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tanggal 20 (dua putuh) Januari 1964 (seribu
serllbllan ratus enam puluh empat), Konsutt.rn,
ber.tempat tinggal di Jakart,a, .ralan Kar].ing
PoLa 1 Nomor l,

Rukun TeLa.rq,4a OA2/

Rukun llarga 003, Kelurahan Jati

padang,

Kecamatan Pzlsar Minggu, Kota A.iminislras:i

ilakarta Selatan/
Nomor

),

pemegang

Kartu Tanda

pendlrduk

, r,ialga Negara In.ton--sia,
uniuk sementa.a bera.ta {li Kab.rpaten Bogor,
Ncna NINf NURAINI HALtl.1, Sarjana ijukLrn, t.rhrr
31

I

4 07 200164 00 04

.tl .Iakarta, pada ranggal I (rujuh) Nc,r)elber
1965 (seribu sembrLan ratus enam puluh lima),
Advoka

l,

/ ber.tempat trngqat .lr Jak.rra,

Apartemen Casairlanca !-o,.rer I/1412,

ir.uk,-in

Tetangqa 013/llukun ria.ga 005 Keturahan Menieil.l
Dalam/ Kecamatarr Tebet, KoLa Adnintsar;s L

Jakarta Sefatan, pemegang KartLl Tan.la
Nomor

penduduk

/ Warga Negara Indonesia,
untuk sementara berada di Kabllpaten Bogor;Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku (etua Umum dan Sekretaris Umum dari
3174014711650010

Hlmpunan yang akan disebut berikut ini.-

para penghaciap bertindak sebagaimana tersebut di atas

terlebih dahulu menerangkan:

tanggal 4-4-1989 (empat April seribusenrbilan ratus delapan puLuh sembilan) dalam rap--,
ya4g dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) orang pesei::
-Bahwa pada

telah berdiri suatLl Himpunan Konsultan

Hukum pasal

modal.

-Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keplltusan

tertanggal 15 Aqustus

:1991

ARIKANTI NATAKUSUtqAH, SH,

Rapa_L

No. 204, dibuat di hadapa.

Notaris .11 Jakar:ta telan

disahkan Anggaran Dasar Himpunan dengan susu:1-:pengurus sebagai berikut: EMPI YOI.iAN KANTER sebaga:
Ketua, DJAENAL SIDIK SURAPUTRA sebagal Wakil Kel_ue,
TREDERICK BERNARD G.ORGE TUMBUAN
AHMAD

Sebagai SeKIetaTis,

ZEN UMAR PURBA sebagai t"iakil Sekretaris,

RAHMAT SOEMADIPRADJA sebaga

ct-::

j Bendahara.

Bahwa Anggaran Dasar l-limpunan telah

dirubah

pada

tanggaL 27 I 1997 {dua puluh tujuh Agustus seribu
sembll.an raius sembifan puluh rujLlh) dan tetah
disahkan dalan Rapat Anggota Tahunar. pada tanggal

29

11 1999 {dlta puluh sembrlan Nol'ember seribu sembi}ar

ratus

sembl

lan puluh sernbilan)

Bahwa Himplinan

ielah beberapa kali mengalami

pen!lgantian kepengurusan sesu.-r C.ngfn iiapat Alggota
Tahunan ientang penggantian pengiir.us Lhn be.j j_a acara
serah terina kepengurusan dibar.rah .anoan .,,aitu:
Penggantian pengurus tahun 11139 i99l da-am Raoat
Anggota Tahunan tanggal 7-4 199-,- itLrlrjh Apr:j I seribu
semlcilan ratus sembifan puluh .ull]i) .lair tser:ita Acara
Serah teiima kepengurusan tanggai 1 B i997 (satu

Agustus ser::ibu sefi3ilan ratus senbilan puluh tujuh)
dengan susunan kepengurusan sebagai berikui:

AIil,{AD

ZEN UMAR PURBA

sebagai Ketua Umum, FREDERIC(

GEORGE TUMBUAN

Sebagai Wakil Ketua/

SOEMARSONC

Idaki.L

SOEM.qR.TONC

sebagai Sekretai.is, ]IAIZAN TAHER sebagai

Sekretaris,

Berdahara,

BERNARD

RUDHY ABRAHAM LONTOH

ARIANINUGRAHA

EMMY YUHAS:lAIlIE RURU
YOZUA l,lAKES

Sebagai

seL,agai t{akil B.n.lahara,

sebagai Ketua Bi.lang t,.rnO dikan,

sebagai Ketua Bldaflg penelltitrn dar

Pengeniranq.rn, .lan ADNAN PANDLIpRAjA sebaoai KeLLla

Bd.qorg.J.

-

,-

-Penggantian kepengurusan per:iode 199? 2l..00 .lengan

periode 2!00 2003 dalam Rapar, Ang_qcta Tahunan D.r.ia
tangg.l l1 5 2000 {tiga puLuh saru !'4ei .iua ribu)
denqan susunan pengurus sebaoai berj kuL:
SOEMADJONO SOEI.IARSO

tu-I11lAllINATA

sebagai (el_ua Umum,

sebagai Ketua I, RtJittjy

sebagei Ke:ua ll,

HAFZAN

SLMIF.:IONO

d.rn

l.1JC

AERAHAI1 L!)l,itCH

TAtiEt sebaqai Sekr.taris

Urnum, HA3RY PONTO sebag,al
SETIAt-iAN l..lAZIR

HataSEIN

Wakil Sekrct.rr-:,

sebagai Berd,rlrria L\num, LtitrrJ I

.r,-bagai

Waki

llAlrluA l-r ZAIDUN

:a-i;ji\p.TC

I Ben.i.:hara/ D.iUll Et,rt

seb.lgai Kocrdlna[.]r

iriatKy

Jai,,i.r

f.t:rRiADI

: j:iLrr,

HARRY PONTO

dan

MOHAMMAD TNDRA WARGADALEM

Bidang Organisasi,
oENToENG SOEBAGJO

RiseL, IRA

EMMY YUHASARRIE RURU

pelayanan Hukum, TUTI

sIDIK

dan

OTTO CORNELIS

MANARIHOT PARUI,IAN PANGARIBUAN

NATAADMADJA

dan

IiALIGIS dan LUHUT-

sebagai Bidang-

DEI,{1 HADlNOTO

dan SURIAD,JAENAL

sebagai Ketua Dewan Kehormalan,

EREDERICK BERNARD GEORGE TUMBUAN

Dewan Kehormatan

EELIX

SRIMfGUNA sebagai

sebagai Bidang Dana, Profesor

SURAPUTRA

dan

sebagal Bidang Pendidikan

EDDYMURTHY ANDAMARA

Bidang Komunikasi,

sebagai

dan

Sebagai SeKTeta]:iS

AHMAD ZEN UMAR pURBA sebagal

^ ,9go.d D-von ^-l or-oldn.
-Penggantian kepengurusan periocle 2000-2003 dengan-

periode 2003 2006 dalam Rapat Anggota Tahunan padatanggat 28-5 2003 (dua puluh deLapan Mei dua ributiga) dengan susunan Pengurus sebagai berikut:SOEMARJONO SOEMARSO

I,,IlRIADINATA
LONTOH

sebagai KetLra Umum. SOESSEIN-

sebagal wakil Ketua I,

selragal Waki] Ketua II,

SOEBAGJO

FELIX

sebagai Wakil KeLLra III,

sebagai !,iaki1 Ketua IV, RICKy
Benclahara Umum, DE!,iI SOEHARTC

Bendahara, HARRY

PONTO

EDDYMURTHY ANDAMARA

OENTOENG---

HAFZAN

TAHER-

StrTTAlrAN NAZIR sebagai

SUMARSONO

sebagai Wakil

sebagai Wakrl Sekretaris Umum,-

sebagar l"iakil Sekretarjs

Umum, SRIMIGUNA clan AHUAD

l'1KRI

ASSEGAE

Organisasi dan Komunikasr, SRI

HADIPUTRANTO

ABRAHAM-

sebagai Sekretaris Umum, IRA-

DONALD MOODY PANGEMANAN

B1.:Lang

RUDHY

dan ISviAHYLlrl A:ii,iAx

Penelllian .lan Pengembanqan,

sebagai

INDRASTUTI

KARIM

-

sebagal Bidang

WAIiYUNI BAHAR,

l"JILLIAII-

EDUARD DANIEL

Pen.:lidikan

dan LINDA WIDYATI sciratlai gldang

HukLr-'n, DJONI ZULKARNAIIi

CHAERANI DOMPAS

dan MELLI

DARSA

IaiH4K, IRA

sebagai 3idang

Dana

Can Kegiatan Sosial, RAMBUN TJAJO, tjAI{l-1UR D. SYUKFIE

Ca]l JULIUS RIZALDI sebagar Bidang L,el;vanan Hukum,

serta DJULI

EDY MURYADI

Koordinatoi Jawa Tlmur,
TUMBUAN

dan

MUCHA'IMAD 2A,DUN

sebagai

EREDERICK BERNAIiL] GEORGE

sebagal Ketua Dewan Kehormat.rn, DJAEIiAL SIDIK

SURAPUTRA

sebagar Sekrel,arls Dewan liehormatan

dan

AHI{A, ZEN UMAR pURBA sebagai AnqgoLa Dewan
KehcrrlLatan.

Penggantian kepengurusan perioCe 2003 2005 denqan
perrode 2006 2009 pada Rapat Anggor,a Tahunan tanggaf
23-5 2AA6 (dua pLrluh trga Mei dua 1.ibu eram) dengan
susunan pengurL::s sebagai berlkut:
SOaBAGJO

EEtIa

oENToENG

sebagai Ketua Umum, JUI,IUS RIZALDI sebagai

-datl : KEtua I tsrdang Peiayanan
Unum, HARRY pONtO
al o.o

.\.^. 1.6'.e

Bio"9Og..

.

