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ANGGARAN DASAR           

MASTEL 
MUKADIMAH 

 Bahwa dengan berkembangnya teknologi, telah terjadi konvergensi 
bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Teknologi Penyiaran menjadi 
Telematika. Disadari bahwa telematika sebagai salah satu prasarana 
pembangunan mempunyai arti strategis dalam memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatan 
pemerintahan dan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, 
mempererat hubungan antar bangsa.  
 Bahwa untuk dapat berperan secara maksimal sebagaimana 
diharapkan, perlu adanya keterpaduan sikap segenap jajaran industri 
telematika serta masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya, sebagai pelaku di 
bidang telematika baik yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan 
dan pengoperasian serta penggunaan sarana dan prasarana telematika, 
sehingga peran dan jasa telematika selalu dapat ditingkatkan terus serta 
berlangsung secara berkesinambungan. 

 Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya suatu organisasi yang 
mandiri untuk menghimpun semua potensi dari segenap jajaran industri 
telematika sehingga dapat diwujudkan suatu kondisi yang saling melengkapi di 
antara berbagai potensi yang ada dalam mendukung upaya bangsa Indonesia 
membangun bidang telematika yang handal dan menempati posisi setara 
dengan Negara-negara lain di dunia. 

 Bahwa organisasi ini merupakan wahana komunikasi, koordinasi, 
konsultasi dan peningkatan kemampuan, saling pengertian dan rasa tanggung 
jawab yang besar atas peranan telematika dalam pembangunan bangsa dan 
negara yang berlandaskan Pancasila. 
Bahwa ruang lingkup organisasi ini meliputi seluruh aspek industri telematika. 
            Bahwa dengan menyadari sepenuhnya arti strategis, tugas dan 
tanggung jawab yang harus dipikul, maka segenap jajaran industri telematika 
Indonesia yang hadir dalam Musyawarah Nasional MASTEL yang Keempat 
tanggal 18 Pebruari tahun 2003 menyatakan MASTEL sebagai lembaga 
mandiri yang mewakili jajaran industri telematika Indonesia. 

 

 
ANGGARAN DASAR           

MASTEL 
MUKADIMAH 

 Bahwa telekomunikasi yang telah bertransformasi menjadi telematika 
(TIK), memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang dan 
mendorong kegiatan perekonomian, sosial budaya, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, memantapkan 
stabilitas dan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. 
 Bahwa perkembangan telematika (TIK) yang sangat pesat telah 
menimbulkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa telematika 
(TIK) dengan kualitas handal, cakupan yang luas dan kapasitas yang besar 
dan kecepatan yang tinggi, dan sekaligus mengubah gaya hidup masyarakat 
menjadi gaya hidup modern yang serba instan dan serba cepat secara on-line. 
 Bahwa agar tidak terjadi kesenjangan yang curam di antara tuntutan 
kebutuhan masyarakat dengan pemenuhannya oleh para pelaku industri 
telematika, diperlukan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalam 
penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang 
telematika. 
 Sebagai lembaga peran serta masyarakat di bidang telematika, 
MASTEL yang beranggotakan berbagai asosiasi penyelenggara 
telekomunikasi, asosiasi profesi telematika, asosiasi produsen peralatan 
telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi serta 
masyarakat intelektual bidang telematika bersama-sama dengan pemangku 
kepentingan lainnya melakukan berbagai inisiatif guna mendorong percepatan 
pembangunan telematika Indonesia. Lebih dari itu, MASTEL juga berupaya 
menggerakkan berbagai sumber daya dan potensi bangsa untuk mengatasi 
berbagai kesenjangan telematika, baik dalam bentuk kesenjangan geografis, 
kesenjangan sektoral, maupun kesenjangan sosial-budaya termasuk di 
dalamnya kesenjangan antar generasi. Kesemuanya itu dilakukan melalui 
peran-sertanya dalam penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian di bidang telematika. 
 

Catatan: 
Disesuaikan perkembangan telematika terkini dan positioning MASTEL terbaru 
(Connecting the Dots). 
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NAMA  DAN  TEMPAT  KEDUDUKAN  

Pasal 1 
Nama  

Perkumpuian ini bernama   PERKUMPULAN MASYARAKAT TELEMATIKA 
INDONESIA selaniutnya disebut dengan MASTEL 
 

 
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT  KEDUDUKAN  

Pasal 1 
Nama  

Perkumpulan ini bernama   PERKUMPULAN MASYARAKAT TELEMATIKA 
INDONESIA selaniutnya disingkat MASTEL 

 

Catatan : 
Relatif tetap 

 
Pasal 2 

Tempat  Kedudukan 
Perkumpulan ini  berkedudukan di  Jalan Tambak Raya No 61, Kota Jakarta 
Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat memiliki perwakilan-
Perwakilan di  seluruh  Indonesia dan  atau  di  Luar   Negeri 
 

 
Pasal 2 

Jangka Waktu dan Tempat  Kedudukan 
(1) MASTEL berdiri sejak tanggal 1 Desember 1993 untuk jangka waktu 

yang tidak ditentukan lamanya. 
(2) MASTEL berkedudukan di  Ibukota Negara RI,  dan  dapat memiliki 

perwakilan-perwakilan di  seluruh  Indonesia dan  atau  di  luar   negeri 
 
Catatan : 
- Tanggal berdiri perlu ditegaskan 
- Tempat kedudukan hanya menunjukkan kota, tidak perlu alamat kantor. 

 
AZAZ,  MAKSUD  DAN TUJUAN 

Pasal 3 
Azas  

Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia Indonesia berazaskan  
Pancasila. 
 

 
AZAZ,  MAKSUD  DAN TUJUAN 

Pasal 3 
Azas  

MASTEL berazaskan Pancasila. 
 
Catatan : 
Hanya meringkas. 

 
Pasal 4 

Maksud dan Tujuan  
Maksud dan tujuan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia di bidang  
sosial. 

 

 
Pasal 4 

Maksud dan Tujuan  
(1) MASTEL didirikan dengan maksud untuk menjadi lembaga peran serta 

masyarakat yang secara aktif menampung dan menyalurkan aspirasi, 
pemikiran/ide, kehendak, kebutuhan dan kepentingan bersama dari 
masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang telematika 

(2) MASTEL bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan 
telematika Indonesia demi tercapainya tujuan nasional. 

 
Catatan : 
Maksud dan tujuan dibedakan satu sama lain dan diubah menjadi lebih fokus. 
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Pasal 5 

Kegiatan 
Kegiatan   PerkumpUlan   Masyarakat Telematika   Indonesia mencakup  
namun  tidak terbatas  pada: 
(1) Meningkatkan serta memelihara hubungan, saling Pengertian, 

menyawakan wawasan dan meningkatkan rasa tanggungjawab 
nasional para anggota dalam melaksanakan peran mereka dibidang 
kegiatan masing-masing. 

(2) Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme para 
anggota dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan 
perdagangan di bidang telematika. 

(3) Memblna dan mempererat hubunaan keriasama dengan     organisasi, 
lembaga-lembaga profesional dan perorangan di bidang telematika, 
baik di dalam maupun di luar negeri. 

(4) Memberi sumbangan piklran, tenaga dan waktu untuk ikut serta 
mensukseskan pengembangan telematika Nasional. 
 

 
Pasal 5 

Kegiatan 
Untuk mencapai maksud dan tujuannya, MASTEL menyelenggarakan berbagai 
kegiatan dalam rangka memajukan telematika Indonesia, termasuk namun 
tidak terbatas pada: 
a. Menyelenggarakan diskusi, seminar, audiensi, pelatihan, penelitian, 

pengkajian, konferensi, eksibisi, pameran, lokakarya, sosialisasi, dan 
diseminasi informasi berbagai aspek teknologi, regulasi dan sosial di 
bidang telematika. 

b. Mencermati, meneliti, membahas, dan membuat rangkuman tentang 
perkembangan situasi (teknologi. bisnis, regulasi) telematika global dan 
nasional. 

c. Menyusun dan menyampaikan pandangan/pemikiran, memberikan 
masukan, rekomendasi, dan kritik yang membangun di bidang 
telematika kepada pemerintah selaku penentu kebijakan, pengaturan, 
pengendalian dan penyelenggaraan telematika. 

d. Mendorong pemanfaatan telematika sebagai katalisator sinergi 
pembangunan berbagai sektor di Indonesia 

e. Menyelenggarakan konsultansi, advokasi dan mediasi penyelesaian 
perselisihan antar anggota. 

f. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, 
swasta, perkumpulan lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan 
dan keberlanjutan MASTEL. 

g. Mengakomodasi, mengkomunikasikan, dan merumuskan kepentingan 
para anggota melalui beragam saluran komunikasi yang tersedia, serta 
memelihara hubungan saling pengertian para anggota di bidang 
kegiatan masing-masing. 

