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Surat permohonan dari Notaris Sari Bhirawati, SH Nomor O2IPGJ-NOT|III|3
tanggal 01 Pebruari 2013 perihal permohonan akta pendirian perkumpulan.

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan
Hukum;

2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH-05.or.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang
organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

PERKUMPULAN KOMTINITAS UBUNTU INDONESIA
NrP. 3 r.632.236.1 -432.000

berkedudukan di Kota Bekasi, sesuai Akta Nomor 13 tanggal 06 Agustus 2012
yang dibuat dihadapan Notaris Sari Bhirawati, SH berkedudukan di Kota
Jakarta Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Maret2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
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NOTARIS

SARI BHIRAWATI, SH.
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIA RI

No. : C- 14. HT.03. O2-TH. 2OO2, TgL : 7 Januari 2OO2

No.
Hal.

09icv-NcT tx/12

SURAT KHTERANGAT{

Saya yang beitanda tangan ciihawah rni SAKi BillftAV\rATi, SH, i.lotarrs di
Kota Jakarta. dengan ini m+mberi keterar:gan bahwa ,

- Saii'lira pada tangga! 1fi Agusius 2412, teiah drtanda tanganr Akta
P*ndirian PERKUi\,1PUl-Ai\i UBUNTIj i ND*l\if .3i A. berkedudukan di
tJ ^-^ A i*i^,^+--^: n^l--^: tr l^-^- n - . ,-,^- I:L. .^J f,:L--;^^1^\Urd l\ur rill lrirl.ld5i DUltaSr r\ur ! rur I.J. Ycr iu uluudt ull rcrudPal I bdyd
Nciaiis

- tsanwa oengesahan dan l\ienterr Hut<um dan Hak Asasr Manusra
,tsilurliik !ndonesia atas akta ierseni-rt Baat ini masih daiam Droses
Denclr!'usan di Kementerian Hukuni dan iiak Asasi Manusia Reoublik
i*i^^- ^;^

Demrkian Surai Keterangan rnr *tl<eiuai-Kan untui< citpergunakan sebagaimana
mesiinva.

.at{firta 24 Seten:ber 2{-ti2
i'iutans di Koia iakafta

:: ! "
..



N%RIS
SARI tsI-IIRAWATI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. : C-14.HT. 03.02 -Th.2OO2,Tgt. : 7 Januari 2OO2

a kta
FENDIBIAS

FM&ffiP,UI.AH TTMI}$IIIAS EBUD{IT' INDOH86il[E

nomor :

tanggal :

1-v.-

t6 tgurtus 2O1t.-

JL. WIJAYA I NO. 56
KEBAYORAN BARU . JAKARTA SELATAN 12170
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AKEA PENDIRTAN

PERKUMPIT&AN KAMUHXTAS UEU}{IU INDOI{ESIA

Nomsr : 1I.-
*Fada hari ini . Ihmis, tanggal eaarnbelas

duaribu duabelas t16-B*2ALZ1; -Jam L4.0S

-Berhadapan dengan saya, SARI BHfRAT,{ATI.

Noi,aris dj. Kota ,fakarta, dengan dihadiri
saksi-saksi yang sayar Notaris kenal dan

Agustus

w'IB ----
{ernpatbelas trIaktu .Indcnesia Barat) .

Earjana Hukum,

oleh

aarra-nauranya "
akan disebut pada akhir akta ini : ------

Tuan EIER truMPJ\K SURJADJADTT sarjana ilukrxn, lahir *

di Malang, pada tanggal tigabelas Oktober seribu --
ssrbiLanratus tujuhpuluh satu (13-10-19?1) . -E?arge -
llegara Indonesia, Srrasta, bertempat tinggal di ,Ioe*

Itelapa Tiga Nomor i B, Rukun iletangga 003. Bukun --
"darqa 006, Kelurahan Lenteng Agung, Fecanatan ----*
,JaEakarsa, 3{otamadya Jakarta Selatan;

-Nomor Induk Kependudukan : 31?41091310?10002, yang-

\{q.!l==. 
3"h Lurah L,enteng AEung atas aanna ---*

Camat Keeanrauau Jagakarsa, tanggal enambelas

Nopernber duaribu sehelas {16-11-2011} ;

*I'{enurut keterangannya penghadap dalam ha1 iui
bertindak selaku kuasa dari dan kasena itu, untuk *

dan ataE ila$ta, demi hukum sah mewakili seluruh
Pendiri Perku:npulan sebagairnana ternyata dalam *--*
Ssrat Kuasa Bubtitusi, dibuat dibawah tangan

be:xnterai cukup, tertanggal duapulub anrpat "IuLi __

duaribu duahelas tair-?*201a), aslinya dilekatkan --
pada mi.nuta akta j.ni;

"Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris , bah',+a

pada hari selasa, tanggal duapuluh empat -rr1i duaribu -



duabelas 124-7-207.2, , ,ram : 19.00 wIB s/d 21.00 wrB ---
{senbilanbelas Waktu Indonesia Barat sanrpai dengan

duapuluh satu Waktu Indoaesia Barat). bertemlrat di Ruko

trflrtiara Bekasi Centet BLok C Nffiior l 8, .Talan Ahmad ---
Yaui, Kota Bekasi t7L44" Indo[esia, telah diadakan

Bapat Para ?endiri Perkrmlpulan Kmunitas llbuntu

IBd(}nesia) ;

- (Untuk selanjutnya disebut : l\Rapat")

.HJIDIR DjLLAM EJB,FAtr : ------
1. lluan IIADI SIrllED'3o, lahir di Feka].ongan, Pada

tanggal duapuluh tujuh Auli seribu sstibilanratus --
euampuluh empat {2?-?-1964}, Warga Hegara ---------
Indonesiar Swasta, bertenErat tinggal di traman Wisna

Asri A. 4 Nmor {, Rukun tretangga 006. Rukun Warga-

014, Kelurahan Teluk Eucung, Kecamatan Bekasi -----
lltara, Xota Bekasi; ------
-Nornor fnduk KependuduEan : 32?5032741644429 ;

-untuk melalrukan tindakaa hukum dalam akta ini

bertindak : ------
- IIntuk diri sendirii ------

Selaku Kuasa, berdasarkan enam (5) Surat Kuasa,-

yang dibuat dibawah tangan be:cmaterai cukupr ---
rnasi.ng-masing tertanggal duapuluh Jtrli duaribu -
dualrelas l2O-1-2OL2't, dari dan karena itu, untuk

dan atas trama. serta sah rnerrakili : ------
a. l8uan trEIIKU FARIIAII AI"IIA}I, lahir di Banda Aceh,

pada tanggal duabelaE Maret seribu

sealbilanratus delapanpuluh dua (12-3-1982),

Sarga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ---
tinggal di Desa tranonE Selamat,

I{elu}ahaa/nesa Tanjoilg Selamat, Kecamatan ---

Darussala:n, Kabupatea Aceh Besar, llanggroe --



| *ceb Darussalarn;
I

| -ttomor fnduk Kependudukan : 1106121p0382005;_

b. Tuan MUlfAMl,&D TJLKDIR, J.ahir di Sinjai, pada *

taaggal tigapuluh,Jtrni seribu sembilanratus

tujuhpuS.uh tujuh {90-6-19??} r Warga Negara --
trndonesia, Ewasta, bertenqrat tinggal di ,Jalan

rlenderal Sudirman. Rukun tretangga 003. Rukun-

warga 001, Desa/xelurahan giring€re

Itecamatan Siujai Utara. Kabupaten Sinjai;
Sul"awesi Selatan;

-Nomor fnduk Kependudukan : ?30?053006??0001;

c. Tuan g"&DfEE PUITUT WIBOWO, !.ahir d.i Grobcga*._

Ilada tanggal duabeLas .&pri1 seribu
sembilauratus delapanpuluh tujuh {12-.1-1$8?},
FIarga Negara ladonesia. Swasta, bertempat _:_

tinggal di Jalan Gajah ldada Nornor gg. Lk.

Kranggaa, Rukun getangga 002, Rukun Warga *-_

00?, Uesa/ltelurahan ltunden, I{ecaffiatan ----_--
IoTirosari, I(abupaten groboganr rTalsa Barat; -**
-Noilror faduk Kependudukan : 83181012049?0001;

d. lluan DEDY }I&RIY&DI, lahir di ,Jcmbang, pada --
tanggal delapanbelas oktober seribu
sembilanratus delapanpuluh (19:10-1990) .

WarEa Negara Indonesia, Swasta, bertempat,

tinggal di Honobungkah. Rukun fetangga 0G1,

Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Jlamprang, _-

I{*camatan Wonosobo, I{abupaten Woroscbo, Janra_

Tengah;

-Nomor Xnduk Kependudukan :

33.0?09. 1910e0. 0005;

[ ". Tuan MUI{AI&&D IeBihIr fiAITATTUDDIN,lt
I fasilonalaya, pada tanggal tiga
\

lahir di
September



./
i seribu smbilanratus delapanpuluh delapan-'---
;

i (3-9-19891 , !{arga Negara Indonesia. Sruasta, -

bertenpat tiaggal di I,r" Sekolah Balayrrdha.

Rukun lIetangga 011, Rukun Warga 006.

