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PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

JAKh!

ASOSIASI EKSPORTIR DAN PRODUSEN HANDICRAFT INDONESIA

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-04-2015 (lima belas April

dua ribu Iima belas), pukul 10.10 WIB (sepul-uh ]ewat sepuluh ----

menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, Nyonya DJITMINI SETYOADf, Sarjana Hukum,-

Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Ktrusus Ibukota .Takarta-----

berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi--

yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

-Tuan TIIAIURIN BUSTAI4I, Iahir di Padang, pada tanggal 24-03-\945 -

(dua puluh empat Maret serj-bu sembilan ratus empat puluh lima), --

Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di

Jakarta Selatan, Jalan Tebet Barat V C/36, Rukun Tetangga 015,---

Rukun Vilarga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, --------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 371 40L2403450002 ; ------

-menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat ASOSIASI EKSPORTIR DAN----

PRODUSEN HANDICRAFT INDONESIA disingkat ASEPHI dalam bahasa------

Inggris EXPORTERS AND PRODUCERS OF INDONESIAN HANDICRAFT

ASSOCIATION, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Musyawarah----

Nasional (MUNAS) VII ASOSIASI EKSPORTIR DAN PRODUSEN HANDICRATT--

INDONESIA disingkat ASEPHI dalam bahasa Inggris EXPORTERS AND----

PRODUCERS OE INDONESIAN HANDICRAFT ASSOCIATION, yang dibuat------

dibawah tangan, tanggal 77-06-20L4 (tujuh belas Juni dua ribu----

empat belas) Nomor: 05/MUNASVTI/aSrpHr /vI/201,4, Nomor: ----------

0 6/MUNASVI I /ASEPHt /vI / 2014, Nomor : 07 /MUNASVI I /ASEPHI /vt / 2074, - - -

Nomor: 0BIMUNASVII/aSSpHf /VI/20\4, yang asli-aslinya bermeterai

cukup dilekatkan pada minuta akta ini



-Penghadap telah saya/ Notaris kenal -----*------:

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan--*

terlebih dahulu dalam akta ini:

-Bahwa ASOSIASI EKSPORTIR DAN PRODUSEN HANDICRAFT INDONESIA -----

disingkat ASEPHI dalam bahasa Inggrls EXPORTERS AND PRODUCERS ---

OE INDONESIAN HANDICRAFT ASSOCIATION, berkedudukan di Ibukota ---

Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya dimuat dalam --

akta tanggal 73-06-2001 (tiga bel-as Juni dua ribu tujuh) Nomor 14

berkaitan dengan akta tangqal 2l-09-2007 (dua puluh satu

September dua ribu tujuh) Nomor 19, keduanya dibuat dihadapan ---

FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang te1ah -

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 09-10-2007

(sembilan Oktober 
.dua 

ribu tujuh) Nomor , C-,82. HT. 01.03. TH .2007 ; --
(selanjutnya ASOSIASI EKSPORTIR DAN PRODUSEN HANDICRAET INDONESIA

disingkat ASEPHI dalam bahasa Inggris EXPORTERS AND PRODUCERS ---

OF INDONESIAN HANDICRAET ASSOCIATION tersebut dalam akta ini

disebut *ASEPEI").

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal l7-06-20L4 (tujuh belas Junj- dua

ribu empat belas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia-----

Barat) sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya

.Iakarta telah diadakan Munas VfI ASEPHI (selanjutnya disebut ---*
rrMunas \/II ASEPHI") .

-Bahwa sebagaimana ternyata'dari Berita Acara Munas VII ASEPHI

yang dibuat dibawah tangan tanggal 1,7-06-2014 (tujuh belas Juni -

dua ribu empat belas) Nomor: 05/MUNASVII/ASEpHI/vI/2074, Nomor: -

0 6/MUNASVI I /ASEPHI /VI / 2014, Nomor : 07 /MUNASVI I /ASEPHI /vI / 201,4,

Nomor: 0BIMUNASVII/ASEPHI/VI /2074, yang asli-aslinya bermeterai -

cukup dilekatkan pada minuta akta ini:

A. Munas VII ASEPHI tersebut dihadiri dan/atau diwakili oleh
<-



B.

61 (enam puluh tujuh) orang peserta Munas VII ASEPHI

sehingga sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar,

Pasal 20 Anggaran Dasar juncto Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga-

ASEPHI, Munas VIf adafah sah.

-Aqenda Munas VII ASEPHI, antara lain sebagai berikut:

1. Pengesahan Hasil Rapat Komisi Bidang Organisasi dan

Bidang Program Munas VII.----

Pemj-1ihan Badan Pengurus Pusat ASEPHI masa bhakti 2074-20L9-

(dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas).

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas

hendak menyatakan kembalj- keputusan dari 2 (dua) aqenda Munas VII

ASEPHI tersebut dalam akta ini.

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas,

penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut denqan ini

menyatakan kembali keputusan dari 2 (dua) agenda Munas VII ASEPHI

sebagaimana diterangkan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: -

1. -Memutuskan, menerj-ma dan mengesahkan hasil Rapat Komisi------

bidang organisasi dan program Badan Pengurus Pusat ASEPHI

Masa bhakti tahun 2074-201-9 (dua ribu empat belas sampai

dengan dua ribu sembllan belas).------

a.-Memutuskan, menerima dan mengesahkan persetujuan peserta --

Munas VII ASEPHI Secara aKlamasi tuan THAMRIN BUSTAMI

sebagai Ketua Umum ASEPHI Masa Bhakti 2014-201,9 (dua ribu --

empat belas sampaj- dengan-dua ribu sembilan belas) .

-Memutuskan team formatur penyusun komposisi dan personalia-

Badan Pengurus Pusat ASEPHI masa bhakti 20L4-2019 (dua ribu-

empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas).

-Memutuskan menerima dan mengesahkan keputusan rapat team --

formatur pembentukan dan penyusunan komposisi dan personalia

Z.