 
Catatan : 
- Dibuat lebih realistis. 

 
KEANGGOTAAN 

Pasal 6 
(1) Pada saat ini, jumlah anggota perkumpulan adalah 553 (lima ratus lima 

puluh tiga) orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: 
 a. 36 (tiga puluh enam) orang Dewan Profesi dan Asosiasi 

(DPA). 
 b. Dewan Pengurus Harian (DPH) terdiri dari: 
  1) Ketua Umum 1 (satu) orang 
  2) Sekretaris Jenderal 1 (satu) orang 
  3) Wakil sekretaris Jenderal 1(satu) orang 

 
KEANGGOTAAN 

Pasal 6 
(1) Keanggotaan MASTEL terbuka bagi perseorangan (individu), 

perusahaan, badan hukum, dan/atau perkumpulan/organisasi/asosiasi 
yang memiliki kepentingan dan/atau bergerak di bidang telematika. 

(2) Berdasarkan statusnya, Anggota MASTEL dikelompokkan ke dalam 4 
(empat) katagori, yaitu: 
a. Perorangan/individu, yakni perorangan/individu baik warga 

negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA); 
b. Korporasi/perusahaan, yakni perusahaan yang bergerak di 
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  4) Ketua bidang 12 (duabelas) orang 
 5) Ketua Departement (pengurus) 25 (dua puluh lima) 

orang 
 c. Sekretariat terdiri dari: 
  1) Direktur Eksekutif 1 (satu) orang 
  2) Staff 5 (lima) orang 
 d. Anggota terdir dari : 

  1) Korporat/Perusahaan 49 (empat puluh Sembilan) 
anggota 

  2) Asosiasi 21 (dua puluh satu) Anggota 
  3) Individu 216 (dua ratus enam belas) Anggota 
  4) Nirlaba 15 (lima belas) Anggota 
  5) Kehormatan 14 (empat belas) Anggota. 
(2) Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap orang dan atau 

badan hukum yang berminat dengan perkumpulan, satu dan lain hal 
dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis 

yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian (DPH), baik 
ditingkat Pusat maupun cabang-cabang di daerah, dan calon-
calon anggota itu hendaklan diperkenalkan dan mendapat 
referensi sekurang-kurangnya dari 2(dua) orang anggota. 

b. Kewenangan untuk menerima calon anggota itu berada di 
Dewan Pengurus Harian (DPH). 

bidang telematika dan memenuhi persyaratan perizinan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Asosiasi, yakni perkumpulan/organisasi sosial yang bergerak 
atau lingkup kegiatannya di bidang telematika; 

d. Organisasi Nirlaba, yakni perkumpulan/organisasi sosial 
lainnya yang lingkup kegiatannya di luar bidang telematika, 
namun berminat atau memiliki kepentingan di bidang 
telematika.  

(3) DPH secara selektif dapat menetapkan perorangan tertentu yang 
karena pengetahuan dalam pengalamannya di bidang telematika, atau 
karena keahlian tertentu yang dimilikinya, atau karena jasanya 
terhadap pengembangan MASTEL dipandang perlu dan pantas untuk 
menjadi Anggota Kehormatan. 

(4) Persyaratan dan tatacara/prosedur menjadi anggota diatur lebih lanjut 
dalam Anggaran Tumah Tangga (ART).  

 
Catatan : 
- Tidak perlu menyebutkan jumlah anggota karena angkanya akan berubah-

ubah dari waktu ke waktu. Anggaran Dasar pada umumnya tidak 
menyebut jumlah anggota 

- Istilah Anggota Biasa dihapus. 
- Syarat referensi dari 2 anggota tidak diperlukan guna memperlonggar 

persyaratan menjadi anggota 
- Rancangan perubahan Pasal ini sekaligus memuat isi Pasal 7 dan Pasal 8  

kolom kiri (AD Eksisting) agar lebih ringkas tanpa mengabaikan 
sistematika yang benar 

 
Pasal 7 

Anggota Biasa 
(1) Anggota Biasa terdiri dari perorangan dan organisasi yang bergerak 

dan berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam 
kegiatan telematika 

(2) Anggota Biasa terdiri dari : 
  a. Anggota Perorangan 
  b. Anggota Perusahaan 
  c. Anggota Asosiasi 
  d. Anggota Organisasi Nirlaba 
(3) a.  Anggota perorangan adalah individu warga Negara Indonesia 

atau asing yang sudah mendaftarkan dan memenuhi syarat-
syarat keanggotaan. 

 b. Anggota perusahaan adalah organisasi komersial yang sudah 
mendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan 

 
Pasal 7 

Hak dan Kewajiban Anggota 
(1) Anggota memiliki hak penuh berupa hak bicara, hak suara dan hak 

untuk mencalonkan diri dan dicalonkan oleh anggota dalam 
kepengurusan MASTEL. Pencalonan oleh anggota 
Perusahaan/Korporasi, Asosiasi atau Organisasi Nirlaba tidak dalam 
kapasitas ex-officio. 

(2) Anggota berhak mengikuti seluruh kegiatan MASTEL dan mempunyai 
kedudukan yang sama dalam MASTEL sesuai dengan jenis 
keanggotaannya. 

(3) Anggota Kehormatan memiliki hak berupa hak bicara dan hak untuk 
dicalonkan dan ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi MASTEL. 

(4) Anggota MASTEL berkewajiban: 
a. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat MASTEL.  
b. Membayar iuran yang telah ditetapkan, kecuali Anggota 
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 c. Anggota Asosiasi adalah organisasu kumpulan profesi atau 
bidang usaha specific yang sudah mendaftar dan memenuhi 
syarat-syarat keanggotaan. 

 d. Anggota Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak 
berorientasi pada laba usaha yang mendaftar dan memenuhi 
syarat-syarat keanggotaan. 

(4) Tata cara menjadi anggota biasa serta hak dan kewajiban anggota 
Perkumpulan Masyarakat Indonesia ditetapkan dalam Anggaran 
Rumah Tangga Perkumpulan Masyarakat Telematika. 

 

Kehormatan. 
c. Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga MASTEL dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku.  

d. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional. 
(5) Hak dan kewajiban lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Dasar 

ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 
 
Catatan: 
- Pasal ini memindahkan Pasal 2 ART (dengan sedikit perbaikan 

redaksional), karena selayaknya Hak dan Kewajiban Anggota masuk 
dalam AD agar lebih transparan mengingat dok AD merupakan dokumen 
publik yang disahkan Menkumham. 

- Pasal 7 kolom kiri (AD eksisting) dihapus, sudah ditampung di Pasal 6 di 
atas (kolom kanan).  

 

 
Pasal 8 

Anggota Kehormatan 
(1) Anggota Kehormatan adalah perorangan yang karena pengetahuan 

dalam pengalamannya di bidang Telematika atau karena keahlian 
tertentu yang dimilikinya atau karena jasanya terhadap pengembangan 
Perkumpulan Masyarakat Telematikan Indonesia, dipandang perlu dan 
pantas untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan. 

(2) Tata-cara menjadi Anggota Kehormatan serta hak dan kewajiban 
Anggota kehormatan di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga 
Perkumpulan Telematika Indonesia. 

 

 
Pasal 8 

Berakhirnya Keanggotaan 
Keanggotaan di MASTEL berakhir apabila: 
a. Anggota menyatakan berhenti atau mengajukan pengunduran diri; 
b. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus Harian (DPH) karena tidak 

memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7; 

c. Berhalangan tetap, berada di bawah pengampuan, atau meninggal 
dunia; 

d. Perusahaan/Korporasi dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan 
(berlaku untuk anggota katagori Perusahaan); 

e. Asosiasi, Organisasi Nirlaba dan/atau badan hukum bubar atau 
dibubarkan (berlaku untuk anggota katagori Asosiasi dan Organisasi 
Nirlaba); 

f. Anggota tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota.  
 