Pesa/Xelurahau Ario lGrruning, Keeamatan -----
I{emuning. Kota Palernbang;

-Nomor fnduk Kependudukan : 16?1090309880006;

lfiran EAIffiRIIL RIfiAI,l, lahir di Bontang, pada --
tanggal enam ifirni seribu senibj.lanratus

delapanpuluh tiga (6-6-1983), Warga Negara --
Indonesia, Sreasta, bertempat tinggal di Jalan

Jati Hop 11011, Rukun lletangga 019, Rukun ---
WarEa -, Kelurahan Satingro, I(ecamatan Bontang

Selatan, Kota Bontang, KalisEntan fiJnur;

-Nourrr fnduk Kependudukan t 6414O20606830014 ;

lXuan HARR.$ SUTEHMI, lahir di Jakarta, pada tanggal-

tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh eurpat

{?-10-19?4}. Warga Negara Indonesia, Suasta

berterpat tinggal di Ja1aa Pondok Hijau vL / 2?,

Rukun tretangga 005, Rukun ?[arga 013, Kelurahan ----
Pordok Pinaag. Kecamatan Kebayoran lrama, Kota

.L&rrinitrasi ilakarta Selatan;

-Nomor Induk Kependudukan : 31?4050?1074000?.

-uatuk sementara wad<tu berada di Kota Bekasi

3. Tuan WISITDJANIIO CAIIYOMUSTfKO SIJNtrOyO, Sarjana ------
I t"foil< . lahir di Lrmajang, pada tanggal lirra
I

I fefruarj. seribu sembilanratus tujuhpuluh lirna
I

I $-2-1975), Warga Negara Indonesia, Swasta
I

I berteupat tinggal di Xampung Sirnagalih, Rukun
I

I TetanUga 001, Eukun T{arga 001, Kelurahan Mekarsari,

| *".*"tau Neglasari, Kota Tangerang;
\

f.

,



4.

| -Nornor Induk l(ependud,ukan : 36?13.00?S9?80006;
I

I[ -uutuh sementara waktu berada di Kota Bekasi

guasr AIIIDI BARMA!{AH, lahir di Jember, pada tanggal -
tujuh Septemher seribu sembilanratus tujuhpuluh ---
delapan (?-9-19?8), Warga Hegara Indonesia. Sr*asta,

bertempat tinEgal di I€rqpung Sirnagalih, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun ?{arga 001, Kelurahan M*karsari,

K*camatan lileglasari, Kota Tangerang;

-Nomor Induk Kependudukan : 36?1100?09?80006;

-untuk sec{rentara waktu berada di Ksta Bekasi; *----

Euan AIII'IAD HARIS, labir di Gresik. pada tanggal

tigapuluh satu Desesrber seribu sembilan ratus

deLapan pulub dua {31-12-L982t, Warga Hegara

Iadoaesia, Swasta, bertempat tinggal di Delima Blok

G f Nomor 3, Rukun TetanEga 003, Rukun Warga 013,--

K.elurahan Sukamaju Baru. tapos. Kota Depok; -----*-

-Nomor Induk Kepeadudukan : 32?6103112820002;

-untuk sercentara waktu berada di Kota Bekasi; -----

Euan TIIIT,IIH HERIADI AI,IDI .IALAL. labir di -----
I{atampone, pada tangEal tujuh firni seribu

sembilanratus delapanpuluh erE>at (?-6-1994), Warga-

Negara Indcnesia, Svrasta, berteurpat tinggal di

*aaIan X"alimantaa Honror 38, Rukun ,lletangga 001,

Rutcun ?{arga 6G5, Kelurahan tdanurungage, Kecannatan *

tranete Riattang. Kabupaten tsone; ------

-Nomor fnduk Kependudukan : ?308210?S6840002;

-untuk serentara sraktu berada di Kata Eekasi; .=-*-*

Tr:an I GEDE BjHGUS I(OSH&, PRADHIKSA, lahiz di

I Aafarta, pada tanggal tujuh Nop*mber seribu
I

I senrbilanratus delapan puluh arpat {?:11*1984t} .
I

| +farUa Hegara trnd,onesia, Srqasta, bertempat tinEgal

I Oi ,**,rlang Indah A-6 / tl-, Rukun Eetangga 002,
\

6"



I

I Rukun Warga 00?, KeLurahan pamulang trimrr
I

I t<ecarnatan Pamulang, Kota llangeraag Selataa;
I

| -Uor*, fnduk Kependudukan : 36?4060?118{10OOE;
I
II -untuk senentara waktu berada di Kota Bekasi; *----

-Fengbadap telah dikenal oleh saya, Notaris sesuai

denEan pengakuan dan/atau berdasarkan Kartu traada

Fengeaal tersebut di.atas dan raenJamin akan kebenaran --
identi.tasnli':a tersebut

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada saya

$lotaris

-Bahwa penghadap sebagaimana tersebut diatas bertindak-
untrrk diri sendiri, dan nrereka telalr mengadakan -------
beberapa lcali rapat

-Bahwa para pendiri telah menr_isahkan sebagian harta ---
kekayaan mereka sebagai modal 5re:xrulaan betdirinya
Perkumpulan ini
-Bahsa dengan tidak rrengurangi ketentuan peraturan *---
perundang-undangan yang benlaku serta dengan izin dari
pihak yang her:wenangr para penghadap telah sepakat

untuk mendirikaa suatu Eerlrumpulan dengan Anggaran ----
daEar sebagai berikut

.- NAIIB, DAII trEMPA]:t KEDTIDUI{AN

Pasal 1 ------
1. Ferkum5lulan ini beraama : FER!ftIMPIIIAN KoMtNIEAs

UBUN1IU MDOIIESIA, selanjutnya dalam AnEgaran Dasar

ini sukup disingkat dengan '.perkumpulan/,. --------*'
berhedudukan di Kota Bekasi

Perkumpulan dapat rerubuha l(antor Cabang atau
t-r
I Perkr.mWulan diteqlat lain, bdik didalanr naupun ----
I

I diluar wilayah Repulik Indonesia sebagaimana yatrg -

I Ait*t*pkan oleh pengurus dengan persetujuan Hapat -
I

I tlat:sr Anggota PerkurEru1an.
\

I a.



-- frAI{GK.E. T,{EKE?T' BEEDIRTUYA SERKU}EIIIIAN

Fasal 2

-Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang t.idak --
&itentukan lamanya.

T'*KSI,D DE}I TU']ITA}i

- t'"asaL g ------
-Perkrxtrpulan .lni"mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

.- sosrA]j

-untuk meneapai maksud dan tujuan tersebut perkumpulan*

menjalankan kegiatan-kegiataa sebagaimaaa berikut ; **-
1. l"lemperkenalkan daa menyebarluaskan penggunaan

peraagkat luuak aesin komputer gnu/Iiaux distribusi
Illcuatu pada khususaya dan gnu/linux pada umrrrnnya --
untuk kebutuhan indi.vidu maupun j.nstitusi, baik ---
komersil fltaupun non komersial pada segala jenis
mesin yaag menibutuhkan perangkat lunak komputer. :-

2, Mernperkenalkan secara luas kehadiran dan keberadaan

Perkumtrrulan kepada masyarakat lokal, nasienal..

reqional dan internasional.

3. l,Iengakomodir, mernbina dan mend.oronE pengguaa dan --
penggiat gerakan open Eource agar menjadi pengguna*

dan penggiat yang bertanEgung jawab dan

profesional.

Menperkuat geraka8 <>pen souree

posisi tawar pengguna, penggiat

untuk meaingkatkan

dan produsen yar:E

menggunakan open souxce.

Memberikan bantuan teknis maupun aon teknis kepada-

seluruh pengguna. penggiat dan pelaku usaha

dibidang opeil sources pada uffi;rmnya dan gnullinux *-
distribusi llbuntu dan devariasinya pada khususnya, *



[5. Memfasilitasi perdidikan, pelatihan. sertifikasi --
gaullinux distribusi IJbuntu kepada siapa saja yang-

rnembutuhkan -

l{elakukan lcegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau --
pablikasi mengenai penggunaan gnu/liaux distribusi-
IJI*untu pada khususaya daa open source pada umr:tnrr1rr.

llelakukan lregiataa-kegiatan trmrbinaan kepada

generasi muda dan anak-anak agar supaya dapat

mensiutai dan ffi€Rggunakan gnullinux distribusi ----
Ilbuntu dan devariasinya pada lrhususnya dan opeR ---
source pada unt;unnya dalarn kehidupan sehari-hari. --
Sdelakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meninglratkan

kapasi.tas dan profesionalitas enggota, pengurus daa

Staff Perkurnpulan, sehingga menjadi suniber daya ---
rnanusia yaRg lrandal, korEreten serta cerdas yaag ---
dapat menciptakaa dan mendorong budaya kerja yanE -
demokratis, profesionaL dan mandiri.
Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang di.perlukan

agar dapat rnencapai maksud dan tujuaa perkumpulan,-

yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
9erkurnpulan dan Kode Etik Ferkuxrpulan serta -------
peraturaa perundang-undangan yang berlaku dj.

SadoneEia.

KEK;LY}A}I

pasal 5

Perkurqlulan mexrpunyai kekayaan ar,ral yaag berasal

darj. kekayaan Fendiri yang telah dipisahkan sebesar

fsr oi+:9.ofi,+E..giri{i:itr**piffisir:tdt{rixg$f;. Eifti.:il::Ej"o*r=r+*r,==

Ilibah, Hibah Wasiat, Hadiah dari orang-perorangan -
yanE tidak mengihat

3. Surnbangan-surnbangan atau pemberian-pemberian dari -

I pifrax-pihak lain yans tidak nengitcat dan yangt

L

Flr

s.

1"

t,

1G.



