SIDANG KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL IOF ke.VI
GRAND WHIZ HOTEL, 24 – 25 NOPEMBER 2018

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

Perkumpulan ini bernama : "INDONESIA OFFROAD FEDERATION" disingkat "IOF",
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
WAKTU
Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung dimulai
pada hari pendiriannya, yakni tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 1999 (seribu
sembilanratus sembilanpuluh sembilan).

BAB III
AZAS, TUJUAN, DAN USAHA
Pasal 3

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.

Pasal 4
Pedoman Perkumpulan

Perkumpulan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
umumnya.
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Pasal 5
Tujuan Perkumpulan

Perkumpulan ini bertujuan :
(1)

meningkatkan profesionalisme para penggemar otomotif dan non otomotif offroad
diberbagai bidang untuk kepentingan dan pengabdiannya kepada masyarakat,
bangsa dan negara;

(2) membina, memajukan dan meningkatkan kegiatan dibidang olahraga, lingkungan
hidup, sosial dan pariwisata pada umumnya, khususnya yang berhubungan
dengan kegiatan otomotif dan non otomotif offroad;
(3) memupuk

dan

mempererat

hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan

serta rasa kekeluargaan antara sesama pribadi anggota untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan.
Pasal 6
Usaha Perkumpulan

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :
(1)

Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan rasa turut memiliki Perkumpulan
yang bertanggung jawab guna terciptanya rasa kebersamaan diantara
sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan
mutu Perkumpulan.

(2)

Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para
offroader secara profesional.

(3)

Mempersatukan klub-klub penggemar otomotif dan non otomotif offroad.

(4)

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi
dan kedudukan Perkumpulan di tingkat nasional maupun internasional.

(5)

Mengadakan,

memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama

dengan badan, lembaga dan organisasi lain baik dalam maupun di luar
negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan
perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang
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terkait dan mempunyai hubungan tujuan Perkumpulan.
(6)

Mengadakan

kegiatan-kegiatan

ilmiah, penelitian, pengkajian,

pendidikan dan pelatihan dalam bidang otomotif dan non otomotif offroad
guna meningkatkan profesionalitas para offroader.
(7)

Mengadakan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan azas, pedoman
dan tujuan Perkumpulan.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Anggota Perkumpulan

(1)

Anggota Perkumpulan ini terdiri dari :
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Kehormatan.

(2) Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
a) Anggota Biasa

adalah klub otomotif dan non otomotif Offroad yang

mendaftarkan klubnya kepada Perkumpulan.
b) Anggota Biasa, tindakannya diwakili oleh pengurus klub masing-masing,
yaitu Ketua atau kuasa yang ditunjuk oleh Ketua klub.
c) Bukti Keanggotaan anggota biasa dapat dibuktikan dengan Sertifikat
keanggotaan yang diterbitkan oleh Perkumpulan IOF Pusat Atau Daerah
yang telah mendapat Ijin Dari Pusat
(3)

Pengertian Anggota Biasa
a) Anggota

Biasa

mempunyai anggota yang terdiri antara lain akan

tetapi tidak terbatas para offroader yang meliputi, driver, co.driver, mekanik
dan tim manager, tenaga administratif dan para pendukung klub lainnya.
b) Anggota pada Anggota Biasa dapat didaftarkan keanggotaannya kepada
Perkumpulan oleh dan atas tanggung jawab Anggota Biasa Perkumpulan
yang mendaftarkan anggotanya guna memperoleh Kartu Tanda Anggota
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Perkumpulan, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan.
c)

Anggota

pada

Anggota

Biasa

yang telah terdaftar pada

Perkumpulan wajib tunduk pada peraturan Perkumpulan dan peraturan
perundang-undangan.
d) Anggota dari Anggota Biasa Klub berada dalam pengawasan, tanggung
jawab dan pengawasan Anggota Biasa Klub yang bersangkutan.
(4)

a. Anggota Kehormatan adalah :
i.

Para pendiri Perkumpulan, dan

ii. Mantan ketua umum perkumpulan, dan/atau
iii. Seorang yang diangkat oleh MUNAS atas usul Pengurus Pusat atau atas
usul Pengurus Daerah melalui Pengurus Pusat mengingat jasanya yang
sangat besar terhadap Perkumpulan.

b.

Keanggotaan dari Anggota Kehormatan dibuktikan denganSurat Keputusan
Sementara dari Ketua Umum Perkumpulan yang selanjutnya akan disahkan
dalam MUNAS serta Kartu Tanda Anggota yang dibuat khusus untuk itu.

(5) Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8
Hak Anggota

(1)

Setiap Anggota Biasa berhak :
a. Memilih dan/atau dipilih dalam MUSCAB
b. Ikut

serta

dalam

kegiatan-kegiatan

yang

diselenggarakan

oleh

Perkumpulan; dan
c.

Berbicara

serta

mempunyai

hak suara dalam MUSCAB, dan

RAKERCAB
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(2)

Setiap Anggota Kehormatan berhak :
a. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
dan

b.

Anggota

Kehormatan yang berasal dari para pendiri Perkumpulan berhak

berbicara dan hanya mempunyai hak suara yang secara keseluruhan
berjumlah satu suara dan memilih dalam MUNAS, sedangkan Anggota
Kehormatan

yang

tidak/bukan

para

pendiri

Perkumpulan/

Anggota

Kehormatan yang lain berhak berbicara dan tidak mempunyai hak suara
dalam MUNAS, dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan;
c.
(3)

dipilih dalam MUNAS.

Selain hak yang terurai dalam ayat diatas pasal ini, setiap Anggota berhak juga
untuk :
a. mendapatkan perlindungan hukum dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan
patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan
atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan
perkumpulan, informasi teknologi serta bahan atau dokumen lainnya
mempunyai hubungan dengan kegiatan otomotif dan non otomotif Offroad satu
dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

Pasal 9
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :
(1) Menjunjung

tinggi

nama

baik

Perkumpulan, memahami, mentaati

dan

mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, peraturanANGGARAN DASARIOFHASIL MUNAS ke VI, GRAND WHIZ HOTEL, 24-25 Nopember 2018
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peraturan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Memberikan sumbangan moril maupun materil kepada Perkumpulan.
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Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan
(1) Keanggotaan berakhir :
a. bubarnya Anggota Biasa yang bersangkutan;
b. mengundurkan

diri

atas

permintaan sendiri; atau

c. dipecat berdasarkan Keputusan MUNAS Perkumpulan yang didahului dengan
pemecatan

sementara

berdasarkan

keputusan

Pengurus

Pusat

atas

pertimbangan Dewan Pengawas Pusat dengan cara yang akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

(2) Pemecatan sementara (schorsing) dikenakan kepada Anggota perkumpulan apabila
:
a. Melakukan

perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap

ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan
Keputusan yang sah dari Perkumpulan;
b. Melakukan

perbuatan

yang terbukti mencemarkan, merugikan atau

merendahkan nama baik Perkumpulan;
c. Menyalahgunakan
d. Tidak

mampu

nama Perkumpulan untuk kepentingan pribadi;
membina

anggotanya atau anggota dari Anggota Biasa

menurut Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 11

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :
(1) Rapat Anggota :
a. Musyawarah

Nasional

(MUNAS)/- Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB);
b. Musyawarah Daerah (MUSDA)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB);
c. Musyawarah

Cabang

(MUSCAB)/- Musyawarah Cabang Luar Biasa
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(MUSCABLUB).
(2) Rapat Kerja Perkumpulan :
a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
b. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
c. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
(3) Pengurus :
a. Pengurus Pusat;
b. Pengurus Daerah;
c. Pengurus Cabang.
(4) Rapat Pengurus :
a. Rapat Pengurus Pusat;
b. Rapat Pengurus Daerah;
c. Rapat Pengurus Cabang;
(5) Dewan Pengawas :
a. Dewan Pengawas Pusat;
b. Dewan Pengawas Daerah.
(6) Rapat Dewan Pengawas :
a. Rapat Dewan Pengawas Pusat;
b. Rapat Dewan Pengawas Daerah;

BAB VI
MUSYAWARAH NASIONAL(MUNAS)
Pasal 12

(1)

MUNAS adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Nasional yang merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.

(2)

MUNAS diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, dengan memperhatikan
waktu berdirinya Perkumpulan, yaitu Tanggal 22 Nopember.
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(3)

Peserta MUNAS adalah :
a. Anggota Biasa, dilakukan dengan sistem perwakilan anggota yang lebih lanjut
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan,

b. Anggota Kehormatan, dilakukan dengan sistem perwakilan Anggota Kehormatan
dan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar
Perkumpulan, dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan,
c.

Pengurus

Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Daerah, dan Dewan

Pengawas Daerah, Pengurus Cabang yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

(4) Pengurus

Pusat wajib menyelenggarakan MUNAS pada waktu yang ditetapkan

dalam ayat (2) pasal ini.

(5) Apabila

Pengurus

Pusat

tidak menyelenggarakan MUNAS sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus
Daerah dapat mengajukan permintaan dengan atau tanpa persetujuan Dewan
Pengawas Pusat disertai dukungan tertulis dari 1/4 (satu per empat) bagian dari
seluruh jumlah Pengurus Daerah, berhak dan berwenang menyelenggarakan
MUNAS dengan mengindahkan ketentuan angaran dasar dan atas biaya
Perkumpulan.

(6) Permohonan Pengurus Daerah tersebut harus berdasarkan Keputusan rapat
Pengurus Daerah yang bersangkutan.