INDRASTUTI IIADIPUTRANTO sebagai lraki

Bidan.r PeneLrtian dan Pengembanga1l,

,5p-

I Ketua III

MUCIi-qMI\{AD ZAIDiJN

sebagai Wakrl Keiua IV Bidang pencj.irk.ln,

sebagai Sekretar.is Unum,

HELZN

ANITA

sebagai llakiL Sekretar:is Umun, NItrON
SIPAIjUTA1

,qOEilllliC

scb.igai Wakil Sekretar.is

:tr-.OI.1ARSONC

SRItttIGUNA

THEORUPUi.,J CNCKO
DERi{AI\iAN

Urrru:n, DEiJI

sebagai Be!r.lahara Itmum, SRI

TEWI

MURNMl'lDllNAfl sebagar Wakil B=ni:lar.ra, UINI NURAItiI
l1-1l,al./T

s.:Lacai Bid3ng Organisasr Int.r.n,rsi.onai,

SllDIOTOl"la itAF.Irl9ADIPRCJO

Int--,rr.r ::r i.ira 1,

[1i]1,1Y

sebaqa! Br.l.ng Crganj

YUHASARRIe pUR:l

j,j

eba ga

r

t_JDl

s.,13r

Bica ilq

sebagai Bidang-

Or:ganisasi Domestik,

TOMMY SUGIH

Organlsasi Domestrk7

DONALD MOODY PANGEMANAN sebagai

Bidang Orqianisiasi Domes1]ik, INDRA SAEITRI sebagai

Bidang Penefiirian, INDAH NURWITRI RESPATI sebagaiBidang Penefitian, ANDRE RAHARDIAN sebagai Bidang-

PeneLitian,

AHMAD

FIKRI

ASSEGAE

sebagai Bidang-

Pengembangan, lSI'iAHYUDI ASI'JAR KARIM sebagai

Bidang-

Pengembangan, LINDA !{IDYATI sebagai Bidang Pendidika::

Dasar,

EDI{ARD NICHOLAS LONTOH

Pendidlkan Dasar,

MET-LI DARSA

sebagai Bidangsebagai Brdang

-Pendidikan Laniutan, RIEKE SAVITRI sebagal BidangPendidikan Lanjutan, TEDDY SOEMANTRY sebagai BidangPelayanan Hukun,

SOEMARJONO SOEMARSO

sebagai Ketua-

Dewan Kehormalan, HOESSEIN WIRIADINATA

Sekretaris

(ehormatan,

Dewan

sebagai anggota

sebagai

RUDHY ABRAHAM

LONTOH-

Der\,an Kehorm: t a

Penggantian kepengurusan periode 2006-2009 dengankepengurlrsan periode 2009..2012 pada Rapat AnggoiaTahunan tanggal 21-A-2OA9 (duapuluh tuluh Agustus-

dua ribu sembllan) dengan susunan pengurus sebagaiber:ikut: FELIX OENTOENG SOEBAGJO sebagal Ketua Umum,
JULIUS RIZALDI sebagai waklL KeLua r bidang pelayanai
Hukum, ISWAHJUDf

ASWAR

fiARIM sebagai l"Jakrl Ketua

Bi.lang Organisasl fnternasion.rl,

Idakil Ketua III

II

HARRY POr'lTO sebagai

Bidang or:ganisasl Domestik, INDIIA-

SAEITRI sebagai liakrf Keiua iV tsrdang Penelil-1an,
EI-iDYI.IURTHY ANDAMARA

IR-tr

sebagai W.ikrl l(eLua V Bii:lang

Peagembangan, MELLI DARSA sebagai

I/iakiI Kel-ua VI

BjCang Penclidikan, SRIMIGUNA sebagai Sekreiaris

Umum.

NIXON

DERMAWAI,I

SIPAHUTAR

TAMIZA SALEH sebagai

t{akil SekreLarls,

DEWI SOEHARTO

sebagai Bendahara Umum, S!,1 alElII MURNI_

SUMARSONO

TAMBUNAN

sebagai Uakit Sekretaiis,

sebagai t{akif Bendahara, NIjJI \-URAIANI

HALIM

sebagai Anggota Bidang Organisasi irr--er.rasional,
IiELENA ANITA THEORUPUN. ONGKO

Organisasr Internasional,

sebagai Anggota Biciang

SUDIOTOT{O It}-RTOiIADIpROJC

sebagai Anggoia Bldanq Organisasi tnternasional,
TOMMY SI:IGIH

sebagai Anggota Bidang Orqanisasl

Domestik, DJULI

EDY MURYADI

Organisasi Domestik,

sebagai Anggor-a Bidang

AGUSTINUS DAWARJA sebagaj.

Anggo.a Bi.lang Organlsasi Domesirk, AA
SALIST

OANI

IJAYA sebagai Anggota Bidanlt Organisasi

Domestlk,

AHMAD

EIKRI

ASSEGAE sebaga:i

PeneLii:ian,

ANDRE RAHARDIAN

Penelitlan,

ABDUI HARIS

Bidang Pen=Litiair,

sebagai Anggota Bidang

MUHAMMAD RUI,j

ENDANG SETYOWATI

Bidang Pengem]Tangan, JENNIFER

sebagal Anggoaa

sebagai Anggota

BERENDINA TUMBUAN

sebagai Anggola Bidang Pengembangan,
LONTOH

Anqgota Bj.iang

iDWARD TJICHOLAS

sebagai Ketua Bi.lang pendjdikan Dasar,

l{UliAMl.lAD TAUFI

K

Pendidan Llasar/

KURI.lIADI HARDJA seba ga

I Anggota Bl.tang

PRAI1ASTO t!-AHJU p^l,4ui,lCKAS

sebagal

Anggota Br.lang PendiClkan Dasar., RLaKE SAVITRI
sebagar I.iikjl Ketua Bidang pendlcLlkan Lanlutan,
IIELEIIA ALlNAli sebagal Ar]ggota

Larrtutan.

Biiang pen.li.llknn

A.lI WIJ/\YA sebagal ]lnqqct,a
kan Lanr-utan, LE[]Di SCEI4ANTRy sebaqai

a,:aEGORIUS PETRUS

tsidaxq :,en.11di

Anggor-- Br.lang Pelayan.rn Hukum, IRil,AN IIADItlrINATA
sel-rag.:j 1\rrqqoola Bidang Pelayanan :lLrkun,

cUNAI{Atr

I.IIDYAATMADJA

sebagai Anggota Bidang Pelayanan Hukur",

SOEMARJONO SOEMARSO

sebagai Ketua Dewan Kehormatan,

HOESEIN WIRIADINATA

sebagai Sekretaris Dewan-

Kehormatan, FREDERICK

BERNARD GEORGE TUMBUAN

Anggota Dewan KehormataJl,

sebagai Anggota

RUDHY ABRAHAM

Dei^ran Kehormai-an,

I

sebagal

LONTOH-

NYOMAN

SUiiANDHA-

sebagai Anggota Dewan Kehormaia

dan yang terakhir penggantran kepengurusan dariperrode 2009 2012 kepada pengurus periode 2012 2015pada Rapat Anggoira Tahunan tanggal 17-10-2012 ltuji-.belas Oklober dua ribu dua belas), yang salinannya
/a1 pada

a. -ta
Bahida

o q< .

..

sesuai dengan Berita Acara Rapat Anggota-

Tahunan Perkumpufan "HIMpUNAN KONSULTAN HUKUM PASLi

tertanggal 11 lsebelas) Juni 2013 (.]ua ribu
tiga belas), yang dibua. dibafiah Langan. aslinya yar-;

MOrAL

bermeterai cukup .lilekatkan pa.ia minuta akta ini,bertan{:]ak sebagaimana teirsebut diatas bermaksud-hendak mengkukuhkan Perubahan Anggaran Dasar Himpuna
ro(.

r .k .

"Jo d -.
Dengan anggaran dasa r (untuk se
-.ol

Llasar "

Laniutnya "Anggara:-

) sebagai berikut:
;;;
ETENTUAN U],]UI'I

Dalam anggaran dasar ini vang dimaksual alengan:

1. Kc[su]tan llukum adalah Ad,"'ok.rt y.lng telah
Mergikuti dan lulus pendldikrir .lasar pasar.
yanql diseLenggarakan

moclal

oleh Himpunar. {onsuLlan

adalah profesi yang drlalankan oleh para
Sarjana Hukum Warga Negara fndonesia, lLllusan

Hukum

dari universitas negeri atau vang clipersamakan,
yang dapat menjalankan profesillya di muka
Pengadi.Ian.Advokat profesi sebagaimana dia-LuL .]alam LhdangUndang NomorlS Tahun 2003 Teniang A.lvokat.

Anggota adafah setiap Konsultan Hukum, l,ang

telah memenuhi persyaratan vang

claj

entukan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

teLah terdaftar sebagai anggota

Hampunan.

Anggota Kehormatan adaLah setiap anggota yang

dlangkat sebagai anggota kehormatan Himpunan a.as
dasar penllaian dan penqhargaan karena 'Lelah
banyak berjasa dalam memajukan penger*)angan itmlr
yang bermanfaat bagi pengembangan dan Dembanglrnan

naslonal yang berkaitan denqan pasar
dan alau terhadap Himpunan ini
hukum

BqB

Modal

1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA I,iAKTi]

Pasal

2

I,IAMA

Himpunan

lni bernama

I,IODAL (se laa t uinya

H

rLiPtJNAti

KONS ULTAN HI]KUI\,] PASAR

cukup .lisebut .ienEan "iiimpunan"
Pa-d1

)

-l

-D D A\
liimpunan bertempai kedLrdukan .1an ber:kantor p,,rsat .ii
Ib!kota Negar.a Republ rk fn.toitesia .lan beralam.l .lj
Menara fnperiun ttE 1tr, J.rlan H. R. Rasuna Salc

.

Kavling 1. Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,Kota Administrasl Jakarta Sefatan dan dapat membuka-

kantor cabang atau per!.rakifan di tempat-tempat fain-'--Pasa I 4
,-JANGKA
WAKTU
didi r i kan untuk iangka waktu yang tidakditentukan lamanya.
Himpunan

BAB

III

asal

5

ASAS

Himpunan berasas kan PonLd)--a
Undang-Unclang

puluh lima)

Dasara

odn beL Id'oosxoa..

1945 (seribu serlcilan ratus

empat

.

BAR TV
TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal

6

UJUAN

Bahwa Himpunan ini

bidang Idiil

mempunyal

maksud dan tuj uan da

Sosial

KEGTATAN
------_
untuk mencapa i tujuan tersebut dalam pasal 5 diatas,

HimpLrnan akan menjalankan

berbagai kegiatan sebagai-

Menghimpun dan nempersatukan semua Konsultan

Hu kum

yang menjalankan salah satu bagian kegiatan
usahanya selaku Profesl Penunjang Pasar Mo.lal ke
da

lam Himpunan sebagai Anggota;

Membina dan nembimbing

setiap anggota supaya
1L)

menjLlnjung tinggi martabat kehci.firai:n Hiinponan

sesuai dengan Kode Eiik Himpunan. unilrk menjadi-,(onsuftan Hukum yang bermartabai .larn berwibawa;
l. Meningkatkan mutu ilmu pengetahuar dnn keahlian
pr.ofesional Anggota;
4. Melakukan usaha usaha dan keolataf-keciaLan lain
yang perfu dan bermanfaat bagi Hinpunan pada
umumnya dan

Anggota dalam menjalankan profesinya

pada khususnya, termasuk tetapi trdak ter:batas
pada penyelenggaraan pendidikan C.in penyuluhan

untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian
tentang Pasar Mo.lal i
kegiatan

5. l,,leLakukan

cLalam

arti selLras-luasnya dalam

memajukan Pasar Modal dan Jasa K.uan!an.
I]AB \'

.

EANGGOTAAN

Pasal

y'n':,,

-,\,
NIS

B

keanggotaan Himpunan terdi rr da.i:
Anggota

i

Anggota Kehorma ta n

-1
ORCAN

.II,1P

9
JNAN

-;limF,unan ini rnempunye i o I
.