I
I

I
I
I

dibenarkan oleh hukum yang berlaku dari
orang-oraa{l r 3"embaga-lembaga Ssrasta dan Effierintah*

Republik fndonesia. ---;€---
Hasil-hasil dan pendapatan*pendapatan dari
usaha-usaha Perkrxrpulan

Per+lehan lain yang sah dan tidalc bertentangan ----
denEan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Kode Etik ---
PerkumtrruLan serta peraturan perundang-undangan yaeg

ber1aku

Senrua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan ustuk

mencapai maksud dan tujuan perkurnpulan

Kekayaan Perkumpulas i.ni dikelalah oleh Pengutus *-

secara terhuka, jujur, transparan, akuntabilitas --
terhadap masyarakat menurut standart akuntansi

KEANGGOTAAT'{

Pasal 6

A:rggota Perkusrpulan adalak individu-individu atau -
orang perseorangaa serta badan bukum yang

nrenggiuaakan perangkat lunak resin komputer

gr.ullinux distribusi llbuntu dan devariasinya pada -
khususnya dan gnu/1inux pada u1nllftnya, yang

terdaftar dalarn Buk!: Saftar Angqota Ferkumpulan ---

Orang-oraag yang telah berjasa kepada PerkunpuLan *

dapat dianEkat menjadi Anggota Perkunpulan xnelalui*

Bapat ilmum Ar:Egota

Setiap Anggota Perkumpr:lan dibuktikan denqan

me:aililri l{,artu Tanda A*ggota

Setiap Anggota Perkurqrulaa beshak mengundurkan diri

| *ar* keanggotaan Perkumpulan denEan memberitahukan-
I

I secara tertulis kepada Perkunpulan paling ta:nbat 30

6.

t.

?

1



I ttigapuluh) harj. se,belum tanggal. pengunduran --___-
I

I airlnya.

$etiap ar:ggota perkunrpuJ.an rrajib menjuajung tinggi_
dan taat terhadap Anggaxan Dasar perkurqruLan dan -:
Kade Etik perkumpulan yang disebut dengan Kode Etik
tlbuntu Indonesia yang metnuat pedoman tentang etika-
Perkurqlulan yang akan dibuat tersendiri serta
peraturan perundang-undaugian lainnya Eang berlaku. _

I(eanggotaan seorang dan/atau badan hukrmr yang
menjadi &nggota perkurqrulan b*rakhir apabila : -:-_

Kehilangan kewarganegaraan fndonesia
ivlengundurkan diri dengan meniberitahulran

a.

b.

d,

i.

seeara-

i4)
pasal i.ni "

tridak J.agi. memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku.
$iberheatikan berd,asarkan keputusan Rapat lJnrum

Bnggota,

Sdeninggal dunia.

Eerbukti melakukan kesaLahan berdasarkan
FenEadilan yang telah ruemllungai kekuatan

tetap atau final, kuat dan rnengikat"
Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -______*
Pengadilan.

-. RiB,PAT UUTIM ANG,GOIA

pasal ? _-__:

1. R.apat 1Jsx:m Anggota daLanr perkr::npulan arta].ah ; _____

a. f,apat lJtrrrm Anggota Tahunan; __-___

b. Rapat lJtnurn .&nggota lainnya adalah

tertulis sebagaimana dirnaksud dalam avat

peraturan ----*

vonis--

hukum*

{r"

I

| ** Anggota yang bukaa Rapat Umr:rxr

I n*n,rrrro.
\__r_

semu,a Rapat -
Anggota



rstilah Eapat {rnum Anggota dalam Anggara$ sasar ini.
adalah k*duanya, yaitu Rapat txxilrm Anggota Tahunau *

dan Hapat Irmum A:rggota Luas Biasa. kecual j. dengan *

tegas ditentukan lain

&rl.pAr Ul4nr$ AICG€OEA T&J{UNA}T

gasa} g ______

Eapat l}tnun Anggota Tahunan diselenggarakan tiap ***
tahun' paling larnbat 6 ienam) hulan setelah tahun -
buku Perkrmpuian ditutup.
Dalann Rapat lJnrr:nr &nggota ?ahunan : ------
a. Pengurus perkuffipulan mengajukan perhituagan **_

I

i,

b

tahuna& yang terdiri dari neraca dan

perhiturrgan 3.aba rugi dari tahun buku gang

bersangkutan serta penjelasan atas dokulrrea

tersebut untuk nnendapatkan pengesakan rapat, _*

Pengurus mengajukan lrap$san Tahunan meng*nai

keadaan dan jalannya perkumpulan, hasil lnang

telah dicapai, perkiraan mengenai perkenrbanEia*

SerkurrpuLan dirnasa yang akan datang, kegiatan _

utama Ferkunqrulan daa penrbahasann:ira eelanaa

tahun buku serta rinciaa m,asalah yang timbuL

selasa tahun huku yanE mempe$garuhi keEiatan
Ferkurnpulan u*tuk mendapatkan persetujuan

Rapat

Diputuskan p€ngEr:,naan sisa arlggaran tabun huku*
FerkumpuJ.an yang telah lanrpau

Sapat diputuskan ha1*haI" Lain yang t*Iah
diajukan dengan tidak menguranEi ketentuan_-*:*
dalam Anggaran Dasar

Pengesahan p*rhitungan tahunan *}eh Rapat lhr:rsr *-**
Anggota Tafrun€a berarti mernberikan pelunasan dan *-
pernbebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de*

t



I-

charge) kepada pengurus dan pengawas perkr.unpulan _-
atas petrgurusan dan petrgawasan yarg telah
dijalankan selanrra tahun buku yang laIu, sejauh
tindakan tersebut tercemin dalam perhitungan _-_-_
tahunan

Apabila penEurus atau pengawas lalai untuk
mengadakan uatuk menyelenggarakan Rapat Unrura

Anggota fahunan pada waktu yang telah ditentukan,
maka anggota perkurq>ulan berhak memanggil sendiri -
sapat lftnum JLnggota Tahunan atas hiaya perkumpulan *

setelah nendapat izin dari Ketua Fengadilan yang __

daenah huk*mnya berada diwilayah tempat kedudukaa -
Perkum5ruJ.an.

RJB,PAT UTdIJ}4 J${G{'OTA TUAR BIASE

E<--t 65eg€1J.

1' Pefig*rus dan penga!ftrs berhak dan ber:trenang untuk --
menyelenggarakan Rapat tBrlulri Anggota Lruar Biasa
sewaktu-vraktu berdasarkan kebutuhan
genEurus dan penga?ras ruajib ntemanggil dan

menyelenggarakan gapat lhum Anggota rruar Biasa atas
pe:xtiataan tertulis dari 3_/L0 {satu per sepuluh}
junlah seluruh aaggota perhurElulan denEan hat< suara
yang sah.

-Perxri.ntaan terturi.s tersebut harus disam4raikan ---
Eecara tercatat dengan menyebutkan hal_hal yang -_-
hendak diJri.carakan disertai alasan :

I

| 3. Apabila pengurus dan Fengalras tali untuk
I

menl;.elenggarakan Rapat Umunr Anggota

sebagaimana dirnaksud dalam ayat llt
waktu 30 {tigapuluh} hari terhitung
perrdntaan itu diterima rnaka anggota

luar Biasa *---
setelah lewat -
sejak surat ---
yang

rapat atas --hersangkutan berhak memanggil sendiri



A

I oial'a Ferkumpulan seterah mendapat izin dari Ketua,-
I

I fenqaailan lilegeri yang daesah lrukumnya meliputi
I

I tempat kedudukan Ferkumpulan

Pelaksanaan rapat sebagaimana di"rnaksud dalam ayat *

(3i pasal ini harus semperhatikan penetapan Ketrra-

Fengadilan Neg€ri yang rnsrberi izin tersebut
TEMPA,T DAN PEM&.}TGGTI,A}T

-- EAPNtr UMTIM .A}IGC'0TA

pasal 10

1. Rapat &nun

Perkr:mpulaa

Anggota diadakan ditempat kedudukan

atau diteupat Perkumpulan rnelakukan :-.*

kegJ.ataa.

2. PemanggiJ.an Hapat lJrnum Anggota dapat dilakukan

dengan faksimj.Le atau surat tercatat yang harus

dikirim pa3.i.ng J.ambat 14 (ernpatbelas) hari sebelr:ra*

tanEgal rapat, dalam ha1 mendesak jangka waktu

tersebut dapat dipersingkat paling cepat ? (tujulr) *

hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan *--
tanggal panggilan dan taaggal rapat

3. Panggilan Rapat TJI*um .BngEota harus meneanturakan ---
hari taaggal. jam, tempat dan acara rapat, dengan -
disertai pemberitahuan bahwa bahan yaug akan

dibiearakan dalasr rapat tersedia di l(antor

*erkumpulan rnulai dari hari dilakutsannya

pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. *

-Panggilan Rapat tlgrurn AngEota gahunan harus pula --
roencantumkan bahwa laporan tahunan telah tersedia *

di l(antor Ferkufiitr)uLan

it" Atrlabila semua anggota perkumpulan denEan hak suara-

I sah hadir atau diwakili hadir dalarn rapat. naka *--
I

I nerranugilan sebaEaS:nana terlehih dahulu sebagainana
I

I Ciraafsud dalam ayat (3) paal ini tidak menjadi
\



4-

1

{
i sgarat,, dan dalam rapat tersebut dapat d1arnbil
I

[ ]<enutusan yang sah serta m*ngikat mengenai hal yang
I

I alran dibicarakan sedangkan 3"apat tlnunr Anggota dapat
I

I 
diselenggarakan dirnanapun juga dalarn wilayah

I nepublik Indonesia

FIMPINAN D"RN BSRIITA ACAEA

-__ HAFAtr tr!{uM .itNgco,Ee

Pasal 11

.ftlabiIa dalam Anggaran Dasar ini t,idat< ditentukan :
1ain. maka Rapat lJmum Anggota dipimpin oleb Ketua _