(7) Pada

setiap

penyelenggaraan

MUNAS, Pengurus Pusat sedapat mungkin

menyelenggarakan pembinaan dan/atau pelatihan bagi anggota.
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Pasal 13
Tata Cara Pemanggilan MUNAS

(1) Pemanggilan MUNAS dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan :
a. Surat Undangan kepada :
i.

Seluruh Anggota Biasa melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus
Cabang;

ii.
iii.

Seluruh Anggota Kehormatan; dan
Seluruh

anggota

Pengurus

Pusat, seluruh anggota Dewan

Pengawas Pusat, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah serta
Pengurus Cabang;

b. PanggilanPemberitahuan melalui surat kabar berbahasa Indonesia atau media
lain yang mempunyai jangkauan secara nasional, selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan, kecuali
terjadi hal yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (5).

(2) Dalam hal yang sangat mendesak menurut penilaian Pengurus Pusat, jangka waktu
diatas dapat dipersingkat menjadi selambat, lambatnya 1 (satu) minggu 7 (tujuh)
hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan.

Pasal 14
Acara dan Kewenangan MUNAS

(1) MUNAS akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
a. Penilaian

dan

pengesahan

atas

laporan yang disampaikan oleh Pengurus

Pusat dan Dewan Pengawas Pusat mengenai pelaksanaan tugas masingmasing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan
pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat;
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b. Penyusunan Garis-garis Besar Program Kerja Perkumpulan;

c. Bila dianggap perlu, menetapkan dan merubah Anggaran Dasar, Kode Etik dan
tata cara penegakan Kode Etik;
d. Pemilihan dan penetapan serta pelantikan Ketua Umum Pengurus Pusat
Perkumpulan dan anggota Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan, atau memilih
dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat yang baru untuk 1 (satu) periode
(4 Tahun)masa jabatan yang baru.
e. Apabila Ketua Umum Pengurus Pusat mengundurkan diri atau meninggal dunia,
berikut memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas Pusat yang baru
untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang baru;
f. Penetapan
g. Pengangkatan

tempat

penyelenggaraan MUNAS berikutnya;

dan/atau

menetapkan Anggota Kehormatan, apabila

dianggap perlu;
h. Peninjauan

kembali

atau pengukuhan atas keputusan Dewan Pengawas

Pusat dan/atau Dewan Pengawas Daerah;
i. Pemecatan Anggota Perkumpulan;
j. Memberikan

tanda penghargaan kepada Anggota yang telah menunjukkan

pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan Perkumpulan;
k. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

(2) Penerimaan dan pengesahan oleh MUNAS atas laporan dan pertanggung jawaban
yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat tersebut ayat
(1) huruf a pasal ini, ditindak lanjuti dengan serah terima administrasi dan keuangan
Perkumpulan dari Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat yang lama kepada
Pengurus Pusat dan Dewan Pegawas Pusat yang baru dan dibebaskannya
Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat yang lama dari tanggung jawab
selama masa kepengurusannya tersebut .
(3) MUNAS berwenang mengukuhkan pemecatan sementara Anggota Perkumpulan
atau mengembalikan keanggotaan yang bersangkutan.
(4) Sebelum pengukuhan pemecatan dilakukan, MUNAS terlebih dahulu memberikan
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kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri.
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Pasal 15
Presidium MUNAS

(1) MUNAS dipimpin oleh Presidium, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari para
Ketua Pengurus Daerah yang dipilih berdasarkan Keputusan Rapat Para Ketua
Pengurus Daerah, atau wakil dari Pengurus Daerah yang diadakan sebelum
pembukaan MUNAS, dan diantara mereka dipilih Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga)
orang Anggota.
(2) Masing-masing

Pengurus

Daerah dapat menunjukan Seorang wakilnya dalam

Presidium apabila Ketua Pengurus Daerah yang bersangkutan berhalangan.
(3)

Presidium

melantik

Ketua

Umum

Pengurus Pusat Terpilih dan Dewan

Pengawas Pusat dalam MUNAS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
(4) Semua

kewenangan

Pengurus

Pusat

dan Dewan Pengawas Pusat selama

MUNAS dipegang oleh Presidium.

Pasal 16
Korum MUNAS

(1) Anggota Biasa melalui perwakilan Anggota, seluruh Anggota Kehormatan, seluruh
anggota Pengurus pusat, seluruh anggota Dewan Pengawas Pusat, utusan
Pengurus Daerah, seluruh anggota Dewan Pengawas Daerah, diwajibkan
kehadirannya dalam MUNAS;
(2) a. Perwakilan

Anggota dari Anggota Biasa yang dimaksud di atas yang hadir

dalam MUNAS berhak berbicara dan memiliki 1 (satu) suara Melalui Pengurus
Daerahnya Masing-Masing dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga;
b.

Setiap Pengurus Daerah yang hadir dalam MUNAS berhak berbicara dan
memiliki 1 (satu) suara dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga;

c. Anggota dari Anggota Kehormatan yang berasal dari para pendiri Perkumpulan
berhak berbicara dan hanya mempunyai hak suara yang secara keseluruhan
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berjumlah 1 (satu) suara, sedangkan Anggota dari Anggota Kehormatan yang
lain berhak berbicara dan tidak mempunyai hak suara dalam MUNAS dan akan
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, demikian
sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perkumpulan; dan
d. Seluruh anggota Pengurus Pusat, seluruh anggota Dewan Pengawas Pusat, dan
seluruh anggota Dewan Pengawas Daerah, serta seluruh Pengurus Cabang
berhak berbicara dan tidak mempunyai hak suara dalam MUNAS.
Perwakilan Anggota yang dimaksud di atas, setiap Pengurus Daerah yang hadir
dan Anggota Kehormatan dalam MUNAS berhak berbicara dan memiliki 1 (satu)
suara, lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, MUNAS adalah
sah apabila dihadiri oleh :
a. lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh perwakilan anggota

yang mewakili Anggota Biasa yang mempunyai hak suara yang sah dalam
MUNAS, dan
b. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah yang
mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS;
c. Seluruh anggota Kehormatan yang berasal dari Perwakilan para Pendiri
mempunyai 1 (satu) Hak Suara Yang sah dalam MUNAS.

(4) Apabila dalam pembukaan MUNAS korum tidak tercapai, maka MUNAS diundur
sedikitnya minimal 30 menit maksmal 1 (satu) jam dan kemudian MUNAS di
lanjutkan

dan

dapat

mengambil

keputusan-keputusan

yang

sah

tanpa

memperhatikan korum.

(5) a. Keputusan

MUNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk

mencapai mufakat;
i. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang
dikeluarkan oleh perwakilan anggota yang mewakili Anggota Biasa yang
disampaikan Melalui Pengurus Cabangnya Kepada Pengurus Daerahnya

ANGGARAN DASARIOFHASIL MUNAS ke VI, GRAND WHIZ HOTEL, 24-25 Nopember 2018

14

Masing-masing yang hadir dengan sah dalam MUNAS; dan

ii. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang
dikeluarkan oleh Pengurus Daerah yang hadir dengan sah dalam MUNAS,
dan/atau
iii. Dihadiri olehAnggota Kehormatan yang berasal dari Perwakilan para Pendiri
mempunyai Hak Suara Yang sah dalam MUNAS.
b.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka
pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak,
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

(6) a. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
b. Pemungutan suara

tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.
BAB VII

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
(MUNASLUB)
Pasal 17

(1) MUNASLUB

adalah

MUNAS

yang diselenggarakan diluar ketentuan pasal 12

Anggaran Dasar ini.
(2) MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila :
a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat setelah mendapat
persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
b. Mendapat persetujuan dan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
Pengurus Daerah berdasarkan keputusan MUSDA Luar Biasa,
dan telah mendapat persetujuan secara tertulis dari dan berdasarkan keputusan
Dewan Pengawas Pusat, maka Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah berhak dan
berwenang menyelenggarakan MUNASLUB dengan mengindahkan Anggaran
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Dasar ini atas biaya Perkumpulan.

(3)

MUNASLUB mempunyai kekuasaan yang sama dengan MUNAS sebagaimana
dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini.

(4) MUNASLUB tersebut membahas
a.

dan menetapkan :

meminta, menilai dan mengesahkan laporan dan pertanggung jawaban
Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengawas Pusat;

b. Pemberhentian secara tetap Ketua Umum Pengurus Pusat dan/atau anggota
Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan;
c. memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat yang baru untuk sisa
masa jabatan tersebut, apabila Ketua Umum Pengurus Pusat mengundurkan
diri atau meninggal dunia;
d. mengangkat anggota Dewan Pengawas Pusat, apabila terjadi perubahan jumlah
anggota Dewan Pengawas Pusat menjadi hanya 1 (satu) orang;
e. Perubahan Anggaran Dasar, Kode Etik dan Tata Cara penegakan Kode Etik
apabila diperlukan.
f. Pemecatan Anggota Perkumpulan;
g.

Usul-usul

Anggota berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah dan/atau

Musyawarah Daerah Luar Biasa.
(5)

Kecuali

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam MUNAS

berlaku mutatis mutandis untuk MUNASLUB.