F.apat

Umum

''

Anggoia;

b

t "-n I h

rm

Pas.l
PEIlSYAR-41'All

I

0
KE Ai,i

caia

T

irA

li

oo'

:

Anggota-,
Yang dapat diterima menjadi Anggota adaLah setia!

Advokat yang telah memenuhi syarat untuk
mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan
kepada Pengurus dan telah mendapal rekomenclasi-

darl 3 (tiga) orang Anggota;
Anggota

Keh

ormatan

Yang ciapat diangkat menjadi Anggota fiehormatan-

adalah setiap orang yang diangkat oleh Rapat
Anggota atas usuf Pengurus sebagal AnggotaKehormatan atas dasar penilaian dan penghar.gaa:

karena lelah banyak berjasa dafam memajukan
pengembangan

lfmu yang bermanfaat bagi

pengembangan

dan pemlcangunan hukum naslonaL

yanq

berkaltan ilengan Pasar ModaL, .lasa Keuangan Canatau terhadap Himpunan ini
P:sal

I1

AK DAN KET,iAJIBAN

Setiap Anggota mempunr/ai hak

dan kewa j lban yang

2. Setiap Anggota clan Anqgota KehormaLan r,ajib
tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar, Ang!-afan
Rumah

Tangga, Kode Etik Hlmpunan dan Stan.lar-

Pro e-

-

Fasal

12

AK MEM]LIH DAN HAK DIPIL-il]

Seriap

Anggol-a mempunya

diprl ih untuk
arrggoLa

r hak

memi l

lh t]an

men.lJaluki I abatan Penguruj

Dernan Keho r:matan

12

lll mpunan;

2. Anggol,a Kehormatan tidak menpunvai hak memillh .lan
dapilih untuk menduduki jabatan apa pun dafamkepengurusan dan/atau Dewan (ehoainatan.

_

Pasal I

'1

I]AK BICARA DAN HAK

SUAPA

l. sel,iap Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara;
2. Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara,
I

| -

jo-

,"i

--npLn ta'

_

,-

.,.a,d.

Pasal l4
B RA?L N P T

?ao ooo ..'

d- ._1 Hinp . .

A\CCOTAAN

o ro^.

,

a. Anggota yang bersangkul,an mengundur.kan cliri;
b. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia;
c. Anggota yang bersangkutan berhenLi berdasarkan
k-or....

Dopot A,lggo .;

d. Surat Tanda Terdaftar Prolesi Pendnjang pasar
l,,lo.1al Konsultan Hukum .lari Anggota yang
bersanqkllLan yanq dikeluarkan oleh O-oritas lrasa
/6ue

Oo

OrO .ar.o-,

BAR Vi
l{EPriNGLrRUSAN

-

!didl

l5

SUSUNAN PENGURUS

:lirpun:n .iiurus oleh pengurus Vang sekulrang-kurangnya
or ::.
Umum,

.t ljarn,

Wakil Sekrelaris

lo.
UfturrL.

lle:r.lahara, !]akj1

Sentlahara .lan satu atau lebrh Ketua Br.1ang.

,

I t6

JIUGAS, KEi,iAJ]BIfN L]AIJ !1].WENANG ::I]GIJTRUS

tl

Pengulus

me mpunyai

kewaj

iban melaksanakan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan dengan
seutuhnya;
Pe

ng urus

Rapa t

berkewajiban secara teratur

mengadakan

Anggota sekurang-kurangnya sekali daLam-

seta hun yang diaciakan seLambat lambatnya

bulan-

Mei-;

Dalam melaksanakan tugasnya Himpunan

diwakili

o1erl

Penglrrus i

Pengurus berahak dan berwenang meh'akili Himpunan C:
dalam maupun di luar Penga.iilan tentang segafa-

hal dan dalam segala kejaciian,/persoalan, sertaberhak dan berwenang melakukal segala tindakan
baik yang nenqenai kepengurusan maLlpun yang-mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa-

untuk melakukan tin.Lakan tlndakan;
.. v n,p-ro F do .1orapo .", b. . 9 b- .

o

bergera {

yang terdaftar atau barang-barang ti.lak bergera::
miL1k Hlmpunan;
h- Mengagunkan

aset milik Ilimpunan seLelah

mendapa:

perselujuan terlebih dallulLt dari lcbih dari
separuh Anggota Pengurlrs termasuk (etua
Ben.lahara vanq tidak dapat drwakrli;

c. Melepaskan hak menunrut atau

menga{:lakan

per.lanaian di dalam msupun .li lia.
selel.ih
P

men.iapat persetujuan Lerlebih
n gl

Pengurus .lr rrakilr ol eh Ketua Urnlrn
Umum apabi

?enga.li1..-

La (etua

Umum

t1

a1

.lahulj

.rir ',,,'aki1 KetLr;

berhalangsl/ bersama-sar,.

dengan Sekretaris

Umum

apabila Sekretaris

Umum

atal, wa(il Sekretarts

Umura

berhalangan. (husus unLuk

bidang keuangan, Pengur.us clir-akiti. oleh Ketua
atau l^lakil Ketua Umum apabiia Ketua Umum

Umum

berhalangan, be.sama sama dengan Bendahara aiau
triakil Bendahara apabrla Bendahara berhalangan,.
6. pengurus

atas dasar keputusan Rapat Anggota,
dengan menpe rt imba nq kan irsul .lan atau per.tinbanqan
alarl

Dewan Kehormatan, mempunyai. r,/ewenanq

untuk

tlndakan tindakan disiptjn terhadap
AnogoLa dan/atau Anggota (ehormatan yang met.nggar
dan/atau tidak mengindahkan Anggaran Dasar,
mengenakan

Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan lain yaig

b-

.,

o. j. ti'.r ..r.

1. Pengurus berwenang memberi kuasa kepada secrang

Anggota atau leblh uniuk mei/akjli tlimpunan.
3.

:enaurus berweilalrg unLuk mengambjl keputusan
menerina atau menolak permohonan keanggotaan.
Pasal

I?

T-qNGGUNG JAWAB PENGURUS

1. PenELrrus bertanggurig ja,,rab penuh meiaksanakan

lugasnya unluk kepentrngan Himpunan dafan mencapai
o],. .d

ro

r

2. Pengurus lrajib nempertanggung-lar./abkan seqaLa ha1
yang ieLah drke.j.lkan .]a]an kepengurus.rnrlya kepada
:c luruh Anggor,a .i.rlanL RaDai }_ngqoLa.
pasa.t

1B

i'iASA JABATATI

L. Pemilihan dan penqangkatan Ketua

Urnrm

cia.iakrn

setiap

3

(tiga) Lahun sekafi oleh dan clalam Rapat-

Anggota;
2.

diangkat oleh Rapat Anggola untuk masajabatan selama 3 (tiga) tahun terhiLunq sel a kKetua

Umum

tangqal Rapat Anggota yang memilih

dan

Rapat-Anggota untuk memilih Ketua Umum 3 (tiga) tahunmengangkatnya sampai dengan diadakannya

ro 9 d\or
3.

do o o;

plasa Jabatan Anggota Pengurus aclalah sama .]enganmasa jabatan Ketua Umum yang mengangkatnya;-

4-

Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah-

berakhir, berhak untuk menjabat sebagal AnggotaPengurus Llntuk masa jabatan berrkutnya, sedangkanKetua

Umum

dan Wakil Ketua

Umum

hanya berhak untuk

jabatan sebagai Ketua Umlrn atau Wakil
Ketua Umum selama 2 (dua) kaLi masa jabaian secara
memangku

l-

;

-

Apabila terjadi sualu Lowongan d:llam keanggol-aan
P,-ngurus, yang menurut Ketua

umum

perlu segera-

{:liisi dan tldak dapat ditangguhkan sampai

Rapat-

Anqqola yang akan datanq, maka KeLua Unum
berhakdan .erwenanq untuk memilih dan
m,-ngangkat 1(satu) Angqota at,3u lebih guna-

mengrsi lo\rongan itu. Masa jabatan Anggota-

perg.irus yang akan cliangkat untuk mengisi lovrongan
rnr hanyalah uniuk sisa jangka waktu d:r1 maEa
IabaL:in Anggota pengurus yang .]rqanlikannya.
Ilaram hal labatan Keiua

Umum Can

l/iakil Kctua

nenlaalr lowong secara bersamaan, maka

Umum-

P,-ngur.us

yang ada halus segera mengadakan Rapai Anggota-

yang khusus diadakan untuk nemilth dan mengangkat
Ketua

Umum

dan Wakil Ketua llmum yang baru guna

mengisi fowongan itu, pemilihan akan clllakukan
dari dan cli antara Anggota Pengurus yang seclang
menjaba]-. Rapat Anggota yang cij.maksud daiam ayat-

ini harus diadakan selambatnya 30 (tiga puLuh)
hari terhitung sejak terjadinya lowongan tersebub.
asal

19

ERSYARATAN C.ALOT] KETUA I]MI]TI

Calor Ketua

Umum

harus memenuhi syarat syarat sebagai

berikut:
a. Telah nenjadi Anggota sedikitnya 4
o

b.

(]6llLLL',-_

(empaL)

I

Ber.lomisili alau berkantor tetap di
l-.1 ou...

Lempat

h-t I no.j

?idak pernah ierkena sanksl dan/atau
tindakan disiplin dari Himpunan selama jangka
waktu 2 (dua) tahun sebeLum pencalonannya;
d. Tldak pe.nah menjaianL pidana dengan putusan

pid.rna l(arena kejahaian yang teLah

mempunya!

kekuatan hukum yang Letap-

Pasal

20

PEM]LIHAN KETUA

Uniuk clapat mencalon kan diri
sebaqai Ketua

.l

Umum,

bersangkutan harus

UMUI,I

atau.iapat dlc.rtonkan
i

.l

m

sediki tnya i0 (sepul '

,,

g

Pengurus;

t't

-

g

'l

-o

/:'

"

Seorang Anggot a tidak boleh mencafonkan lebih dar:

1(satu)

calon Ketua

Nama-nama cafo n

Umum;

Ketua

Umum

harus dialaftarkan-

padadan diumumkan clafam Rapat Anggoia sebelumacana pemi I iha n Ketua

Umum

dimulai;-

-.--

Rapat Anggota memifih dan mengangkat Ketua Umum-

dari antara

ca lon-cafon

Ketua Umum.