Catatan : 
- Pasal ini diambil dari Pasal 3 ART (dengan sedikit perbaikan redaksional 

dan tambahan substansi), karena selayaknya masuk dalam AD agar lebih 
transparan (dok AD merupakan dokumen publik) 

- Pasal 8 kolom kiri (AD eksisting) dihapus karena sudah ditampung di 
Pasal 6 di atas. 
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Pasal 9 

Perkumpulan 
Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia terdiri dari : 
1.  Musyawarah Nasional 
2.  Musyawarah Nasional Luar Biasa 
3.  Pengawasan langsung dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) (?) 
 

 
Pasal 9 

Organ MASTEL 
Organ MASTEL terdiri dari: 
1.  Musyawarah Nasional 
2.  Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA) 
3.  Dewan Pengurus Harian (DPH) 
4.  Pengawas 
 
Catatan : 
- Judul pasal dan isi pasal diperbaiki 
- Munas Reguler dan Munas LB dikelompokkan menjadi Munas saja 
- Organ Pengawas diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan guna 

memastikan tatakelola organisasi yang baik. 
- DPA adalah organ penasehat dan nara sumber. 
- DPH adalah organ eksekutif. 
- Pasal ini sekaligus mengubah Pasal 12 AD eksisting (kolom kiri) di mana 

DPA dan DPH adalah Pengurus, di sini dipisahkan (DPA bukan 
pengurus) 
 

 
Pasal 10 

Musyawarah Nasional 
(1) Musyawarah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggi 

Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia untuk menetapkan 
kebijakan daneritgur penyelenggaraan Perkumpulan Masyarakat 
Telematika Indonesia, sesuai Pasal 4. 

(2) Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
tahun oleh Pengurus Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia. 

(3) Musyawarah Nasional berwenang untuk: 
a. Menilai, menerima, atau menolak kinerja Dewan Pengurus 

Harian Perkumpulan Maryarakat Telematika Indonseia selama 
masa kepengurusannya.  

b. Menetapkan garis besar program kerja Perkumpulan 
Maryarakat Telematika Indonesia untuk masa 3 (tiga) tahun 
yang akan mendatang. 

c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Perkumpulan Maryarakata Telematika 
Indonesia. 

d. Memilih dan menetapkan Pengurus (Ketua?) Perkumpulan 
Masyarakat Telematika Indonsia dan  

e. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh 

 
Pasal 10 

Musyawarah Nasional 
(1) Musyawarah Nasional merupakan organ pemegang kekuasaan 

tertinggi MASTEL. 
(2) Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 

tahun. 
(3) Musyawarah Nasional berwenang untuk: 

a. Menilai, menerima, atau menolak kinerja DPH selama masa 
kepengurusannya.  

b. Menetapkan garis besar program kerja MASTEL untuk masa 3 
(tiga) tahun ke depan. 

c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga. 

d. Memilih, menetapkan, mengesahkan dan/atau member-
hentikan Pengawas dan DPH. 

e. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh 
Musyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir a 
sampai dengan e tersebut di atas. 

(4) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari: 
a. Anggota, dengan hak penuh berupa hak bicara, hak suara dan 

hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi 
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Musyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir a, b, c 
dan d tersebut di atas. 

(4) Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhi 
oleh segenap Anggota dan Pengurus Perkumpulan Masyarakat 
Telematika Indonesia. 

 

MASTEL, dengan ketentuan hak suara sebagai berikut: 
1) Anggota Perorangan, dengan 1 (satu) suara; 
2) Anggota Perusahaan, dengan 2 (dua) suara; 
3) Anggota Asosiasi, dengan 5 (lima) suara; 
4) Anggota Organisasi Nirlaba, dengan 1 (satu) suara. 

b. Anggota Kehormatan, dengan hak berupa hak bicara dan hak 
dipilih, tanpa hak suara. 

c. Undangan dan Peninjau (apabila dipandang perlu oleh 
Pengurus), dengan hak berupa hak bicara, tanpahak suara. 

(5) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a berlaku bagi 
mereka yang telah menyelesaikan kewajiban administrasinya yakni 
membayar iuran. Hak sebagaimana dimaksud juga tidak dapat 
dipindahkan dan atau dikuasakan kepada pihak lain. 

(6) Undangan menghadiri Musyawarah Nasional disampaikan dan/atau 
diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal 
diselenggarakannya Musyawarah Nasional. 

(7) Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih 
oleh Peserta Musyawarah Nasional.  

(8) Musyawarah Nasional dianggap sah untuk dilaksanakan apabila 
mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari 
jumlah anggota MASTEL yang memberikan konfirmasi kehadiran 
terhadap undangan Musyawarah Nasional. Apabila tidak tercapai 
quorum, maka Musyawarah Nasional ditunda selama 1 (satu) jam, dan 
jika dalam waktu 1 (satu) jam penundaan tersebut belum tercapai 
quorum, maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan dan dianggap 
sah untuk diselenggarakan. 

(9) Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk 
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka 
dilakukan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak. 

(10) Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhi 
oleh segenap Anggota, Pengawas, DPA dan DPH. 

 
Catatan : 
- Pasal 10 ini merupakan gabungan dari Pasal 10 kolom kiri (AD eksisting) 

dengan Pasal 2 ART dengan sedikit perbaikan redaksional. 
- Tujuan agar lebih transparan, mengingat AD merupakan dokumen publik 

yang disahkan Menkumham, sementara ART tidak wajib disahkan oleh 
Kemenkumham. 

 
Pasal 11 

Musyawarah Nasional Luar Biasa 
(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan 

 
Pasal 11 

Musyawarah Nasional Luar Biasa 
(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan 
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pertimbangan atas : 
 a. Apabila pengurus melanggar AD/ART 

b. Pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan Program 
Kerja Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia; 

c. Hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan Perkumpulan 
Masyarakat Telematika Indonesia yang tidak dapat ditunda 
sampai waktu penyelenggaraan Musyarawah Nasional. 

(2). Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa, atau atas 
permintaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang DPH yang didukung 
oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota (DPH?) 

(3) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan 
yang sama dengan Keputusan Musyawarah Nasional. 

 

pertimbangan sebagai berikut: 
 a. Apabila Pengawas dan/atau DPH melanggar AD/ART 
 b. DPH dianggap tidak mampu melaksanakan Program Kerja; 
 c. Terdapat hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTEL 

yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan 
Musyarawah Nasional. 

(2). Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa atau atas 
permintaan Pengawas, atau sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 
anggota DPH dan/atau anggota DPA yang didukung oleh sekurang-
kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota DPH. 

(3) Ketentuan mengenai hak suara, undangan, pimpinan rapat, 
persyaratan quorum dan keabsahan putusan dalam Musyawarah 
Nasional berlaku pula untuk hal yang sama dalam Musyawarah 
Nasional Luar Biasa, kecuali untuk agenda pembubaran MASTEL 
berlaku ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar ini.  

(4) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan 
yang sama dengan Keputusan Musyawarah Nasional. 

 
Catatan : 
- Pasal 11 ini hanya sedikit mengubah Pasal 10 kolom kiri (AD eksisting) 

dengan sedikit perbaikan redaksional. 
 
 

 
Pasal 12 

Pengurus 
(1) Pengurus Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia terdiri dari 

Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA) dan Dewan Pengurus Harian 
(DPH) untuk masa bakti 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. 

(2) Ketua DPH dapat dipilih kembali maksimal 1(satu) kali lagi. 
(3) DPA merupakan perwakilan dari asosiasi Anggota Perkumpulan 

Masyarakat Telematika Indonesia yang bergerak di bidang usaha 
telematika, asosiasi profesi telematika, asosiasi pengguna jaringan dan 
atau jasa telematika serta masyarakat intelektual yang dianggap perlu. 
a. DPA adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi 

sebagai narasumber dan penasehat kepada DPH untuk 
mewakili aspirasi dan kepentingan asosiasi dan masyarakat. 

b. Keanggotaan DPA yang mewakili asosiasi diusulkan oleh 
Asosiasi terkait sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dan 
disahkan oleh Musyawarah Nasional. 

c. Keanggotaan DPA dari Masyarakat Intelektual ditentukan 

 
Pasal 12 

Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA) 
(1) DPA adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi sebagai 

narasumber dan penasehat bagi DPH untuk masa bakti 3 (tiga) tahun 
dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya. 