BAB VIII
KEPUTUSAN DI LUAR MUNAS
(REFERENDUM)
Pasal 18

Dipersamakan dengan keputusan MUNAS adalah keputusan yang diambil Diluar
MUNAS (Referendum) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
(1) Pengurus

Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya
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dikirim dengan surat tercatat dan/atau kurir kepada seluruh Anggota Biasa
Perkumpulan melalui Pengurus Daerah, Anggota Kehormatan yang berasal dari
para pendiri

Perkumpulan dan seluruh Pengurus Daerah dan Anggota

Kehormatan, disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya.
(2) Pengurus Daerah dan Anggota Kehormatan mengumpulkan hasil keputusan dari
Anggota Biasa dan keputusan Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat.
(3) Hasil keputusan Anggota Biasa dan keputusan Pengurus Daerah tersebut dalam
ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat
dengan surat tercatat atau dengan kurir, dan keputusan Anggota Kehormatan
yang berasal dari para pendiri Perkumpulan disampaikan oleh perwakilan Anggota
Kehormatan yang ditunjuk kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau
dengan kurir.
(4) Jika Anggota Biasa dengan melalui Pengurus Daerah, Anggota Kehormatan dan
Pengurus Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
tersebut di atas tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan, maka
keputusan dianggap telah disetujui, atau apabila keputusan yang hendak diambil
berupa suatu hal yang harus dipilih maka apabila Anggota Biasa dengan melalui
Pengurus Daerah, Anggota Kehormatan dan Pengurus Daerah sebagaimana
diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas tidak memberikan
jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan, maka Pengurus Pusat berhak memutuskan.
(5) Keputusan Diluar MUNAS (Referendum) adalah sah, jika disetujui oleh :
a. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang
dikeluarkan oleh perwakilan anggota yang mewakili Anggota Biasa yang hadir
dengan sah dalam MUNAS; dan
b. lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang

dikeluarkan oleh Pengurus Daerah yang hadir dengan sah dalam MUNAS,
dan/atau
c.

Seluruh Anggota Kehormatan yang berasal dari Perwakilan para Pendiri
mempunyai 1 (satu) Hak Suara Yang sah dalam MUNAS.

(6) Pengurus

Pusat

harus

menyampaikan keputusan Diluar MUNAS tersebut
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kepada seluruh Anggota Biasa Perkumpulan melalui Pengurus Daerah, Anggota
Kehormatan dan seluruh Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil
jawaban dari Anggota Biasa, Anggota Kehormatan dan seluruh Pengurus Daerah
dan Anggota Kehormatan.

(7). Jika ternyata rencana keputusan Diluar MUNAS (Referendum) tidak disetujui, maka
hal itu harus diberitahukan kepada semua Anggota Perkumpulan melalui Pengurus
Daerah.
(8) Apabila dianggap perlu, dan hal yang akan diputuskan tersebut merupakan
kewenangan MUNAS atau MUNASLUB, Pengurus Pusat berhak dan berwenang
mengadakan dan menyelenggarakan keputusan Diluar MUNAS (Referendum) yang
mempunyai kekuatan keputusan yang sama dengan MUNAS dan MUNASLUB.
BAB IX
MUSYAWARAH DAERAH
(MUSDA)
Pasal 19

(1) MUSDA adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Daerah yang merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan di tingkat Daerah.
(2) MUSDA

diselenggarakan

sekali

dalam 4 (empat) tahun, yang

penyelenggaraannya harus dilaksanakan dalam selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 4 (empat) bulan setelah MUNAS.
(3) Setiap

Anggota Biasa, anggota Pengurus Daerah, anggota Dewan Pengawas

Daerah dan Pengurus Cabang Serta Dewan Pengawas Cabang wajib hadir dalam
MUSDA tanpa perwakilan/kuasa, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan.
(4) Apabila

Pengurus

Daerah

tidak menyelenggarakan MUSDA

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka

Pengurus Pusat dapat

menunjuk Seorang Caretaker untuk mempersiapkan MUSDA.
(5) Keputusan-keputusan MUSDA tidak

boleh bertentangan dan menyimpang dari
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Keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran Dasar, Kode Etik, dan Anggaran Rumah
Tangga, peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang- undangan.
Pasal 20
Acara dan Kewenangan MUSDA

MUSDA akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
a. Penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Daerah
dan Dewan Pengawas Daerah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban
mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Daerah;
b. Penyusunan garis-garis besar program kerja Pengurus Daerah;
i.

Pemilihan

dan

penetapan

serta pelantikan Ketua Pengurus Daerah dan

anggota Dewan Pengawas Daerah, atau
ii.

Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah dan anggota Dewan
Pengawas Daerah yang baru untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang baru,
apabila Ketua Pengurus Daerah mengundurkan diri atau meninggal dunia,

iii.

Dalam hal Ketua Pengurus Daerah mengundurkan diri atau meninggal dunia
wajib diselenggarakan dan diadakan MUSDALUB untuk memilih dan
menetapkan Ketua Pengurus Daerah yang baru untuk masa jabatan yang
meneruskan sisa masa jabatan Ketua Pengurus Daerah yang digantikannya ;

c. Penetapan tempat penyelenggaraan MUSDA berikutnya;
d. Mengusulkan Anggota Kehormatan apabila dianggap perlu;
e. Mengusulkan pemecatan anggota Perkumpulan;
f. mengusulkan

pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah

menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan;
g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Pasal 21

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai MUNAS berlaku untuk penyelenggaraan MUSDA.
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(2) Hal-hal

lain mengenai MUSDA akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
MUSYAWARAH CABANG
(MUSCAB)
Pasal 22

(1) MUSCAB adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Cabang yang merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan di tingkat Cabang.
(2) MUSCAB

diselenggarakan

sekali

dalam

4

(empat)

tahun,

yang

penyelenggaraannya harus dilaksanakan dalam selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah MUSDA.
(3) Setiap Anggota Biasa dan Pengurus Cabang wajib hadir dalam MUSCAB tanpa
perwakilan/kuasa, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
(4) Apabila

Pengurus

Cabang

tidak menyelenggarakan MUSCAB

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka Pengurus Daerah dapat
menunjuk seorang caretaker untuk Mempersiapkan MUSCAB.
(5) Keputusan-keputusan MUSCAB tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari
keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
peraturan Perkumpulan, MUSDA dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Acara dan Kewenangan MUSCAB

MUSCAB akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
a. Penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Cabang
dan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta
penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan
Perkumpulan oleh Pengurus Cabang;
b. Penyusunan garis-garis besar program kerja Pengurus Cabang;
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i. Pemilihan dan penetapan serta

pelantikan Ketua Pengurus Cabang, atau

ii. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang yang baru untuk 1 (satu)
periode

masa

jabatan

yang

baru,

apabila

Ketua

Pengurus

Cabang

mengundurkan diri atau meninggal dunia,
iii. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang mengundurkan diri atau meninggal dunia
wajib diselenggarakan dan diadakan MUSCABLUB untuk

memilih dan

menetapkan Ketua Pengurus Cabang yang baru untuk masa jabatan yang
meneruskan sisa masa jabatan Ketua Pengurus Cabang yang digantikannya ;
d.

Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai MUNAS berlaku untuk penyelenggaraan MUSCAB.
(2) Hal-hal lain mengenai MUSCAB akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENGURUS PERKUMPULAN
Pasal 25
Pengurus Pusat

(1) Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus Pusat, yang terdiri dari :
a. Seorang Ketua Umum;
b. Seorang Ketua Harian (apabila di perlukan)
c. Seorang 5 (lima) orang Ketua Departemen atau lebih;
d. Seorang Sekretaris Jenderal;
e. Seorang

Wakil Sekretaris Jenderal atau lebih;

f. Seorang Bendahara Umum;
g. Seorang Wakil Bendahara Umum atau lebih;
h. Beberapa Ketua Bidang; serta
i. Seorang atau lebih Anggota Pengurus lainnya.
(2) Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
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(3) Yang dapat diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Warga Negara Republik Indonesia;
Sehat Jasmani dan Rohani
Memiliki perilaku yg baik dan menjunjung tinggi kebersamaan
Tidak sedang terlibat masalah Hukum
Berperan aktif dalam Dunia Offroad
Rela berkorban demi memimpin organisasi
Memiliki kepedulian dan gagasan yang terukur untuk kemajuan organisasi
Paham terhadap bentuk dan jenis kegiatan olahraga otomotif dan non
otomotif yang diselenggarakan oleh organisasi
i. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi
j. Menanda tangani kesanggupan untuk dicalonkan sebagai ketua umum
k. Wajib berada di tempat MUNAS
l. Tidak menjadikan Organisasi sebagai alat politik.
(4) Kepengurusan dalam Pengurus Pusat Perkumpulan dipimpin oleh seorang Ketua
Umum.
(5). Pengusungan Calon ketua Umum oleh Pengda Didasari Oleh perhitungan Minimum
Threshold sebesar 10% dari seluruh jumlah Anggota Biasa Yang terdaftar di
Perkumpulan.
(6) Ketua

Umum

sedapat-dapatnya bertempat tinggal di tempat kedudukan

Perkumpulan.
(7) Anggota dan susunan Pengurus Pusat Perkumpulan lainnya, diangkat, ditetapkan
dan diganti oleh Ketua Umum.
(8) Pengurus Perkumpulan tidak dapat Merangkap 2 (dua) jabatan dalam Perkumpulan
(9)

Ketua Umum diangkat oleh MUNAS dan dilantik oleh Presidium untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun, bilamana masa jabatan Ketua Umum berakhir, yang
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

(10) Ketua Umum Terpilih dalam MUNAS adalah yang memperoleh suara terbanyak
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam pemilihan Ketua Umum
Pengurus Pusat Perkumpulan dalam MUNAS.
(11) Pengurus Daerah atau Anggota Biasa Perkumpulan hanya dapat memberikan
ANGGARAN DASARIOFHASIL MUNAS ke VI, GRAND WHIZ HOTEL, 24-25 Nopember 2018

22

dukungan sebanyak 3 (tiga) Calon Ketua Umum Pengurus Pusat.