Ca

lon yang-

mendapat suara terbanyak fangsung menj adi
Umum

Ketua-

terpilih;

Ketua

Umum

terpilah,

berwenang dan berkewajiban-

untuk membentuk dan menyusun serta mengangkatAnggota Pengurus paling lan!.al dalam l./aktu 30
{tiqa puluh) hari kalender Lerhitung sejak RapatAnggota yang memilih Ketua Umum dltutup;
Pengurus lama yang dalam slatus.lemisioner harlls-

su.lah melaksanakan serah terima jabai:arn kepada
Pengurlrs Baru, sel ambat-lambatnya dalam waktu

14

(empat belas) hari kalender sejak P--ngutus barLlPengurus baru mufai bertugas sege!:a sefelah serah-

ter ima jabatan clari lergurus lama kepada lengurus
l). rD selesai diraksanakan
3AB VTT

Pasal
r)E!,AN

t. Un.uk

meme

21

KELiORI\'TA'IAN

iihara lntegrj.tas, h.i.kat,

K--irlbar.raan

.lan mart.lbat Anggota dan Anggota Keh.rr,alan/
Pengurus akan membuai- alan menetapkan sen.liri
L(,d-- Etrk Himpunan, yang

l8

r.ia

j lb drpaiuili oleh

setiap Angqota maupun Angqota

Kehormatan

Himpunan;

2. Dewan Kehormatan bertugas dan berkewaj iban untuk
menegakkan Kode

Etik Himpunan.
Pasal

22

SUSUNAN DEWAN KEHORMATAI']

Dewan Kehormatan

tercliri

dari sekurang kurangnya

(tiga) orang Angllota, yang satu cliantaranya

3

menj abat

sebagai Ketua dan seorang menjabat sebagai

Sekretaris

clan seor.ang menjabat sebagai Anggota,

.lengan ketentuan tumlah anggota Dewan (ehormatan

termasuk Ketua dan Ilekretaris harus seIalu qan'1i1.

P:s.r 2l
ASA JABATAN

DEWAN KEHORMATAN

1. Ketua dan anggota Dewan Kehormatan diangkat untuk
masa jabatan selama 3 (ttga) Lahun terhitung selak

tanggal Rapat Anggota yang memilih

dan

mengangkatnya sampai dengan diaclakannya F.apai

Anggota untuk memlLih KeLua dan anggota
Kehormatan 3 (tiqa)

2. Apabila terja.li

Der./an

tahun yang akan datang;

suaLu Lowongan dafam keanggotaan

Delran KehormaLen, yanq mearurul, Pengurus

perlu

segera diisi

rlan tidak dapat diLangguhkan sampai
Rapat Anggota pemilihan anggoia Dewan KehormataD
yang akan datang, maka Pengurus berhak

.1an

berwenang untuk menganqka]- satu Anggota atau lebih

guna mengrsl lowongan 1L! ,Jan pengisian aiu akan

disahkan .laiarn Rapat ArqgoLa yang berikuinya.

labatan anggota

De,,ran K.rhorm.rtan Vang diar_rqkaL

Masa

untuk menqisi fowongan ini hanyafah untuk sisajangka waktu dari masa jabatan anggota DewanKehormatan yang cligant ikannya.

Pasal

24

PFRSYARATAN CAI,ON KF,TI]A DANCAT ON

ANGGOTA-

DET^]AN KEHORMATAN

Calon Ketua dan AnggoLa

Dehlan Kehormatan

harus-

memenuhi syarat syarat sebagai ber.ikut
a

- o I
sFbagai Anggol

- Tel ah terdaftar

pr ^o

.-

sedikitnya 5 {Ii Tdl Ldhu.l be I L ,l u' .l ;
b. Tida k pernah ter kena sanks i dan/atau Lindakandisiplin
profesi

dari Hi mPU.ldn mdLpun ol qdn:

o .i

l ainnya;

-

p:d.n" dengan putusan-

Tio.x p--1";1 n- -.l.ni

piclana karena kej ahatan yang tefah mempunyaikekuatan hukum yang teiap;
d. DikenaL mempunyai

integritas moral yang llnggi

daLam menj alankan profesinya.

2. Ketua dan angqota

Dewan Kehormatan

Diangkat dan diprlih

oleh RapaL

AnggoLa daL i _,_

calon calon yang diajukan oleh Pengurus atau olehsedikitnya 15 ll1ma belas) orang Anggota

.

AB

Vrrr*---

KODE ETIK

P-:--

2

Ko.le Etik Himpunan diatur dalam Kode Etik yan.l

clisusun oleh Pengurus dan akan mempunyai kekuatan
hukum setelah .lisahkan oleh Rapat Anggota.

Ketentuan inl

juga berlaku bagi setiap perubahan
,)

\)

(ode Etik;
Kode Etik Himpunan wajrb dipatuhi oleh setiap--

Anggota dan setiap Anggota Kehormatan IlimpLlnan.

_

BAB IX
STANDAR PRO,'F]S I.

-,,.--.

--

Dalam rangka menjaga .-lan memastikan kualitas dan

kualitas dan profesionalisme Angqota Himpunan,
Himpunan menetapkan Standar

Profesi Hlmpunan.

Standar Profesi Himpunan berisi
hal. hal yang wajib dilaati

ketentuan mengenai

oleh Konsultan

Hukum

dalam melakukan ker.iaj ibannya selaku profesl"
P6

r.',.'lr

D.

t4od.

-d

.

Siandar Profesi Himpunan dir.umuskan dan disusun

oleh badan yang khusus dibenruk untuk lujuan
iersebut oleh Pengurus Himpunan serta disahkan
oleh Ketua Himpunan.
4- Badan khusus sebagaimana .iirnaksud dalam ayat (3)

memiflki lugas
a.

;

Merumuskan dan nenyusun 5r:aodar

Ia

,

segala perubahannya;

Himpunan teamasuk
Me

Profesi

kukan inlerpreLasi atau penafslran

Stan.lar Profesi Himpunan apabila ter.clapat

ketidakjelasan dari kertenluan yang tercantum
dalam SLandar Proiesi Lersebut; dan
c. Memberlkan masukan keEECf Derar Kehorflaaan
Hlmpunan

apabila .liperluran

Yang dapat drpilih

unLuk menladi anggota badan

tersebut adalah anggota

HinpLLIan yang

2).

memlliki

integrilas

tinggi,

yang

pernah ter libat dalam

be

pe

rpen gafaman dan tidak-

rbuata n tercela d1 bidanq-

Pasar ModaL dan Jasa Keuangan.

,

RAPAT RAPAT

Pasal
--
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IFNTS-.]ENTS

Rapat terdiii

.la r

i:

1. Rapat Pengurus; -,
2. Rapat Anggcta, yang terdiri
a.

RAPAT

darii-

Rapat Anggoia Tahunan;

b. Rapat

Anqgota Luar Biasa
PasaL 28
RAPA P \(,1 RI S

1. Rapat pengurus harus cliacLakan

paling sedikit-

1 (satu) kali dalam 2 (dua) bLrlan, atau lebih dar:
itu apabifa dipandang perlu oleh Ketua Umum atau
atas usuf .lari sekurang-kurangnya I (riqa) Anggota
Pengurus lainnya, dan diadakan di tempat keduduka.
Himpunan,

2. Apablla semua anggota Pengurus hadir at:u

diwakil-1, rnaka undangan tak diperlukan d.ln

Rapat

Pengurus dapat nenganbil kepdtusan y.lnq sah serta

dapat diadakan .li mana saja asalkan di dalam
D-ir.b' \ | dor s .;
.. .ro\. n-9.

l. Rapat Pengunus a.lal.rh sah apablla .lrhadirl oleh
sekurarlg kurangn\.a lebih dari I/2 \3aL. pel

.lar.i selurLh jLrmlah AnggoLa Pengurus .ian
adalah sah apabi la disctuiui
22

oleh

.:lua)

kepuLusa:r

sekur..rng

kurangnya 2/3 (dva per liga) luinL:h ]\nggota
Pengurus yang hadir atau diwakili;
4. Anggota Pengurus yang berhalangan

hadi.r hanya

dapat diwakili ofeh Anggola Pengurus lairnya-----.
dengan kuasa, akan tetapi

seoraang Anqgota

Pengurus hanya clapat mewakili sebanyak banyaknya

2

(dua) orang Anggota Pengurus lainrya;
5. Undangan untuk mengadakan Rapal PenqurLls
disampaikan secara Lerlulis mefalui surait biasa,

surai elektronik atau faksimile

yang

.litan.la-langani oleh Ketua

atau Wakil Ketua

Umum

Unum

dan Sekretaris

Umum

atau Anggota Pengur.us yanq mengusulkan

Umum

aLau {,iakil Sekretar.is

cliadakan Rapat Pengurus apabila KeLua Umun telah
menerima usulan untLrk diadakan Rapat pengurus

14

(empat belas) hari kaLender sebelumnya akan teLapi

Rapat Pengurus yang Ciusulkan tldak iuga
diadakan,
6. Undangan Rapat Pengurus

harus memual, Lentang

acara. waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat
Pengurus dan harus su.lah disa.(oa]kan dan diterlma
oLeh para Anggota Penllurus I ltig.r)

Pasa

APA'!

Iinpat Anggota terdlrr

I

ha]:i kalen.ler

29

ANGGOTA

daj.i Rapat A!rogota

TahLrnan

sebagaimana climaksLr.l .lalr]1 pasai 28 Anggaran Dasar

rni isefanjutnya .liseb'.rl "Rapat l,:rggote Tahunan")
.ian R;lfiaL Anggo'La lainrya yang .lia.lakan rnelurut
2)

kebutuhan (selanjutnya drsebut "Rapat Anggota Lua.

Biasa");
?.

Ke cua

1i disebul,kan secara khusus, maka Rapat

Anggota dalam Anggaran Dasar

ini berarti Rapat

Anggota Tahunan dan Rapat Anggota

asal

Inra

r

Bi

asa.

---

30,.-

RAPAT ANGGOTA

TAHI]NAN--,

1. Rapat Anggota Tahunan disefenggarakan setiaptahun, paling farLbat dafam bulan Mei.

DaLam Rapa:

-.-- Anggota Tahunan dibicarakan:
a. Laporan pertanggung I a\.raban .lari
pengurus mengenai hal_haL yang telah-

dikerjakan selama jangka waktu masajabaLannya, Pengesahan Laporan Tahunan

dan

hal lain yang penting berkenaan denganjalannya Himpunan.
Laporan mengenar keuangan Himpunan.
Pembeni:ukan

PaniLia Verrfikasi

Keu

angan

opoo .ooggoppe

d. Usul-usuf dari Dewan Kehoimatan,apablLa
Masalah pemilihan lieiua
(-ha.

an,.p"b

Umum

clan Delran

-.r..

Melakukan evaluasi tentang kegi a Lan
Himpunan .1alam tahun ,vanlj Lampau/ sebagar
io ,

pF

:nol

ga, , do

']6'\

perkembangan Hrmpunan Llnl-uk tahun lang akaI]

datang;

g. Pertanq.runglawaban darrr Pcngurlrs dal1 De,,ran
24

Kehormatan mengenai hal-ha1 yang telah

dikerj akan selama masa labatannya;
h. Penunlukan

auditor;

alan

i. Hal hal fain yang Ciangqap peILu
Tidak mengllrangi

ke

dengan.

Lentuan dalam Anggaran

Dasar ini.
2.

