
 

 

 

TATA TERTIB 

SIDANG SIMPOSIUM PPI AMERIKA-EROPA 2017 

 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

1. Simposium yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah Simposium Perhimpunan Pelajar           

Indonesia Amerika-Eropa, kemudian disebut dengan Simposium PPI Amerika-Eropa; 

2. Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa dihadiri oleh perwakilan anggota PPI Negara kawasan           

Amerika dan Eropa dan perwakilan PPI Dunia yang terdaftar di panitia; 

3. Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa ini mengacu pada tata tertib sebagaimana yang telah            

ditetapkan. 

 

Pasal 2 

NAMA, WAKTU, TEMPAT 

1. Sidang ini bernama Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa 2017; 

2. Sidang Simposium dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017; 

3. Simposium dilaksanakan di Ruang Presidential KBRI Washington D.C., Amerika Serikat. 

 

 

Pasal 3 

TUGAS DAN WEWENANG 

Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa memiliki tugas dan wewenang: 

1. Mengesahkan tata tertib Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa; 

2. Membuat joint declaration PPI Amerika-Eropa; 

3. Memberikan rekomendasi koordinator dan sekretaris PPI Amerika-Eropa 2017/2018; 

4. Memberikan rekomendasi tuan rumah Simposium PPI Amerika-Eropa 2018; dan 

5. Mengesahkan Deklarasi Washington, D.C. 

 

Pasal 4 

 



 

 

KEPESERTAA

N 

Peserta Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa adalah: 

1. Delegasi dari tiap PPI yang tergabung dalam PPI Amerika-Eropa, yang terdaftar di panitia 

baik yang hadir di tempat pelaksanaan maupun tidak (via skype); 

2. Pengamat  yang  terdiri  dari  perwakilan  PPI Dunia yang terdaftar di panitia dan hadir. 

 

Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 

1. Hak peserta Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa adalah: 

a. Setiap peserta memiliki hak bicara; 

b. Hak suara hanya dimiliki delegasi (satu PPI negara mewakili satu suara). 

2. Kewajiban peserta Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa adalah: 

a. Setiap peserta berkewajiban memelihara ketertiban dan keamanan dengan menaati 

tata tertib simposium PPI Amerika-Eropa; 

b. Setiap peserta harus mengikuti seluruh rangkaian sidang Simposium PPI Amerika- 

Eropa; 

c. Setiap peserta yang akan meninggalkan sidang diwajibkan meminta izin ke pimpinan 

sidang terlebih dahulu; 

d. Setiap peserta yang hendak menggunakan hak bicara harus melalui izin pimpinan 

sidang; 

e. Setiap peserta yang meninggalkan ruangan selama sidang seyogyanya tidak 

mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung; 
 

 

Pasal 6 

BENTUK SIDANG 

Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa terdiri dari: 

1. Sidang Pendahuluan, untuk mengesahkan pimpinan sidang tetap dan agenda sidang; 

2. Sidang Pleno, untuk pembahasan agenda sidang dan pengesahan hasil sidang Simposium. 

 

 

 



 

 

Pasal 7 

PIMPINAN SIDANG 

1. Pimpinan sidang sementara adalah Komite Pengarah Simposium PPI Amerika-Eropa yang 

ditunjuk untuk memimpin jalannya sidang pendahuluan; 

2. Pimpinan sidang tetap adalah tiga orang peserta yang telah dipilih secara musyawarah mufakat             

ketika sidang pendahuluan untuk memimpin Sidang Pleno Simposium PPI Amerika-Eropa; 

3. Opsi pemungutan suara dilaksanakan ketika ayat kedua tidak tercapai. 

 

 

Pasal 8 

HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG 

1. Hak pimpinan sidang adalah: 

a. Membuka, menunda, dan menutup sidang; 

b. Mengatur waktu bicara; 

c. Menghentikan pembicaraan apabila mengganggu kelancaran sidang; 

d. Membentuk perangkat sidang seperti: notulen, penjaga waktu, dan perangkat lain apabila 

dianggap perlu. 

2. Kewajiban pimpinan sidang: 

a. Menjaga ketertiban dan menjamin kelancaran jalannya sidang; 

b. Menyelesaikan agenda sidang yang sudah ditetapkan. 
 