(12) Apabila dalam pemilihan Ketua Umum tidak ada calon Ketua Umum maka,
MUNASdapat menetapkan calon Ketua Umum Pengurus Pusat dengan masa
Berlaku 6(enam) Bulan kepengurusan maksimal hanya Tahun.

(13) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan/atau berakhir keanggotaannya
karena sebab yang ditetapkan dalam pasal 10 anggaran dasar ini, maka 2 (dua)
orang Ketua Departemen bertindak dan untuk atas nama serta sah mewakili
Perkumpulan dengan memperhatikan ketentuan pasal 26 anggaran dasar ini, dan
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari wajib menyelenggarakan :
a. MUNAS untuk memilih Ketua Umum yang baru untuk 1 (satu) periode masa
jabatan yang baru, atau
b. MUNASLUB untuk memilih Ketua Umum yang baru untuk masa jabatan yang
meneruskan sisa masa jabatan Ketua Umum yang digantikannya. setelah
mendengar pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan.
(14) Apabila terjadi hal sebagaimana

dimaksud

ayat (11) di atas, dengan

diselenggarakan MUNAS tersebut, maka seluruh masa jabatan Pengurus Daerah
dan Pengurus Cabang mengikuti masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat
yang baru untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang baru yang dipilih dalam
MUNAS tersebut dan wajib menyelenggarakan MUSDA atau MUSCAB…

(15) Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga Peraturan Perkumpulan.

Pasal 26
Kewenangan Pengurus Pusat

(1)

Pengurus

Pusat

berhak

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili

Perkumpulan didalam maupun diluar pengadilan oleh karena itu bertanggung
jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan,
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akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a. Mememinjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
b. Mengikat

Perkumpulan

sebagai penanggung / penjamin;

c. Membeli, menjual atau dengan cara apapun mengalihkan, melepaskan dan
menyerahkan

hak

atas

barang

bergerak

dan/atau

harta

kekayaan

perkumpulan lainnya yang harganya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
d. Untuk

menjaminkan

atau

mengagunkan harta kekayaan perkumpulan

baik secara hak tanggungan, gadai fidusia dan/atau jaminan lainnya;
Menanamkan harta kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha; Pengurus
Pusat harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekurangkurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota
Pengurus Pusat.

(2) a. Ketua

Umum

dan

Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk Kegiatan

Admisintratif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 ayat 1.
b. Dalam hal urusan surat menyurat dan mewakili Perkumpulan Ketua Umum dan
Sekretaris, Dapat Diwakili dan diatur melalui hal-hal sbb::
i. Apabila

Ketua

Umum

berhalangan karena sebab apapun hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Jenderal
bersama 2 (dua) orang Ketua Departemen berhak bertindak untuk dan atas
nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan;
ii. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan karena sebab apapun hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka, 2

(dua) orang Ketua

Departemen dan 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal yang ditunjuk
secara tertulis oleh Ketua Umum,
iii. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan bersama-sama
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka, -2

(dua) orang Ketua Departemen dan 1 (satu) orang Wakil

Sekretaris Jenderal yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat
dan karenanya mewakili Perkumpulan;
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c.

Sementara itu, Dalam

hal

urusan administrasi keuangan dan mewakili

Perkumpulan diatur melalui hal-hal sbb:
i.

Apabila

Ketua

Umum

berhalangan karena sebab apapun hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Bendahara Umum
bersama 2 (dua) orang

Ketua Departemen yang ditunjuk secara tertulis

oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
ii.

Apabila Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Umum bersama 2
(dua) orang Ketua Departemen dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara Umum
yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum atau Bendahara Umum.

iii.

Apabila Ketua Umum dan Bendahara Umum berhalangan bersama-sama
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka : 2 (dua)

orang Ketua Departemen dan 1 (satu) orang Wakil

Bendahara Umum yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum atau
Bendahara Umum berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat
dan karenanya mewakili Perkumpulan;
(3) Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, atau
sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf b pasal ini.
(4) Surat-surat

mengenai

pengeluaran uang ditandatangani oleh Ketua Umum

bersama Bendahara Umum, atau sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf c pasal
ini.

Pasal 27
Kewajiban Pengurus Pusat

(1)

Pengurus

Pusat

bertanggung

jawab

atas seluruh jalannya

Perkumpulan
(2) Pengurus Pusat dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk :
a. Menjunjung

tinggi dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
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Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh MUNAS,
MUNASLUB dan/atau Keputusan Diluar MUNAS (Referendum) dan peraturan
Perkumpulan lainnya serta menetapkan peraturan-peraturan tentang cara
menyimpan serta mempergunakan kekayaan Perkumpulan.

b. Menyampaikan keputusan MUNAS atau MUNASLUB atau Keputusan Diluar
MUNAS tersebut kepada semua anggota melalui Pengurus Daerah dan
Pengurus Cabang.
c.

Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi Pemerintah
serta lembaga lainnya baik didalam maupun diluar negeri, yang mempunyai
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang offroad, lingkungan
hidup, sosial dan kepariwisataan pada umumnya;

d.

Mengadakan Rapat berupa Rapat Pleno Pengurus Pusat dan RAKERNAS
dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;

e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan (Corpsgeest) diantara para anggota;
f. Memupuk
g.

rasa kepedulian terhadap perkumpulan;

Meningkatkan

ilmu

pengetahun

para anggota sesuai dengan

perkembangan teknologi, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam
rangka meningkatkan profesionalisme anggota.

(3) Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang wajib
melaksanakan semua Keputusan MUNAS.
Pasal 28
Pengurus Daerah

(1) Pada setiap Provinsi atau Daerah Istimewa dibentuk Pengurus Daerah yang
berkedudukan di Ibukota Provinsi atau Daerah Istimewa apabila terdapat 3 (tiga)
Anggota Biasa (klub).
(2) Untuk pertama kalinya Pengurus Daerah dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat dan
dapat mengkesampingkan ayat (1)
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(3)

Pada Provinsi atau Daerah Istimewa yang telah terbentuk kepengurusan
Daerahnya untuk selanjutnya, Pengurus Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
dan berdasarkan keputusan MUSDA dan sebelum menjalankan jabatannya wajib
dikukuhkan/diresmikan terlebih dahulu oleh Pengurus Pusat.

(4) Dalam

hal

Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan MUSDA menurut

peraturan Perkumpulan, Pengurus Pusat atas pertimbangan untuk kelangsungan
Perkumpulan berhak dan berwenang menyelenggarakan sendiri MUSDA pada
Daerah yang tidak segera mengadakan MUSDA dimaksud.
(5) Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Daerah adalah :
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Cakap dan berwenang menurut hukum;
c.

Mereka yang telah menjadi Anggota pada Anggota Biasa dan Anggota
Kehormatan Perkumpulan, atau orang yang bukan Anggota Biasa atau Anggota
Kehormatan yang telah direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Anggota Biasa untuk Pengurus Daerah;

d. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap Perkumpulan.
(6) a.

Pengurus Daerah terdiri dari :
i.

Seorang Ketua,

ia.

Seorang Ketua Harian (bila diperlukan)

ii.

Seorang 2 (dua) Wakil Ketua atau lebih

iii.

Seorang Sekretaris,

iv.

Seorang Wakil Sekretaris atau lebih,

v.

Seorang Bendahara,

vi.

Seorang Wakil Bendahara atau lebih,

vii.

Seorang Ketua Kordinator Bidang atau lebih, dan

viii. Beberapa Anggota pengurus lainnya,
b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah berhak bertindak untuk dan atas nama
Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah Perkumpulan;
c. Dalam

hal

urusan

administrasi surat menyurat dan mewakili Pengurus

Daerah Perkumpulan :
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i. Apabila

Ketua Pengurus Daerah berhalangan karena sebab apapun hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Pengurus
Daerah bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah berhak
bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah dan karenanya mewakili
Pengurus Daerah Perkumpulan;
ii. Apabila Sekretaris Pengurus Daerah berhalangan karena sebab apapun hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Pengurus
Daerah bersama :
a) 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah dan 1 (satu) orang Wakil
Sekretaris Pengurus Daerah yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua atau
Sekretaris Pengurus Daerah, atau
b) 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah dan 1 (satu) orang Wakil
Sekretaris Pengurus Daerah yang ditetapkan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus Daerah yang dihadiri dan diputuskan oleh Ketua,
Sekretaris, dan Wakil Ketua-Wakil Ketua Pengurus Daerah, berhak
bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah dan karenanya
mewakili Pengurus Daerah Perkumpulan;
iii. Apabila Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah berhalangan bersama-sama
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka, 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah dan 1 (satu) orang Wakil
Sekretaris Pengurus Daerah yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua atau
Sekretaris Pengurus Daerah berhak bertindak untuk dan atas nama
Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah Perkumpulan.
d.

Dalam

hal

urusan

administrasi keuangan dan mewakili Pengurus Daerah

Perkumpulan :
i. Apabila

Ketua Pengurus Daerah berhalangan karena sebab apapun hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Bendahara Pengurus
Daerah bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah berhak
bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah dan karenanya mewakili
Pengurus Daerah Perkumpulan;
ii. Apabila Bendahara Pengurus Daerah berhalangan karena sebab apapun hal
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mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Pengurus
Daerah bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah dan 1 (satu)
orang Wakil Bendahara Pengurus Daerah yang ditunjuk secara tertulis oleh
Ketua atau Bendahara Pengurus Daerah berhak bertindak untuk dan atas
nama Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah
Perkumpulan;
iii.