2.

b.



empat belas sampai'dengan dua r-ibu sembilan belas) .

-sehubunqan dengan Keputusan-Keputusan tersebut, selanjutnya-----

Anggaran Dasar ASEPHI menjadi berbunyi sebagai berikut: ---------

- BAI} I ------

NA!,IA, ,IANGKA TIAKTU, TEMPAT KEDTDUKAN DAN LAMBANG --------

- Pasal 1- ------

'-Nama

Asosiasi ini bernama Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft--

Indonesia atau disingkat ASEPHI yang disebut resmi dal-am bahasa--

Inggrisnya Association of E:<porters and Producers of Indonesian--

Ilandicraft (untuk selinjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----

dis j-ngkat dengan "ASEPIIf ") . ------

Pasa1 2 ------

---. -------- ilangka Waktu

ASEPHI didirikan dj- Jakarta pada tanggal 05-04-1975 (Iima April -

seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), untuk jangka waktu yang-

t.idak ditentukan lamanya.

Pasal 3 ----*-

- Tempat Kedudukan ------

1. Badan Pengurus Pusat ASEPHI berkedudukan di Ibu Kota Negara --

Republik Indones j-a.

Badan Pengurus Daerah ASEPHI berkedudukan di Ibu Kota Daerah -

Tingkat I Provinsi/Daerah Istimewa seluruh fndonesia.

Badan Pengurus Cabang ASEPHI berkedudukan di Ibu Kota Daerah -

Tingkat II Tingkat Kabupaten/Kota/Kota Administrasi seluruh --

fndonesia. ------

Pasa1 4 ------

Lambang

1. Lambang ASEPHI :

a. Lukisan padi Kapas dan tulj-san Huruf A-SEP-HI yang tidak --

4

2.

3.

.----:



b.

diberikan batas/lis me1ainkan TERBUKA adalah menun;ukkan --

sifat dan semangat ASEPHI yang membuka diri dan asosiasinya

kepada semua pihak. Keterbukaan baik secara lnterna1,

menerima calon anggota dari beragam l-atar belakang sesuai

dengan tingkat kemampuannya serta terbuka untuk bekerjasama

dengan pihak ketiga (dari l-uar asosiasi) baik pihak

pemerintah dan swasta dari dalam dan Iuar negeri dengan ---

semangat kebersamaan (padi kapas yang terikat) dan

keterbukaan yang erat dimana ASEPHI sebagai wadah aspirasi-

anqgotanya.

Lukisan PADI dan KAPAS disebelah kanan dan kiri gambar yang

saling menyilang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan -

sesuai dengan semangat nilai-nil-ai luhur Pancasila sebagai -

azas ASEPHI yang berjuang untuk kesejahteraan anggotanya --*

(rakyat Indonesia). Selain itu Kapa" jrrn" melambangkan

bagaimana rumitnya proses dan perjalanannya hingga menjadi -

sebuah produk yang dapat dipakai dan bermanfaat bagi hidup -

manusi-a, demikj-an juga produk kerajinan yang dibuat oleh ---

para angqota ASEPHI dari beragam bahan hingga menjelma

menjadi produk yang i-ndah dan bermanfaat bagi kehidupan ----

dan mendatangkan kesejahteraan bagi pembuatnya.

Tulisan huruf A - SEP - HI yang berada dalam lingkaran yang

berbentuk oval dapat dimaknai bahwa huruf (A) sosiasi sebagai

sebuah wadah menampung aspirasi anggotanya dan merangkut ---

anggotanya untuk maju terdiri dari mereka para UI(M sektor --

industri kreatif kerajinan baik produ(SE)n maupun

eks(P)ortir produk (H)andicraft atau Kerajinan Tangan dari -

Warna lambang EMAS (GoId) adalah menyiratkan kekuatan dan -d.

I sifat EMAS sebagai logam mulia yang indah, bernilai



: sepanjang masa. !,iarna emas melambangkan tugas-tugas

ASEPHI yang mulia yaitu membantu perajin/pengusaha bidang -

kerajinan untuk berkembang dan ma;u menjadi pengusaha

yang mandiri yang pada akhirnya menciptakan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan

ASEPHI, berharap anggota yang tergabung di dalamnya

dapat memproduksi produk kerajj-nan Indonesia yang indah ----
dan bermanfaat serta berkembang sesuai masanya ------
sebagaimana emas yang kuat namun lentur, ASEPHI pun --------
diharapkan dapat terus berkarya dan bermanfaat kepada

semua pihak

Lambanq ASEPHI berl_aku sebagai tanda resmi ASEPHI dalam

berbagai media cetak, bendera dan pera.Iatan lain yanq --------
tidak akan merendahkan martabat ASEpHf .-;------

BAB II

AZAS DAI.I LANDASAI{ ----

Pasa1 5 ------

Azas

ASEPHT adarah asosiasi kerajinan nasional yang berazaskan

Pancasila sebagai satu-satunya azas.

PasaL 6 ------

Landasan

1. Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembiran ratus empat puluh --
lima) sebagai landasan konstitusional

undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 (seribu sembilan ratus

delapan puluh tujuh) tentang Kamar Dagang dan rndustri sebagai

landasan struktural. -----

I g. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ASEPHI| --
I, -------- BAB IIf
| 

* rr4 ____-

I

I -------- - srATUs DAII srFAT
--=-

u/

2.

2.



*{iii+J,li! ;..^ ASEPHI adalah asosiasi yang bergerak di bidang perekonomian t

bukan organisasi pemerintah, yang independen,/non politik --------

dengan ciri-ciri alamiah tertentu seperti yang dimaksud oleh ----

ffiq Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan--

puluh tujuh), sebagai wadah penyaluran aspirasi pengusaha

nasional yang bergerak dibidang barang-barang kerajinan Indonesia,

serta tidak mencari keuntungan dan bersifat kekel-uargaan dan ----

gotong royong

- BAB rV -----

-- IIAI(SUD DAI{ TU,rUAl{

- Pasa1 8 ------

ASEPHI adalah asosiasi pala pengusaha yang bergerak di bidang ---

Sosial

-------- BAB V --------

-------- KEGIATAI.I

Pasal 9 ------

Untuk mencapai- tujuannya ASEPHI melakukan kegiatan-kegiatan -----

1. Mendorong berperan serta dalam mengembangkan jiwa ---

2.