Jika Penqurus ticlak menyelenggarakan

Rapat

Anggota Tahunan daLam langka waktu yang telah
.liLentukan, maka Anggota yang mewakill seku:rang
kurangnya lebih dari 1/2 (satu per. dua) jumtah

Anggoia Hlmpunan ber:hak memanggll sendiri Rapat
Anggota Tahunan;
3. Anggota Himpunan yang berhalangan

hadir

hanya

dapaL di,,.rakili oleh anggoira Himpunan lainnya

aleigan sura]' kuasa, dengan keLentuan

bahwa

se.rranq anggota Himpunan hanya .lapat me6akili
sebaayak-banyaknya 1 (satu) orang anggota
Hlmpunan lainnya.

Jika

semua anggota Himpunan

hadir atau CirrakrLi

.lengan surat kuasa, maka panggj.l.an terlebrh dahulu
sebagalmana dimaksud .]aLanL ayat {3) tidak

.iisVaraLkan .lan Rapat

UmLin

Tahunan Anggota

te.sebut dapat mengambil kepirtusan yang sah .ian
menglkal.

R.rfiat

adaL.h sah apabila
oleh lebih datl i/2 (satu per .jLrr)

tj]rlum Tahunan AnggoLa

.ri.a.lirr

lrlml.rh anggota Himpunan atiLr rJakilnya ylrng sah,
.iim.rn.r .lidalamnya terdapat mi n im.rl lebrh Cari I /2
isatu per: .lua) anggota pen.llrr atau ,,akrlnl./a yang
2\

Apabila kuorum sesllai dengan ayat (5) di atastidak tercapai maka Rapat

Umum

Tahunan Anggota-

dapat diundurkan seLama 30 {trqapuluh) hari..kalender.
7. Pangglfan untuk Rapat

Umum

Tahlrnan Anggota-

tersebut harus difakukan secara teatufis dari atal:
atas nana Hlmpunan, dalam waktu 14 (empat belas)hari kalender sebe.Ium diselenggarakannya rapattersebut, dikirrm cbngan pos ter.catat, media-elektrontk lainnya atau disampaikan secaralangsung dengan memperoleh tanda terima, apabila
kuorum masih iridak tercapai, maka rapat ditunda.Popdr' I mL,i r"' .rn" ' qngqoLd '-b"9"

ayat

15)

" d-I "\
dan (5) dapat mengambil keputusan

d

kepuiusan secara sah berdasarkan lilusyar.rarah untuk

9. Dalam

hal keputusan berdasarkan mlisyawarah untuk-

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diamblldengan pemllngutan suara berdasarkan suara setuju-

lebrh dari 1/2 (satu per .lua) j,rmjah suara yangIL

."rk"n d"L.

apd -.

Setiap anggota llimpunan daLarn rapat berhakmengeluarkan 1 (satu) suara diLanbah 1 (satu)-

10

suara untuk setlap anggola
11

.

Hampun;ln yang

.p..
\. l.l.
Scgala sesuatu yang .libicarakrn dan cliputuskan-

clalarn rdpat harus dibua'Lkan ris.rlah rapat yang

\"rajib drlanda!angani oleh Ketua Ilap.rl dan oleh

-

I

12
I

oj To-nor 'ooo- )rig

.

Penanala t

a

_ojn.

nganan teisebut itidak disyaratkan

apabila risalah rapat dibuat Nor,arrs.
..

-.-

Pas;l ll , -.-

-.--.

IAPAT

ANGGOTA LUAR BIASA

Pengurus menye L engga ra kan Rapat Anggota Luar
B .rsr.

Rapat Umum Luar Biasa Anggota dapat

diselenggarakan atas usulan Iebih dari 1/2 lsatu
per dua) jumlah anggota.
Angqo]'a-anggota Himpunan yang mengusul kan

diselenggarakannya Rapat

Umum

sebagairnana dimaksucl ayat

(2)

I-uar Biasa
wai

rb

-Anggoaa

mensa_iukan

permohonan secara ter:tu11s kepada Ketua Pengurus

disertai kete!:angan singkat ientang hal-hal

yang

:kan.lil-,i.arakin-

-

Dalam Rapat Anggota

Luar Biasa akandibicarakan

hal haI khusus yang bersangkutan dengan maksud
diselenggarakannya Rapat Anggota Luar Biasa

5.

Jrka Pengurus tldak meayeLenggarakan Rapat
Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dralas
.lalam wakLu 30 (tiga puluh) ha.i kalender setelah

diterimanya surat perrftintaan tersebul,, maka para
Anggola yang menandatangani per:nintaan itlr berhak
memangqaL

sendirl .lan menyelenggarakan Rapal

Anggota Luar Biasa ter.seoLrl.
Pa:r.r

f EMPAT DAN

I :2

PEMAI,iG'J] J,A,N- EAPAT AITGGOTA

2t

Rapat Angqota clladakan di tempal kedudukan
Himpunan,

Kecuafi d itenLukan lain dalam Anggaran
Undangan

panggiLan Rapat anggota harus

di sampalk an secara irertulis
e

f

e

sarini,

Da

atau mefalui surat

ktr.oni k kepada seLuruh Anggoca dan Anggota

Kehormata n

atau diiklankan melalui I (satu) surat

kabar har ian yang mempunyai peredaran nasional
s

edi ki tny a 14 (empat belas)har.i kalender

s

ebe f umny a. Dalam

hal sangat penting, yang harlrs

disetujui dahulu oleh Ketua
Umum, dan

Umum,

Sekretaris-

Bendahara, maka langka waktu Lersebut

dapat dip ersingkat menladi 7 (irujuh) hari
Dafam undangan pemanggilan Rapat AnggoEa

tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam,
tempat, dan acara Rapat Anggota yang dimaksud.
Apabila dranggap perlu oleh Pengurus,

undangan

Rapat AnggoLa Tahunan dapal- disertai

clengan

bahan bahan yang akan dlbrcarakan dalam Rapat

Anggota Tahunan tersebut.
Pasal Ji
P]MPINAN DAN BER]TA 1\CARA RAPAT

ANGGOTA

--

1. Jika dalam Anggaran Dasar ini r,i.1ak .iitentukan
fain, maka Rapai Anggota diprmprn oleh Ketua
atau Viakil Keiua
Wakil Ketua

Urnum.

Umum

Dalan hal Kelua

\

atau

berhalangan/ cleh salah saLu

Angggota Pengurds -\,ang dipilih.r1eh
D q,
^ ,gqo d

Umuin

Umum

dan diantara

2.

Apablla tidak ada a nooo

o D6rg.

maka Rapat Anggota d-p.Lnp'r

o

J' rd1gnodi,.

le'

i<eL

d

D-rror.

Kehormatan atau, ap olrr io /61 o Dehoj (e.ormordr-

berhafangan, oleh s "_"h
Keho rma t: n -

."-u

o19go.r

D ^o

Dalam hal tidak ada Anggota PengurLls atau
Kehor.matan yang

hadir/ maka Rapat Anggota

diplmprn oLeh safah seorang Anggota yang dipiLih
oleh Anggota yang hacllr atau kllasanya dengan
.,

o

-lbonyok

b..d.

Ketua Rapat Anggota berhak dan berwenang untuk ---membuat dan nenetapkan Tata Teri,ib Rapat Anggota
yang bersangkutan yang

i\ia

j

ib diLaati oleh

Anggota dan dalam hal Sekretaris

Sekretaris

Umum

atau Wakif

tidak hadiir, Keaua Rapat berhak
nenunluk saLeh satu r:ii antara Anggota pengurus--.
Umum

lainnya atau salah satu Anggoia yang hadrr untuk
menyusun Berita Acara Rapai Anqgota tersebut.

Beriia Acara RapaL Anggota dlsusun oleh
Sekretaris

Umdm

haf Sekretarls

atau }laktl Sekreiaris

Urnum

tidak hadlr

Umum

dalam

claD ditanda

tangani oleh Ketua Rapai- AnggoLa .1an Sekretaras
Unum

aiau Wakrl Sekretaris

Sekreta.ls

Umum

UmLtn

.lalan hal

Lidak hadir aaau Anggota Pengurus

n atau Anggota yang hadir -\,an.l datunjuk oleh
(ctua RapatuntLrk menyusun Berita Aaaral Rapat
I

al

tcrseblli

apablla Sekre.Laris

SeireLaris

Urnum

UmLrm

.]an ldakil

tidak harlir. BeriL: Acara

LersebLll, menladr bukta yanq sah LtnLuk semua

29

Angqota dan prhak ketiga mengenai keputusan dan

segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Anggota

tersebut.
a. /a' ua P p"t

apabila

A qoo.-

menganggap

bo''d^

ooi bo,w-' o.lq p lo,

perfu, unlruk meminla kehadiran-

NoLaris untuk membuat Berita Acara Rapat Anggota
yang dimaksud. Berita acara yang dibuat oleh

-

Notaris Lidak perfu ditandatangani oleh Ketua
Rapat dan Berita Acara tersebut menjadi bukti
yang sah untuk semua anggota dan pihak ketiga
mengenai keputusan dan segala sesuatu yang

terja.li

clalam Rapat Anggota Lersebut

Pasal 34-I<UORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini,
Rapat Anggota adafah sah dan berhak mengambil
keputusan jika Anggota yang mewakili lebrh dan L/2

lsatu per dua) jumlah Anggota hadir dan/atau
rl "-l Ir.
Apabila kuorum dimaksud dalam ayat {1) di atas
tidak terpenuhi, maka 1 (satu) lam kemudian
terhiLLrng sejak jam panggilan Rapat Anggota, Rapat
Anggota .lapat diadakan dengan sah oleh mereka yang

haclrr dan/atau diwakrli asalkan jumlah mereka
hadir dan/aLau.lilrakifi

ya:]g

mencapai febjh darr 1/3

{satu perLiga) dari se}urLrh jLrmlah Anggota.
Dalarr lral kuorum dimaksucl clalam ayat (2) ticak
luga Lercapai, maka dalam ]/raktu sefdmbatnya L4
(empa: belas) hari kalender setelah Rapai Ailqqota

peatama

dimaksud dapat diadakan Rapat Anggota

kedua de ngan acara yang sama dengan Rapat Angqota
pertama.

tersebut adafah sah jlka
jumlah Anggota yang hadir atau diwakili mencapaileblh dari 1/4 (satu perempat) jumlah Anggota dan

4, Rapat Anggota kedua

untuk Rapat Anggota keduatersebut telah disampaikan secara tertuLis melafui
pos tercatat atau surat elektronik kepada semua
Anggota atau diikfankan rnefalui 1 (satu) surat
kabarharian yang mempunyai peredaran nasionaldalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebefumnya.
undangan pemanggilan

Setiap Anggota yang berhalangan haclir berhak
menunjuk dan mengangkai: Anggota lainnya sebagai

r,rakiLnya dengan cara memberikan kuasa secara-

tertulls,

dengan ketentuan bahwa anggota Pengurus

tidak dapat menjadi wakil dan seorang Anggota hanya
dapat mewakifi sebanyak-banyaknya 5 (lima)orang
Anggota.
Dafam Rapat Anggota,

setiap Anggota termasuk

Angqota Pengurus dan anqgota Dewan Kehormatan
berhak untuk rnengeluarkan suara, Letapi Anggota
Kehormatan hanya berhak untuk berbicara dan tidak

'^rput J- h. s .
".
Dalam rapat Anggola, Anggota yang sedang dalam
keadaan clikenakan sanksi pemberhentlan senentara

dari keanggotaan tidak mempunyai hak suara
t iclak

clan

berhak untuk berbicara

Pemungutan suara mengenai

31

drr:r seseorang clllakukan

surat tertutup yang tidak ditandatangani,
sedangkan mengenaa ha1 yang lain dilakukan secara
Lisan kecuali Ketua Rapat AnggoLa menentukan lain

dengan

ab

tanpa ada keberatan dar

dual Anggota yang

had ir

l'2

ol

d'r

dan/atau diwakall

da

lam

Rapal Anggota tersebut.

