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SURAT KEPUTUSAN  

RAPAT ANGGOTA JARINGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR INDONESIA (JPII) / UNIID 

 

NOMOR : 002/KEP/IX/2018 

 

TENTANG 

 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  

Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPII)  

 

 

Menimbang : a. Bahwa JPII/UNIID merupakan organisasi nirlaba yang mengedepankan 

kemandirian dan keterbukaan terhadap kondisi perguruan tinggi di Indonesia 

yang sangat heterogen sehingga harus menerima semua unit-unit perguruan 

tinggi yang konsisten berkiprah pada koridor bidang infrastruktur; 

b. Bahwa eksistensi organisasi dapat berperan dalam pengembangan 

pembangunan infrastruktur Indonesia; 

c. Bahwa organisasi didirikan untuk mendukung kinerja anggota organisasi dalam 

mengimplementasikan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan infrastruktur 

Indonesia dengan menggunakan AD/ART; 

d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, c,dan d tersebut di atas, maka perlu 

dikeluarkan Surat Keputusan. 

 

 

Mengingat : a. Rapat Pembentukan JPII/UNIID pada tanggal 16 Desember 2015 di Jakarta; 

  b. Rapat Anggota I tanggal 3 Agustus 2016 di Surabaya. 

Jaringan Perguruan Tinggi Untuk 
 Pembangunan Infrastruktur Indonesia 

 
University Network For Indonesia Infrastructure Development 
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Lampiran 

SURAT KEPUTUSAN  

RAPAT ANGGOTA JARINGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PEMBANGUNAN 

INDONESIA (JPII) / UNIVERSITY NETWORK FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT (UNIID) 

NOMOR : 004/KEP/IX/2018 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN DASAR 

  JARINGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK INFRASTRUKTUR INDONESIA (JPII)/ 

UNIVERSITY NETWORK FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (UNIID) 

 

P E M B U K A A N 

 

 Kemampuan memanfaatkan informasi, keterkaitan global, dan adanya infrastruktur yang 

terintegrasi serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sangat dibutuhkan dalam rangka 

menyongsong dan mengantisipasi masa depan. Kondisi mendatang yang sarat dengan perubahan, 

persaingan dan kompleksitas khususnya di bidang infrastruktur merupakan kebutuhan dan persyaratan 

utama yang harus dipersiapkan masyarakat di Indonesia. 

Mengacu pada perkembangan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang infrastruktur yang ada, diperlukan suatu forum komunikasi yang dapat menampung 

seluruh potensi yang dimiliki setiap perguruan tinggi. Forum komunikasi tersebut dimaksudkan sebagai 

wadah yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi, membagi pengalaman dan menyelaraskan langkah 

dan kebijaksanaan serta memajukan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang 

infrastruktur, maka disusunlah suatu Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Infrastruktur Indonesia(JPII)/ 

University Network of Indonesia Infrastructure Development(UNIID) dalam Anggaran Dasar ini. 

Jaringan Perguruan Tinggi Untuk 
 Pembangunan Infrastruktur Indonesia 

 
University Network For Indonesia Infrastructure Development 
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BAB I 

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 

Nama 

Organisasi ini bernama University Network of Indonesia Infrastructure Development(UNIID), dengan 

terjemahan Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPII). 

 

Pasal 2 

Waktu 

JPII/UNIID didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 untuk waktu yang tidak ditentukan 

lamanya. 

 

Pasal 3 

Tempat Kedudukan 

JPII/UNIID pada lingkup nasional berkedudukan di Perguruan Tinggi dari Ketua JPII/UNIID 

 

BAB II 

AZAS DAN LANDASAN 

Pasal 4 

Azas dan Landasan 

JPII/UNIID berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal 5 

Visi 

Visi JPII/UNIID adalah:  

Menjadi wadah bagi Perguruan Tinggi yang dapat memberikan solusi dalam pengembangan Infrastruktur 

Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan 

 

Pasal 6 

Misi 

Misi JPII/UNIID adalah: 

a.  Mengembangkan/melakukan riset untuk pengembangan Infrastruktur Indonesia 

b.  Membangun sumber daya manusia dalam pengembangan Infrastruktur Indonesia 

c.  Mengembangkan kerjasama dan pertukaran informasi dalam pengembangan Infrastruktur 

Indonesia 

Pasal 7 

Tujuan 

Tujuan JPII/UNIID adalah: 

a.  Adanya riset yang memberikan solusi dalam pengembangan Infrastruktur 

b.  Adanya sumber daya manusia unggul di bidang Infrastruktur 

c.  Adanya kerjasama yang berkualitas dan berkelanjutan dengan lembaga-lembaga/institusi 

pendidikan, penelitian, serta badan dan lembaga terkait dalam rangka pengembangan infratruktur. 