3.

kewiraswastaan dikalangan angqota.

Membina, memajukan dan mengembangkan anggota menjadi ----

pengusaha yang profesional, kuat dan tangguh dalam sektor ----

.Berperan serta dafam pelaksanaan program Pemerintah dan turut-

mensukseskan program pembangunan nasional maupun daerah menuju

padaterciptanyamaSyarakatyangadi1danmakmur

Berperan serta dalam usaha-usaha berdaya guna dan tepat guna, -

mengqali memanfaatkan sumber-sumber daya alam dengan tetap ----

mengupayakan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran ------

la

--



q

1-erhadap lingkungan hidup. Serta membina, mengembangkan

sumber daya manusia dafam proses alih teknologi menuju pada -

. dan dava ciot rng pertumbuhan --profesionalisme dan daya cipta, guna menunle

ekonomi dan stabil-itas serta ketahanan nasional '

Mengumpulkan dan menyebarkan informasi usaha dalam arti kata

yang luas bagi anggota.

Meningkatkan Pengetahuan,

kewirausahaan Para anggota

alih teknologi dalam dunia

lz . ,":-"rukan sistem Demokrasi

sebagai berikut:

a. Mengakui kebebasan berusaha

b. Mengakui hak milik perorangan secara wajar yang berfungsi --

kemampuan dan keteramPil-an ---

dan mendorong aksel-erasi proses ---

usaha di Indonesia

Ekonomi dengan ciri-ciri positif---

social ekonomis -.---;.-

Mengakui hak perotehan keuntungan yang wajar

Mengakui adanya persaingan yang sehat, menolak persaingan--

bebas (free fight liberalism)'----

Memegang penuh kode etik dunia usaha

Mewujudkan sistem upah dan harga yang layak' sesuai dengan-

peraturan Yang berlaku

Mewujudkan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan ------

memupuk rasa setia kawan serta kerjasama dikalangan

anggota, yang saling menguntungkan

Menghindarkan sistem'etatisme dalam perekonomian

Menentang sistem monopoli dan oligopoli yang merugikan-----

masyarakat. -----

Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional ---

bertanggungpara pengusaha untuk berjiwa patriot pejuang serta

jawab sebagai warga Negara yang baik'

Berperan serta aktif dalam memecahkan

c

d

e.

f.

g-

h

i

--_-_

masalah-masalah



perekonomian, baik bagi kepentingan para anggota ASEPHI maupun

bagi kepentinqan dunia usaha ditingkat Nasional, Daerah dan---

. Cabang, dalam rangka memefihara stabilitas nasj-ona] disektor --

perekonomian

l0.Bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi-organisasi

dunia usaha nasional, regional serta internasional yang larn --

maupun organisasi pekeria.-----

ll.Meningkatkan citra handicraft yang bercirikan khas Indonesia.-

BAts VI

-__- KEKAYAAN

---- Pasal 10

1. ASEPHI mempunyai kekayaan

i ya.g dipisahkan pertanggal

I maksud dan tujuan ASEPHI
I

yang berasal dari kekayaan pendiri

0l-06-2014 (satu Juni dua ribu empat

43.000,- (dua milyar enam ratusbelas) sebesar Rp. 2.634.7

tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga rlbu rupiah)

terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 7.1,64.743.000,- (satu

milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh --

tiga ribu rupiah) dan Asset berupa Gedung Sekretariat Badan ---

Pengurus Pusat di Jalan Wijaya I/3A Jakarta Sel-atan sebesar ---

Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh

2. ASEPHI memperoleh dana untuk kegiatan asosiasi dari:

i a. Uang pangkal dan iuran anggota.
I

ln. tr f"ngan-sumbangan yang.wajar tanpa ikatan apapun
I

l.c. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar---
I

I 
aan anOgaran Rumah Tangga

3. Semua kekayaan ASEPHI harus dipergunakan untuk mencapai

KEANGGOTAA}.I



ll

-Anggota ASEPHI adafah:

-Perusahaan-perusahaan dan perorangan yang bergerak dibidang--

ekspor dan produksi barang-barang kerajinan yang berbentuk---*

Badan Hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia

-Pengusaha Warga Negara Indonesia yanq berprofesi dibidang----

industri kreatif sektor kerajinan yang merupakan pemilik,

anqgotaan ASEPHI terdiri dari:

Anggota Biasa adalah Perusahaan/perorangan

Anggota Luar Biasa adalah Perorangan y"r,; memiliki jasa yang--

besar dibidang perekonomian

Anggota Kehormatan adalah Perorangan yang karena

jabatannya,/jasa-jasanya dalam memajukan eksportir dan produsen

handicraft Indonesia

Pasa1 13 -----

Kewajiban Anggota ------

-Setiap anggota wajib mel-aksanakan dan mentaati Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASEPHI

Setiap anggota wajib menyokong keuangan ASEPHI serta memenuhi-

keharusan membayar uang pangkal dan iuran anggota.------

Setiap anggota wajib mentaati peraturan Badan Pengurus

sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan -------

Anggaran Rumah Tangga

pj-mpinan, pengurus dan/atau penanggung jawab dari perusahaan--

sebagaimana ditetapkan dafam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7987--

(seribu sembilan raLus delapan puluh tujuh) tentang Kamar

Dagang dan Industri Indonesia.------

Ke

a.

b.

c.

3.

Pasal L4 -----

Hak Anggota ----

10



2.

-Memperoleh banl-uan dalam bidang peningkatan dan pengembangan-

pengetahuan keLerampilan untuk kepentingan usahanya.