1,. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
tidak ada clan tidak dihitung dalam menentu ka n
jumlah suara dafam Rapat Anggota.
|

,0.

Semua keputusan

diambil berdasarkan musyawarah .lan-

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah dan mufakat

tidak tercapai,

maka

keputusan dianitril

dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (3aru per
dua) jumlahsuara yang dikeluarkan secara sah .ialam
Rapat Anggota, kecualr jrka dalam Anggaran Dasa.

ditentukan lain.

Jika jumLah suara yang setutLr

dan

lidak setuju sama banyaknya, maka diadakan
pemungutan suara ufang dan lika dalam penlingutan

suara ufang tersebut ternyala hal yang

sama

lerjada, maka jika mengenaa orang, putusarlnya
harus diundi clan _lika meagenai hal-hal lain,

m.rka

usul yang bersangkutan harus .lianggap .1:itolak
.

ABX

:s:l

35

ASET

Aset liimpunan ter.li.r:i dari

keLrangan Himpunin dan

Lain lain harta kekayaan baik yang berupa L,.ri:la :i.lak
berqerak maupun benda ber.qerak yang drperoLeh deLgan
1)

sah.
1.

As-

-

mp,rnd., o_po. o.5

dot

.

a. uang panqkal;

b. uang iuran;
c. uang

sunbanga n;

e. penerimaan lainnya yang sah dan tidak
meng

2.

i kat.

Besarnya uang pangkal ilan uang iuran dltetapkan

lol-h

P-r

oJ ,r-.
Pa5al l6
TAHIJN BI]KI]

1. Tahun Buku Himpunan dimulal pada Langgal 1(satu)
Januari dan berakhir pada ianggal 31 ltiga puluh
satu)

Desember.

2. Selambat fanrainya : (tiqa) blrlan

sesudah

berakhirnya Tahun Bukll, Pengurus dajib
faporan tahunan, berikul laporar

membuat

pemasukan,

pengeluaran beserta neraca unLuk disampaikan
kepada Rapat Anggota TahLrnan guna penqesahannya.

,

lAB XT]

1.

Pasal ll

a\(CARAN R MA.r
^\
-qnggaran Rumah Tanggd disusun d.n

Isi Anggaran

Rumah fangg:l

dltetapkan oleh

tida;( troreh

b--rtentangan dergan isl Angiiar:an Dasar.
BAB XTTT
Pasa

1

JE

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

,,

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar hanya sah

apabrla ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat
Anggota yang khusus diaclakan untuk itu dan.--

dihadiri oleh Anggota yang me\,,/akili sekurang
kurangnya 2/3 (dua per .Liga) jumfah Anggota dan
keplltusan itu disetujui

oleh sekurang-kurangnya
2/3 ldua per trga) jumlah suara yang drkeluarkan
secara sah dalam Rapat Anggota yang bersangkutan...-

2. Jika

daLam Rapat Angilota dinaksucL Kuorum yanq

ditentukan tidak ter:capai, maka satu jam kenudian
terhrtung sejak jam panqgilan Rapat Anggota. F.apat
Anggota dapa1, diadakan .lengan sah oleh mereka yang

hadir dan/atau diwakiLi asalkan lumlah mereka yaEg
hadir dan/atau djwaktli mencapal rebih dari
1/2 (satu per .:lua) junlah Anggota dan keputusan
mengubah Anggaran Dasar

dlsetului

oleh sekuran.l

kurangnya 2/3 {dua per tiga) lumlah suara yang

dlkeluarkan secara sah dafam Rapat Anggcta

yang

bersangkutan.
Dalam haL kuor.um .linaksuC dalam ayai: (2) Li.iak

juga tercapal, naka .ialam waktu selambat
lanicatnya 14 (empat belas) hari kalender seteLah
Rapat Anggota pertama climaksud, dapat .liaCakan
Rapa't Ailggota kedua dengan acara yang sana aleng.rn

P.F,'. D' '

.

Rapal- Anqgoia kedLr:r

lers=but a{ralah sall asalkan

jumlah nereka van..l na.lir dan/a_.au d1i,ak1li
!11encapar lebrh

dar.l l/l
J1

lsaLu per. Lig.rj

jumfah Anggota dan undangan pemanggilan untukRapat Anggota kedua tersebut tefah disampaikan-

secara tertufis melalui pos tercatat kepada
Anggota dan diiklankan

semua

melalui 1 (satu) surat

kabar harian yang mempunyai peredaran nasionaldalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
sebelr.rrmya, dan kepulusan mengubah Anggaran Dasar

disetujuioLeh s e kurang- kurangnya 2/3 (dua per
tiga) jumlah suara yang dikelllarkan secara sah
dalam Rapat Anggota yanq bersangkutan.

haf keputlrsan secara musyalrarah untukmufakat l-idak tercapai, maka keputusan diambif

Dalam

ciengan pemungutan suara berdasarkan perse

tuj

uan

suara terbanyak dari jun Iah anggota Himpunan yang-

hadir atau diwakif

dalaIn

6. Perubahan Anggaran Dasar Himpunan

Vang

meliputi
a.

namd dan Lempdr kFdudur,d, F mp,' aa;

b. maksud dan tuiuan Himpunan;
c. kegiatan untuk mencapai tujuan

Himpunan;

d. keanggotaan;
e. hak dan kewajiban anqgota;
f.

dan

pembubaran dan penggunaan kekayaan
('r OJS

sisa

,'

harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Psd _ \4Er .s,. D-p.rb- '1, ' do -s,. -

Hak

Perubahan Anggaran Dasar Himpunan mengenai-...

hal lain dari yang

ini yaitu

dimaksuc:L dalam

:

:l

-5

ayat (6) pasal

a.

b.

onola adk.U p-r I - -n; perolehan dan penggunaan kekayaan;

.

tata cara pengangkatan, penberhentian,

p-r99. -,: p nq d.

.;

hak dan kewajrban pengurus; dan
penetapan tempat dan tata cara
oanvolonogo.od.l

,ol o.

-

;

-cukup diber.ltahukan kepada Menteri qukum dan
Aso ' M-'
b .. :"oo. -_i".

Hak

Perubahan Anggaran DasaL Himpunan tidak boleh

drlakukan

saat Himpunan dinyatakan parlit,
kecuali atas persetujuan kurator.
Fiar:la

tsAB X]V

Pas:

I

3g

PEMBI]RARAN

Keputusan unllrk pembubaran H inpunan hanya dapat

diafirbil .ialam suatu keputusan

Rapat Umum Anggota.

b on'.ro -,\.
a. janqka ,,raktu yang relah ditetapkan

datam

Anqgaran Dasar Himpunan berakhir;
b.

maksucl dan Lujuan Himpunan tefah

tercapai;
c. puLusan dan peoeiapan Pengadilan
telah meinperoleh kekuai an

t,

hukum

Vang

tetap.

Keputusan unLuk membubar:kan HlmpLlnan hanya sah

apabrla drieLapkan ber.jasarkan

kep,-tLusan Rapat

Anggota ),ang ktrusus .iia.lakan untdk itu dan
drhadrri oieh Angqota y-rnq mewakili sekurang
kurangnya l/4

(ri!1.1 per empat) jumlah Anggota dan

keputusan itu disetujui oleh sekurang- kurangnya

3/4 (tiga per empat) jumlah suara yang
dikeluaikan s ecara sah dalam Rapat Anggota yangbersangkutan.

l,

Jika dalam Rapat Anggota dinaksud kuorum yang
ditentukan tidak tercapai, maka 1 (satu) jan
kemudian lerhitung selak jam panggilan Rapat
Anggota, Rapat Anggota dapat diadakan dengan sah-

asalkan jumlah mereka yang hadir dan atau-

diwakili mencapai lebih dari 2/3 ld|ua per tiga)jumlah Anggota, dan keputusan membubarkanHimpunan disetujui oLeh sekurang-kur.angnya 3/4
(tiga per empaL) jumlah suara yang dikeluarkansecara sah dalam rapalr Angqota yang bersanqkutan.
Dalam ha1 kuorum dimaksud cialam

ayat (3) tidak

juga tercapai, maka dalam waktu sefamlcatnya

14

(empat belas) hari kalender setefah Rapat Anggota

pertama dimaksud, dapat diadakan Rapat Anggotakedua dengan acara yang sama dengan Rapatpeltama.
Rapat Anggota kedua tersebllt adalah sah jika-

jumlah mereka yang hadir dan atau diwaklli--,mencapai lebih dari 1/2 (satu per clua) jumlah,-

Anggota. Asal saja undangan pemanggilan untuk
Rapat Anggota kedua tersebut telah disampaikan-

melalui pos tercatat kepada

semua

Anggota dan daiklankan melalui sedikitnya 2

(dl1a)

secara tertulis

surat kabar harian yang mempunyai peredaran
nasional dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
3t

sebelumnya, dan keputusan membubarkan Himpunan

disetujui oleh sekurang kurangnya 3/4

(t

iga per-

empat) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapai Anggota yang bersangkutan

_

,u

"o"

Pasal

40

ETENTUAN PENUTUP

Semua

hal yang tidak alau beLum cukup draiur dalam-

anggaran Dasar ini atau dalam anggaran Rumah tangga--.maupun dalam

Rapat

Umum

peraturan lain, akan diputuskan oleh

Anggota Himpunan

Selanj utnya para penghadap menerangkan bahwa:

I.

Untuk susunan Pengurus danDewan
HimpLlnan

Ke ho-m.tan

adalah sebagaa berikut:

PENGURUS:

-KetLra

Umum

: ruan

INDRA SAEITRI

tetsebut;
Wakil Ketua
KompeLensi

Umum

Bi.lanq Pendidikan dan

:T uan ABDUL HARIS MUHAMMAD RUM,

lahir di Klaten, pa.ia tanggal
0 r966 Frpo O { oo-.
-r b
'u

.n

1b .
6

.. | - lo

' ngqor o

rogo\,

.Ialan Tampak Srring

vI

Blok

trlNomor 2 Graha Depok, Fukun
"

99

00r

D

.k . .

I
. ,.