Perkumpulan, dala:n ha' Ketua perkumpulan tidak ada-
atau berhalangan karena sebab apapun ha1 snana tidak
perlu dibuktikan kepada 3rihak ketiga, fiaka rapat __

dipimpin oleh salah seoran{J pengurus perkr.rmpulan *-
la,.nnya, dalaxr hal tidak ada seorangpun Fengurus
PerkumpuLan hadir karena sebab apapun ba1 rnana ___*

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. mat{a *_
rapat dipimpin leh salah seorang anggota Fenga*ras.*
dalarn haI semua Fengawas tidak hadir atau
berhaLangan karena se.bab apapun ha1 nana tidak *-**
perlu dibqktikan kegrada pihak ketiga, *laka rapat *_
dipirpin oleh salah seoranE yang dipilih dari dan _

antara aaggota Ferkr:mpulan yang hadir dalarn rapat" _

2. Dari segala hal yang dibicarat<an dan diputuskan _-_

I a"r** Rapat trsrum Anggota dibuat Berita Acara Rapat.
I

I ya'g uatuk pengesaha.nya ditanda-tangani o1e!r Ketua
I

I Bapat dan minimal 10 {sepuluh} crang anggota
I

I Perkulryutan

| -serita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yaag salr

I 
terfraaap semua angEota perkuugroJ.an dan pihak ketiEa

I 
tentang keputusan dan segala sesuatu yan{, terjadi _

I a*r** rapat\_



Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (Z)
iai tidak diisyaratkan apabila Besita Anara

pasal-

Eapat -
dihuat dalaxr bentuh akta H*taris.

---- xuoRUMf IIaK SUeaA DAt{ KEptltusA}r __-_

--- RA,PAII T'MT'M A}TGGOiTA

Pasal 12

1.. a. Hapat lJtnum AngEota dapat diJ.angsungkan apabila _

dihadiri oleh mi.nimal r: {satu per dua} dari
seluruh jumlah "&nggota Eerkr:mpulan dengan hak __

suara yang sah yang telah dikeluarkaa perser+an-
kecuaLi apabila ditentukan lain dan Anggaran _-_
Dasar ini.
Dalarn hal kuorum sebagairnan dimaksud dalam ayat_
{1.a} tidak tercapai maka dapat diadakan
pemaaggilan raSxt kedua

femanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
{1.b} hasus dilakukan palinE lanrbat ? (tujuh}
hari sebelurn rapat diselenggarakan, tidak
terrnasuk tanggaJ. panggilan dan tanggal rapat.
Rapat kedua diadakan patrJ.nE cepat 10 {sepulu}r} _

hari dan paling lanbat 3L (duapululr satu) hari
terhitung rapat pertama

Eapat kedua adalah sah dan berhak mengalnbil
keputusan yang mengikat apahila dihadiri oreh --
sedikitnya 1lg (satu per,,tiga) jumLah dari
seLuruh Anggota Ferkumpulan dengaa hak suara ___

gang sah.

Dalam,hal kuorum rapat kedua tidak tercapai
maka atas pe::urohonan perkumpulan kuorum

ditetapkan oleh Ketua pengadilan tr{egeri yang ___

wilayahnya meliputi teurpat kedudukan ______

h.

Perkumpulan.



le

[, anggcta ferkr:ratrrulan dapat dilrakili oleh
*erkumpulan lainnya dengaa $urat Kuasa.
Ketua Rapat berhak me;rninta agar surat Kuasa yang -_
merrakili auggota perkumpulan diperlihatkan --___**-
kepadanya pada rraktu rapat diadakan
Dalanr rapat. setiap anggota ;:erkumpuLan hak atas 1_
isatui suara.

Feffiragutan suara mengenai diri orang dilakukan -_*-
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
m*ngenai hal 1aj.n sesara lisan. kecuali apabilla -_
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan _*-
dari Anggota Ferkr:rgulan yang hadir daLarn rapat. __

suara abstain dan/atau suara yang tidak sah _______

dianggap dS,anggap tidak ada dan tidak dihitung -_--
dalam menentukan jnr*ah suara yang di.keluarkan ____
dalam R.apat.

semua keputusan dianibil berdasarkan musyar&7arah -:-*
untuk muf,akat. Dalaxr hal keputusan besdasarkan _-__
&usyasrarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan ssara setuju paling sedikit diambil
herdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang_
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. kecuali apabiJ.a
dal.am .enggaran Dasar ini ditentukan lain
--$>abi3'a jrxnlah suara yang setuju dan tidak setuju-
sam.a banyaknya, maka usuL ditolak
S,nggota perkumpulan dapat juga mengambil keputusan_

I V="e sah tanpa mengadakan Rapat Utarun Anggota
I

I dengan ketentuan ssua .*,nggota perkr:mpuran telah --
I

j diberitahu secara tertuLis dan senua "B:rggota
I

{erkumnulan menrberikan persetujuan mengenar- "rsul

Anggota --*

4.

5.

6.



l. ,. ,',..j.,,,.i,, f yang diajukan sesara

persetsjuan tersebut"

tertulis serta menandataagani-

-IteputusErn yang diaxibil dengan cara denulkian

st*mllunyai kehuatalt yang safiia dengan keputusan yang-

diau&il dengan sah dalam Rapat Ilmurn Anggota

PENGURUS

Perkumpulan diueus dan di.pimpiu oleh suatu penEurus

yang terdiri : Ketua, Sekretaris dan Beadahara

Yang boleh diangkat menjadi Fenguras adeLah

individu-individu atau ssang perseoxangan yaag --*-
menjadi &nEgota Perkumpulan, yanE xremenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan dan/atau

peruadang-undangar yang berlalEu

Fara Pengurus diangkat oleh Rapat lItrtufir "Bnggota --**
rnasi"nE-rnasing lrntuk jangka -,.raktu 5 (lima) tahun *".-

dengan tidak mengiurangi hak Hapat trJtauil Anggota --*-
artuk meniberheatikannya sewaktu-waktu

Pengurus d.apat dapat. diberi gaji dan/atau tunjungan

yang jr:mlalrnya dj.tentukan oleh Rapat lJIau$r Anggota -
dan werrenaag tersebut oleh Rapat lllrum Anggota da3rat

diJ.impahkar kepada Pengawas perku:rrpulan

5, Ag:abila oleh suatu sebab tertentu semua jabatan ---
Fengurus lo*rong, maka dal*n jangka waktu 30

{tigapuluh} hasi sejak, terjadinya lowongaa teesehut

har.rrs dise3"enggarakan Eapat [!ffrtr Anggota untuk

mengangkat Peagurus baru, dan untuk semeatara -----
Eerkuzqlulan diurus oleh Pengawas

6. Seorang Pengurus berhak mengundurkan diri dari

I i"n"t"nnya deagan rnenrberitalrukaa secara tertulis --
I

I mengenai maksudnya tersebut kepada perkr.rmpulan --*-

1.

,



1"

I sekurangnya B0 {t,igapuluh} }rari sebelum taaggal
I

I pengunduran dirinya
Jabatan Anggota pengiurus berakhir apahila
a. Kehilangan kewarEan*garaan Indonesia.
h. trIengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat *

I

I (6) pasal ini.
I

c. Eidak lagi memenuhi perslparatan pertrndaug-
I

i undangatr yang berlaku
d. I,{eninggaL dunia; dan/atau,
e. Diberhentikaa berdasarkaa keputusan Rapat lJmrun -
| *noeota.

TUGAS DA}T }IEWENA}TC PENSURUS

pasal 14

1. FenEurus bertanggung-jawab penuh dalam

Perkunpulan

melaksanakan

dalaar

2.

tugasnya uatuk kepentingan

mencapai maksud dan tujuan,
$etS.ap Anggota pengrurus wajib dengan itikacl baj.k __

dan penuh tangEunE-jawab menjalankan tugasnya
deagaa menEindahkan peraturan_peraturan dan/atau *_
perundang-uadangaa yang berlaku

3' Fengurus bechak mewakili perkun$lulan diilalam :----:
uleu$un diluar pengadilan tentang seEa1a kejadian,
rnengikat perkumpulan dengan pibak lain dan pihak __

lain dengan perkumtrrulan, serta menjalankan segala _

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun --
kepexriS'ikan, akan tetapi dengan pernbatasan bahwa --
untuk :

I U. s{endiri.kan suatu badan usaha atau

I n*C" badan usaha Lain baik didalam
I

,f diiuar wilayah Republik lndonesia.
\

a. I"Ieminjam ataa
i

I rerkumpulan.

merntnjamkan uang atas nama

turut serta -
slaupun



ldembeIj. atau menerima pengalihan atas harta
tetap perkurrpulan.

I*fembeli ataau dengan cara 1ain mendapatkan atau
memperoleh harta tetap atas narna perkrmpulan.
I"I*njual atar dengan cara lain melepaskan frarta*
Eekayaan Ferkr:npulan serta menEagukan atau
ut*mbebani kekayaan perkumpuLan

Mengadakan EerSanjian dengan institusi atau *^*
*rganisasi yang terafilias* dengan perkumgrula*.
Pengurus, Feagawas perkumtrlulan dan atau seorang
yang bekerja pada perkrmpulan. yaaE perjanjian*
tersebut bernnanfaat bagi tercapainya reksud dan
tujuan perkurglulan.

-Ferbuatan Fengurus sebagaimana ters*but diatas
hac&s mendapatkan persetujuan terl*hih dahulu dari*
Repat Urnr:m Anggota perkr.mpulan.