(2) Dalam menjalankan fungsinya, DPA mewakili aspirasi dan kepentingan 
Asosiasi dan masyarakat. 

(3) Keanggotaan DPA terdiri dari perwakilan dari seluruh anggota katagori 
Asosiasi, masing-masing sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang per 
Asosiasi. 

(4) Jika dipandang perlu oleh DPA, atau atas usulan DPH yang disetujui 
DPA, anggota DPA bisa ditambah dengan anggota perorangan yang 
mewakili profesi tertentu sesuai kebutuhan. 

(5) DPA terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris 
merangkap anggota dan beberapa anggota. 

(6) Ketua dan Sekretaris DPA dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh 
anggota DPA. 
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secara bersama oleh DPH dan DPA terpilih sesuai dengan 
kebutuhan. 

d. Ketua dan Sekretaris DPA dipilih dan diangkat oleh anggota 
DPA. 

e. Penggantian anggota DPA dalam masa kepengurusan diatur 
dalam anggaran rumah tangga 

(4) DPA dan DPH mengangkat anggota DPA yang berasal dari 
masyarakat intelektual sesuai dengan kebutuhan.(duplikasi dg (3) c.) 

(5) DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan sesuatu 
kegiatan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia dan mewakili 
Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia. 
a. DPH terdiri sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang, salah 

satu diantaranya adalah Ketua Umum; 
b. Keanggotaan DPH dipilih melalui mekanisme formatur dan 

disahkan oleh Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan 
Pasal 10 ayat (3) huruf d 

c. Ketua-ketua mencerminkan unsur telekomunikasi, teknologi 
informasi dan teknologi penyiaran. 

d. Direktur Eksekutif diangkat oleh DPH 
e. Direktur Eksekutif adalah tenaga professional yang bekerja 

secara penuh waktu dan mendapatkan imbalan dari 
Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia. 

f. Penggantian Anggota DPH dalam 1(satu) masa kepengurusan 
diatur dalam anggaran Rumah Tangga. 

(6) Tata Kerja, Perumusan tugas dan ketentuan-ketentuan yang 
diperlukan dalam menjalan tugas, diatur oleh DPH 

(7) DPH menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkan 
oleh Musyawarah Nasional menjadi program kegiatan kerja yang 
praktis dapat dilaksanakan di lapangan. 

(8) DPH menyusun Laporan Keuangan organisasi Perkumpulan 
Masyarakat Telematika Indonesia untuk dipertanggungjawabkan 
dalam Musyawarah Nasional berikutnya. 

(9) DPH mengkoordinasikan hubungan kerja dengan pengurus lainnya, 
dalam hal ini DPA 

(10) DPH mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah 
Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat rapat kerja 
lainnya. 

 

(7) Penggantian anggota DPA dalam masa kepengurusan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

(8) Tata kerja, perumusan tugas, penyelenggaraan rapat-rapat 
(pertemuan) dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalan 
tugas/fungsi DPA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau 
Keputusan DPA. 

 
Catatan : 
- Pasal 12 ini mengeluarkan DPA dari Pengurus karena fungsi DPA bukan 

fungsi pengurus melainkan fungsi narasumber dan penasehat bagi DPH 
- Terdapat sedikit perbaikan redaksional dan penambahan pengaturan 

yang mencerminkan tatakelola perkumpulan yang lebih baik. 
- Pasal tentang Pengurus diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal tentang 

DPH yang diuraikan dalam Pasal berikutnya. 
- Pengaturan Direktur Eksekutif dipindahkan dalam Pasal tersendiri. 

 
 

 
 

 
Pasal 13 

Dewan Pengurus Harian (DPH) 
(1) DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan setiap 
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kegiatan MASTEL dan mewakili MASTEL di dalam dan di luar 
pengadilan. 

(2) DPH terdiri sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang, salah seorang 
diantaranya adalah Ketua DPH sebagai Ketua Umum MASTEL dan 14 
(empat belas) orang lainnya menjabat sebagai Sekretaris, Wakil 
Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua Bidang yang mencerminkan 
unsur telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran, dan transaksi 
elektronik serta unsur-unsur bidang digital lainnya. 

(3) Ketua DPH dipilih oleh Musyawarah Nasional. 
(4) Keanggotaan DPH dipilih melalui mekanisme formatur dan disahkan 

oleh Musyawarah Nasional untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya, dengan pengecualian 
bahwa untuk Ketua DPH hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) 
periode masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya. 

(5) Calon Ketua dan anggota DPH harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. Khusus untuk Ketua Umum harus Warga Negara Republik 

Indonesia (WNI). 
b. Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan. 
c. Memiliki pengetahuan/keahlian dan wawasan yang luas di 

bidang telematika/digital. 
d. Merupakan figur/tokoh yang memiliki integritas dan terpandang 

di kalangan masyarakat telematika. 
e. Terdaftar sebagai anggota MASTEL 
f. Mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota 

katagori Asosiasi, 2 (dua) anggota katagori Perusahaan, dan 5 
(lima) anggota katagori Perseorangan/individu; 

g. Bersedia mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk 
kemajuan MASTEL; 

h. Tidak pernah dipidana dengan hukuman lebih dari 5 (lima) 
tahun; 

i. Calon Ketua Umum harus hadir dalam Musyawarah Nasional. 
(6) Penggantian Anggota DPH dalam 1 (satu) masa kepengurusan diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 
(7) DPH bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional. 
(8) Tata Kerja, perumusan tugas dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan 

dalam menjalan tugas diatur oleh DPH 
(9) DPH menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkan 

oleh Musyawarah Nasional menjadi program kegiatan kerja operasional 
yang dapat dilaksanakan di lapangan. 

(10) DPH menyusun Laporan Keuangan organisasi MASTEL untuk 
dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya. 
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(11) DPH mengkoordinasikan hubungan kerja dengan DPA dan Pengawas. 
(12) DPH mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah 

Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat rapat kerja 
lainnya. 

(13) Dalam melakukan tindakan pengurusan berikut ini, DPH wajib 
mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Pengawas, yaitu: 
a.  menginvestasikan kekayaan MASTEL dengan mendirikan 

badan usaha atau melakukan penyertaan saham, mendirikan 
perkumpulan, atau menjalankan kegiatan investasi lainnya; 

b. membeli atau menjual, atau dengan cara lain mendapatkan, 
atau melepaskan hak atas barang bergerak dan/atau barang 
tidak bergerak dengan nilai yang melampaui suatu angka 
tertentu yang ditetapkan oleh Pengawas. 

c.  meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan 
MASTEL; 

d. membebani harta kekayaan MASTEL (baik barang bergerak 
maupun tidak bergerak) untuk menjamin hutang MASTEL 
sendiri;  

e.  menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain 
kekayaan MASTEL; 

(14) DPH dilarang membebani harta kekayaan MASTEL untuk kepentingan 
pihak lain atau mengikat MASTEL sebagai penanggung hutang (borg 
atau avalist). 

 
Catatan : 
- Pasal 13 ini memisahkan DPA dari fungsi Pengurus sehingga fungsi 

Pengurus menjadi kewenangan penuh DPH 
- Ayat (5) diambil dari ART Pasal 6 kolom kiri (ART eksisting) dengan 

sedikit perbaikan redaksional. 
- Ayat (13) dan ayat (14) merupakan pengaturan baru agar mencerminkan 

tatakelola perkumpulan yang baik. 

 
Pasal 13 

Pengawas 
(1) Pengawas Perkumpulan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat 

anggota (?); 
(2) Rapat pengurus (??) dapat dilaksanakan dengan kehadiran paling 

sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota 
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas sebagai berikut: 
 a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang telematika; 
 b. Mempunyai ketrampilan kerja di bidang pengawasan; 
 c. Sudah menjadi anggota perkumpulan sekurang-kurangnya 

 
Pasal 14 

Pengawas 
(1) Pengawas MASTEL dicalonkan oleh anggota, dipilih, 

diangkat/ditetapkan dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional. 
(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas sebagai berikut: 

a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI); 
b. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang keorganisasian, 

keuangan, dan telematika; 
c. Sudah menjadi anggota MASTEL sekurang-kurangnya 3(tiga) 

tahun; 
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3(tiga) tahun; 
(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 
(5) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1(satu) orang dan 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; 
(6) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah 

pengawas diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga; 
 

d. Mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota 
katagori Asosiasi dan 1 (satu) anggota katagori Perusahaan; 

e. Tidak pernah dipidana dengan hukuman lebih dari 5 (lima) 
tahun;. 