\.t

o
D-i

,

p n6qd

- a A1),
'

I

-o,
or

L

Tanda Penduduk

Nomor

Warga Negara

321 6A 4A 41A6 6A0A1 ,

Indonesia;

I ,.0t, n..,^

Umum

Bidang pengembangan profesi

:

Tuar CP ,COP tus Dl- ous a -1
.o o, pad"
wI rpva .
"hi: d
LalilqgaT 72 12-1962 (dua beLds

seribu sembilan raLus
enam puluh dua) , Wlraswasta,
Desember

bat r -' od

f:r qqd I d

o'qo6.or9,

s-,o,ron

-n,aro
9/z s-t. oL o, Du^.-

)

B

Tetangga 001/Rukun warga 015,
rel U.-nor po. ooL o ,c .1q, _Kecamatan Pondok Aren,

Kabupaten Tanggerang,

l-*uot, o..ru ,..,*

pemeg d.rg

Kartu Tanda Pencluduk
NoroL 160{ t zt_6-AAA , ttNegara fndones ta;
B do 9 Edrt Jat u j<um
Tu-, tOvM/ s.Gt i,

gd

. j"n.

Hukum, lahir cii Karawang, pa.ia

.nqqol ' t-8 loo8 -b-..
Agustus ser.lbu senlci lan ratus_
^ om o.l.r,.
P-'qo'..d,
di

,"la

oott6
a, rat.,

Nomor

23,

P l,

d.

39

j,

06'dpt,
oe

! tgqor
-

I

Rukun T,-tangga 010/

rga

00o,

fo-a'1ggtsa-l, Ke.orrd I an Pdl
yo r

o-j, ta. d

Adm, - i

s-t os

I

JakarLa Barat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk

Nomor

3113011108680006, Warga Negara

fndonesia;

l-ruot,

Ketua

Umum

Bidanq Hubungan Antar ]-embaga:

iyd sPlY.Cut\n, S.rionoPLr? r, Ydq isLe l' .k,rn, L" i "
oi B-iLa r, pada I "nqo"- ' '-5
9J2 (sFb-tas Me: saribuNl, o

-L

s^rnbr

ldr

r

dl u'

-i " p

uh

, Pengacara, l'0arga Negara
Indonesia, bertenpat tinggaf
di Jakarta, Jalan Malaka lvl2
No o' q 0, P,k n ' 'l
dua)

"ngg.

005/Rukun warga 0 08, KeLurahan

Malaka Sari, Kecamatan Duren-

il , ^o'" Pd,n'nr5t .s'
Jakarta Timur, pemegang KartuS-k

Tanda Pencluduk Nomor3175075105620004, blar.ga Negara
Indones

-SekraeLariS

Ijmum

l,o'd

ia;

\ \

Nr D^'Ni

ln.-I4

lt.r".l.,t;
I^la k

i l Sekretaris

Tu.n ACUS N S

DNI,.]APJP,

Lahir di LatJrr, Pada tanggal
0B 08 qoo d'ldpd , qg r-'u<
4A

seribu senrbi--n raLJs

endm

un .emDi-Lon, $li."sw"s.d, bertempat tlnggal di
pu.l

-anqgalong Se al a.1,

S.t-_. J^l i.a \/q,

A- a-

Rukur

Tetangga 004/Rukun Warga 006,
Kelurahan Pondok Jagung Trmur,
Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tanggerang Selatan, pemegang

!(o! u 'lanoo D-_dudul' \o.no'
3674020808690011, Warga
fndones
B

endahar a

Nega

ra

ia;

Nyonya TAMIZA SALEH, lahir

Bandung, pada tanggal 19looo (. 6n1l); lon o-.ldr .ror
seribr

di1

o

seno 1d' rarus 6'aa

puLuh enam) , Swasta, ber.tempat-

I a99a d

, dkarL d, lomol-1,

ra o, ggd
".kam -o, P \ |
017/Rukun Wa.ga 0 02, Kelurahan
I

Cipinang Cempedak,

Kecamat an

10 " AdT'r:.I
Timur, pemegang

..

Jo-in6ga'd,

Jakarta

Ka

rtLr

Tanda Penduduk

\o. o. 0o. .r0r.-o0156.00
Wd 9" Neg. a

-Waki I Bendahara:

r,- r tDhADD \t
S", j...

J.'.,1.,
4t

ndo, a .io;

ho-AS -ON"O

i 'L, , on., o,
Pdoo 'ol oo" 06 0o

,

6. om Sap-6nbe

la1t

.o ..

s-nb'r-.

Lriuh pu , h

emodr 1, D-'toocdrd,

i .gg.-

o

.or tb.

b-r

-Tp.

'1o

o\dr'd,

ror

dono Nomor .J, D k-n

Tetangga
(.lu.r-

002

. ,

rocono on
Adn r_

Cor dd

,goio,

f,15I

-o.9,

j

.](or

r"

pemegang

/Rukun Warga 001,
/o

o

o D,.o.,

Kartu Tanda

Pe

nduduk

\oror 0o.q006.06007r.0
Wd
I

l-r-

-o.

\-9.

u. Bio.ng D-'o'oi\.r

d

D. -,
'N p\

\o.

I

do ,-

.L

,. __

,;

:

st 't,o,\Ja"

Sarl ana Hukum,

,

Iahlr ili

", p.d. "rqg.r
c-or 96 , tL j p .. Ur I .rno
.-.io.
^-nl)'.iL
^prlI
dkd

rta-

I

p

dryo!./on

bor -rI1o_ l.'lqqd:

s\^o .,

r.\.r,.,
14

,. .,

J..

d

v-s o ^ r,

j

-A, Rukun Tetangga 0rl/Rukun

,^orqa 00 , '6 ' dho,

Barat
'o!o

e6'.r6-

/ Kecam.rtdn Pasar IJinggu,
O

Selaian,

o<drLa

pemegang

Kar.u

Tanda

Pendu.lLrk Nomor
317404 6504 57000l

Indonesi a;

42

Idarqa Neqara

|

-o"auu ,to",,n Kompetensi
Nyo-l}.

:

JENN]TgR

tssR FNDI NA

I .I./BUrN. ldni,r di J. (., I .,
pada tanggaf 31-&197 5 (tigao ll ll sd' , ag"ustu .6r'bu
semb-.on rdtus Bj h pu-.n
_ jm.,,
"-. oa-dcaq bF!tompo.
r

oi

99."

dda-4a, Jo

Gandaria Tengahr

nmI

/

or

6, Rukun-

TeLangga 003/RulEret Warga 001,
K-

- 'omat

ono

Por.,

Kecamatan Kebaliaen Baru, Kota

Administrasi

JaI@rta Selatan,

pemegang

Kartu Taeda

Nomor 317

4

07 71OE?500

Penduduk

02,

Warga

Neqara lndones ia;ANGGOTA BIDANG:

-P--n.lidi kan .lan Kompetensi:
TJdn -A,vpuo\o BoDl. .at Fo,. -..

lahlr di Jakarta" pada tanggal
t0 0r ,oo8 'i9a pu
Aorj.
.6.

b

o,rl dld-

.,arroL.dr
-pd, .,

ra

s F.o._

Rar,d"-.

Swo- o, b^'la'pdt

i:nqq.,

o

Jakarta, Green Palace Kaf abata
i, ,ni.0 CF, a.an
f.l ioo a Pdy. \omol , P ve,
Tetangga 0 01/ Rukun l,iarga 004,
Kelurahan
43

Ra!./a

j

ati,

Kecamatan

oran, Kota Administras i
.laka rta Selatan, pemegangKarat u Tanda Pencluduk

r 3171023004680003, wargaNega ra Indonesia;
Nomo

-PengenlJangan Prof esi

:

. .dn BO\O
d'

DAPU

pDJr, _ohi

I

loq\dkd- o, oooo lor99a'

t068 L dru t4-. sa.;b.
0t-0
.an1D:ld'l dtL| e o pl_Un
d-

,

-pd.

/ol

dwon

Swds.o,

bertempat tinggal dl

Ja

karta,

JaLan Cilandak Permai Raya /C
lr, P.kr r -e.ongqa 00o/p ku
Warga 002, KeLurahan Ci landak

B- d , K--d-dl "n .i ldnddk,
fo r qd.i-is "s' .rd,<dtto
S-t. o., pFmFqonq Ka- u
Tanda Penduduk Nomor
3114060105 680008, Warga.Negara

fndones

ia;

QB^ D^DN4oWA\, -rt:r

T

o' Dorlaru. oLh, pddo -d1qqd
0

0

|

9'9
.elb''o

. u,1 .ronuor _.d us uj.

oh-bi-t,vdl-w-n
, oo. I o.po, _ingg..

dr

"l"n ^-bd1-n rr
Nomor 6, Rukun Tetangqa 002/

.

ou\

-n W.Lgd 005, f-lu-d|.n.
Rawa Barat, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota

Administrasi Jakarta Selatan,
Pemegang

Kartu Tanda Penclucluk

Nomor 3174090701190006, Warga

Negara Indones ia;

-Bantuan

Hukum

Tuor rp! Zt I v^p, _.1 i - o
'dka .o, oooa onggd I o. 0
to" I

-

i

.d1t

o- -. Pebruot '
jut
-- o r .-mb'tdn -a r.
oul ,' s.- .., fo' sL.i i"r
beLtempat tlnggal di Jakartaf-')dqdv-

a P6c io61.F

B_ok

^

\omor 10, P-lun -6 o ggo
013/Rukun Warga
.dqdr -t

a,

5, Kelurahan

f -( ond.d-)

J"q"ka s", to'e
rd\..

00

loT n-, rd-

d s-'o

,n, pan69o
-a.. , arcj. p-.d o-(

,g

Nomor f174051602711001, Warga

Negara Inclones ia;
_HLlbungan Antar Lombooo
ADNAN,

|.

: \ro.y

Iahir

di

u- E\A

Jakarta,

oo ,l 08 r I . tobS

pada

{)6- opor

Januari ser:lbu senbilan ratus
enam puluh delapan) , Karyawan
b6
,.,

-\.

45

..

oro.

ia99. I o:

Jop r i

8,

Rukun Tetangga 005/Rukun Warga

011, Kelurahan Cilandak Bar.at, Kecdnaldn Ci I anddk, Kofd

Administasi Jakarta Sefatan,
pemegang

Kartu Tanda Penduduk-

Nonor 3173074801680003, Warga

o lndonesia i
\) o ,yd aNA SOFA, Sarjana

Negar

rrl ., , YdgisLer Hukum, rdr :, _
dj P C'1am, pada ldngga.
l6 07._o75 (enam belas Ju
.-ribu sa,rJr lrn.dLus iujL.
pullrh fima) 7 Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, -J- - t f-t. go \oror {0 A,
Rukun Tetangga 009/Rukun !,iarga

00 , t'--1--onon Bj'tra I o,
K- o_a an D-r.ng dh" ,, 10l"

Administrasi Jakaria Sefatan,
pemegang

Kartu Tanda Penduiluk--

Nomor 3174055507750005, Warga

Negara In.lonesla;

:

Tuan DJULI EDY, Sariana Hukum,

'.';r

Mogrsl6r tLrk -,

'LL-nooquno, p-dd
A5 0'7 1962 (lima

s-Tb'--n
drar,
-i1J9.r

45

o

t

d,

-t 1gd'

Jufi seribu

-r dr p.rqn

o-, g .o o, ()6r anpo
d

.-ba1a,

Babatan Pratao.a

Tetangga
<-_

-raha.)

hiy.rq,

0

3gV 25,

Rukun-

03

/Rlxlilas Idarga 008,

Ba

bofr:&h f-comoLal.