 

Pasal 8 

Fungsi 

JPII/UNIID berfungsi: 

a.  Wadah bertukar informasi dan komunikasi antar anggota dalam pengembangan infrastruktur 
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b.  Wadah kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam 

upaya pengembangan infrastruktur 

 

BAB IV  

SIMBOL 

Pasal 9 

Simbol 

JPII/UNIID memiliki simbol sebagai berikut : 

 

 

BAB V 

KEPENGURUSAN 

Pasal 10 

Kepengurusan 

(1)  Masa kepengurusan JPII/UNIID adalah 3 (tiga) tahun 

(2)  Struktur Kepengurusan terdiri dari atas : 

a.  Dewan Pengurus 

b.  Dewan Penasihat 

(3)  Dewan Pengurus terdiri dari: 

a.  Ketua merupakan pemimpin Perguruan Tinggi yang dipilih melalui Rapat Anggota dan dibantu oleh 

seorang Wakil Ketua. 

b.  Ketua akan membentuk kepengurusan setidaknya terdiri atas: 

i. Seorang Direktur Eksekutif; 

ii. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris; 



Address : Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, UGM 
Jl. Grafika No. 2, Kampus UGM, Yogyakarta 55281 

Phone : +62 85640719633; +62 85884253516    E-mail : sekretariat.uniid@gmail.com 

iii. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara; 

iv. Koordinator Wilayah;  

v. Komite. 

(4)  Dewan Penasihat adalah wakil/pembantu rektor dalam bidang kemitraan dan kerjasama 

(5)  Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, hak dan kewajiban, uraian tugas dan 

pemberhentian Dewan Pengurus, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

BAB VI 

KEANGGOTAAN 

Pasal 11 

(1) Setiap Perguruan Tinggi di Indonesia yang telah menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) 

dengan PT PII anggota pendiri dari JPII/UNIID: atau, 

(2) Atas persetujuan Rapat Anggota, perguruan tinggi Indonesia di luar yang disebutkan pada ayat (1) 

dapat menjadi anggota JPII/UNIID: atau, 

(3) Perguruan tinggi asing atas persetujuan dari Rapat Anggota dapat menjadi anggota luar biasa 

 

BAB VII 

RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT KERJA 

Pasal 12 

Rapat Anggota 

(1)  Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi. 

(2)  Rapat Anggota diikuti oleh anggota yang terdaftar dan sudah disahkan, dan dapat diperluas dengan 

pengurus lengkap JPII/UNIID yang tidak memiliki hak suara (voting right)untuk membahas masalah-

masalah penting menyangkut keanggotaan dan organisasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 

(satu) kali dalam setahun. 

(3)  Rapat Anggota membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan program kerja organisasi 

(4)  Rapat Kerja menyusun Program Kerja Tahunan  

(5)  Menetapkan kebijakan organisasi berkaitan dengan program kerja organisasi dan pelaksanaannya 

(6)  Menentukan besaran iuran serta sistem keuangan organisasi 
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(7)  Tiap peserta Rapat Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara. 

(8)  Rapat Anggota dapat diadakan: 

a.  Atas permintaan Ketua Dewan Pengurus, atau 

b.  Atas permintaan tertulis dari anggota yang diajukan oleh paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) 

jumlah anggota Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Infrastruktur Indonesia(JPII). 

(9)  Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Rumah Tangga. 

 

BAB VIII 

KEUANGAN 

Pasal 13 

Sumber dana JPII/UNIID diperoleh dari: 

(1) Iuran Anggota 

(2) Kemitraan dengan lembaga lain untuk pelaksanaan program dan kegiatan organisasi 

(3) Sumbangan dan pungutan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak 

bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi 

 

BAB IX 

PEMBUBARAN ORGANISASI 

Pasal 14 

(1)  JPII/UNIID hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk 

keperluan itu. 

(2)  Rapat Anggota Luar Biasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota yang terdaftar dan keputusannya dinyatakan 

sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara anggota yang hadir. 