(3) Pengawas dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk periode masa 
jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode masa 
jabatan selanjutnya. 

(4) Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dengan 
ketentuan salah seorang di antaranya menjabat sebagai Ketua 
merangkap Anggota dan yang lainnya sebagai Anggota. 

(5) Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan MASTEL oleh DPH guna memastikan 
bahwa: 

 a. Garis-garis besar program MASTEL yang ditetapkan 
Musyawarah Nasional diterjemahkan ke dalam berbagai 
program/kegiatan operasional oleh DPH; 

 b. DPH melaksanakan program/kegiatan operasional sesuai 
dengan maksud dan tujuan MASTEL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 Anggaran Dasar; 

(6) Dalam rangka pengawasan, Pengawas berhak dan berwenang untuk : 
 a. Mendapatkan informasi yang memadai mengenai rencana 

DPH melakukan investasi dan/atau kegiatan transaksional 
lainnya yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan 
dan/atau kekayaan MASTEL; 

 b. Menolak atau mengizinkan DPH mengenai rencana dimaksud 
dalam butir a; 

 c. Meminta dilakukannya audit laporan keuangan MASTEL oleh 
akuntan publik dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh 
MASTEL dan dimasukkan dalam anggaran biaya MASTEL; 

(7) Jika dipandang perlu, Pengawas dapat melaporkan pelaksanaan 
tugas/fungsi pengawasan kepada Musyawarah Nasional. 

(8) Tata kerja, perumusan tugas, penyelenggaraan rapat-rapat 
(pertemuan) dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalan 
tugas/fungsi Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 
dan/atau Keputusan Pengawas. 

 
Catatan : 
- Pasal 14 ini menggantikan Pasal 13 kolom kiri, sekaligus memuat 

ketentuan2 di Pasal2 14, 15 dan 16 kolom kiri yang disederhanakan.  
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Pasal 14 

Hak dan kewajiban pengawas adalah : 
(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolan Perkumpulan; 
(2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Perkumpulan; 
(3) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; 
(4) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus; 
(5) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga; 
(6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas 

pengawasan terhadap rapat anggota. (?) 
 
 

 
Dihapus 
 
Sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (5) dan (6) di atas. Yang belum masuk 
di Pasal 14, dimasukkan dalam ART 
 

 
Pasal 15 

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat 
anggota (?) 
 

 
Dihapus 
 
DPH dan DPA tidak mendapatkan imbalan jasa, demikian pula Pengawas 

 
Pasal 16 

(1) Pengawas dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik yang 
biayanya ditanggung oleh Perkumpulan;  

(2) Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya perkumpulan 
 

 
 
Dihapus 
 
Sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (6) huruf c di atas 
 

 
Pasal 17 

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh rapat anggota (?) sebelum masa 
jabatannya berakhri apabila terbukti: 
a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan 

nama baik perkumpulan. 
b. Tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangaan yang 

berlaku, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan 
rapat anggota; 

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam 
perkumpulan  yang akibatnya merugikan perkumpulan; 

d.  Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah 
diputuskan oleh pengadilan; 

(2) Dalam hal salah seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa 
jabatannya berakhir, rapat pengawas dengan dihadiri oleh wakil pengurus 
dapat mengangkat pengganti dengan cara: 
a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas 

yang lain; 

 
Pasal 15 

Pengawas Berhalangan Tetap 
Dalam hal Ketua dan/atau salah seorang anggota Pengawas berhalangan tetap 
atau berhenti sebagai anggota Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, 
maka rapat pengawas dengan dihadiri oleh Ketua DPH atau anggota DPH yang 
ditunjuk oleh Ketua DPH dapat mengangkat penggantinya dengan cara jabatan 
dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain. 

 
 Catatan : 
- Pasal 15 ini menyederhanakan isi Pasal 17 kolom kiri. 
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b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan 
pengawas tersebut; 

(3) Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 
di atas, dilaporkan oleh pengawas kepada rapat anggota yang terdekat 
setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan 
atau memilih, mengangkat pengawas yang lain; 

 

  
Pasal 16 

Kesekretariatan dan Direktur Eksekutif 
(1) Untuk menjalankan operasional dan administrasi MASTEL, DPH 

membentuk unit kerja sekretariat MASTEL yang berkantor di tempat 
kedudukan MASTEL. 

(2) Sekretariat berada langsung di bawah DPH dan bertanggung jawab 
kepada DPH.  

(3) Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif. 
(4) Direktur Eksekutif diangkat oleh DPH, bekerja penuh waktu untuk 

sekretariat MASTEL. 
(5) Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat memperoleh penghasilan 

berupa gaji dan tunjangan lain. 
(6) Struktur dan besaran penghasilan Direktur Eksekutif dan Staf 

Sekretariat diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPH. 
(7) Hubungan kerjasama antara Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat 

dengan MASTEL, diatur dalam suatu Perjanjian Kerja yang untuk dan 
atas nama MASTEL, ditandatangani oleh Ketua Umum. 

 
Catatan : 
- Pasal 16 ini memisahkan pengaturan Direktur Eksekutif dari Pasal 

Pengurus dan memindahkan pengaturan kesekretariatan dari ART ke 
AD. 

- Tidak ada perubahan substansi yang signifikan 
 
 
 

 
Pasal 18 

Komite Kerja 
(1) Komite kerja diusulkan (?) oleh DPH untuk menjalankan satu dan 

beberapa kegiatan tertentu sesuai dengan program kerja Perkumpulan 
Masyarakat Telematika Indonesia 

(2) Komite Kerja dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya 
terdiri dari berbagai unsur yang diperlukan untuk memperlancar 

 
Pasal 17 

Komite Kerja 
(1) Untuk menjalankan satu dan beberapa kegiatan tertentu sesuai dengan 

program kerja MASTEL, DPH dapat membentuk Komite Kerja. 
(2) Komite Kerja dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya 

terdiri dari berbagai unsur yang diperlukan untuk memperlancar 
pelaksanaan tugas Komite Kerja, 
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pelaksanaan tugas Komite Kerja, 
(3) Ketentuan mengenai Komite Kerja dan Kelompok Kerja dijelaskan pada 

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Masyarakat Telematika 
Indonesia. 

 

(3) Ketentuan mengenai Komite Kerja dan Kelompok Kerja diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

 
Catatan : 
- Hanya perbaikan redaksional, tidak ada perubahan substansial. 

 
KEUANGAN 

Pasal 19 
Sumber Keuangan 

Sumber Keuangan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia diperoleh 
dari : 
a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota 
b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat 
c. Penghasilan dari Dana Abadi Perkumpulan Masyarakat Telematika 

Indonesia, dan 
d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah, 

 

 
KEUANGAN 

Pasal 18 
Sumber Keuangan 

Sumber Keuangan MASTEL terdiri dari: 
a. Uang pangkal dan Iuran Anggota 
b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat 
c. Penghasilan dari dana abadi, dan 
d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah, 
 
Catatan : 
Hanya perbaikan redaksional, tidak ada perubahan substansial. 

 
Pasal 20 

Anggaran Keuangan 
Anggaran keuangan direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun 
sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga 
Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia. 
 

 
Pasal 19 

Anggaran Keuangan 
Anggaran keuangan direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun 
sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 
Catatan : 
Tetap. 



AD/ART 2015 Rancangan Perubahan AD/ART 2018 

 
KEKAYAAN 

Pasal 21 
(1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari keuangan 

yang sudah ada sebelumnya yaitu terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

(2) Bahwa selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
kekayaan perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia diperoleh 
dari : 
a.  Uang pangkal dan iuran Anggota; 
b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; 
c. Penghasilan dari Dana Abadi Perkumpulan Masyarakat 

Telematikan Indonesia dan; 
d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah 

(3) Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal dan 
uang iuran yang telah dibayarkan, 

(4) Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam anggaran 
rumah tangga, 

(5) Semua kekayaan perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai 
maksud dan tujuan perkumpulan. 
 