Ketua berhak dan ben^renang bertindak qntuk dan ata*e
aanta pengurus s*rta mewakili Ferkumputan"
salam hal l{*tua tidak hadi-r atau be:rhalangan hadir*
karesa s*ab apapun jugar sang pertu dibuktikan ***
kepada pj.hak ketiga. maka salalr seeranE anggota
Pengurus 3a*nnya berhak dan benrenang bertindak
untqk dan atas nama Fengurus serta mewakili
D* u!zrst**." ! - -+ *4&uu:LJU4ALJ. .

Fengurus untuk 3:erbuatan tertentu berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai uakil atau *_
kuasanya denqan raemberi*an kepadanya kekuasaa* yang

Pembagian tuEas dan wewenang setiap anggota

I fengurus ditetapkan oleh Rapat rrmurfi A"nggota daa
i

I wewenang tersehut oLeh Rapat llmtrm AnEEota da3rat
I

I dilimpahkan kepada Fengawas.

{I..

e

a

s,

I

I

i

1.



l-- Dalann hal Perkr:mpu3.an mempuayai kepentiagan yang *-
bertenta$gian kepeatingan pribadi seorang aaggota --
Pengurus, maka Perkumpulan akan diwakili oleh
anggota Pecgurus lainrya dan daLam perkumpuLan ----
mlemtr)unyai kepentingan yang bertentang dengan ------
kepentingan seluruh anggota pengurus, maka dalarn --
haL iai Eerkumpulan diwakili *leh pengawas

RJA,PAr:! PENq}RUS

Pasa1 15 -----
1. Eapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila-

dipandang perlu oleh seoraBg atau lebih anggota ---
Pengurus atau atas peruintaan tertulis secrang atau

Lebi.h Fengawas Perkumpulaa dan/atau atas p*mintaan

1/1CI (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh anggota

Perku4ruan yang tercatat dalanr Buku .*nggota

Perkumtrrulan.

2. 9anggilan R.apat, Pengurus dilakukan oleh anggota ---
Fengurus yang berhak mewakili pengurus nrenurut ----
ketentuan PasaL 14 lnggaran Dasar perkr.unpulan

Fanggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan -
surat tersatat atau dengan surat yang disarrpaikan -
langsung kepada setiap anggota peagurus, dengan ---
mendapat tanda terjrna paling lama 14 (emrpatbelas)

kari sebelrxn rapat diadakan. dengan tidak
rnemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

rapat

PangEilan rapat itu harus rnencantund<aa asara

tanggal, waktu daa teqrat rapat

5. H.apat Fengurus dilakukan ditenrpat kedudukan -------

I rer*uxrpuLan atau terrpat keEiatan usaha perkungruran.
I

| -.+pabila semua anggota peugusus hadir atau
I

I aiwafili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-t-

5.



6.

di.fsyaratkan dan Hapat PenEurus dapat diadakan -**-
dim.anapun juga dan berhak meaganrlriJ. keputusan gang*

sah dan rnenEikat. -----
Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dala:n hal Hetua

tidak dapat hadir atau berhalangan hal m.aaa tidak *

perLu dibul*t,ikan kepada pihak ketiga, maka B"apat -*
fengurus akan dipiryia oleh seora$g anggcta

g*nguras yang dipilih oleh anggota Peagurus yang --
dip:ilih oleh dan dari anggeta Fengurus yang hadir" *

Rapat Pengurus adalah sah dan berhak untuk

mengambil keputusan yang mengikat apabi.la dihadiri-
oleh '. (satu per dua) dari seluruh jr.::rrIah Pengurus-

Perkrr:npulan yang hadir dalam rapat

Keputusan napat Pengurus harus diambil berdasarlran*

Bus:i.a?farab us,tuk mufakat:.

-Dalam haI musyavrarah untuk nufakat tidak tereapai*

naka keputusan diaubil dengan penrungutan suara

berdasarkan suara setuju 3.ebih dari 'r" (satu per -**
duai dari jr::nlah seluruh gengurus yang hadir dalam-

rapat

Pengurus juga dapat mengambiJ. l<eputusan !'ang sah --
tanpa melakukan Bapat Fengurus, denEan ketentuan --*

semua anggota Fengurus telah diberitahu secara

tertulis dan sernua angEota Pengurus mecnberikan -***
persetujuan menEienai usul yang dilal<ukan sesara ---
tertulis daa menandatangani persetujuan tersebut. -
-Keputusan yang diambil dengan cara dem-ikias

xmmpunyai kekuatan yang sama dengan l*eputusan yang-

diafiibil dengan sah daLam Hapat Pengurus

I

a

a



{
I Pengan*as adalah organ perkumpulaa },ang bertuqas

melakukaa psngalrasan dan menberi nasihat kepada --*
9engurus dalam menjaJ.ankan kegiatan Ferkumpulan. _-_

Pengavras terd,iri dari 1 {satu} erang atau 1ebih -_*
anggota Pengat^ras

SaLanr ha1 dj.angkat lebilr dari 1 {satu} orang
Pengawas, maha seora'g diantasaaya diangkat sebaqai
Ketua PenEawaE

Yang dapat diangkat sebagai seorang pe*giawas adalah
isdi.vi.da-individu atau orang persesrangan yang -__*
menjadi AEEgota perkumpulaa, yaag ilampu melalrukan _

perbuatan lrukura dan tidak dinyatakan bersalah dalanr
melakuka& pengawasan perkr:ntpulan yang rreayebabkaa -
kerugian bagi Ferkr:mpu1an, masayarakat atau Negara-
berdasarkan putusaa pergadilano dalann jangka r{aktu-
5 {li.ma} tahun terhitung sejak tanggal putusan

tersebut berkekuatan bukum tetap
Pengawas diangkat oleh perkr:npuLan

Umum .srtggota untuk jangka reaktu S

meLalui Sapat --
(lima) tahun dan-

dapat diaagkat kembali.

Apabila oleh sebab apapun juga jabatan aaEgota ____

penganras ltrwonE dan/atau kosoag, anaka da1am jaagka_
waktu 30 {tigapuluh} hari sejak terjadinya lowongan

ata.l kekosongan tersebut harus diad.akan gapat ul.num*

"A.aggota untuk mengisi lowcngan atau kekosongan ___-

tersebut

SaLare hal semua jabatan genEawas kosong, maka dalam

I 
janqrca waktu 30 itigapuluh) hari sejak terjadi.nya -

I fekosongan tersebut perkurapulan harus
I

I rsenyelenggarakan Rapat txmum Anggota untuk

| ***g**gkat pengawas baru, dan untut< ssnentara ----*
I

I Perkuxrpulan diurus sleh pengurus



8. Anggota Fengawas berhak mengundurkan diri dari
jahatannya dengan nremberitahulqa* mengenai roaksudnya

tersebut secara tertu,lis kepada perkr.mpulan paIiag*
tambat 30 {tigapu}uh} hari s*eLurn tanggal"

penEunduran diri ya$g dikehendaki,

Salrrn ha1 terdapat penggantian peaEawas

Ferkumpulan. maka dalanr janEka waktu paling lambat-

38 {tigapuluh} hari terhitung sejak tanggal

dilakukannya penggantian pengawas perkumpulan,

Pengurus wajib menyampaikan penberitahuan sesara *-

tertulj"s kepada Menteri Hukum dan liak asasi }danusia

Eepublik fndonesia dan instansi terkait
Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus atau

Selaksana Kegiatan.

,Iabatan angqota Pengawas berakhir apabila :

18.

I

L1.

a. I'treninggal dunia

h. lvlenqundurkan diri
c. Tesbukti bersalah melakukan tiadak pidana

berdasarkan patusan gengadilan yanE diancam

denEan hukuman penjara paling sedikit S (Ljxra)

tahun. '--*-J

Dj.b*rhentikan berdasarkan keputusaR Rapat Lilnum --

*I3gg{}ta

'lEelah bera!*hirnya $tasa jabataanya.

. ,ITUGAS DA}T !{EHE}&NG PE}TGAT{AS

Penganras wajib
tanggung-jawab

dengan itikad baik dan penuh ----**-*
menjalankan tugas untuk kepentingan

?erkungrutraa.

[*t*

Ketua Fengawas dan

ber*rena*g bertindak

Fengavas be:nnrenang

satu anggota Peagawas lainnya ---
untuk dan atas na$a penEaleas. **



I -. Idemasuki bangunan. halaman, atau teurpat lain ***
}1aag dipergunakan oleh perkumpulan.

lvlemerikEa d*kumen.

I-lenreriksa pembukuan dan mencoc+kannya dengan ___

uang kas.

t*lengetahui segala tindakan yang telah dilakukan*
dan dijaLankan oleh pengurus

e. M*rnberi peringatan kepada Fengurus.
FenEawas dapat memberhentikan sez*entara 1 {satu}
orang atau lebih anggota peaguru$ d*ngan menyebutkan
ala*annya, apabila petgurus tersebut meiakukan *-_*-
tindalcan yang berteatanga' dengaa Anggaran Dasar da*
I{sde Etik ilbuntu Iadoaesia dan/atau peraturan
perundang*undangan lainnya yang berlaku
Dalam hal pernberhentiaa senentara seJsagairnana

dimal<sud daLa:n ketentuan aSrat {{} pasal ini, paJ.ing*
ls:rbat T {tujuh} hari terhitung sejak tanggal
peruherhentian senrentara, wajib dilaporkan secara --:
terturis dan/atau memberitahukan secara tertulis
kepada Ferkr:m1ru1aa, dan untuk kepentingan tersebut :
selanjutnya perkumpulan r*ajib mengadakan Hapat .E.oum*

Arzggota

6. tralann jangka r+aktu 30 (tigapuLuh) hari terhitung -_*
sejak tanggal pemrberitahuan seeara tertulis
sebagainiana dimaksud dalam ketentuan ayat (S) grasal._

b

g

d.