-Memperoleh pelayanan informasi usaha dalam arti kata yanS ---

luas termasuk segala bentuk penerbitan yang dikefuarkan oleh -

ASEr;ir-

-Mempero].ehbantuanda].amhubunqan/kontakdagang

-Memperol-eh surat keterangan yang menyanqkut bonafiditas atau-

surat keteranqan l-ain dalam hubungan kelancaran usahanya -----

dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip obyektifitas

-Mengikuti serta turut serta dalam pertemuan-pertemuan dengan-

misi ekonomi, baik dalam maupun luar negeri ataupun turut ----

serta dalam rombongan misi ekonomi ke dalam/luar negeri-

-Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun --

dan dengan jalan apapun juga.
!.

Pasal 15 -----

Tata Cara Penerimaan Anggota -----

Setiap calon anggota ASEPHI harus mengajukan permohonan ------

dengan formulir yang disediakan.-----

Setiap calon anggota ASEPHI, sebagaimana yang tertuang dalam --

Pasal 11 di atas, harus diusulkan dan didukung secara tertulis

oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anqgota Badan Pengurus--

dan Badan Pertimbangan setempat

SekretarisJenderal memberitahukan secara tertulis tentang----

perrnohonan calon anggota kepada para anggota Badan Pengurus---

Daerah/Cabang yang diselenggarakan dalam waktu 30 (tiga puluh) -

hari setelah permohonan diterima, dimana permohonan anggota ---

akan disetujui atau ditolak

4. Hak Penentuan penerimaan anggota berada dalam Badan

Pengurus Daerah/Cabanq dan setiap penerimaan anggota harus ---

disetujui ol-eh 2/3 (dua per tiga) anggot.a Badan Penqurus

?

4.

5.

la.

3.

----.--...-
11



Harian Daerah/Cabang yang hadir dalam rapa:

5. Calon anggota yang diterima sebagai anggota diberikan Kartu --

l fanda Anggota sebagai tanda keanqgotaan yang harus dibubuhi

; tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurur;
i

I

Pusat

6. Pengunduran diri dari keanggotaan ASEPHI harus dinyatakan-----

secara tertulis kepada Badan Pengurus

Pasal 16 -----

Penghentian Keanggrotaan

1. Penghentian keanqgotaan dapat diakibatkan ol-eh:

a. Pelanggaran Anggaran Dasar,/Anggaran Rumah Tangga.

b. Pengenaan hukum pidana oleh pengadilan yang telah

kekuatan hukum yang pasti atau dinyatakan pailit

mempunyai-

oleh

pengadil.r.-. --- -.---"--

Karena berhenti menjadi pemj-1ik, pimpinan, pengurus dan atau

penangqung jawab dari perusahaan

e. Karena diberhentikan sementara oleh Badan Pengurus

Daerah/Cabang

2. Penghentian keanggotaan adalah wewenanq Badan Pengurus dan ----

dapat dijalankan setelah yang bersangkutan diberi peringatan --

3 (tiga) kali, dimana pada peringatan yang kedua Badan

Pengurus dapat memberhentikannya sementara waktu. ------

3. Setiap anggota yang terkena sanksi penghentj-an sementara

atau tetap, kehilangan haknya sebagai anggota.------

Anggota yang terkena sanksi penqhentian sementara dapat

mengajukan pembelaan diri atau naik banding pada Badan

Pengurus Pusat

BAB VIII

STRT,KTI,R ORGAI.IISASI -----

72

c.

d.

4.



Struktur Organisasi ASEPHI

--- Pasal 17

terdiri dari:

b-

c.

a. Lembaga Permusyawaratan: --------

1. Musyawarah Nasional di tingkat Nasional (MUNAS).

2. Musyawarah Daerah di tingkat Daerah Tingkat. I/Propinsi

I luusoai dan Tingkat Kabupaten/Kot.a (MUSCAB)

Lembaga Pimpinan: -------

1. Badan Pengurus Pusat (BPP)

2. Badan Pengurus Daerah (BPD)

3. Badan Pengurus Cabang (BPC)

Lembaga Kelengkapan Organisasi: -------

l- . Badan Kehormatan.

2. Badan Pertimbangan.

3. Badan Pleno

Lembaga Permusyawaratan adalah pemegang kekuasaan tertinggi ari.*

ASEPHI di masing-masing wilayah yaitu ditingkat nasional dan-----

daerah

Pasa]. 19 -----

- Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional sebagai badan kekuasaan tertinggi --------

ASEPHI tingkat nasional diselenggarakan sekali dalam 5 (Iima) -

tahun oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Pusat

selambat-lambatnya akhir masa baktinya. Apabila 3 (tiqa) bulan

.sesudah habis masa baktinya Badan Pengurus Pusat tidak

menyelenggarakan Musyarawah Nasional, maka Badan Pengurus Pusat

tersebut kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus ASEPHI

dan harus segera diadakan Musyawarah Nasional l,uar Biasa.
I

| 2. rempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional ditetapkan dal-am ---
I

I Mrr"rur.rah Nasional terdahululi
13



J.

A

5.

6.

7.

8.

Prosedur dan tata laksana penyelengg.-r.r'aan Musyawarah Nasiona I

merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Pusat

Kecuali apabila Badan Pengurus Pusat telah kehilangan hak --

dan wewenang untuk mengurus ASEPHI sebagaimana disebut pada -

ayat 1 di atas, maka Badan Pleno akan mengambil alih tugas---

tugas dan tanggung jawab tersebut

Pel-aksanaan Musyawarah Nasional terletak pada Badan Pengurus

Pusat dibantu Badan Pengurus Daerah ditempat dimana Musyawaralt

Nasional diadakan

Anggaran Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional disepakati*

anLara Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah ditempal-

penyelenggaraan Musyawarah Nasional- serta ditanqgung bersama -*'

dengan proporsi 75 % (tujuh puluh lima Persen) oleh Pusat dan--

25 Z (dua puluh. Ij-ma persen) oleh Daerah'-yang bersanqkutan.---

Musyawarah Nasional- membahas pertanggung jawaban Badan

Pengurus selama masa baktinya

Musyawarah Nasional berwenang dan berhak:-----

a. Memilih dan membentuk Badan Pengurus Pusat beserta lembaga--

kelengkapan ASEPHI tingkat pusat.

