebentara penganti ketua umum. 

 

Pasal 15 

Tugas dan Kewajiban 

Pengurus PPIAUD wajib: 

(a) Melaksanakan pokok-pokok program kerja dan hasil-hasil konferensi lainnya berdasarkan AD 

ART; 

(b) Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan meningkatkan mutu Program Studi 

PIAUD di wilayah-wilayah; 

(c) Terus berinovasi untuk kemajuan PPIAUD; 

(d) Memberikan laporan dan selalu berkoordinasi dengan pengawas.  

 

BAB VI 

RAPAT-RAPAT 

 

Pasal 16 

Rapat dalam kepengurusan PPIAUD: 

(a) Rapat pengurus; 

(b) Rapat pengawas; 

(c) Rapat pimpinan harian; 



 

(d) Rapat bidang; 

(e) Rapat kepanitiaan atau tim. 

 

Pasal 17 

Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. 

 

BAB VII 

LOGO ORGANISASI 

 

Pasal 18 

Gambar LOGO 

 

 
 

Pasal 19 

Makna LOGO 

(1) Logo Berbentuk bunga matahari yang sedang mekar, terdiri terdiri dari dari 11 mahkota. 3 

mahkota berbentuk simbol anak-anak yang melambangan anak laki-laki, anak perempuan, dan 

anak disabilitas yang sedang tumbuh dan berkembang; 

(2) Lambang menggunakan warna-warna alam; coklat memberi kesan hangat, nyaman, dan aman; 

warna hijau memberi kesan harmoni, damai, subur, dan segar, serta warna kuning yang 

memberikan kesan kehangatan, optimis, semangat dan keceriaan dalam wadah organisasi 

PPIAUD. 

(3) Tulisan PPIAUD bermakna Perkumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. 

 

 

BAB VIII 

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN 

 

Pasal 20 

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat ditetapkan oleh Rapat 

Anggota Tahun. 

 

Pasal 21 

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya. 