I

ini, PerkurnpuLaa daa/atau pehga:^ras

dan mengadakan irapat llrnum Anggota 
"

-Dai.flm R^apat tlmrr* Anggota ganE diadakan untuk itu *_
9enEurus yang diberhentikan smrcr:tara tersebst __***
berhak untuk melakukan p*nrbelaan djri dan
s*lanjutnya Rapat thum Angg*ta wajib memutuskan

;*ajib memanggil

: *-

ataua. Iderlsahut Keputusan parberhentian serneatara;



5

F

t
I

t'
I

t

I

F

I

t

t

1 . Spabila -Perkurpalar.+ti4akimengadakan Sapat IImrrB

I eoEgofa sebaga,*mane;*d*.r0gksud-dalarn ayat (6) diatas
I

I matsa*Fe&Erhent*agnsmpn86ra sebagairnana dimaksud --
I

I dal.ae,a1et,. {5} pasht,;.iai reniadi batal delrd hukum.

8. Da.las:"hd1;tseI..titsh lPerg$rus diberhentikan satentara. -

I mka,nntuk..r*em&ata=a,!$ngawas diraajibkaa untuk
I

[ 
-,nenguras':, Feskuiaputatt i - *---

- - +'a f - F ft - - i?,i: i - *F * - **r -{r:BAPIT PENGIAI{AS

*- - tli-a"F:-i'+*5*=a -.t=- =F 3-=*:i: Pasal 18

1

I

B,hpa,t'rP€ng4rtaEl dapat'diaddran setiap vraktu apabila -

'*ipaaf1asgaperi.s etag:.ipermintaan tertulis dari satu -

oradgira_tau 5,ebi.h aaggata gengarns

ranggilaqe *ala$g,8engantas, 4i laksanakan oleh gengartas -
, 5iEng..-" Sa.tbak, "me*a* i 1 i+aen gtswa s

Paoggilan""QapEti:Peo4Jerras disaupaikan kepada setiap -

-asggI}*g PeagaBas;EecaiEa langsuag, atau *relalui surat

deagan n*EndapakEan{a=teqima paling larnbat ? {tujuh}

.r$ari,i,reBetua,l$'aElat:'drialt[akan . dengan tidak

mqlerh.:i.tugqitas"l*aaggd, dan panggilan Bapat

.. PariggtiiLhn::,8;$lit- Pengas'as , tersebut harus mencantumkaa

Bryat knE4rms di.adakan .diteryrat tcedudukan ----
Perkuqlu1an " atau.:di t qrat,+keg iatan Perkuuttrtulan .

,J

,l

5.

r<''+s+qb F+*+-t-*--?--*1t-, .PdgEl 19 -----' Y : ( -rr

1. . Fap4t*P€tr*€tras,.diBiryin::el.eh Ketua Fengawas

2. Da&am::hal..S€i4a,:BeBga!fas.".tidak dapat badir atau

I rerhafan{lagrbadiai..'uab"; sapat Penga!f,as dipimpin oleh
I

I salah. s€osengianggoga:Fenga+ras yaag dipilih oleh dan
I
I

I aari' EreB*e1fes ;xIBn{I :hadir'rit:-:----
; ', t':



{
I i $atu orang F€nsa*as hanya dapat diwakili *reh

Sengawas trainnya dalam gapat gengawas berdasarkan **
Surat E{uasa.

[- Eapat gengawas sah dan berhak mengambil leeputusan --
yang mengikat, apabila : ------
a. Dihadiri paling sedikitnya 2,/g idua per tiga)

jua*.ah seluruh pengalras

$aLam hal kuorum sebagaimana dirnaksud dala* ayat

{4i huruf ia} diatas tidak tercapaj", maka dapat*
diadakan peunnggilan rapat pengawas kedua

Femanggilan sebagaimana yang dirnaksud dalam ayat

{4} heruf {b} , harus di.lakukan paling larnbat ? :

{tujuh} lrari sebelura rapat diselenggarakan

deagan tidak meraperhitungkan tanggal panggilan

daa taagEal. rapat.

Fapat, Penganras kedua diselengEarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling larnabat 21

{daapuluh satu} hari terhitung sejak H,apat

PenEarras pertanna

Rapat Peagawas kedua adalah sah dan berhak

menga:mbil keputusan lliang mengikat, apabila ----:
dihadiri 1*ih dari ez (satu per dua) jumlah

seluruh Pengawas

s€mua Hapat PenEa?ras dia$ibil berdasarkan musyar,rarah-

dan mufakat.

6. Salam ha1 keputusan musyawarah untuk

c.

tercapai, maka keputusan rapat akan

herdasarkan pemungutan suara, yaknj.

suara setuju lebih dari t, {satu per

seluruh jumlah yang sah dalam rapat
7. Salam hal suara setuju dan tidak setuju sanf,"a

II banyaknya, maka usul ditolak
I

\

mufakat tidak -
diaribil
berdasarkan *---

dua) dari



(r. Eexc,ungutan suaxa raengenai diri orang dilakukan
I
I I !^-^!--l--- !--E- &-$rl-+-h^thdengan pemurrgutaa suaxa tertutup tanpa tandatangEtr,*

Eedangkan pe$ungutan suar $enge*ai haL-hal 3-ain

dilakrJkan secara terbuka, k*cuali Ketua Rapat

menentuka$ lain dan tidak ada keberatan dari yang *-

S. sli.ara abstain dan suara yang *idak 6ah tidak *-*-*--

dihitung dalarn urcnentlrkaa juTalah suasa Yang

Ji t,^1..--l*+*
f,J.j"IlEl lla! eq.r .

1e. segala Eesliatu yang dibicarakan dan diputuskan dalant

rapat hasus dibuat, Berita *cara Hapat yang r""a3ib --"*

ditandatangani oleh Ketua dan $eksetaris rapat ttfrtr:k

maksr:d itu. ---;----
*Fenand,atangan sebagai-rnana tersebut tidak

diisyarathan apabila berita acara rapat dibuat

deugan akta Notatis

S.tr".trengawasdapatpulamengartibi3.i<eputusanyangsa}r.*.*

dan mengikat tanpa menyetrenggarakan sapat Fengawas'*"

dengan lcetentuan settrua arggota Pengawas telah

d,iberitahu secara tertulis tentang usul yang

bersangkutan dau mereka s€nua menyetujui dengan *"**

raenaadatangani usul tersebut

l.2.KeputusanyangdialI&j"]"sebagaj.maBadimaksuddalam-*

ayat (11) pasa3. ini mempuayai kekuatau yang sanla ***

d,engan k*putusar yang diafiIbil dengan sah da1arn Rapat

PenEawas

RENCA}IA KER.IA

- ?asal 20

1. Penqurus wajib ilEnyampailEan sencana kerja yang

['. mernuat juga Angqaran Eahunan Ferktrnpulan kepada
I

II S*ng**ru.s untuk rnendapatkan persetujuan sebeLurn
I

t tahun buki: dimulai



I
2" g,etrcana icerja se.bagaimara dirnaksud

harus disarpaj.kan palj.ng tar*bat 14

sebelur* dimulainya tahun buku ya$g

SIIIIUN BUKI'

pasal E1

1. *ahun buku perkumpulan berjalan dari
isatu) Januarj. sampai dengan tanEgal

pada agat {1} ----
{empatbelas} hari
akan datang.

tanggal. 01

3L {tiEapuJ.uh :
satu) Sess&er.
*Fada aklrir bulan Desember tiap tahun, perkumpuLan

ditutup. Ur:tuk pertama kalinya bukr perkumpulan --**
ditutup pada tanEgal 3L_LI_ZAI-Z (tigapuJ-uh satu
$eseslber duaeibu duabelas) .

$aLarn jangka waktu E ilima) bulan seteLah buku
Ferkun4:u1aa ditutup, pengurus menlnrsua traporan
trahunaa sesuai ketentuan peraturan perundang_
undanEan yang berlaku, yang ditandatangani aleh
$snua ar:Egota pengurus dan gengawas untuk diajukan _

dalarn Hapat llnrum Anggota Tahuaan

-3,aBoran Eahunan tersebut harus sudah disediakan di*
Kantor Ferkrxrpulan paling laxrbat L4l (empatbelas)
hasi. sebelum tanggal Rapat tHnum enggata Eahunan
diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para
Snggota perkumpuJ-an.

---. TJAPORAN TA}TTINAN

pasaL 22

1' rengurus wajib diwajibkan uatuk menliqxsun f,aporan -
Tahunan secara tertulis paling lambat S {Iima}
huLan seteLah berakhirnya gahua Buku perkumpulan.:

I 
t xaporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : ___--_

I a. r.rap+ran keadaan dan kegiatan perkunnpulan selamat1
I satu tahun huku serta }rasil gang telah dicapai.
\



{
I n. Laporan l<euangan yang terdiri atas laporan
I

I

I posisi keuangan pada akhir periode, laporar ----
II aktivitas, laporan aru6 kas daa catatan laporan
I
I

I keuangan.

Laporan Eahunan wajib ditandatangani oleh Pengiurus

dan Pengawas Perkumtrrulaa.