Mengubah dan menyempurnakan Anqgaran Dasar /Angqaran Rumah---

Tangga ASEPHI

c. Menetapkan program umum nasional ASEPHI untuk digunakan-----

sebagrai pedoman oleh Badan Pengurus PusaL baru yang akan----

dipilih ------:-

d. Mencabut/membatalkan keputusan yang tidak sesuai lagi dan---

menetapkan ketentuan baru yang diperlukan.-----

Peserta/peninjau/undangan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) -----

terdiri dari:

a. Peserta adalah anggota Pengurus Harian Badan Pengurus Pusat-

dan Badan Pengurus Daerah dengan jumlah sebanyak-banyaknya -

b.
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3 (tiga) orang dengah mendapat mandat. dari Badan Pengurus

yang bersangkutan, dan untuk Badan Pengurus Cabang telah ---

terwakifi dari Badan Pengurus Daerah yang bersangkutan

b. Peninjau adalah anggota Badan Pengurus Pusat dan para

anggota lembaga kelengkapan ASEPHI tingkat pusat serta

para pengurus Badan Pengurus Daerah dan para anggota daerah-

yang bukan uLusan

c. Undangan adalah lembaga-lembaga pemerintah, organisasj-

atau lembaga ekonomj- lainnya serta pihak-pihak yang diundang

oleh Badan Pengurus Pusat

io. Hak Peserta/Peninjau/Undangan pada Musyawarah Nasional adalah:-

a. Peserta berhak bersuara, berbicara, memilih dan dipilih.

b. Peninjau berhak berbicara.

c. Undangan berhak berbicara.----

l0.Musyawarah Nasional adalah sah bila:--------

a. Memenuhi kuorum sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari peserta ---

yang berhak hadir

,Iika kourum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan -----

Musyawarah Nasional tetap dapat berlangsung menurut jadwaL*-

yang tercantum dalam surat undangan dengan catatan

pengecekan kembali. Tetapi persidangan musyawarah Nasional-

harus ditunda selama-Iamanya 24 (dua puluh empat) jam.--*---

Apabila setelah waktu penundaan jumlah kourum masih tidak---

tercapai, maka persidangan musyawarah nasional dapat

berlangsung dan dengan sah tanpa perlu mengindahkan kourum. -

---- Pasal 20

1. Badan Pengurus Pusat merupakan Pimpinan Tertinggi ASEPHI

i ringl<at Nasional yang mewakili ASEPHI ke luar maupun ke ------
I

I Oatam serta bertanggung jawab atas pengelolaan ASEPHI

--- 15
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a D-L. DA

:

a

dan Pengurus Pusat berkewa;iban untuk:

Menjalankan dan memelihara wibawa Anggaran Dasar dan -----t

Anggaran Rumah Tangga ASEPHI

Melaksanakan proglam Umum Nasional- ASEPHI serta keputusan-*-'

keputusan Musyawarah Nasional

Menjabarkan serta menetapkan program kerja berlandaskan----.'

program umum Nasional ASEPHI hasil Musyawarah Nasional----*-

secara terinci yang bersifat sektoraf terbagi tahun per----*

tahun dan dilengkapi dengan Anggaran biayanya

Melaksanakan keputusan-keputusan ASEPHI

Mewakili ASEPHI di dalam maupun di luar pengadilan. ---------

ra anggota Badan Pengurus Pusat terdiri dari:

Seorang Ketua Umum.

2 (dua) orang Wakil Ketua Umum.

Seorang Sekretaris Jenderal.

b.

d.

e.

Pa

a.

b.

d. Seorang Wakil Sekretaris Jenderal

Sekurang-kurangnYa 2 (dua) orang Bendahara (Bendahara I dan

Pa

Bendahara II).

5 (lima) orang Ketua Bidang dan beberapa orang Anggota-----

I eia..,g

-Jumlah anggota Badan Pengurus harus ganjil-

ra Anggota Badan Pengurus Pusat {nti terdiri dari:

Seoranq Ketua Umum aLau seorang Wakil Ketua Umum.

b'. Seorang Sekretaris Jerideral atau seorang Wakil Sekretaris --

Jenderal

c. Seorang Bendahara.

5. Para Anggota Badan Pengurus Pusat Inti secara

berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan

serta mewakili ASEPHI

Pasal 21

16
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-- Persyaratan

1. Persyaratan Umum bagi calon

Ang'gota Badan Pengrrrus

a. Anggota biasa yang aktif,

anggota Badan Pengurus adalah:

bersedi-a dan ada waktu untuk

mengurus ASEPHl

Setia pada Pancasifa dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu---

sembilan ratus empat puluh lima).

Setia kepada cita-cita usaha dan tujuan ASEPHI.

Berpandangan fuas, bersikap,/bermoral baik dan terpandang ---

di masyarakat terutama masyarakat dunia usaha

Diutamakan bertempat tinggal di wilayah dimana Badan

Pengurus berkedudukan

Pengurus tidak rangkap jabatan dalam struktur hirarki-

b.

!c.
I

I
i

la.
I
I

f.