(3)  Apabila terjadi pembubaran organisasi, hak milik organisasi dialihkan kepada perguruan tinggi anggota 

JPII/UNIID atau badan/himpunan yang mempunyai ikatan dengan sejarah pembentukan JPII/UNIID. 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

JARINGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK INFRASTRUKTUR INDONESIA (JPII)/ 

UNIVERSITY NETWORK FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (UNIID) 

 

BAB I 

KEANGGOTAAN 

Pasal 1 

Anggota 

(1).  Anggota pendiri JPII/UNIID adalah perguruan tinggi yang telah menandatangani kerjasama (MoU) 

dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia serta disahkan dalam Rapat Anggota JPII/UNIID. 

(2).  Anggota ebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota biasa dan aggota luar biasa. 

 

Pasal 2 

Hak  dan Kewajiban Anggota 

(1).  Setiap perwakilan anggota biasa berhak: 

a.  Memilih dan dipilih menjadi Ketua atau anggota Dewan Pengurus. 

b.  Menghadiri pertemuan atau rapat-rapat, mengeluarkan pendapat, serta mengajukan usul dan 

saran. 

c.  Memperoleh pendidikan dan pelatihan, penataran dan bimbingan di bidang infrastruktur. 

d.  Memperoleh informasi tentang pengembangan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat di bidang infrastruktur. 

(2).  Setiap anggota wajib: 

a.  Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Rapat 

Anggota yang telah diambil dengan sah. 

b.  Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan semua tugas serta bertanggungjawab atas segala sesuatu 

yang diamanatkan JPII/UNIID kepadanya. 

c.  Menjunjung tinggi etika profesi di bidang infrastruktur. 

d.  Menjaga nama baik organisasi. 

(3).  Anggota luar biasa berhak : 
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a. Memperoleh informasi mengenai kegiatan-kegiatan JPII/UNIID serta mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan 

b. Mengikuti rapat tahunan JPII/UNIID 

 

Pasal 3 

Berakhirnya Keanggotaan 

Keanggotaan berakhir karena: 

a.  Permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis. 

b.  Diberhentikan. 

c.  Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota. 

 

Pasal 4 

(1)  Anggota yang telah berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dapat 

menjadi anggota kembali setelah mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Dewan 

Pengurus. 

(2)  Keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus setelah mendapatkan persetujuan dan 

pengesahan dari Rapat Anggota. 

(3)  Keputusan pemberhentian oleh Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus 

dilaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya.  

(4)  Dalam hal anggota yang mengajukan permohonan berhenti sedang menduduki jabatan sebagai anggota 

Dewan Pengurus, Ketua Dewan Pengurus harus segera memutuskan dan melaporkan hal tersebut 

kepada Rapat Anggota berikutnya. 
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BAB 2 

RAPAT ANGGOTA 

Pasal 5 

Tata Cara Rapat Anggota 

(1)  Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa. 

(2)  Dalam keadaan luar biasa Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 30% dari 

jumlah anggota biasa. 

(3)  Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa dalam ayat (2) Pasal ini adalah: 

a.  Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat 

Anggota. 

b.  Apabila biaya untuk mengadakan Rapat Anggota tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan 

organisasi. 

(4)  Segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (2) Pasal ini sah apabila 

keputusan tersebut menguntungkan anggota. 

(5)  Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(4)  Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang 

hadir dan mempunyai hak suara. 

(5)  Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakili oleh anggota lain. 

 

Pasal 6 

Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk mengubah Anggaran Dasar harus dihadiri oleh sekurang-

kurangnya dua per-tiga (2/3) dari jumlah anggota, dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 

dua per-tiga (2/3) dari jumlah anggota yang hadir. 

 

Pasal 7 

(1)  Rapat Anggota berhak meminta laporan dan pertanggung jawaban Ketua Dewan Pengurus mengenai 

segala sesuatu yang terjadi dalam kepengurusan organisasi. 

(2)  Rapat Anggota mempunyai wewenang: 

a.  Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
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b.  Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Dewan Pengurus. 

c.  Menetapkan Rencana/Program Kerja serta kerjasama dengan lembaga lain. 

d.  Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus. 

e.  Memilih dan menetapkan perguruan tinggi anggota yang akan menjadi penyelenggara Rapat 

Anggota tahunan. 

 

Pasal 8 

(1) Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan pada suatu keadaan mengharuskan adanya keputusan yang 

bersifat segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. 

(2) Tata cara penyelenggaraan rapat Anggota Luar Biasa yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh 

Peraturan Organisasi. 

 

BAB 3 

DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT 

Pasal 9 

Pemilihan Dewan Pengurus 

(1)  Ketua Dewan Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota berdasarkan azas 

musyawarah dan mufakat. 

(2)  Pemilihan Ketua Dewan Pengurus ditentukan dalam Rapat Anggota, dengan cara: 

a.  Pemilihan langsung; atau 

b.  Melalui sistem formatur. 

