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KONSTITUSI 
 

Yayasan Mahein  
 

Pembukaan 
 
 

PENGANTAR UMUM  
Yayasan Mahein (YM)untuk mengisi celah dari golongan para masyarakat Timor-Leste 
dengan menyediakan waktu yang cukup untuk memantau dan menyiarkan masalah-
masalah yang berhubungan dengan perkembangan keamanan Timor Leste dengan suatu 
cara untuk menambah partisipasi masyarakat dalam proses ini, misi dari pada Yayasan 
Mahein ini juga untuk mempererat dan meningkatkan bidang keamanan guna menjamin 
kesejaterahan, demikian pula kemakmuran kepada semua masyarakat Timor Leste. 
Tujuan dari pada Yayasan Mahein juga untuk meningkatkan partisipasi para media, para 
LSM serta masyarakat sipil yang membutuhkan untuk mengikat masalah kesejaterahan 
masyarakat yang sebenarnya berhubung dengan sektor keamanan dan pertahanan yang 
lebih terdidik, tidak memihak, dengan cara-cara yang bersifat membangun. 
 
 
1. PRINSIP-PRINSIP UMUM  
 
Yayasan Mahein adalah singkatan dari YM dan terjemahan pendek dari nama yang 
tercantum di dalam YM itu sendiri. Yayasan Mahein bukan merupakn orgnisasi 
pemerintah, juga merupakan non profit, yang berniat untuk mencari pasangan dengan 
NGO lainnya yang akan bekerja dalam hal 1) Hak Asasi Manusia (HAM), 2) seseorang 
yang mudah kritikan, 3) dan hal-hal dipedesaan Timor Leste, yang sejauh mana 
berhubung dengan keselamatan dan keamanan terhadap penduduk dan permasalaan 
mengenai para keamanan dan pertahanan itu sendiri dalam institusi-institusi seperti yang 
sudah diamanatkan/diperintah oleh Undang-Undang  RDTL untuk menyediakan 
keselamatan dan keamanan. 
 
1. NGO ini didirikan menurut hukum dan undang-undang yang sudah diterapkan 
2. NGO ini bukanlah pendukun partisan, dan tidak terlibat dalam politik 
 
2. NAMA, SEMACAM DAN LOKASI 
 

• NGO ini berbasis di Timor Leste 
• Tetun  : Fundasaun Mahein 
• Indonesia : Yayasan Mahein 
• English : The Guardian Foundation 
• NGO ini mempunyai sebuah logo 



 

 
Tujuan dan Kegiatan Yayasan Mahein 

 
 

Pernyataan visi atau pandangan: bahwa setiap orang Timor Leste menginginkan 
kedaulatan, keselamatan dan keamanan berdasarkan pernyataan umum dari pada 
HAM dan undang-undang. 
 
Pernyataan misi: untuk membantu meningkatkan hak kekuasaan dan kapasitas pada 
sektor keamanan TL melalui partisipasi penduduk dalam perkembangan pembuatan 
UU yang sempurna, kesejateraan dan juga menurut procedur-nya.  

 
 
Tujuan-tujuan 
 

1. untuk menciptakan dan memperluas ruang untuk pembahasan, diskusi dan 
mengambil bagian dalam hal yang berhubung dengan kesalahaan orang-orang 
sipil dan pengelolaan dari pada sektor keamanan. 

2. untuk menyediakan suatu tempat penyimpanan umum mengenai informasi dan 
analisis dalam hal sektor keamanan, dan 

3. untuk membantu dalam memperearat kemampuan secara kelembagaan dari pada 
sektor keamanan untuk menyediakan syarat-syarat keamanan dan keselamatan 
pada penduduk TL. 

4. Yayasan Mahein akan meningkatkan hubungan persekutuan dengan sejumlah 
kunci permainan yang secara langsung dan tidak langsun dengan mengumpulkan 
partisipasi penduduk di dalam meningkatkan sektor keamanan Timor Leste. 

 
 
3. FOUNDERS 1(pengasas/Kepala) 
 
Pendiri Yayasan Mahein adalah salah satunya orang TL dan satunya adalah bukan orang 
TL. Yayasan Mahein merupakan NGO nasional 
. 
Status dari pada pendiri 
 

1. pendiri bukanlah orang terpilih sebagaimana mereka mendirikan yayasan mahein 

                                                 
1 Nelson Belo, and Edward Rees. 
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n menjadi 

hat bukan hanya akan mengadakan peranan pelaksana dan redaksi di dalam 
YM.  