2-

dilingkungan ASEPHi

Persyaratan umum bagi calon Ketua Umum adalah: -------

a. Memenuhi persyaratan umum bagj- calon anggota Badan Pengurus.

b. Pernah menladi anggota Badan Pengurus Pusat, Daerah atau----

Badan Kehormatan atau Badan Pertimbangan

-- Pasal 22 -----

--- Tata Cara Pemilihan Badan Pengtrrus

Pemilihan Badan Pengurus Pusat ASEPHI dilaksanakan dengan cara---

musyawarah untuk mencapai mufakat. BiIa dengan cara ini tidak---*

berhasiL dicapai kesepakatan, maka ditempuh cara sebagai berikut,:

1. Tahap pemilihan formateur, dengan prosedur: -------

a. Setiap peserta menulis 5' (Iima) nama calon formateur yang---

telah memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua umum

sebagaimana ditetapkan pasal 21 ayat 1 dan Anggaran Rumah---

Tangga, di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia---

Musyawarah Nasional . ----

b. Penulisan dilakukan ditempat yang cukup menjamin kebebasan--

dan kerahasiaan yang disediakan ol-eh panitia musyawarah.----
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i,

-:'

dimasukt<an ke dalam kotak yangSetelah ditulis, liertas suara

tersedia ditempat yang sama.

Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh----

Ketua Sidang dibantu oleh 2 (dua) orang saksi

Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 3 (tiqa) orang ----

pengumpul- suara terbanyak untuk menjadi formateur, sekaligus

calon Ketua Umum dan berhak ikut dalam tahap pemilihan Ketua

Formateur terpilih, tidak dapat. menarik diri sebagai

formateur tetapi- diperbolehkan untuk menarik diri sebagaj----

calon Ketua U*T yang dinyatakan secara tertulis------

Setiap formateur terpilih yang bersedia menjadi calon

Ketua Umum menyatakan kesediaannya secara tertulis

BiIa terdapat suara yang sama bany?k"I:, maka terhadap suara

yang sama banyak tersebut akan dilakukan pemilihan ulang----

sampai 3 (tiga) pengumpulan suara terbanyak.------

Tahap pemilihan Ketua Umum, dengan prosedur:--------

a. Setiap formateur terpilih yang telah menyatakan kesedi-aannya

secara tertulis sebagai calon Ketua Umum, harus menyatakan--

didepan sidang akan kesanggupannya dipilih menladi Ketua----

Umum yang akan datang

b. Sebelum pemilihan diadakan, setiap calon Ketua Umum----

dj-haruskan memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan program

umum nasional ASEPHI yang telah diputuskan oleh Musyawarah--

Nasional, serta melakukan Tanya jawab dengan pesegta

c. Pada saat pemili-han, setiap peserta menuliskan 1 (satu) nama

diantara cal-on-calon Ketua Umum hasil tahap Pemilihan ------

formateur di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia-

Pengarah Musyawarah Nasional. ----

d. Penulisan dilakukan ditempat yang disediakan oleh Panitia---

d

f.

g.

-----__
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Pelaksana Musyawarah Nasional

Se1-e1ah ditulis, kertas suara dimasukkan ke dalam kotak---**

suara yanq tersedia ditempat yang sama.

Perhitungan suara dilakukan secara terbuka, dipimpin ofeh-**

Ketua Sidang dibantu ofeh 2 (dua) orang utusan daerah

Calon yang memperol-eh suara terbanyak menjadi Ketua Umum----

Badan Pengurus Pusat terpilih dan 2 (dua) orang cafon yang--

tidak terpilih menjadi "Mide Formateur" .-----

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat ASEPHI terpilih bersama-sama

dengan 2 (dua) orang Mide Formateur menyusun personalia-----

Badan Pengurus Pusat masa bakti yang akan datang

eif. peserta Musyawarah Nasional menghendaki lain, maka-------

pemilihan anggota (Personalia) Badan Pengurus Pusat dapat-----

dilaksanakan dengan cara lain, misalnya dengan cara ---

pemilihan/penunjukan langsung ----:---

-------- --- PasaL 23

----- Masa Bakti Badan Pengurus

1. Masa bakti Badan Pengurus adalah 5 (Iima) tahun terhitung -----

mulai disahkan oleh Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.--------

Seorang anggota Badan Pengurus, setelah l- (satu) masa bakti---

dapat dipilih kembal-i maksimal 2 (dua) kali periode berturut--

Pasa1 24 -----

Badan'Pertimbangan ----

Badan Pertimbangan merupakan Lembaga Kelengkapan ASEPHI

tingkat Nasional/Daerah dan terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu

seorang mantan Ketua Umum dan 4 (empat) orang mantan anggota -

Badan Pengurus terdahulu.

Badan Pertimbangan diangkat melalui Musyawarah Nasional/Daerah

untuk masa bakti 5 (Iima) tahun mulai- diputuskan dalam

I.

q.

h.

3.

2.

1.

L9



Musyawarah dan berakhir pada l4usyawarah berikutnya.

Badan Pertirnbangan bertugas dan berwenanq irnt.uk memberikan ---
pengarahan, saran, gagasan, serta nasehat baik diminta maupun-

tidak kepada Badan Pengurus setiap saat bila diperlukan

Mengawasi pelaksanaan Kode Etik keanggotaan dengan tugas: ----
a. Mempelajari pengaduan tertul_is dari pi_hak manapun tentang -

pelanggaran kode etik oleh angqota ASEPHI serta mengadakan -
penelitian seperlunya;

Jika terbukti adanya pelangqaran kode etik ol_eh anggota ----
ASEPHI, Badan Pertimbangan meJ-aporkan kepada Badan pengurus-

dengan menjelaskan pertimbangan apa untuk menjal-ankan

sanksi bagi pelanggar;

Maka Badan Pengurus berhak mengambil keputusan sanksi ------
bagi pelanqga.r, yang ketentuannya qkurr,..diatur dal_am Anggaran

Rumah Tangga ASEPHI --------

BAB IX

---_ PERUBATIAN AI{GGARAN DASAR DAN PEMBT'BARAN

Perubahan Angrgaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dil_aksanakan melalui

Musyawaran Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus yang

diadakan untuk itu, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per-

tiga) dari jumlah seluruh peserta yang berhak hadir. ---------
Keputusandiambi}berdasatkanmusyawaIahuntukmufakat

Dalam hat keputusan berd.asarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan---

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah peserta-

yang hadir dan/atau yang diwakili

Penbubaran -----

20
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c.
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Pembubaran ASEPHI hanya sah apabila:

1. Merupakan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah ------
,Nasional Khusus yang diadakan untuk itu.----

2., Merupakan Keputusan Pemerintah.----*

Pasal 27

l. Pembubaran ASEPHI dapat dilakukan ol-eh Musyawarah Nasj_onal

yang khusus diadakan untuk keperluan itu

Musyawaran Nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas

hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis --
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota -

Keputusan untuk membubarkan ASEPHI dilakukan berdasarkan -----

keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh anggota

yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga .per,. empat) dari jumlah -
seluruh peserta yang berhak hadir dengan hak suara yang sah ---
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiqa per empat) dari ---

jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam Musyawarah Nasional.