Apabila Ketua dan Bendahara Pengurus Daerah berhalangan bersamasama karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka, 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah dan 1 (satu)
orang Wakil Bendahara Pengurus Daerah yang ditunjuk secara tertulis oleh
Ketua atau Bendahara Pengurus Daerah berhak bertindak untuk dan atas
nama Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah
Perkumpulan;

e. Surat-surat

keluar

Pengurus Daerah ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris Pengurus Daerah, atau sesuai dengan ketentuan ayat (6) huruf c
pasal ini.
f. Surat-surat mengenai pengeluaran uang Pengurus Daerah ditandatangani oleh
Ketua bersama Bendahara Pengurus Daerah, atau sesuai dengan ketentuan
ayat (6) huruf d pasal ini.
(7) Pengurus

Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada Tingkat

Provinsi atau Daerah Istimewa dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan
dengan Pengurus Daerah atau instansi propinsi lainnya maupun instansi pada
tingkat pusat, Pengurus Daerah terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan
Pengurus Pusat.
(8) Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Organisasi ditingkat Provinsi atau
Daerah Istimewa dan selaku koordinator Pengurus Cabang dalam wilayah
kepengurusannya.
(9) Tugas, kewenangan dan ketentuan mengenai Pengurus Daerah, MUSDA, serta
pembentukan Pengurus Daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga dan Peraturan Perkumpulan atau dengan suatu keputusan RAKERNAS
Perkumpulan.
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Pasal 29
Pengurus Cabang

(1) Pada setiap Kota atau Kota Kabupaten dibentuk Pengurus Cabang berkedudukan
di ibukota masing-masing apabila terdapat 2 (dua) Anggota Biasa (klub).

(2)

Untuk pertama kalinya Pengurus Cabang dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat
dan/atau Pengurus Daerah.

(3) Pada

setiap Kota atau Kota Kabupaten yang telah terbentuk Pengurus Cabang,

untuk selanjutnya Pengurus Cabang diangkat dan diberhentikan oleh dan
berdasarkan keputusan MUSCAB.
(4) Dalam

hal Pengurus Cabang tidak dapat melaksanakan MUSCAB menurut

peraturan Perkumpulan, Pengurus Daerah atas pertimbangan untuk kelangsungan
Perkumpulan berhak dan berwenang menyelenggarakan sendiri MUSCAB pada
Daerah yang tidak segera mengadakan MUSCAB.
(5) Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Cabang adalah:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Cakap dan berwenang menurut hukum;
c. Mereka yang telah menjadi Anggota pada Anggota Biasa Perkumpulan atau
Anggota Kehormatan atau orang yang bukan Anggota Biasa atau Anggota
Kehormatan yang telah direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Anggota Biasa untuk Pengurus Cabang;
d. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang Sangat tinggi terhadap perkumpulan.
(6) a. Pengurus Cabang terdiri dari :
i. Seorang Ketua,
ia. Seorang ketua harian(apabila di perlukan)
ii. Seorang Wakil Ketua,
iii. Seorang Sekretaris,
iv. Seorang Wakil Sekretaris atau lebih,
v. Seorang Bendahara,
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vi. Seorang Wakil Bendahara atau lebih,
vii. Seorang Ketua Kordinator Bidang atau lebih, dan
viii. beberapa Anggota pengurus lainnya,
b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang berhak bertindak untuk dan atas nama
Pengurus Cabang dan karenanya mewakili Pengurus Cabang Perkumpulan;
c. Dalam

hal

urusan

administrasi

surat menyurat dan mewakili Pengurus

Cabang Perkumpulan :
i. Apabila

Ketua Pengurus Cabang berhalangan karena sebab apapun hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Pengurus
Cabang bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang berhak
bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang dan karenanya mewakili
Pengurus Cabang Perkumpulan;
ii. Apabila Sekretaris Pengurus Cabang berhalangan karena sebab apapun hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Pengurus
Cabang bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang atau 1 (satu)
orang Wakil Sekretaris Pengurus Cabang yang ditunjuk secara tertulis oleh
Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang.
iii. Apabila Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang berhalangan bersama-sama
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka :
a) 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang dan 1 (satu) orang Wakil
Sekretaris Pengurus Cabang yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua dan
Sekretaris Pengurus Cabang berhak bertindak untuk dan atas nama
Pengurus

Cabang

dan

karenanya

mewakili

Pengurus

Cabang

Perkumpulan;
d. Dalam

hal

urusan administrasi keuangan dan mewakili Pengurus Cabang

Perkumpulan :
i. Apabila

Ketua Pengurus Cabang berhalangan karena sebab apapun hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Bendahara Pengurus
Cabang bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang berhak
bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang dan karenanya mewakili
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Pengurus Cabang Perkumpulan;
ii. Apabila Bendahara Pengurus Cabang berhalangan karena sebab apapun hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Pengurus
Cabang bersama 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang atau 1 (satu)
orang Wakil Bendahara Pengurus Cabang yang ditunjuk secara tertulis oleh
Ketua dan Bendahara Pengurus Cabang.
iii.

Apabila Ketua dan Bendahara Pengurus Cabang berhalangan bersamasama karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka, 2 (dua) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang dan 1 (satu)
orang Wakil Bendahara Pengurus Cabang yang ditunjuk secara tertulis oleh
Ketua dan Bendahara Pengurus Cabang.

e. Surat-surat keluar Pengurus Cabang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Pengurus Cabang, atau sesuai dengan ketentuan ayat (6) huruf c pasal ini.
f. Surat-surat mengenai pengeluaran uang Pengurus Cabang ditandatangani oleh
Ketua bersama Bendahara Pengurus Cabang, atau sesuai dengan ketentuan
ayat (6) huruf d pasal ini.
(7) Pengurus Cabang berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada tingkat Kota
atau Kota Kabupaten dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan
Pengurus Cabang atau Instansi setempat lainnya maupun instansi pada tingkat
provinsi, Pengurus Cabang terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Pengurus
Daerah.
(8) Pengurus Cabang adalah pelaksana kebijakan Organisasi di tingkat Kota atau Kota
Kabupaten.
(9) Tugas, kewenangan dan ketentuan mengenai Pengurus Cabang, MUSCAB, serta
pembentukan Pengurus Cabang, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga dan Peraturan Perkumpulan atau dengan suatu keputusan RAKERNAS
Perkumpulan.
BAB XII
RAPAT-RAPAT PENGURUS
Pasal 30
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Rapat Pengurus Pusat

(1) Rapat

Pleno

Pengurus

Pusat

diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6

(enam) bulan.
(2) Rapat

Pleno Pengurus Pusat adalah sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)

jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan Rapat korum tidak
tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah
pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat
dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila Rapat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua Umum atau dua orang Ketua Departemen,
dengan Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Seorang anggota Pengurus
Pusat lainnya.
(3) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Pusat mengadakan Rapat
sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau jika diminta oleh
Seorang Ketua bersama-sama dengan Seorang anggota Pengurus Pusat lainnya
yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui
Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
(4)

a.

Keputusan Rapat Pengurus Pusat sedapat-dapatnya dilakukan secara

musyawarah untuk mencapai mufakat ;
b. apabila keputusan Rapat Pengurus Pusat tidak dapat diputuskan dengan suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan
disetujui oleh lebih dan ½(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat.
c.

apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

(5) Seluruh

anggota

Pengurus

Pusat wajib menghadiri Rapat Pengurus Pusat

dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Pusat
yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
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Pasal 31
Rapat Kerja Pengurus Perkumpulan

Rapat Kerja Pengurus Perkumpulan terdiri dari :
a. RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS), untuk tingkat Pusat;
b. RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA), untuk tingkat Daerah;
c. RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB), untuk tingkat Cabang.
Pasal 32
RAPAT KERJA NASIONAL
(RAKERNAS)

(1)

RAKERNAS adalah Rapat Pengurus Pusat dan diadakan sekurangnya sekali
dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penyelenggaraan RAKERNAS dapat diserahkan kepada Pengurus Daerah yang
ditetapkan dalam RAKERNAS sebelumnya.
(3) Panggilan RAKERNAS dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan surat tertulis.
(4) Peserta RAKERNAS adalah :
a. Seluruh anggota Pengurus Pusat.
b.

Pengurus Daerah, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan 2 (dua)
anggota Pengurus Daerah lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Daerah
yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah.

(5) RAKERNAS adalah sah apabila dihadiri oleh :
a. lebih dari ½(satu per dua) dari jumlah Pengurus Pusat lebih dari ½ (satu per dua)
dari jumlah Pengurus Daerah,
b. lebih dari ½(satu per dua) dari jumlah Pengurus Cabang.
Apabila pada pembukaan Rapat Kuorum tidak tercapai maka Rapat diundur selama
30 (tiga puluh) menit dan apabila setelah pengunduruan itu Kuorum belum juga
tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil
segala keputusan dengan sah.
(6) RAKERNAS antara lain diadakan untuk :
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a.

mengadakan penilaian terhadap keputusan MUNAS yang terdahulu, sejauh
mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan;

b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan MUNAS terakhir;
c. Penilaian dan pengesahan atas laporan kegiatan program kerja Perkumpulan;
d. Penyusunan
e.

program

kerja tahunan Pengurus Perkumpulan;

Pengesahan dan melakukan perubahan atas Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Perkumpulan, apabila diperlukan;

f. Penunjukan

tempat penyelenggaraan RAKERNAS berikutnya;

g. Menetapkan

usulan

pemberian tanda penghargaan kepada dan/atau

orang/pihak lain yang telah menunjukan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi
Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan
kepada MUNAS;
h. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan;
i.