. Hak-Hak Organisasi  

 mana YM telah melengkapi pendaftaranya dengan para wewenang 

3. YM telah terdaftar di NGO forum lain di TL 

. Dewan Pengurus atau Pimpinan 

ota-

 
i 

 
a-rela tidak bersifat menguntunkan, meskipun 

embayaran harga yang layak diijinkan. 

 
ugas dan Tangung Jawab daripada Dewan Pengurus 

laporan keuangan dikumpulkan kepada 

nasehati kesejateraan secara organisasi dengan staff utama dan para 

an kebenaran untuk dan 

p enam 
eninjau dan melihat kembali hal-hal mengenai 

al YM dan sumber-sumberny telah 

ana dari pada YM 

2. seorang pendiri TL harus menjadi kepala pelaksana pertama pada yayasan mahein
3. Yang bukan penduduk TL harus menjadi penasehat pertama yang buka

pelaksana pada YM. Penasehat ini harus dibatasi pada area-area yang 
berhubungan dengan proposal, cara kerja, petunjuk/arah dan topic penting. 
Penase
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1. YM telah memiliki status legal, dengan hak-hak istimewah dan pertangung 
jawaban, yang
yang relevan. 

2. YM telah terdaftar di kantor pajak 
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Dewan pengurus haruslah mempunyai badan yang independent dan terpercaya. Angg
anggotanya harus terdiri dari kurang lebih lima orang dan tidak lebih dari Sembilan 
orang. Dewan pengurus bisa mempunyai kedua anggotanya yaitu pendudukTL dan bukan
penduduk TL, tetapi jumlah anggota yang bukan orang TL tidak boleh lebih banyak dar
dewan keanggotaan. Anggota-anggota dewan pengurus harus mempunyai pengalaman 
dalam –hal kesejateraan umum di TL seperti mana mereka mencocokan pada pernyataan
misi YM. Posisi-posisi ini merupakan suk
p
 

T
 
 
1. pertemuan setiap enam bulan di Dili- TL pada tempat dan waktu yang sama 
2. untuk meninjau activitas penulisan dan 

dewan pengurus berdasarkan bulanan. 
3. untuk me

voluntir 
4. untuk menjamin bahwa activitas YM mengingatk

menuruti pernyataan visi dan misi dari pada YM 
5. untuk meninjau penerimaan dan pernayataan penerimaan keuangan setia

puluh hari untuk dapat m
pengelolaan keuangan. 

6. untuk menjamin dan yakin bahwa mod
diadakan dan digunakan secara tepat. 

7. untuk menasehati dewan pelaks
8. untk memantau program kerja 
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 mungkin ketika disesuaikan. 

sa terjadi atas pengunduran director pelaksana pertama, kerjasama 

ayoritas para 

n pelaksana suara mayoritas dari para pemberian  
dengan dewan pimpinan. 

. Pemecatan Terhadap Direktor Esekutif  

nt telah 
enemukan bawha ada bukti yang menunjukan terhadap dewan esekutif 

ka atau melakukan kriminal 
. dalam melangar undang-undang ini 

. Dewan Pengurus  

an peranannya 
us kriminal 

4. bebas dari partai politik 

. Tugas dan Tangung Jawab dari pada Pelaksana atau Pengurus 

 yang berhubungan dengan pemerintah, 

ngan suatu cara yang transparent dan pengabdian cara-cara seluru 

ru anggota, tatapi boleh memutuskan 
erlu 

rus bertangung 
jawab pada laporan yang sesuai dengan keuangan dan asset 

9. untuk membela reputasi YM sebagaimana
10. untuk mensahakan aktivitas cara tahunan 
11. untuk menseleksi director pelaksana melalui suatu transparansi dan process 

pengabdian yang berjasa, yang mana mendorong perempuan dalam mengambil 
bagian. Ini bi
kepala YM. 

12.  keputusan pelaksana akan dinyatakan sah menurut suara m
pemberian suara dalam pertemuan dengan dewan direktur. 

13. untuk mengeluarkan dewa

 
6
 
Pengusiran terhadap direktor hanya akan sah ketika suatu team independe
m
 
a. tidak termasuk dalam hal politik 
b. kesalahan dalam hal professional, eti
c
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Dewan pengurus haruslah  

1. seorang pendudukTtimor Leste 
2. kesehatan secara fisik untuk menunjuk
3. bebas dari pencatatan kas
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Dewan pengurus haruslah: 

1. menyediakan kepemimpinan pada YM 
2. bertindak sebagai dengan mewakili YM

donors dan masyarakat sipil  
3. mengimplementasikan kesejateraan dewan dan keputusan-keputusanya 
4. perekrutan de

anggotanya. 
5. bertangung jawab dalam mensupervisi selu

wewenang untuk menjadi wakil jika p
6. menghadiri setiap pertemuan dewan 
7. tidak mempunyai hak-hak suara dalam pertemuan dewan 
8. mamantau seluruh keuangan dan asset, dan melalui dewan ha
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9. menyarankan dan melaporkan kepada dewan pengurus dalam menulis setiap 
enam bulan tetapi kurang lebih empat minggu sebelumnya untuk bertemu dengan 
pengurus 

 
9. Asset dan Tanah milik 
 

1. YM bisa memiliki tanah, gedung, mobil, bahan dan modal lain atau asuransi yang 
memilki kesalahan 

2. para anggota tidak mempunyai kepemilikan pribadi suatu asset dan kepemilikan 
tanah. 

3. oranisasi ini digunakan seluruh keperluan asset yang dimiliki oleh YM untuk 
direlialisasi dari aktivitas menurut jabatan undang-undang dan tugas. 

 
 