(3)  Dewan Pengurus merupakan badan eksekutif tertinggi dan pemegang kuasa Rapat Anggota Organisasi. 

(4)  Ketua Dewan Pengurus dipilih dari perwakilan anggota biasa yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a.  Berpengalaman dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, atau penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang infrastruktur sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terus menerus. 

b.  Mempunyai sifat kejujuran dan perilaku yang baik di dalam maupun di luar JPII/UNIID. 

c.  Mempunyai wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang luas di bidang infrastruktur. 

d.  Mempunyai sifat kepemimpinan yang baik. 

(5)  Ketua Dewan Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. 



Address : Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, UGM 
Jl. Grafika No. 2, Kampus UGM, Yogyakarta 55281 

Phone : +62 85640719633; +62 85884253516    E-mail : sekretariat.uniid@gmail.com 

(6)  Ketua Dewan Pengurus hanya boleh menjabat untuk paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(5)  Anggota Dewan Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. 

(6)  Bilamana anggota Dewan Pengurus meninggal dunia atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, 

maka digantikan oleh anggota Dewan Pengurus lainnya, dengan catatan bahwa pengangkatan itu harus 

disahkan pada Rapat Anggota berikutnya. 

(7)  Ketua Dewan Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota bila terbukti: 

a.  Melakukan kecurangan dan merugikan organisasi; 

b.  Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; 

c.  Mempunyai sikap dan tindakan yang nyata-nyata menimbulkan pertentangan dalam organisasi. 

(10)  Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengurus, maka Wakil Ketua Dewan Pengurus 

secara otomatis melaksanakan tugas Ketua Dewan Pengurus sampai sisa masa jabatan berakhir. 

(11)  Menjelang berakhirnya masa jabatan, Ketua Dewan Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat 

Anggota. 

(12)  Ketua Dewan Pengurus lama yang tidak terpilih kembali dalam Rapat Anggota wajib menyiapkan dan 

menyelenggarakan serah terima dengan lengkap dan saksama kepada Ketua Dewan Pengurus baru. 

(13)  Dalam memilih anggota-anggota Dewan Pengurus yang lain, Ketua Dewan Pengurus terpilih wajib 

mengikutsertakan anggota-anggota yang berada di luar Perguruan Tinggi asal Ketua Dewan Pengurus 

terpilih 

 

Pasal 10 

Tugas Dewan Pengurus 

(1)  Dewan Pengurus bertugas untuk: 

a.  Mengelola organisasi secara efektif dan efisien. 

b.  Menjalankan kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan dari Rapat 

Anggota. 

c.  Mewakili organisasi di hadapan dan di luar pengadilan. 

d.  Menyelenggarakan pencatatan dan memelihara Daftar Anggota, Daftar Dewan Pengurus, 

Pelindung, dan Daftar Dewan Penasihat serta catatan-catatan lain yang berhubungan dengan 

kelangsungan organisasi. 

e.  Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. 

f.  Menyelenggarakan Rapat Anggota. 
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g.  Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Rapat 

Anggota Tahunan. 

h.  Mengajukan Rencana Kerja dan Program kerja tahunan serta rancangan Rencana Anggaran 

Keuangan Organisasi. 

i.  Menerima calon anggota dan mengajukannya kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan 

persetujuan dan pengesahan. 

j.  Menetapkan pengangkatan secara tertulis anggota JPII/UNIID yang telah mendapat persetujuan dari 

Rapat Anggota. 

k.  Menetapkan pemberhentian anggota secara tertulis setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat 

Anggota. 

(2)  Uraian tugas masing-masing anggota Dewan Pengurus diatur oleh Peraturan Organisasi. 

 

Pasal 11 

Dewan Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Ketua Dewan Pengurus diminta maupun tidak diminta 

oleh Dewan Pengurus. 

 

Pasal 12 

Kegiatan Orgaisasi 

(1)  Kegiatan JPII/UNIID meliputi: 

a.  Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan 

segenap potensi yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. 

b.  Pelaksanaan program-program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang telah ditetapkan 

oleh Rapat Anggota. 

c.  Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah, penelitian ilmiah, publikasi ilmiah, pelatihan, dan 

pengkajian di bidang infrastruktur. 

d.  Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat internal untuk pengembangan dan peningkatan 

organisasi. 

e.  Pengelolaan suatu sistem jaringan informasi dalam bentuk media cetak ataupun media elektronik 

yang dapat diakses langsung oleh setiap anggota. 