Hal-hal lain yang dianggap perlu.

keputusan-keputusanMUNAS, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Perkumpulan lainnya.

(7) Pengurus

Pusat dalam menyelenggarakan RAKERNAS harus diikuti dengan

Pengawasan dan Pelatihan bagi Anggota pada Anggota Perkumpulan sedikitnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.

(8) 6 (enam) bulan menjelang MUNAS, Pengurus Pusat harus mengadakan
RAKERNAS/-PRAMUNAS untuk membicarakan :
a. Persiapan MUNAS;
b. Penetapan calon Formatur Ketua Umum;
c. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam MUNAS.

(9) a. Keputusan RAKERNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat;
b. Apabila keputusan RAKERNAS tidak dapat diputuskan dengan suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan
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disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam Rapat.
c.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

(10) a. Setiap anggota Pengurus Pusat tidak dapat diwakili dalam RAKERNAS dan
setiap anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
b. Setiap Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam RAKERNAS dan setiap
anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
c. Setiap Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAKERNAS dan setiap
anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
Pasal 33
RAPAT KERJA DAERAH
(RAKERDA)

(1)

RAKERDA adalah Rapat Pengurus Daerah dan diadakan sekurangnya sekali
dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penyelenggaraan

RAKERDA dapat diserahkan kepada Pengurus Cabang yang

ditetapkan dalam RAKERDA sebelumnya.
(3) Panggilan RAKERDA dilakukan oleh Pengurus Daerah dengan surat tertulis.
(4) Peserta RAKERDA adalah:
a. Seluruh anggota Pengurus Daerah.
b.

Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Cabang dan 2 (dua)
anggota Pengurus Cabang lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Cabang
yang ditujukan oleh Rapat Pengurus Cabang.

(5) RAKERDA adalah sah apabila dihadiri oleh :
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a. Lebih dari ½(satu per dua) dari jumlah Pengurus Daerah ;
b. Lebih dari ½(satu per dua) dari jumlah Pengurus Cabang.
Apabila pada pembukaan Rapat Kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur
selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila dan setelah penggunduran itu Kuorum
belum juga tercapai, maka rapat di anggap sah dan rapat dapat dilanjutkan serta
mengambil segala keputusan dengan sah.
(6) RAKERDA antara lain diadakan untuk :
a.

Mengadakan penilaian terhadap keputusan MUSDA yang terdahulu, sejauh
mana sudah di laksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.

b. Menjalankan keputusan MUNAS terakhir.
c. Penyusunan
d. Penunjukan
e. Menetapkan

program

kerja

tahunan Pengurus Perkumpulan.

tempat penyelenggaraan RAKERDA berikutnya.
usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau

orang/pihak lain yang telah menunjukan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi
Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan
kepada MUNAS.
f. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.
g. Hal-hal lain yang dianggap perlu
(7) a. Keputusan RAKERDA sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat;
b.

Apabila

keputusan

RAKERDA

tidak

dapat

diputuskan

dengan

suara

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
di keluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam rapat.
c.

apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu)kali dan
apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

(8)

a. setiap anggota Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam RAKERDA dan
setiap anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
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b.

setiap Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAKERDA dan setiap
anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara.

c. yang dibicarakan dan diputuskan dalam RAKERDA tidak boleh bertentangan
dengan keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan Peraturan Perkumpulan lainnya.
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Pasal 34
RAPAT KERJA CABANG
(RAKERCAB)

(1) RAKERCAB

adalah Rapat Pengurus Cabang dan diadakan sekurangnya sekali

dalam 1 (satu) tahun.
(2) Peserta RAKERCAB adalah seluruh anggota Pengurus Cabang.
(3) a. RAKERCAB adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari
jumlah Pengurus Cabang.
b. Apabila

pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur

selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum
juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta
mengambil segala keputusan dengan sah.
(4) RAKERCAB antara lain diadakan untuk :
a.

Mengadakan penilaian terhadap keputusan MUSCAB yang terdahulu, sejauh
mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.

b.

Menjalankan

keputusan MUNAS dan MUSDA terakhir.

c.

Penyusunan program kerja

d.

menetapkan

tahunan Pengurus Perkumpulan.

usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau

orang/pihak lain yang telah menunjukan pengabdian dan/atau pengorbanan
bagi

perkumpulan

serta

usulan

pengangkatan

Anggota

Kehormatan

Perkumpulan kepada MUNAS melalui pengurus Daerah.
e.

Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.

f.

Hal-hal lain yang dianggap perlu.

(5) a. Keputusan RAKERCAB sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat;
b. Apabila keputusan RAKERCAB tidak dapat diputuskan dengan suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan
disetujui oleh lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam Rapat.
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c.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

(6) Setiap anggota Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAKERCAB dan setiap
anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara.
BAB XIII
Kode Etik
Pasal 35

(1)

Untuk

memelihara

keutuhan Perkumpulan diadakan Kode Etik anggota

Perkumpulan yang diatur tersendiri dan disahkan oleh MUNAS dan merupakan
kaidah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Perkumpulan.
(2)

Dewan

Pengawas

melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik

tersebut.
(3)

Dalam upaya menegakkan Kode Etik Dewan Pengawas harus bekerjasama
dengan Pengurus.

BAB XIV
DEWAN PENGAWAS
Pasal 36

(1) Untuk

terjaganya pelaksanaan Kode Etik Anggota Perkumpulan dibentuk Dewan

Pengawas yang terdiri dari:
a. Dewan Pengawas Pusat di Tingkat Pusat, berjumlah sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari para
Anggota Kehormatan dan atau orang lain yang dianggap cakap yang dipilih
dalam MUNAS.
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b.

Dewan Pengawas Daerah ditingkat Daerah yang terdiri dari 5 (lima) orang
anggotadirekomendasikan oleh sekurang- kurangnya 1 (satu) Pengcab, dan
memiliki kepribadian baik, berdedikasi tinggi terhadap perkumpulan, arif dan
bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota perkumpulan.

(2) Anggota Dewan Pengawas Pusat diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dan
sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Presidium MUNAS, sedangkan
Anggota Dewan Pengawas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh MUSDA dan
sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Presidium MUSDA.
(3) Pencalonan anggota Dewan Pengawas Pusat dilakukan atas usulan para Anggota
Kehormatan.
(4) Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Daerah dilakukan atas usulan Pengurus
Cabang atas dasar Rapat Anggota Cabang-Cabang.
(5) Dewan Pengawas bertugas untuk memberikan saran dan pendapat, baik diminta
atau tidak kepada pengurus atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Anggaran
Dasar, Angaran Rumah Tangga dan/atau Kode Etik Perkumpulan.
(6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah
sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
(7) Sidang Dewan Pengawas Pusat dan/atau sidang Dewan Pengawas Daerah berhak
menjantuhkan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, peraturan
perkumpulan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Rapat Dewan Pengawas antara lain membahas:
a.

Penilain

dan pengesahan atas laporan

tahunan Dewan Pengawas

Perkumpulan.
b.

Penyusunan Program kerja tahunan Dewan Pengawas Perkumpulan.

c.

Pengusulan

d.

Hal-hal lain yang dianggap perlu.

pemecatan

Anggota Perkumpulan kepada MUNAS.

(9) a. Dewan Pengawas Pusat menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas sedikitnya
1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan bersama dengan RAKERNAS.
b. Peserta Rapat Dewan Pengawas adalah seluruh anggota Dewan Pengawas
Pusat dan seluruh anggota Dewan Pengawas Daerah.
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(10)

Tata

cara

pencalonan,

pemilihan, pengangkatan, tugas, kewenangan,

sidang Dewan Pengawas Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
(11)

Hal-hal lain belum cukup diatur mengenai Dewan Pengawas akan ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
KEKAYAAN
Pasal 37

(1) Kekayaan Perkumpulan berasal dari :
a. Uang pangkal;
b. Uang iuran;
c. Sumbangan-sumbangan

yang

tidak mengikat;

d. Penghasilan lainnya yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan
tujuan perkumpulan.
(2) Tahun buku perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31
(tigapuluh satu) Desember.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN PERATURAN PERKUMPULAN
Pasal 38

(1) Pengurus Pusat menyusun dan penetapkan Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan

Perkumpulan

atau

perubahannya

disahkan

dalam

RAKERNAS

Perkumpulan.
(2) Anggaran Rumah Tangga memuat Ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran
Dasar harus diatur didalamnya dan ketentuan-ketentuan lainnya.
(3) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
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(4) Peraturan Perkumpulan memuat ketentuan-ketentuan teknis sebagai pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(5) Ketentuan-ketentuan

dalam

Peraturan Perkumpulan tidak boleh bertentangan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN
Pasal 39

Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh
MUNAS yang dihadiri oleh :
a.

Lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh perwakilan anggota yang
mewakili Anggota Biasa yang mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS,

b. Perwakilan Anggota Kehormatan yang berasal dari para pendiri Perkumpulan yang
mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS,
c. Lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah yang
mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS.

serta disetujui oleh :
a.

Lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang
dikeluarkan oleh perwakilan anggota yang mewakili Anggota Biasa yang hadir
dengan sah dalam MUNAS,

b.

Lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang
dikeluarkan oleh Pengurus Daerah yang hadir dengan sah dalam MUNAS.

c. Anggota Kehormatan yang berasal dari Perwakilan para Pendiri mempunyai Hak
Suara Yang sah dalam MUNAS Selama dalam kondisi sehat dan mampu untuk
hadir dalam MUNAS,
Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai maka MUNAS diundur untuk waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu korum
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tidak juga tercapai, maka apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh :
a.

lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh perwakilan anggota yang
mewakili Anggota Biasa yang mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS,

b. perwakilan Anggota Kehormatan yang berasal dari para pendiri Perkumpulan yang
mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS, selama para pendiri Perkumpulan
tersebut masih dalam keadaan sehat dan masih hidup, dan
c.

lebih

dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah yang

mewakili yang mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS. Dengan syarat
keputusan tersebut disetujui oleh :
a. Sekurang-kurangnya

2/3

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara

yang sah yang dikeluarkan oleh perwakilan anggota yang mewakili Anggota
Biasa yang hadir dengan sah dalam MUNAS,
b. Sekurang-kurangnya

2/3

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara

yang sah yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah yang hadir dengan sah
dalam MUNAS, dan
c.

Anggota Kehormatan yang berasal dari Perwakilan para Pendiri mempunyai
Hak Suara Yang sah dalam MUNAS Selama dalam kondisi sehat dan mampu
untuk hadir dalam MUNAS.

BAB XVIII
PEMBUBARAN PERKUMPULAN DAN LIKUIDASI
Pasal 40

(1) Perkumpulan

hanya

dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan MUNAS yang

khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh :
a.

Sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
perwakilan anggota yang mewakili Anggota Biasa yang mempunyai hak suara
yang sah dalam MUNAS,

b.

Perwakilan Anggota Kehormatan yang berasal dari para pendiri Perkumpulan
yang mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS, selama para pendiri
Perkumpulan tersebut masih dalam keadaan sehat dan masih hidup, dan
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c.

Sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Pengurus
Daerah yang mempunyai hak suara yang sah dalam MUNAS.

sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pengurus Daerah
dan disetujui oleh :
a.

Sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara
yang sah yang dikeluarkan oleh perwakilan anggota yang mewakili Anggota
Biasa yang hadir dengan sah dalam MUNAS,

b.

Sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara
yang sah yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah yang hadir dengan sah
dalam MUNAS, dan

c.

Anggota Kehormatan yang berasal dari Perwakilan para Pendiri mempunyai
Hak Suara Yang sah dalam MUNAS Selama dalam kondisi sehat dan mampu
untuk hadir dalam MUNAS,

(2)

Apabila perkumpulan dibubarkan, maka likuidasi dilakukan oleh Pengurus Pusat
kecuali MUNAS menentukan lain.

(3)

Apabila

perkumpulan

dibubarkan

maka

sisa

kekayaan

Perkumpulan

penggunaannya ditentukan oleh MUNAS.

BAB XIX
LAMBANG PERKUMPULAN
Pasal 41

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.
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BAB XX
KEGIATANOFFROAD (EVENT)
Pasal42
AGENDA DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2015 IOF telah bergabung

dengan Organisasi

Internasional

yang

bernama United Four Wheel Drive Assosiation (U4WDA)

(1)

Perkumpulanmempunyai

agendakegiatan

offroad

tingkat

Internasional,Nasional, Regional DaerahmaupunCabang mencakup ;
a.

Pariwisata dan Expedition

b.

Gathering –Jambore –Pameran – Promosi.

c.

Sosial ,Lingkungan Hidup dan Kegiatan Relawan Bencana

d.

Pendidikan dan Pelatihan

e.

Penelitian dan Pengembangan

f.

KejuaraanNasional

g.

KejuaraanDaerah

h.

KejuaraanCabang

i.

Kegiatan dimaksud diatas adalah kegiatan yang sudah memiliki standart
oprasional pelaksanaan dan di tuangkan dalam buku peraturan IOF

2. a. PengurusPusatwajibmengajukanagendakegiatanoffroadTingkat
InternasionaldanNasionalsertaKegiatan

Regionalditetapkan

dandisahkan

dalamRAKERNAS;
b. AgendakegiatanoffroadTingkatDaerahdanKejuaraanDaerah
dilaksanakan 1(satu)

yang

kali dalam setahunyang ditetapkan dan

disahkandalam RAKERDA;
c. AgendakegiatanoffroaddiTingkatCabangdanKejuaraanCabangditetapkan dan
disahkandalam RAKERCAB;
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3.

SetiapPengurusDaerahwajibmengajukan2(dua)agendakegiatanoffroad
sedikitnya1 (satu) kali dalamsetahun yaitu agenda Kegiatan Daerahsetempatdan
kegiatan offroad daerah yang diselenggarakan di
Daerah

yang bersangkutan

dalam wilayah

Pengurus

dalam RAKERNAS. Ketentuan dan pengaturan

tentangKejuaraanCabang,KejuaraanDaerah

,Kejuaraan

Regional

danNasionalserta kegiatanoffroadinternasional,nasional,daerahdan cabangakan
ditetapkan dan diaturolehPengurus Pusat

4.

Dalam RAKERDAditetapkandandisahkanagenda

kegiatan offroaddaerah

danKejuaraanDaerahsedikitnya1(satu)kalidalamsetahun
diselenggarakandi

yang

dalamwilayahPengurusDaerahyangbersangkutan,yang

diusulkanbaikolehPengurusDaerahdan/atau

PengurusCabangyangberada

dalamwilayahPengurusDaerahsetempat,

dankemudianpemenang

KejuaraanDaerah tersebutdapatdiikutkanpadaKejuaraanNasionaluntuk periode
tahun yang bersangkutan;

5. DalamRAKERCABditetapkandandisahkanagendakegiatanoffroadcabang
danKejuaraanCabangsedikitnya1(satu)
diselenggarakan
diusulkan

di

baik oleh

dalamwilayah

PengurusCabangyangbersangkutan,yang

Pengurus Cabang dan/atau

wilayahPengurusCabangsetempat,dan
Cabangtersebutdapat

kalidalamsetahunyang

Klub yang berada dalam

kemudianpemenangKejuaraan

diikutkanpadaKejuaraanDaerahuntukperiode

tahun

yangbersangkutan;

6. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Offroad.
a. Apabilaakandiadakankegiatanoffroad(event)olehsiapapun,wajib memiliki
indentitas keanggotaan IOF yang berlaku dan mendapat surat
dukungan rekomendasi dari PengurusCabangdan/atau PengurusDaerah
setempatdan

mendapatrekomendasi

ijin

penyelenggaraan

kegiatanoffroaddariPengurusDaerahatau PengurusPusat
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b. Kegiatan hanya dapat di laksanakan oleh Anggota IOF yang terdaftar di
Perkumpulansesuai

tingkatdanjeniskegiatan

sebagaimanaditetapkan

tersebut

dalamPeraturanPerkumpulanyangditetapkan

PerkumpulandalamRAKERNAS;
c. Penyelenggara

kegiatanoffroad

PenyelenggaraKegiatan

(event)ataukejuaraan

Offroad(Event

dilakukanoleh

Organizer/Promotor)yangber-

licencyatauKlub yangterdaftarsebagai KlubPerkumpulan.
d. Prosedur dan

tata cara permohonan dan ketentuanpenyelenggaraan

suatu kegiatan offroad (event) akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan
yang dibuat PengurusPusatyang ditetapkandandisahkandalam Rapat
Pleno Pengurus IOF Pusat dan atau RAKERNAS.

7.. Apabilaakandiselenggarakankegiatanoffroad(event)yangtidakataubelum
masukdalamagenda
ditetapkan

kegiatan

offroad

dalamPerkumpulan

dan/atau

berdasarkan

kejuaraan
keputusan

yang

telah

RAKERNAS,

RAKERDA maupunRAKERCAB,makakegiatanoffroad(event)dan/atau kejuaraan
tersebutwajibmendapat surat dukungan rekomendasidariPengurusCabangdan
atauPengurus Daerahserta rekomendasi ijin penyelenggaraan dari Pengurus
Pusat.Dengan mematuhi standart oprasional pelaksanaan yang tertera dalam
buku peraturan IOF

PASAL.43
JENIS DAN CABANG KEGIATAN OFFROAD

1. Jenis

Cabang

kegiatan

Kejuaraan

offroadotomotif

jenis

pembinaan

prestasi,hanya dapat di laksanakan oleh Anggota IOF (KLUB) yang terdaftar
terdiri dari :
a. Adventure
b. Rock Crawling
c. Racing Offroad
d. MudRacing
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e. Gilas Mobil
f. Roda Dua (2X1) :
-

Enduro Kompetisi

-

Enduro Adventure

2.. Kegiatanoffroadnon otomotif,hanya dapat dilaksanakan oleh komunitas anggota
IOF (KLUB) yang terdaftar: yang terdiri dari ;
a. Sepeda
b. Radio Control dan Drone
c. Khusus NonOtomotif

3. Kegiatanotomotifdan non otomotif,jenis pembinaan Anggota non prestasi dapat
laksanakan oleh IOF ;

a. Kegiatanoffroad Pariwisata dan Expedition
b. Gathering –Jamboree –Pameran.- Promosi
c. Kegiatanoffroadsocial, Lingkungan Hidup dan Kegiatan Relawan
Bencana
d. Pendidikan dan Pelatihan;

4. Setiap penyelenggaraankegiatan kejuaraan offroad (event) wajib dilakukan
pengawasan dan penilaianolehTechnical Delegate yang telah memiliki sertifikat
yang keluarkan oleh IOF PUSAT.
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PASAL 44
STATUS SKALA KEGIATAN

Pada pelaksanaan Kegiatan ataupun Kejuaraan Offroad akan ditetapkan status
skala kegiatannya. Adapun status skala kegiatan tersebut akan terbagi ;