 
KEKAYAAN 

Pasal 20 
(1) MASTEL mempunyai kekayaan awal yang berasal dari keuangan yang 

sudah ada sebelumnya yaitu terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan 
MASTEL diperoleh dari sumber-sumber keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18. 

(3) Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal dan 
uang iuran yang telah dibayarkan, 

(4) Jumlah uang pangkal dan ketentuan mengenai uang iuran anggota 
ditetapkan dalam anggaran rumah tangga, 

(5) Semua kekayaan MASTEL harus dipergunakan untuk mencapai 
maksud dan tujuan MASTEL. 

 
Catatan : 
Hanya perbaikan redaksional, tidak ada perubahan substansial. 

 
Pasal 22 

Laporan Keuangan 
(1) Tahun buku Laporan Keuangan Perkumpulan Masyarakat Telematika 

Indonesia adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember  
(2) Laporan Keuangan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia 

diaudit setiap tahun oleh akuntan publik, 
(3) Laporan Keuangan Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia 

terbuka untuk diketahui oleh anggota Perkumpulan Masyarakat 
Telematika Indonesia. 

 

 
Pasal 21 

Laporan Keuangan 
(1) Tahun buku Laporan Keuangan MASTEL adalah dari 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember  
(2) Laporan Keuangan MASTEL diaudit setiap tahun oleh akuntan publik, 
(3) Laporan MASTEL terbuka untuk diketahui oleh seluruh anggota 

MASTEL. 
 
Catatan : 
Hanya perbaikan redaksional, tidak ada perubahan substansial. 
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P E R U B A H A N 

Pasal 23 
Bahwa untuk melakukan perubahan anggaran dasar maka harus dengan 
Munas dengan kehadiran 2/3 (duapertiga) Rapat Umum Anggota. (?) 

 

 
P E R U B A H A N 

Pasal 22 
(1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui 

Musyawarah Nasional dengan quorum sekurang-kurangnya 2/3 
(duapertiga) terpenuhi dan perubahan tersebut dinyatakan sah jika 
disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) dari jumlah Anggota Biasa yang 
hadir. 

(2) Apabila tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional ditunda 
selama 1 (satu) jam, dan jika dalam waktu 1 (satu) jam penundaan 
tersebut belum tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional dapat 
dilaksanakan dan dianggap sah untuk mengagendakan perubahan 
anggaran dasar. 

 
Catatan: 
Kalimat di kolom kiri (AD eksisting) keliru dan kurang lengkap, perlu perbaikan 

redaksional dan perlu dilengkapi. 

 
P E M B U B A R A N 

 Pasal 24  

(1) Pembubaran Perkumpulan Masyarakat Telematikan Indonesia 
dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional yang khusus diadakan 
untuk itu, dan di usulkan serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ 
(tiga per empat) dari jumlah anggota, 

(2) Keputusan pembubaran Perkumpulan Masyarakat Telematika 
Indonesia diadakan sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah 
anggota yang hadir. 

(3) Hal-hal yang menyangkut akibat dari pembubaran Perkumpulan 
Masyarakat telematika Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia 

(4) Dalam hal perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga) anggota pengurus 
Perkumpulan ditunjuk sebagai likuiditas yang melaksanakan likuidasi. 

(5) Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan perkumpulan akan 
diserahkan kapada badan sosial yang mempunyai tujuan yang sama 
atau hampir sama dengan perkumpulan. 

(6) Pada Likuidator dibebaskan dari segala tanggung jawab setelah 
perhitungan berakhir. 
 

 
P E M B U B A R A N 

 Pasal 23  

(1) Pembubaran MASTEL dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional 
yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
¾ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Biasa, 

(2) Keputusan pembubaran MASTEL harus disetujui sekurang-kurangnya 
¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir. 

(3) Hal-hal yang menyangkut akibat dari pembubaran MASTEL diatur 
dalam Anggaran Rumah Tangga. 

(4) Dalam hal perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga) anggota DPH 
ditunjuk sebagai likuidator yang melaksanakan likuidasi. 

(5) Para likuidator dibebaskan dari segala tanggung jawab setelah 
perhitungan berakhir. 

 
Catatan: 
- Hanya perbaikan redaksional, tidak ada perubahan substansial. 
- Ayat (5) kolom kiri (AD eksisting) dihapus karena duplikasi dengan Pasal 

24 di bawah. 
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CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI 

Pasal 25 
(1) Kekayaan sisa likuidasi diserahkan pada perkumpulan lain yang 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan perkumpulan yang 
bubar. 

(2) Kekayaan hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan 
yang sama dengan perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut 
belum diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum 
tersebut. 

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada 
perkumpulan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada 
Negara dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan 
tujun perkumpulan. 

 
PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI 

Pasal 24 
(1) Kekayaan sisa likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain atau 

badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama 
dengan MASTEL. 

(2) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada 
perkumpulan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara. 

 
Catatan : 
Hanya perbaikan redaksional, tidak ada perubahan substansial dan simplifikasi 
kalimat. 

 
PENUTUP 
Pasal 26 

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, 
akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.(?) 
Buat pertama kali diangkat menjadi Pengurus perkumpulan yaitu: 
a. Pengawas: 
  Tuan ………………………………….. 
b. Dewan Pengurus Harian untuk masa bakti tahun 2015-2018 adalah 

sebagai berikut: 
  I. Ketua Umum 
   Tuan Insinyur KRISTIONO 
  II. Sekretaris Jenderal: 
   Tuan HENRY CHRISTIADI, Sarjana Teknik, Magister 

Management                       
  III     Wakil Sekretaris Jenderal: 
              Tuan WIJAYA KUSUMA, Sarjana Hukum, Magister 

Management                       
  IV  Bendahara                      
   Tuan Insinyur ANDI AGUS AKBAR, MBT 
  V.  Ketua Bidang Kebijakan Strategis: 
    Tuan Doktor SURYATIN SETIAWAN 
  VI.  Ketua Bidang Telekomunikasi: 
    Nyonya Dipl. Ing. HERFINI HARYONO 
  VII  Ketua Bidang Penyiaran 
     Tuan Insinyur HARDIJANTO SAROSO, Magister Management 

 
PENUTUP 
Pasal 25 

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran 
Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan 
oleh Musyawarah Nasional. 

(2) Musyawarah Nasional dapat mendelegasikan kewenangan penetapan 
Anggaran Rumah Tangga kepada Dewan Pengurus Harian (DPH). 

(3) Untuk kesekian kalinya diangkat menjadi DPA dan DPH yaitu: 
a. DPA: 
 Ketua: Tuan Doktor SETYANTO PRAWIRA SANTOSA, Master 

of Art 
 Sekretaris: ………………………………………… 
 Anggota: ………………………………………….. 
b. DPH: 
 Dewan Pengurus Harian untuk masa bakti tahun 2015-2018 

adalah sebagai berikut: 
 I. Ketua Umum 
  Tuan Insinyur KRISTIONO 
 II. Sekretaris Jenderal: 
  Tuan HENRY CHRISTIADI, Sarjana Teknik, Magister 

 Management                       
 III  Wakil Sekretaris Jenderal: 
      Tuan WIJAYA KUSUMA, Sarjana Hukum, Magister 

 Management                       
 IV  Bendahara                      
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Teknik, Magister Management 
  VIII.  Ketua Bidang Internet dan Data: 
        Tuan HENDARWIN SAPUTRA 
  IX.  Ketua Bidang Industri, Aplikasi dan Konten: 
         Tuan A HARJAWIRASMA, Magister of Science 
  X.  Ketua Bidang Industri Manufaktur: 
      Tuan RUDI RUSDIAH, Bachelor of Engineering, Master of 

Arts, Doctor of Phylosophy 
  XI  Ketua Bidang Program Strategis: 
       Tuan Insinyur WIDI AMANASTO, Master of Science.  
 XII.  Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Community 

Development 
         Tuan WAHYUDI, Sarjana Teknik 
  XIII  Ketua Bidang Keanggotaan, Komunikasi dan Public Relation: 
       Tuan Insinyur TEGUH PRASETYA, Sarjana Teknik 
  XIV  Ketua Bidang Hubungan Internasional 
         Tuan KANAKA HIDAYAT, Master of Business Administration 
  XV  Ketua Bidang Regulasi, Hukum dan Advokasi: 
        Tuan Insinyur AUGUST BULAZARO HULU, Magister, Sains 

Ekonomi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dari segala sesuatu yang disebut di atas, maka para penghadap telah memilih 
tempat tinggal yang umum dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara. 