Kofa

pemegang Kartu

q*.6boyd,
TE

[da Penduduk

Nomor 35f 82005-O:,'r({8m001, Warga

Nega'a '-do esia.Ii:-DEWAN KEHORMATAN:

--on

SOF\4ADJO\O SLI4}DSO\O,

Sd'-"'.

nLkum, E&iL or

J-k"- d o"d" &!q.I r- 04o49 6b6 as AErriI s-r ib
se-l])i "n ratus es?a I o'
senb . r\, "-ngd(tr",
bertempal tingqal di

,

karta,
Jol.- DrrFn .i9d Homo. t ,
Ja

Rukun Tetangga ftO]/Rukun Warga
-

005, rcr -o o,
fa..n

DurF

r -

90,

.on Pon^oraD, fot .
Administrasi,fakarta Selatan,
o

pemeqang

Kartu Tanda

Penducluk

Nomor 3174081104{90002, Warqd,--

N^gdr. Indonasia;--Wakil i{elua

'r,l.r
S.r

PUDU" aBRAHAIi, r Otl! O i,

jand l,,Lm, lahiL d'

Makassar. pada tanggal 24-10-

1943 (dua puluh e$pat Oktober
se iblr '-r'LD' 'o ra' s 6' po

puluh tiga),
41

berlempat tinggal

d J.ka t", J"1.. 1u-ut
qdi!,inald \o.no. /8, quK.n
Tetangga 001/Rukun Warga 005,
condangdia,

Ke.I uraha n

Kecamatan Menteng,

-kar a
^ola Adm n,slr-Pu .-, p- -qonq /or -L '1.'da
Penduduk

Nomor

3711462414 430001, Warga Negara

fndonesia;
Se

kr.e

tari

s

: Trran

ARTF.F TAR UNA SUROW]DJO.TO

lahir di

Jogya karta, pada

tanggal 09

04 195

3

(sembi 1an

Ap'il s-ribu sa-1b: d ,"
I 'rd pul uh ig.I , b-! i 6npo'
tinggal di Jakarta, Apartemen
P. i rp6'u-

oh,er

UniL 2092 2093 Rukun Telangga
00

C

6/Rukun Warga 002, KeLurahan,
-i,

v-.

. d

-el

-b.d

,

Kor.r A.lmin' r,-si

-k-rr.
Sefatan, pemeg ang Kartu Tan.la
Penduduk Nomor

lt

74100q0451000

l, Warqa Nega ra

InConesia.
-Angqota

Tuan I

NYOMAN SUI'iANDHA,

Sarlana

Hukum, lah1r dr Singaraja, pada

tanggal l2 01 19f7 (dua belas
.I: nrr: r i

48

seribD s.omtrilan ralris

tiga puluh tujuh) , Pensiunan,bertempat tingga.L di Jakartd,
taman Kebon Jer.uk C.1/47, Rukun

Tetangga 004/Rukun Warga

00

9,

Kelurahan Srenqseng, KecamatanKembangan, Kot a Adminis tras

i

,lakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk

\omor ll? '08 0rJ7000 , w.rga
Negara Indones ia;

le.qqotu

: Tuan Doktor JULIUS
B.. helor

^^jar.F,

ku' , Mdq'sror

RIZALDt,

Sor ono
vd_oJo_16n,

lahir di 28-aB-194A (dua puluhdefapan Agustus seribu sembi lan
'-

s emoof o

h oe-dp"t

,

Pengacara, bertempat tinggal di
D6-ePdn .noor

Jdk.lrla,

21l2

3,

'I

IB-

Rukun Tetangga 009/Rukun

,{".oa 0'8,

/olutahrr

/6 opo

Gading Timur. Kecamatan

Ke

lapa-

Cdd ,9. /o d ^o' rn ts' . ds'
Jakarta Utara/ pemegang Kartu
o dd

Per

d-ork

Nomo

3172062808480003, Warga Negara

| -o,,nno.u

Tuan LUHUT MANARIHOT
pqNCpDTBU.\, -"

PARUL

lAN

"r d I k r. ,
lahir di Balige, pada tanggal-

24 A5 1956 (dua pufuh empat Mei

sa-ib se.1bil"n r.Lus -impufuh

, Pengacara,
bertempat tinggal di Jakalta,
enam)

Jalan Padalarang Nomor 7, Rukun
-- o ,q9. 00 ''P ,krr Wa qa 00 ,
r^lL .l . . [461 6.lq, KF.daoLar
Man or g, 10 d Adm-in i s' l as

l

,fakarta Pusat, pemeqang Kartu
Tan.la

Pen.irr.l1r

k Nomor

3171042405560002, Warga Negara

Indonesia;
ANGGOTA

Nyonya EMMY YUHASSARIE, Sarj ana

Hukum, lahir

d1 Mojokerto,

pada

tanggal 25-11 1950 {dua puLuh
I ima November serlbu sembila!ro. rS ' 'ad p._ U' r, Dose r,
berr,empat tingqal di Jakarta,
.

oap e vo ,a, a r \orno, BB /

-

,

Rukun Tetangga 006/Rukur warga
0 t,

/-

d or

Ddlr6.dr,

Pa aa I dh, -ora
Cd ,

pemegang

ava'ta

Kartu Tanda

BaLd' t.
Penduduk

Nomo1 3111076511500001, liarga

Negara Indones ia;
Anggota

: Tuan H:1ji

ISWAJUDI AS!{AR KARIM,

1952 (dua puluh sembilan Juni
j-r'b I serb o' roLLs endn
p,- I d.o, Pe'gocoro,
bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Panglima Polim XIV
114, Rukun Tetangga
,arg"

00

--lu)"rdn

00',

5

Nomor

/Rukun-

f{a-d'!uvo!,

Kecamatan Kebayoran

-

Baru, Kota

Adminlstrasi Jakarta Selatan,
pemegang

Kartu Tanda

Penduduk

Nomor 3174072906620006, Warga
\694' o
-Ang go t a

: T ror

do -s ' .;

ADp DO\"O, . . j-

.

Hukum, Legal l,aw Master, lahir

d1 Ujung Pan.iang, pacla tanggal
08_0r r05- /d-.p.
^p I
eribLl ernb L-n raL-s en-m
_

n.,

P-ngd d o,

bertempat tinggal di Ja karla,
Apor l-n-1 A .ron -o-. . Pd. .
"
T.OB 4 D, RLlkun Tetangqa 01.2/.,-

D,l .
Itr6 '6I

,t. g. 0 0, \-l
I

'-l :.oucj ,

o' - ao- ' ','

Jakarta Selatan,

penegang Kartu

Tanda Penai udlrk Nomor
.1r14020804 670003, War.la Negara

Indonesia;

: Nyonyd MELLI
51

DARSA

Lahiir .lr

Bogor, pada tanggal 19-09-1966
sarb'Ion
s-! 'o r

l]6 os S6pt6r re!
i ra

semb

'

aLus

-.nam

pLlfuh enam) . Karya,,ran Swasta,
bertempat tinggaf di Jakarta,
Jo ar Fo roL.
\omo. LN,
Rukun Tetangga 002/Rukun tiarga
00

5, fieLLlrahan Cipete SeIatan,
_

K-'dn..on

Yo.o

.noo(,

Aclministrasi Jakar.ta Selatarr,
pemegang

Kartu Tanda

Penducluk

Nomor 3174065909560008, Warga

r.don. 1..

\-o"r"

-Pengallgkaitan pengangkatan tersebut tefah

diterima ofeh masing-masing yang bersangkutan clan
yang teLeh disahkan dalam Rapat Anggota Himpunan
yang perlama kali diadakan sebelum Akta ini
mendapat pencesahan dari Menteri Hukum clan Hak

t. D-p o_1.
],,.

oo.- id,

pengurus Himpunan dan/atau saya. Notaris dan/atau

Tuan

bertindak baik

DXDY NURHIDAYAT,

mauprrn

sencllri-sendlri,

ber:sana-sama

dengan hak untuk

memindahkan kekuasaan ini

kepada orang iarn,

dikuasakan untuk memohon peogesahan atas akta
pendirian inr darl insiansi yarrg be.wenang, unLuk
mergadakan perubahan dan ataLr penambahan aias
tr.

o-,d

, :

o

oi

-j

do,.

.Lisyaratkan oleh pihak yang ber,,renang dalam
pcmbeiian pengesahan atas akta ini, serta
52

selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempal kedudukan dan untuk mefaksanakan
tlndakan fain yang mungkin diperlukan.
Para penghadap saya, Notaris kenal.
DEN,I]K

A^IA

IAN ,PH

TN

Dibuat sebagal minuta dan dilangsungkan di
Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dafam
kepala aki:a ini, dengan dihadrri oleh:
1. Tuan

DEDY NURHIDAYAT,

Sarjana Hukum, tahir-

dl Jakarta, pada tanggal 23 (dua putuh tiga) Juni197f (seribu semlcilan ratus Lujuh puLuh tu.iuh),
Karyawan, bertempat

Atas,

tinggal di Jakarta,

Menteng

Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 005,

Kefuiahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota

Administrasi Jakarta Selatan,

pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk Nornor 317402230611AAA2; untuk sementara

beradd dl (dbupate^ Bogo

;

2. Tuan ALFIAN SYAHMADAN SIAGIAN, lahir di padang-

Sidempuan, pada tanggal 16 (enam belas) Agustus

1969 (sertbLl serLbilan ratus enam pufuh sembilan),
Swasta, bertempat tinggal .li Tanger.ang, pondok
Pucung Indah II BII/19, Rukun Tetangga 004/ Rukun
i,trarga

06 Kelurahan Pondok pucung, Kecamatan pondok

Aren, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu
Penduduk Nomor

35032416

0

859002

Tanda

, untuk semenrara --

berada di Kabupaten Bogor.
keduanya saya, Notarisr kenal sebagai saksi.

S^ -l-

.k"

i,'.."V.,

\o ".
5J

bacakan kepada Para

penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani

oleh Para penghadap, saksi-saksi clan saya, Notaris.
Drlangsungkan tanpa

pe

INDRA SAFITRl

rubahan.

I.,],I]] t\,TRAIIi-I HAI]}I. S.]q.
-;.

i]!DY NURL]IDAYAT, S.E.,

Uotaris di

AI,E.AI,i

.qYAH}]-4.DAI- S]AG]AI]

Kab,jpat en Bogoi,

{UARTINA DlrT}llTA, :i.il.,

l1.KN.

)