BAB X

---- CARA PENGct NAAI{ KEKAYAAI.I SISA LfKUIDASI ------

pasal 28 -----

Kekayaan sisa hasil- Iikuidasi diserahkan kepada asosiasi

Iain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan -------
ASEPHI yang bubar ------------
Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yanS ---------
melakukan kegiatan yang sama dengan ASEPHI yang bubar,

apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku -
bagi badan hukum tersebut

Da].amhaIkekayaansisahasi11ikuidasitidakdiserahkan

kepada asosiasi Lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana-

2t



1.

liimafsuO dalam ayat 1 dan ayat- 2, kekayaan tersebut diserahkan

i t"puau Negara dan penggunaannya dj-lakukan sesuai dengan maksud

|PHI Yang bubar.
i dan tujuan ASE

-_ PENUTUP _.-_-

Pasal 29 -----

\2.

-Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ---

ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus -

yangtidakboIehbertentangandenganAnggaranDasar

Menyimpang dari ketentuan Badan Pengurus dan Badan ------

pertimbangan berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai

tata cara pengangkatan Badan Pengurus dan Badan Pertimbanganr-

maka susunan Badan Pengurus Pusat dan Badan Pertimbangan Pusat

untuk masa bhakti tahun 2014 (dua ribu enqpat belas) hingga ---

tahun 201'9' (dua ribu sembilan belas), adalah sebagai berikut :

a. Badan Pengurus Pusat :

| -x"tr. umum
I

Tuan THAMRIN BUSTAMI, Iahir di -

Padang, pada tanggal 24-03-L945

(dua puluh emPat Maret seribu --

sembilan ratus emPat Puluh

lima), Warga Negara Indonesia,

Pensiunan, bertemPat tinggal ---

di Jakarta Selatan, Jalan

Tebet Barat V-C/36, Rukun

Tetangga 015, Rukun Warga 004,

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan

Tebet, Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan Nomor Induk
i

I xependudukan 3174 OL24O345OOO2 ;
l-

: Tuan Doktorandus Haji MUCSHIN---

22

[ - watir Ketua umum r



- Wakil Ketua Umum I1

- Sekretaris Jenderal

RIDJAN, Magj-ster Mana j emen ,

l-ahir di Tanjung Karang, pada --

tanggal 26-07-7947 (dua puluh --

enam Juli seribu sembilan ratus-

empat puluh satu), Warga Negara-

Indonesia, Guru/Dosen, bertempat

tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-

Martapura I, Rukun Tetangga 10, -

Rukun Warga 04, Kebon Melati, --

pemegang Surat Izin Mengemudi --

(SIM) Nomor 4L07L2057095;

Nyonya Doktoranda YANNA DfAH ---

KUSUMAWATI, Iahir di Bandung,

pada tanggal 03-01-1955 (tiga --

Januari seribu sembilan

ratus lima puluh lima), Warga --

Negara Indonesia, Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di ---

Kota Bandung, Ja1an Pandu

Nomor 24, Rukun Tetangga 005,

Rukun Warga 003, Kelurahan -----

Pamoyanan, Kecamatan Cicendo,

pemegang Kartu Tanda Penduduk---

dengan Nomor Induk Kependudukan -

3273014301550002 i ------

Tuan Insinyur SOEGIARTO, lahir--

06-L2*L944 (enam Desember seribu

sembilan ratus empat puluh

empat) , Warga Neqara Indonesia, -



I

- Wakil Sekretaris Jenderal

- Bendahara I

Pensiunan, bertempat tinggal ---

di Jakarta Barat, Komplek

Departemen Perdagangan, Rukun --

Tetangga 005, Rukun Warga 004,

Kelurahan Kedaung KaIi Angke, --

Kecamatan Cengkareng, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk denqan

Nomor Induk Kependudukan ---

3173010 6!2440002;

Nyonya BABY JURMAWATI, Sarjana -

Sastra, lahir di Pendopo, pada-

tanggal 03-10-1974 (tiga Oktober

seribu sembilan ratus tujuh ----

puluh 3mn1t), Warqra Negara

Indonesia, Ibu Rumah Tangga, ---

bertempat tinggal di Jakarta ---

Timur, Jalan Lembur Nomor 1,

Rukun Tetangga 009, Rukun

Warga 005, Kelurahan Makasar,

Kecamatan Makasar, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk d".rga.,

Nomor Induk Kependudukan ---

3175084310740005; ------

Nyonya DEWI SJAFITRI, Sarjana --

flmu Sosial, lahir di Jakartd,-

pada tanggal 22-12-t969 (dua ---

puluh dua Desember seribu

sembilan ratus enam puluh

sembilan), Warga Negara --.-----

Indonesia, Mengurus Rumah
-*----*--l
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I
i Tangga, bertempat tinggal di
:

i Jakarta Selatan, Jalan Kyai ----

Maja 6L-63, Rukun Tetangga 001,-

Rukun Warga 003, Kelurahan -----

Gunung, Kecamatan Kebayoran ----

Baru, pemeqang Kartu Tanda------

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 317 407 62L2690002; -

akan ditentukan kemudian -------Bendahara II

Bidang-bidangr:

- Ketua Bidang Organisasi :

Ketua Bidang Sumber Daya

Manusia :

Tuan Insinyur Haji HATMAN,

Sarjana Sastra, Iahir di ------

Pulau Nias, pada tanggal

1B-09-1963 (delapan belas
'{*

September seribu sembilan ratus-

enam puluh tiga), Warga Negara -

Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kota Bandung,

Jalan Bahagia Permai 1,7 -*-----

Nomor 5, Rukun Tetangga 005,

Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Margasari, Kecamatan Buah Batur-

pemegang Kartu Tanda Penduduk --

dengan Nomor fnduk

Kependudukan 327 3221,809630003; -

Tuan Doktorandus ALf IMRAN,

lahir di Padang, pada tanggal --

14-05-1954 (empat belas Mei --=.-

seribu sembilan ratus lima puluh



t-

Anggota

Ketua Bidang

Pengembangan

Desain

empat), Warga Negara Indonesia,

Pegawai Negeri SipiI (PNS)

bertempat tinggal di Kota

Jafan Cendrawasih 6 Nomor

Rukun Tetangga 006, Rukun

Warga 013, Kelurahan Depok

Depok,

32't ,

Jaya,

Kecamatan Pancoran Mas, --------

pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

dengan Nomor Induk Kependudukan -

327 60L1,405540001 i ------

Tuan Haji SJACHRIL NAZAR,

Iahir di Padang, pada tangrgal --

25-11-1950 (dua puluh Iima

Nopember seribu sembilan ratus --
t .i4

Iima puluh), Warga Negara

Indonesia, Pensiunan, bertempat -

tinggal di Jakarta Barat, -------

Srengseng Nomor 44, Rukun

Kelurahan Srengseng, Kecamatan --

Kembangan, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 317 30 82 5l- 1 500001 . ---

Produksi

: Tuan DoKtorandus SUTARTO SUHADI,-

lahir di Madiun, pada tanggal --

Januari seribu sembilan r.atus --

empat puluh dua), Warga Negara -
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I- Ketua Bidang

Perdaganqan

Promosi dan

Indonesia, Pensiunan, bertempat-

tinggal di Jakarta Timur, Jalan-

Dermaga Nomor 32, Rukun

Tetangga 012, Rukun Warga 003,

Kelurahan Balekambang,

Kecamatan Kramatjati, Pemegang -

Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan ---

Tuan DOKIOTANdUS PIETER SUMBUNG,

Sarjana Ekonomi, Iahir di ------

Rantepao Tana Toraja, Pada

tanggal L6-01-1953 (enam belas

Januari seribu sembilan ratus

lima puluh tiga), Warga Negara *

Indonesia, Pegawai Negeri SiPil-

(PNS), bertempat tinggal di ----

Kabupaten Tangerang, Ja1an

Kelapa Kopyor xII CB.L6/L

Warga 008, Kelurahan Pakulonan -

Barat, Kecamatan KeIaPa Dua,

pemegang Kartu Tanda Penduduk --

dengan Nomor Induk Kependudukan-

3 6032I l- 601530002;

Nyonya Hajjah NURASIAH LENGKONG

(da1am Kartu Tanda Penduduk

tertulis NURASIAH), lahir di ---

Banda Aceh, pada tanggal

Anggota
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- Ketua Bidang Informasi,

Ixomunikasi dan Penerbitan:

I 
U. Badan Pertimbangan Pusat

07-09-1955 (tutuh September

seribu sembilan ratus lima Puluh

lima), Warga Negara Indonesia,

Mengurus Rumah Tangga, bertemPat

tinggal di Jakarta Selatan,

Kalibata Baru B-14, Rukun

Tetanqqa 013, Rukun Warga 006,

Kelurahan Rawajati, Kecamatan --

Pancoran, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 317408470955OO02 ; -

Tuan IBRAHIM SAIFUDDIN, lahir -

di Tanjung* Purar pada tanggal -

14-05-1937 (empat belas Mei

seribu sembilan ratus tiga Puluh

tujuh) , Warga Negara lndonesia, -

Pensiunan, bertempat tinggal ---

di Jakarta Selatan, Jalan

Joe Gang H Salam Nomor 33, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 003,

Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan -

Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 317409L405370001 .

Tuan Doktorandus RUDY LENGKONG,

lahir di Menado, pada tanggal -

17-06-1935 (tujuh belas Juni --

seribu sembilan ratus tiga ----

puluh l-ima), Warga Negara

2B



-Anggota

kemudian.

Badan Pertimbangan Pus

Indonesia, Pensiunan, bertempat

tinggal di Jakarta SeIatan,

Jafan Ci-paku I Nomor 28, Rukun-

Tetangga 002, Rukun Warga 004,-

Kelurahan Petogogan, Kecamatan-

Kebayoran Baru, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk dengan Nomor ----

Induk Kependudukan ---

317 401 1706350002 .

at lainnya akan ditetapkan ---*

DEMIKIA}ILAII AI(TA INI ----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari

dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ol-eh:

1. -Nyonya ZAITTN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan -

ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten -----

Tangerang, Pondok Maharta D6 Nomor 15-16, Rukun Tetangqa 01L,

Rukun Warga 011, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan----

Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3603245508640001, untuk sementara berada di ----

Jakarta; dan ----

-Nyonya SIIIINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 2l-04-1-960-

(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh) r

bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu BIok I Nomor 3,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung--

Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk--

dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk

sementara berada di Jakarta;

I f.Aru.rya pegawai Kantor Notarj-s, Yang saya, Notaris kenal ,
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;
sebagai saksi-saksi. ---:-

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan ----

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ofeh penghadap, saksi-

saksi dan saya, Notaris, dan kemudian penghadap membubuhkan sidik

jari jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya,

Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. --

-Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena empat

coretan dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah.ditandatangani dengan sempurna

-Diberi-kan sebagai salinan yang sama

ris di Jakarta,

lj

YOADI, SH. MKn. )
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