  Tuan Insinyur ANDI AGUS AKBAR, MBT 
 V.  Ketua Bidang Kebijakan Strategis: 
   Tuan Doktor SURYATIN SETIAWAN 
 VI. Ketua Bidang Telekomunikasi: 
   Nyonya Dipl. Ing. HERFINI HARYONO 
 VII Ketua Bidang Penyiaran 
      Tuan Insinyur HARDIJANTO SAROSO, Magister 

 Management Teknik, Magister Management 
 VIII. Ketua Bidang Internet dan Data: 
       Tuan HENDARWIN SAPUTRA 
 IX. Ketua Bidang Industri, Aplikasi dan Konten: 
        Tuan A HARJAWIRASMA, Magister of Science 
 X.  Ketua Bidang Industri Manufaktur: 
       Tuan RUDI RUSDIAH, Bachelor of Engineering, Master of 

 Arts, Doctor of Phylosophy 
 XI  Ketua Bidang Program Strategis: 
      Tuan Insinyur WIDI AMANASTO, Master of Science.  
 XII.Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Community 

 Development 
        Tuan WAHYUDI, Sarjana Teknik 
 XIII.Ketua Bidang Keanggotaan, Komunikasi dan Public 

 Relation: 
        Tuan Insinyur TEGUH PRASETYA, Sarjana Teknik 
 XIV.Ketua Bidang Hubungan Internasional 
         Tuan KANAKA HIDAYAT, Master of Business Administration 
 XV Ketua Bidang Regulasi, Hukum dan Advokasi: 
        Tuan Insinyur AUGUST BULAZARO HULU, Magister, Sains 

 Ekonomi 
c. Pengawas: 
 Tuan…………………………………………….. 

Dari segala sesuatu yang disebut di atas, maka para penghadap telah memilih 
tempat tinggal yang umum dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 

 
ANGGARAN RUMAH TANGGA 

MASTEL 
 

 
ANGGARAN RUMAH TANGGA 

MASTEL 
 

BAB I 
UMUM 

 
Pasal 1 

Tempat Kedudukan Kantor 
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DPH menetapkan gedung kantor untuk kegiatan rutin sehari-hari bagi organ 
MASTEL termasuk unit sekretariat MASTEL di kota tempat kedudukan 
MASTEL. 

 

  
Pasal 2 

Logo/Atribut 
DPH menetapkan logo sebagai atribut MASTEL. 
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BAB I 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal 1 

Tata Cara Menjadi Anggota 
(1)  Untuk menjadi Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

Anggaran Dasar MASTEL, calon anggota wajib mengajukan permohonan 
tertulis kepada DPH.  

(2)  Anggota Kehormatan MASTEL ditentukan oleh DPH berdasarkan 
referensi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 Anggaran Dasar MASTEL. 

(3)  Keanggotaan dan pencabutan keanggotaan MASTEL diputuskan dan 
disahkan oleh DPH. 

(4)  Penerimaan dan pencabutan Anggota MASTEL dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan oleh DPH kepada Musyawarah Nasional. 

 

BAB II 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal 3 

Persyaratan dan Tatacara Menjadi Anggota 
(1)  Untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) 

huruf a Anggaran Dasar MASTEL, calon anggota wajib mengajukan 
permohonan tertulis kepada DPH. 

(2)  Syarat umum bagi perseorangan untuk menjadi anggota adalah : 
a. Dewasa; 
b. Tidak berada dalam status pengampuan; 
c. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing 

(WNA) yang tinggal di Indonesia 
(3)  Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

digantikan dengan pengisian dan penandatangan formulir aplikasi 
menjadi anggota yang disediakan oleh DPH. 

(4)  Permohonan menjadi anggota dapat pula diajukan melalui surat 
elektronik (email) dengan alamat email resmi yang disediakan oleh 
MASTEL. 

(5)  Formulir aplikasi menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dapat berbentuk hardcopy (cetakan di atas kertas) atau formulir 
elektronik (softcopy) atau aplikasi elektronik (online). 

(6)  Permohonan menjadi anggota harus disertai dengan pernyataan dari 
pemohon mengenai kesediaan mentaati kewajiban anggota termasuk 
kewajiban membayar iuran yang ditetapkan DPH. 

(7)  Kewenangan menerima atau menolak menjadi anggota sepenuhnya 
berada pada DPH. 

(8)  Anggota Kehormatan ditentukan oleh DPH berdasarkan referensi, 
masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar. 

(9)  Penerimaan dan pencabutan keanggotaan MASTEL diputuskan dan 
disahkan oleh DPH, serta dilaporkan oleh DPH kepada Musyawarah 
Nasional. 

 

  
Pasal 4 

Keanggotaan dari Korporasi/Perusahaan, Asosiasi,  
Badan Hukum dan Organisasi Nirlaba 

(1) Keanggotaan dari Anggota Biasa yang berstatus Korporasi/ 
Perusahaan, Asosiasi, Badan Hukum, dan/atau Organisasi Nirlaba 
diwakili oleh perseorangan yang ditunjuk secara sah oleh pejabat yang 
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berwenang dari Korporasi/Perusahaan, Asosiasi, Badan Hukum, 
dan/atau Organisasi Nirlaba dimaksud. 

(2) Penunjukan perseorangan untuk mewakili menjadi Anggota MASTEL 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dalam kapasitasnya 
sebagai ex-officio, dengan demikian tidak secara otomatis pemangku 
jabatan tertentu di Korporasi/Perusahaan, Asosiasi, Badan Hukum, 
dan/atau Organisasi Nirlaba menjadi anggota MASTEL tanpa ada 
penugasan dari pejabat yang berwenang di Korporasi/Perusahaan, 
Asosiasi, Badan Hukum, dan/atau Organisasi Nirlaba dimaksud. 

 

  
Pasal 5 

Daftar Anggota 
(1) DPH menyusun dan memelihara daftar anggota MASTEL dari waktu ke 

waktu. 
(2) Daftar Anggota sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, nomor 

telepon yang dapat dihubungi, alamat surat elektronik (emailI) dan/atau 
akun media sosial yang dimilikinya, termasuk perubahannya dari waktu 
ke waktu. 

(3) Setiap Anggota wajib menginformasikan perubahan alamat, nomor 
telepon, alamat surat elektronik (email) dan/atau akun media sosial 
elektronik yang dimilikinya dari waktu ke waktu. 

(4) Setiap penerimaan anggota baru dan/atau pengunduran diri atau 
pencabutan sebagai anggota wajib dicatat dalam daftar anggota 
dimaksud dalam ayat (1). 

(5) Daftar anggota MASTEL terbuka setiap saat bagi anggota MASTEL. 
 

 
Pasal 2 

Hak dan Kewajiban Anggota 
 

(1) Anggota Biasa, mempunyai hak penuh, berupa Hak Bicara, Hak untuk 
mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi MASTEL. Pencalonan 
oleh anggota Perusahaan, Asosiasi atau Organisasi Nirlaba tidak dalam 
bentuk ex-officio. 

(2) Anggota Biasa mempunyai hak mengikuti seluruh kegiatan MASTEL, 
mempunyai kedudukan yang sama dalam MASTEL sesuai dengan jenis 
keanggotaannya. 

(3) Anggota Kehormatan mempunyai hak berupa Hak Bicara dan hak untuk 
dicalonkan dan ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi MASTEL. 

(4) Anggota MASTEL berkewajiban: 
a.  Menjunjung tinggi nama baik dan martabat MASTEL.  