-Dalarr ha). terdapat $nggota Pengurus atau Pengawas

yang tidak menandatangani laporaa terEebut, iltaka -*-
yang bersangkutan harus menyebut alasan secara

L,aporan Tahunan Perkumpul-an disalrkan oleh Anggota -*
Eerkr:4>uLan dalam Rapat Lrmuxn .Snggota *ahunan

Pengesahan atas aaporan Sahunan gerkr:mpulan oleh *--

Hapat llmum Anggota dala:a gyat {5} diatas berarti *--

p*niberian pelunasan den pemrbebasan sepenuhnya leepada

Fengurus atas tindakan penEurusan dan kepada

EenEawas atas tindakan yanE diLakukan dalam tahun **

huku gaug bersangkutan. sepanjang tindakaa +*ersebut*

hersangkutaR. sepanjang tindakan tersebut tersermin*

Cari Laporan tahunan tersebut

Dalam hal dolr:.men l,aporan gahurran ternyata tidak -"*

benas dan renyesatkan, maka Pengiurus dan Pengawas

?erkurElulan s*cara tanggung renteng bertanggung*

jawab terhadap pihak yang dirugikan.

R:inglcasalr lJaposan Eahtrnan yang telah mendapat

persetujuan Rapat tlnr:m Anggota disebut sebagai

ikhtisar, r*ajib ditxnr:m*an dan dilekatkan pada Papan*

p€agunmunan di Santor Perkrunpulan 
"

. Agtabila Perkumpulan merrlreroleh bantuan dari negara *

I 
atau a.bntuan dari luar negeri. atau pj.hak lain

I senesar 8p.5S0.000.000,- {limaratus juta Rupiah}

| "trr, lebih, maka pembukuan wajib diaudit oleh
I

4.

I

6.

1.



J-.

-.- PERUBA}IiA}E A}TGSARiA}.T D&SAR

- Pasal e3 -----
Perubahan &ngEaran Dasar *ltetapkan dalam Rapat l]mum

Anggota yang dihadiri oleh *nggota Perkumpulan -----
pali.nE sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh

jumlah Anggota Perkunpulan yang sah dan keputusan *-

disetujui oleh paling sedikit 2y'3 {dua per tiga}

dari jumlah suara yaag dikeluarkan dengan sah dalam-

rapat

Perubahan ketentuan Arggaraa Dasar 1tang aenyaagkut -

dengan perubahan Nrt: daa trapat Kedudukaa, Jangka -
!{alctu. lutraksud dan trujuan serta Kegiatan Usaha

Perkurqrulan wajib mendapatkan persetujuan dari

Menteri Huleum dan llak Asasi Manusia Republik

Indoaesia.

Eerubahan l<etentuaa Anggaran Dasar lainnya diluar --
keteatuan ayat (2) pasal ini cukup dilaporkan lrepada

I,Ienteri Hskun daE Hak Asasi Ivlanusia Republik

Iadonesia dalam uaktu selanibat-lambatnya 14 (enpat-

belas) hari terhi.tuog sejak tanggal keputusan Hapat-

timum Anggota tersebut diasibil

Apabila kuonua sbegaimana ketentuan ayat t1) diatas-

tidak tercapai, ruaka palinE cepat 10 (sepuluh) hari-
dan palinE larobat 27- (duapuluh satu) haEi setelah --
rapat Srertanu tersebut dapat diseleaggarakan rapat -
leedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang

diperlukan untuk rapat pertarna, kecuali mengenai

jangka vraktu panggilan rapat lrarus dilakukan paliag*

lambat ? {tujuh} hari sebelrutr rapat kedua diadakan,-

1.

2



SANI E:JIRAY'IA.TI, S:.I.
NOTARIS KOTA JAIfiRTA SELATAII

2..

-tida&, tf@esnk..!4pgre1,:3l3{E1girau dau taaggal. ralrat, -
{+n t-cgptrQrsa.p t€rsphp! .*lSetujui l.ebih ll (satu per _

I dua) j'lnlah suarq. ya$g r&ilrgruarkaa dengaa sah dara-

1. leagggbnnga4,,Pertrr3rrpulaa"-dapat dilakukan dengaa ----
menggabungkan 1, ;{,satu) ;pefkum6rulaa dengan

Ee6fiqry*.1an, lai,'rJrya ya3g. telah ada dan penggabuBgan_

te4eehut, mengfakiQetka;q, pgrknmpulan menjadi bubar.

. Penggabutrgaa perlrurrflBlgn, dApat dilakukan dengErn ----
ueqlerh4Liken _i ;--1.*-.-lr---r. ---
a. I€tida.tsa$Eluarr.,pe!.k{qtulan melaksanakan kegiatan

I

t gqaha tSnpa d+kunge* Pqrkumputan laint-
b' Perkuqrqtren meo.erlme rEnggiabungau dan yang arran-

I

| .me.nggabungkaa {ifi mefi[lunyai kegiatan sejenis.
c, ,PerkI4pule+"geg mengg,4bungtcan diri tidak peraah

I nefa*ukan perbrrata* g*qg bertentaagan dengan ---
I

I Al3ggaraB Dasarnya,_.:kPlgrtiban ulnum dan ----
t

J kesusilaap. ;-r-r,r.-:i.--:,---
Penggabangan..sebagaimaq.B 4iatur dalanr ayat (1) pasal
ir:i, dapgt 4iusultrap oleh.,gengurus setelah mendapat

perse-tu,j.ugn. E[qqi. peagalq*a6,,r_l<epada Rapat Irmusr Anggota.

-----:-=f;.1;.:--:--,i:?:--T Fa,'sal 25 -----
1. letggabungan perkumpulan hanya dapat dilakukan -----
| -*rdasarkan keputusan Rapat Unrun Anggota yang
I

I dihadiri paling qedifiita,y+ % {tiga per erpat} dari
I

I seluruh jr:mlah eBggota dan disetujui paling sedi.kit-
I

I t (tlg* per-epluat)1,{4ri jr:u1ah seluruh Rapat ueum --
I

I *+ggot"_., -------i,--'.-.:--;-11--
\

a



A,

b.

Fenqums dari :nasing-masing Eerkusrpulan yang akan --
menggabungkan diri dan yang akan menerj.ma

penggabungan mexl:;"usun usul_ rerrcaaa penggabu*gan

usul den*ana penggabungan sehagairnana dimaksud datar:r

aya*, (2) dituangkan dalanr ranca*Ean akta
pengEabungan sleh pengurus dari perkumpuLan yaag *--
akaa rtenEgabungkaa diri dan yang akan menerima

penggabungan.

Ransangan akta penggabungan

p*rsetujuan dari. Rapat tJnrxrl

harus urendapat

Aaggota masing-masing *-

7.

Perkunpulaa.

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

dituangl<an dalarn akta penggabungan yang dibuat
dihadapan Notaris dalam bahasa fndonesia.

Peugurus Perkunrpulan hasil penggabungan wajib
mengnmurnlran hasil peoggabungan dala:rr surat kabar :--
harian berbahasa fndonesia paling laxnbat g$ {tiEa --
puluh) hari terhitung sejak penEgabungan selesai
dilakukan.

Salara hal penggabungan perkumpulan diikuti dengan -*
perubahan JNnggaran Dasar yang menrerlukan persetujuan

Menteri }iukum dan Hak Asasi I"Ianusia Republik
Indouesia, ustuk mmlreroleh persetujuan dengan

dilarapiri" akta penggabungan

.--.PEMBUB.AH,AN

pasal E6

3.. Ferkunpulan buhar karena : ---*--
a. A3asan sebagairaana dimaksud dalam jangka waktu *

ifang ditetapkan da.lam AnEgaran Dasar berakblr. -
h. Eajean Perkrimpulan yang ditetapkan oleh AnEgaran

I U*"*= telah tercapai atau tidak tercapai
\



2"

c. Putusaa pengadilan yang teiah berkekuatan hukum*

tetap berdasaxil,an alaean :

3r Perl<umpulan melanggar ketertiban umum dan
II kesusilaan
I

2. :Ii.dak maffipu membayar hutangnya setelah *-----*

I *invatan cailit.t-
3. lIarta kekayaan Ferkumpulan tidak eukup untuk

pernyataa* Srailit -melunasl hutangnya s*telah

dieabut

Da1am hal Perkurcpulan bubar sebaEaimana diatur dal"am

ayat t1) hurtf, {a} den huruf {b} . Rapat lJi{u:rtt Sr:ggota

menunjuk Likuidator uatuk membereskan lcakayaan

?*rkurqrulan.

salatcl SraI Perkunpulan tidak menunjuk likuidatox.
ie,aka Penqurrrs bertindak sebagai 5,*k'E:idator

Fes&ubasaa ?erku4pulan Perkumlrulan ha:rya dapat,

dilakukan berdasarkan keputusau H.apat lnnum Ar:ggota

yang di"hadiri paling sedikit 3a {tiga per expat} dasi

eeluruh jumi"ah anggota Perkufirpulan dan disetujui *-*

peIi.::.d sedikit % (tiga per enrpat) dari jumlah

"B*qg*ta g€rku:rrpulan yang hadir delarn Rapat

I

4

I.

Pasal 2?

salam hal Ferkr.urpulan bubar, P*rkuntpulan tidak dapat

melakukan perbuatan hukum keeuaSi untuk soe&doereskan:

kekayaan*ga dalanr psoses likuidasi.
Saiam hal PerkurE>ulaa sedang dalam proses likuidasi.
*ntuk semua ssrat keluar dicaatumkan fraee '.dalam *-

Likuidasi." dibelakang &ama Perkumpulan.

Eala:n hal Ferkunpulan buhar karena keputusan -----**

rengadil"an. m.aka PenEadilan juga menunjuk

5s.

iksi.dator.