 

Pasal 9 

TUGAS PIMPINAN SIDANG 

1. Mengatur waktu pemberian tanggapan dari anggota persidangan atas saran-saran yang 

dikemukakan dalam persidangan; 

2. Menegur pembicaraan yang tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan, seperti 

menyimpang dari pokok acara, melebihi waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang sesuai 

kesepakatan bersama, dan membuat gaduh di dalam persidangan; 

3. Apabila setelah diberi teguran pembicara tidak mengindahkannya, pimpinan sidang dapat 

memberhentikan dan bila perlu memerintahkan keluar dari area persidangan. 

 

 



 

 

Pasal 10 

KUORUM 

1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh lima puluh persen plus satu (50% + 1) dari jumlah 

negara anggota PPI Amerika-Eropa; 

2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 1 kali lima (5) menit, kemudian 

dilanjutkan dan dianggap sah. 

 

 

Pasal 11 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

1. Pengambilan keputusan sidang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat; 

2. Jika ayat 1 tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dan 

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; 

3. Jika ayat 2 tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui proses lobi selama 10 

menit. 

 

Pasal 12 

KETUKAN PALU 

1. Ketukan palu hanya berhak dilakukan oleh salah satu pimpinan sidang; 

2. Mekanisme ketukan palu adalah: 

a. Ketukan 1 kali: pengambilan keputusan; 

b. Ketukan 2 kali: menunda atau berhenti sementara; 

c. Ketukan 3 kali: penutupan dan pembukaan musyawarah; 

d. Ketukan berkali-kali: menenangkan peserta. 
 

 

Pasal 13 

INTERUPSI, MENINGGALKAN SIDANG, DAN INTERVENSI. 

1. Interupsi dan meninggalkan sidang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan 

sidang; 

2. Setiap peserta Simposium PPI Amerika-Eropa dapat meninggalkan sidang apabila terdapat 

kesepakatan; 

 



 

 

3. Setiap peserta Simposium PPI Amerika-Eropa dapat menyampaikan interupsi untuk: 

a. Meminta penjelasan tentang duduk perkara atau masalah yang sedang dibicarakan 

dan memberikan informasi (point of information); 

b. Memberikan penjelasan tentang hal yang sedang dibicarakan (point of clearance); 

c. Mengajukan keberatan terhadap materi pembicaraan diluar hal yang sedang 

dibicarakan (point of order); 

d. Memotong pembicaraan yang sedang berlangsung untuk meluruskan pembicaraan 

yang menyangkut permasalahan pribadi tertentu (point of privilege). 

4. Setiap peserta tidak dapat melakukan interupsi di atas interupsi. 

 
 

Pasal 14 

SANKSI-SANKSI 

1. Pimpinan sidang wajib memberikan teguran dengan peringatan terlebih dahulu baik langsung 

maupun tidak langsung kepada setiap pelanggaran terhadap tata tertib oleh peserta sidang; 

2. Apabila peringatan pada ayat 1 tidak diindahkan, maka pimpinan sidang berhak           

mengeluarkan si pelanggar dari ruang sidang dan kehilangan haknya pada sesi sidang yang             

sedang berjalan. 

 

Pasal 15 

PENUTUP 

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian melalui kesepakatan dalam 

Sidang Simposium PPI Amerika-Eropa. 
 

Ditetapkan di Washington, D.C., Amerika Serikat 

21 Mei 2017 

 

PIMPINAN SIDANG 

 

 

 
Stephanie G. Kalele Kreeshna Siagian Priscilia de Mita 

 



 

 

 

Lampiran Tata Tertib 

Rekomendasi Pembahasan Tata Tertib 

 

Dalam rangka mengefisienkan pembahasan Tata Tertib dalam Sidang Simposium Amerika-Eropa          

berikutnya, Tata Tertib yang diacu adalah Tata Terbit yang ditetapkan dalam Sidang Pembahasan             

Tata Tertib di Washington, D.C., Amerika Serikat pada tanggal 21 Mei 2017. Perubahan terhadap              

Tata Tertib disarankan hanya dalam beberapa butir terkait nama, tempat, dan waktu yang bersifat              

dinamis setiap tahun. 

 