1. Penetapan status skala Kegiatan International dengan ketentuan kehadiran
peserta utusan Negara yang bersangkutan.
a. Persyaratan minimum 3 utusanOrganisasi International/U4WDA.apabila
hingga waktu H-25 ,juga belum terpenuhi maka Kegiatan

tersebut

dianggap syah ditetapkan IOF Pusat sebagai kegiatan International IOF.
b. Persyaratan Peserta Kegiatan International / U4WDA. wajib menunjukan
surat utusan resmi perwakilan Organisasi International / U4WDA.
c. Peserta yang menjadi utusan perwakilan

Organisasi International/

U4WDAmerupakan Team/Klub, utusan ,Profesional,Press,Tourism yang
tidak harus berdomisili dari domisili Negara perwakilan
d. Utusan Perwakilan Peserta dari pengurus Organisasi International/
U4WDAminimum 1 utusan per cabang/jenis kegiatan.
e. Setiap pelaksaanaan kegiatan Intrnational IOF yang terdaftar resmi di IOF
Pusat .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan
kegiatan yang jenis cabangnya sama

2. Penetapan status skala Kegiatan National dengan ketentuan kehadiran peserta
utusan daerah
a. Persyaratan

minimum 16 utusan pengda .apabila hingga waktu

penutupanpendaftaran belum terpenuhi

makan di umumkan kembali

diberi waktu H-7 ,juga belum terpenuhi maka Kejurnas tersebut dianggap
syah ditetapkan IOF Pusat sebagai kegiatan Nasional IOF.
b. Persyaratan Peserta Kegiatan Nasional IOF wajib menunjukan surat
utusan resmi perwakilan Pengda IOF
c. Peserta yang menjadi utusan perwakilan Pengda IOF merupakan Team
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utusan ,Profesional yang tidak harus berdomisili dari domisili Pengda IOF
d. Utusan Perwakilan Peserta pengda di Kejurnas IOF maximum 3 utusan
per cabang/jenis kegiatan.
e. Setiap pelaksaanaan kegiatan Nasional IOF yang terdaftar resmi di IOF
Pusat .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan
kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan yaitu setiap
bulan Oktober.
3. Penetapan status skala Kegiatan Regional dengan ketentuan kehadiran peserta
utusan daerah
a. Persyaratanminimum 3 utusan Regional Daereh Terdaftar .apabila hingga
waktu penutupan pendaftaran belum terpenuhi

maka di umumkan

kembali diberi waktu H-7 ,juga belum terpenuhi maka Kejurda tersebut
dianggap syah ditetapkan IOF Pusat sebagai kegiatan regional IOF.
b. Persyaratan peserta regional IOF wajib menunjukan surat utusan resmi
perwakilan Pengda IOF
c. Peserta yang menjadi utusan perwakilan Pengda IOF merupakan Team
utusan profesiaonal yang tidak wajib berdomisili dari domisili pengcab IOF
d. Utusan perwakilan peserta Penda di Kegiatan regional IOF maximum
2utusan.
e. Setiap pelaksaanaan kegiatan Regional IOF yang terdaftar resmi IOF
Pusat .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan
kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan.
4. Penetapan status skalaKegiatanDaerah dengan ketentuan kehadiran peserta
utusan Cabang atau Anggota(Klub)
a. Persyaratan minimum 5 pengcab atau 10 Anggota(klub) .apabila hingga
waktu penutupan pendaftaran belum terpenuhi

maka di umumkan

kembali diberi waktu H-7 ,juga belum terpenuhi maka Kejurda tersebut
dianggap syah ditetapkan IOF Pengda sebagai kegiatan Daerah IOF.
b. Persyaratan Peserta Kejurda IOF wajib menunjukan surat utusan resmi
perwakilan Pengcab IOF.
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c. Peserta yang menjadi utusan Pengda IOF merupakan Team Off Roader
Profesional yang tidak wajib berdomisili dari domisili Pengcab IOF.
d. Utusan Perwakilan peserta Pengcab di Kejuda IOF maximum 2 utusan.
e. Setiap pelaksaanaan kegiatan Daerah

IOF yang terdaftar resmi di

Pengda IOF .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan
kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan oleh Pengda
IOF.
5.. Penetapan status skala Status Kegiatan Cabang dengan ketentuan kehadiran
peserta utusan Anggota(Klub)
a. Persyaratan minimum 5Anggota(klub) .apabila hingga waktu penutupan
pendaftaran belum terpenuhi maka di umumkan kembali diberi waktu H-4
,juga belum terpenuhi maka Kejurcab/klub event tersebut dianggap syah
ditetapkan IOF Pengda sebagai kegiatan Cabang IOF.
b. Persyaratan Peserta Pengcab IOF wajib menunjukan surat utusan resmi
perwakilan Anggota (Klub) IOF
c. Peserta yang menjadi utusan Pengcab IOF merupakan anggota (klub)
berdomisili dari domisili Pengcab IOF
d. Utusan Perwakilan peserta Anggota (klub) IOF

minimal sejumlah 5

utusan
e. Setiap pelaksaanaan kegiatan cabang

IOF yang terdaftar resmi di

Pengda IOF,.Kegiatan seluruh wilayah Cabang IOF dilarang mengadakan
kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan oleh Penggurus
Cabang.
6 Dalam mendukung Kegiatan Event Nasional, Diharapkan Kegiatan Kejurda atau
Kejuaraan Regional dimasing-masing daerah/Regional sdh dilaksanakan paling
lampat akhir Oktober di setiap tahunnya.

7 Guna memprasaranai sarana kegiatan kumpul bersama anggota

IOF.yang

terdaftar yang beragaman latar belakang visi misi nya. Agar mendapat
kesempatan yang sama dalam mengisi kegiatan yang berstatus Regional dan
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National ( Pengurus IOF dapat mengadakan kegiatan dalam bentuk Gathering
atau yang sesuai pasal 45 ayat 2.c. ART.)
8. Hal- Hal lain dalam teknis kegiatan IOF yang belum di atur dalam ART.

9.

Pengurus Pusat Perkumpulan

berhak dan berwenang untuk mengajukan

dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai setiap
agenda kegiatan offroad mendapat rekomendasi penyelenggaraan offroad dari
Perkumpulan

sebagai

satu-satunya

wadah

untuk

para

penggemar

otomotifdan/ataunonotomotifoffroadsertaklubotomotifdan/ataunonotomotif
offroaddiseluruhIndonesiadalam

melakukan

kegiatan

offroad

untuk

meningkatkanmutudankemampuanpara offroadersecara professiona

BAB XXI
ETIKA DAN PRINSIP
PASAL 46

1. UMUM
Anggaran Dasar Perkumpulan ini disusun dan yang telah disahkan oleh pendiri
Perkumpulan 22 November Tahun 1999 dan terahir dirubah pada MUNAS
Tanggal 6 September Tahun 2014. Yang telah di sempurnakan dan ditetapkan
oleh Pengurus Pusat Tanggal 6 Februari 2017

2. Prinsip Prinsip IOF
a. Non-Pemerintah
IOF adalah Organisasi non-pemerintah secara kelembagaan dimana kami
tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan
lembaga-lembaga pemerintah dan/atau lembaga-lembaga Negara lainnya.
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b. Non-Partisan
IOF non-partisan dalam arti mengambil suatu posisi dengan tidak menjadi
bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak menjalankan politik
praktis dalam arti mengejar jabatan politik.
c. Anti Diskriminasi
IOF mempunyai suatu sikap dan tindakan secara individual maupun
kelembagaan, tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan
kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan
tubuh, usia, status social ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai
dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan,
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik,
ekonomi, social budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya.
d. Penghormatan terhadap HAM
IOF mempunyai suatu sikap dan tindakan secara individual maupun
kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan
melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam Organisasi maupun
program
berdasarkan prinsip-prinsip universal H.A.M. Hak asasi manusia yang
dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
e. Nirlaba
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IOF adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari
dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan kepada
pendiri, pengurus maupun pelaksana Organisasi.

f. Kerelawanan
IOF mendukung sikap dan tujuan secara kelembagaan dan individual yang
tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan.
g. Berkesinambungan
Pengurus Senantiasa menjaga Kesinambungan atas Program Kerja yang
sudah berjalan..

BAB XXII
PERATURAN PENUTUP
Pasal 47

(1) a. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan akan diatur dan
diputuskan oleh rapat pengurus pusat.
b. Dengan

diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang

telah lalu dinyatakan tidak berlaku lagi.
c. Anggaran Rumah

Tangga

dan Peraturan dan Perkumpulan yang ada

sepanjang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.
d. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

(2) MUNAS dengan ini memberi kuasa kepada Pengurus Pusat Perkumpulan untuk :
a. Mengurus pengesahan perubahan anggaran dasar perkumpulan kepada Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia dan berhak, berwenang menghadap,
menandatangani mengajukan permohonan serta memberikan keterangan dan
penjelasan yang diperlukan untuk tercapainya pemberian kuasa ini.
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b. Menyempurnakan perubahan

anggaran dasar dan bila diperlukan melakukan

perbaikan dan perubahan terhadapa perbuhan anggaran dasar agar sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan arahan dan petunjuk dari
pejabat atau instansi yang berwena
berwenang.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 26 NOPEMBER 2018
PRESIDIUM PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL KE VI
INDONESIA OFF
OFF–ROAD
ROAD FEDERATION (IOF)
Ketua,

RIZA ISKANDAR
Anggota

BENYAMIN M SAWOR
Anggota

ARIFIN NOOR

Sekretaris

ERWIN JAYASAPUTRA
Anggota

INUNG NURFAJRI
Anggota

ACHMAD LIKUR

-------------------------------------------------------------------------------------selesai-------------------------------------------------------------------------------------------
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