I
| +. Dalam hal pembubaran FerkurnpuLan karena pailit,
I

berlaku peraturan perundang-undangan dibidang ----*-
kepailitan.

5. Ketentuan meBgenai penuajukan, pen{Jangkatan dan ----
peroberheatian s€Bentara, lmrberhentian wewenang

*ewajiSan. tugas dan tanggiunE-jawab serta pengawasan

terhadap PenEurus, berlaku juga bagi Likuidator.
6" Likridator atau lqurator yang ditunjuk untuk

melakukaa pemberesan kekayaan yang bubar atau

dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung :-

sejak tanggal penunjukaa vajib mengurnumkan -----
pmbubaran Ferkr:rrpulan dan proses likuidslnya dalam-

surat kabar harian berbahasa Indoaesia.

Likuidator atau kuator dalam jangka raaktu paling ---
]ambat 30 {tigapuluh} hari terhitung sejak tanggal

Ilroses likuidasi berakhir. wajib mengumr:n&an ---*--*
likuidasi dalarn surat kabar harian berbahasa ---*-**
I&donesia.

Likuidator dalam jangka aktu paling larubat ? (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ------
beral<hir wajib melaporkan peudcubaran ?erkumS:u1an ---
kepada Rapat Ulrrun Anggota

salarn hal Laporan meagenai pembubaran pe:rkumlluLan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (S) dan penguilluman -
hasil likuidasi sebagaimana dimalEsud dalarn ayat (?) -
tidak dilak*lran, maka bubarnya perkr.unpulan tidak ---
berlaku bagi pihak ketiga.

CAR:A, PE}TGGUNAA}I KEKAYAAIiT STSA IJIKTJTDASI
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1, Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
I

I ferkr:npulan lain yaRE mempunyai malrsud dan tujuan --
I

I

I yang sama dengan Perkurnpulan yang bubar

,|

8.

q



r Kekayaan sisa hasil iikuidasi sebagaimana di.rnaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -

lai.n yang melakukan kegiatan yang sama dengaa

Ferkuryrulan yang bubar, apabila ha1 tersebut diatur-

dalam lJadang UBdang yang berlaku bagi badan hukurn --

tessebut

3. salarn hal sisa hasil lilruidasi tidak diserahkan ----

kepada Ferkumpulan lain yang mempunyai maksud dan

tujuan yang sarta sebagairnana dimaksud dalam ayat ---
{1}, sisa hasil kekayaan tersebut diserahkaa kepada-

negara dan penggxrraarnya dilakukan sampai dengan ---
maksud tujuan Perkumpulan yang bubar.

KEtrEMTfUA}I SENII,|rUP
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1. Segala sesuatu ranE tidak dan/atau beLum cukup

diatur dalam .AngEaran Dasar ini atau dalam .anggasan-

Rr.uaah $angga rnaupun dalara l{ode gtik lllcuntu Indonesia

serta peraturan lainnya, akan diputuskan oleh Hapat-

Urnum Anggota yang tidalr bertentang dergas &aggaran -

Sasar / eaggaraa Rumah Eangga / eD-ent Perkumpulan

dan Kode Etik tJbuntu Sndonesia.

selanjutnya para penghadap selaku Pendiri telah

sepakat menerangkan bahwa menyimpang dari lretentuan-

pasal 6 agat {1}, Pasa} 13 ayat t2} dan Basal 16

agat (4I Anggaran Dasar ini mengeRai tata cara

pengangkatan Snggota, Pengurqs dan PenEawas

t,

PerkunpuJ.an, menyatakan :

a. AI.IGGOTA PERKUMPITLA$I untuk pertama !<a1i adalah --

sebagai herikut ' -----j

1. . faran IiADI StrugDJO, tersebut;

2. lf"ran trEUKt geffIAN }LIAN, tersebuti

3. Euan IvfilHAM!'{RE EAI(DIR, tersebut; ------



rr
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tr

u.

1.

g.

o

- Ketua

- Sekretaris

- Bendahara

FENGA?TAS

sebagai

* l{etua

Anggota

.Snggota

Anggota

Euan RjHIIITE PUEUtr !{IBST4O, tersebut;
truan DEDY I{ARIYADI, tersebut;

trual} MIIIAM!,!aD IQBSI ,rAL.*fl1XSDfN, tersebut; ---
Euan FAKI{RUL RI.TA}, tersebut;

Euan HARRC SUFEHMI, tersebut;

Euan WISUDiAIflIO C&I{YO}{}SSIK0 SUNtrOSO, Saxjaaa-

ln

I re*rrik, tersebut; *--*--
I

10. *uan AIIDI DiLRllRpfAN, tersebut;

11. truan AlIklAD I{ARIS. tersebut;

12. Euan ?,trIWII{ HERIADI A}rIDI DiIAI.AL, tersebut;

13. truan I GEDE BjAGUS KOSIIA PRADHII(SA, tersebut; -
CE$€URUS FERKUMPUITAI,I untuk pertama kali adalah -
sehagai berikut : ------

Tuaa I{ADI SIII'EDJO,

Tuan Wr!fiN HERI.;ADI

tersebut;

AI{DI D.I?[IIE.

tersebut; ------

c.

Tuan T GEDE KOSHA PHADIITKSA,

tersebut; ------
PEFI(UMPULAN untuk pertama kali adaLah -

berikut ; ------
Tuaa I(ISITDAI;I1I'O C$HYOMUSTfKS

SUN1IOYO, Sarjana treknik,tersebut;
truan AI*dAD HARIS, tersebut;
Tuan ANDI DARS4AI{AN, tersebut;

Buan HARRY SUE'EHHI , tersebut;

[,. Pengangkatan aaggota Pengurus dan anggota pengawas-

Perkuxglulan tersebut telah diterima oleh masinq-

na,sing yang bersangkutan dan lrarus disahkan dalam --
Sapat fltrrifir "*nggota pertanra kali diadakan, setelah -*

didaftarkaa pada instansi yang be*,renang.



-Pengurus Perkumpulan dan Tuan TRf HA:IMoKo. baik
bersama-safiIa rnaupun sendiri-sendiri dengaa hak untuk --
mernindahkaa kekuasaan.ini kepada orang lain yang

dikuasakan untuk memolron penEesahan dan/atau ----
pendaftaran atas AngEaran Dasar ini kepada instansi
gang berrrenang dail untuh msrbuat perubahan d,an/atau ---
tambahan dalan bentuk yanq bagairnanapun jugadiperlukan-

untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk --------
rengajukan serta menandatangani semua pexroh*nan dan --
dokrxaen lainnya" untuk memilih tempat kedudukan Can --*
uatuk melaksanalqan tindakan lain yang mungkin

d;iperSukan 
"

-Selanjutnga para pihak menyatakan telah mengerti dan *

mnahami isi akta ini. yang sepenuhnya menjadi tanggung

jawab para p:"naf . Allabila terjadi t<etidahtreaaran

dikemudian hari baik karena *dentitas, tandatangan ----
tentang isi dan kesepakatan para pihaE dalanr akta ini,-
maka para pihak dengan ini membebaskan Notaris dan para

saksi dari segala tuntutan daa/atau gugatan berupa ----
apapun dan dari manapun juga

- DEMIKIAT'TI.A}I .AKTA XNI

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,
pada hari, jam, tanggal. bulan dan tahun yang

disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri :

1. Noua TIERRY CHRISEXEN lIt{.iA !(&[IrE. Sarjana Hukura,

lahir di Jakarta. pada tanggal duapuluh tolaret

=eribu ssnbilanratus tuj*hpuluh (A0-g-19?0) . lolarga-

Negasa Iadonesia. I(aryawati. bertempat tinggal di -
Jalan Fapanggo X Gang ldangga Nomor 5, Rllkun

letaagga C10, Rukun Warga $02" Kelurahan Papanggo,-

I{ecamatan gaBjung Priok, K*tamadya ,fakarta Utara;

-Nomor Induk Kependudukan : 31?2026CI03?00004, ya$g-



f-O***roarkan *rl.eh Lurah Kelurahan Fapanggo atas nafiia
I

I Camat Kecamatan tranjung Priek, pada taaggal
I

I delafanbelas .Bpril duaribu duabelas (18-4 -20L2'l ;

2. $gonya Dgffi ASltlrBI, lahir di Purrodadi, pada

tanggal delapan Maret seribu semhilaaratus

tujuhpuluh 1j.ma (3-3-X9?5), Warga Hegara Iadoaesia,

l(ar:!'awati, berterq>at tinggal di Perunralra[ tegok ---
Perxai Blok A I Nomr A 15, Rukur Tetangga 01,

Rulclrn ?farga 0?, Keluzahan Legok, Kecamatan Legok,

I{a.bupaten gangeratrg;

-Ncmor Induk Kependudukaa : 3603204803?5000?, yanq-

dikeluarkan oleh l(epala DinaE Kependudukan dan ----
Pencatatan S5.pi1, pada tanEgal tujuhbelas JuLi ----
duaribu duabelas (71-1-2AL2\ ;

-untuk sennentara waktu berada di Jakarta;

I seoagai saksi-saksi
I

| -Segera setelah akta iai dibacakan oleh saya, Notaris,-
I

I kenada para penghadap dau saksi-saksj.. laaka akta ini
I

| *itanOatangaai oleh para peaghadap, saksi-sakEi dan -*-
I

I saya, Notaris.
I

| -nir*ogsungkan dengan tanpa perubahan.
I

| -elrta aslinya telah ditandatangani sebagaimaRa -----*--
I

i raestinya.
I

I -oif*fuarkan sebagai saliaan yarg sama buayinyaL--\ 
Nore*ts Dr KorA ,TA*ARTA