 
Pasal 6 

Hak dan Kewajiban Anggota 
Selain hak dan kewajiban anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) 
s/d (4) Anggaran Dasar MASTEL, setiap anggota MASTEL mempunyai hak 
dan kewajiban sebagai berikut: 
a. Anggota berhak mendapatkan informasi mengenai kegiatan MASTEL 

yang terbuka bagi seluruh anggota MASTEL; 
b. Anggota berhak mengikuti setiap kegiatan berupa seminar, forum 

diskusi, loka-karya, seminar, pameran, eksibisi, dan/atau pelatihan 
yang diselenggarakan MASTEL, dengan ketentuan bahwa MASTEL 
berwenang menambahkan persyaratan yang wajar untuk keikutsertaan 
anggota dalam kegiatan dimaksud dan untuk kekutsertaannya, anggota 
berkewajiban memenuhi persyaratan tambahan dimaksud. 

c. Anggota berhak untuk mengundurkan diri dari keanggotaan MASTEL 
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b.  Membayar Iuran yang telah ditetapkan, kecuali Anggota Kehormatan. 
c.  Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga MASTEL dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku.  

d.  Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional. 
 

dengan maupun tanpa alasan, dengan mengajukan permohonan 
pengunduran diri secara tertulis yang dapat dilakukan melalui surat 
elektronik (email) atau surat di atas kertas. 

d. Korporasi/Perusahaan, Asosiasi, Badan Hukum, dan/atau Organisasi 
Nirlaba yang menugaskan perseorangan untuk mewakilinya sebagai 
anggota di MASTEL berhak untuk mengganti nama perwakilan 
(perorangan) yang ditunjuk secara tertulis (surat di atas kertas) atau 
melalui surat elektronik (email). 

e. Dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan MASTEL, 
setiap anggota wajib memenuhi persyaratan dan mematuhi tata-tertib 
yang berlaku untuk kegiatan dimaksud. 
 

 
Pasal 3 

Berakhirnya Keanggotaan 
 

Keanggotaan MASTEL berakhir bila: 
a. Diajukan atas permintaan sendiri. 
b. Diberhentikan oleh DPH. 
c. Berhalangan tetap. 

 

 
Pasal 7 

Berhenti dari Keanggotaan 
(1) Anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota MASTEL dapat 

mengajukan pengunduran diri secara tertulis (di atas kertas atau 
melalui surat elektronik/email) kepada DPH. 

(2) Tanpa adanya pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), yang bersangkutan tetap tercatat dalam daftar sebagai anggota, 
kecuali bagi anggota yang terkena sanksi pemberhentian menjadi 
anggota. 

(3) Terhadap anggota yang tercantum dalam daftar anggota tetap 
berkewajiban mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (termasuk kewajiban membayar iuran bagi Anggota 
Biasa). 

 

 
BAB II 

MUSYAWARAH NASIONAL 
Pasal 4 

Musyawarah Nasional 
(1) Musyawarah nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. 
(2) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari : 

(11) Anggota Biasa, dengan hak penuh berupa Hak Bicara, Hak Suara dan 
Hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam Organisasi 
MASTEL terdiri dari: 
a. Anggota Perorangan, dengan 1 (satu) suara; 
b. Anggota Perusahaan, dengan 2 (dua) suara; 
c. Anggota Asosiasi, dengan 5 (lima) suara; 
d. Anggota Organisasi Nirlaba, dengan 1 (satu) suara. 

(12) Anggota Kehormatan, dengan hak berupa Hak Bicara dan Hak Dipilih. 

 
BAB III 

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL 
Pasal 8 

Panitia Musyawarah Nasional 
(1) Untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional, DPH membentuk 

Panitia Musyawarah Nasional (selanjutnya disebut “Panitia”) yang 
diketuai oleh salah seorang anggota DPH atau oleh Direktur Eksekutif. 

(2) Panitia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan demi suksesnya 
pelaksanaan Musyawarah Nasional, termasuk namun tidak terbatas 
pada: 

 a. Tempat/ruangan untuk penyelenggaraan beserta 
kelengkapannya; 

 b. Undangan dan/atau pengumuman akan diselenggarakannya 
Musyawarah Nasional; 
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(13) Undangan dan Peninjau, dengan hak berupa Hak Bicara. 
(3) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a), adalah 

berlaku bagi mereka yang telah menyelesaikan kewajiban administrasinya 
yakni membayar iuran. Hak sebagaimana dimaksud juga tidak dapat 
dipindahkan dan atau dikuasakan kepada pihak lain. 

(4) Undangan menghadiri Musyawarah Nasional diumumkan sekurang-
kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal diselenggarakannya 
Musyawarah Nasional. 

(5) Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih 
oleh Peserta Musyawarah Nasional.  

(6) Musyawarah Nasional diangap sah untuk dilaksanakan apabila mencapai 
quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota 
MASTEL yang memberikan konfirmasi kehadiran terhadap undangan 
MUNAS. Seandainya tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional 
ditunda selama 1 (satu) jam. Dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam 
tersebut belum tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional dapat 
dilaksanakan dan dianggap sah. 

(7) Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk 
mufakat, kecuali pemilihan Ketua Umum dan Formatur. Apabila melalui 
cara musyawarah untuk mufakat belum tercapai kesepakatan, maka 
dilakukan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak. 

 c. Tata-tertib pelaksanaan Musyawarah Nasional; 
 d. Skenario jalannya masing-masing agenda Musyawarah 

Nasional 
 e. Pengerahan petugas di lokasi penyelenggaraan pada saat 

persiapan maupun pada hari/saat pelaksanaan; 
 f. Daftar hadir, daftar konfirmasi kehadiran, logistik, administrasi, 

dokumentasi, anggaran biaya dan lain-lainnya. 
(3) Untuk mencatat segala sesuatu mengenai jalannya Musyawarah 

Nasional, Panitia menunjuk salah seorang anggota Panitia untuk 
bertugas sebagai Notulen. 

(4) Jika dipandang perlu oleh DPH, Panitia dapat menunjuk dan 
menghadirkan Notaris untuk menjadi Notulen. 

 
 

  
Pasal 9 

Undangan 
(1) Undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional disampaikan 

kepada seluruh Anggota MASTEL, disampaikan oleh Ketua Panitia 
atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia dalam waktu sekurang-
kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan Musyawarah 
Nasional. 

(2) Undangan dapat disampaikan melalui pengumuman di surat kabar, 
melalui surat elektronik (email), di situs online MASTEL, melalui media 
sosial online (seperti WhatApps, Facebook, Twitter, Instagram, Line) 
dan/atau pemberitahuan melalui telepon. 

(3) Undangan mencantumkan informasi mengenai tanggal, jam, 
tempat/alamat lokasi penyelenggaraan dan agenda Musyawarah 
Nasional. 

(4) Anggota disarankan untuk memberikan konfirmasi mengenai 
kehadiran/ ketidakhadirannya di Musyawarah Nasional sebelum 
tanggal pelaksanaan. 

(5) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengkonfirmasi setiap 
Anggota mengenai kesediaannya untuk hadir sebelum tanggal 
pelaksanaan melalui telepon, surat elektronik (email) atau melalui 
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media sosial online, sepanjang informasi kontak yang bersangkutan 
tersedia di daftar Anggota. 

(6) Petugas mencatat Anggota-anggota yang mengkonfirmasi akan hadir. 
 

 
Pasal 5 

Musyawarah Nasional Luar Biasa 
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sama 
dengan Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Nasional. 

 

 

 

 

 
Pasal 10 

Tata Tertib 
(1) Panitia menyusun dan menyediakan Tata Tertib pelaksanaan 

Musyawarah Nasional yang mencakup antara lain, namun tidak 
terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 

 a. Kewajiban peserta untuk hadir tepat waktu sebelum 
Musyawarah Nasional dimulai; 

 b. Kewajiban peserta  untuk mengisi daftar hadir yang disediakan 
Panitia; 

 c. Kewajiban peserta untuk tetap berada di tempat selama 
berlangsungnya Musyawarah Nasional hingga berakhir, kecuali 
ada kepentingan mendadak lain yang terpaksa harus 
meninggalkan Musyawarah Nasional ditutup/berakhir; 

 d. Kewajiban menjaga ketertiban suasana Musyawarah Nasional 
agar pelaksanaannya berjalan lancar. 

(2) Panitia, Pimpinan dan Peserta Musyawarah Nasional wajib mematuhi 
Tata Tertib yang disediakan oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). 

(3) Panitia membacakan Tata Tertib sebelum Musyawarah Nasional 
dibuka/dimulai di hadapan seluruh peserta.  

(4) Jika dipandang perlu, sebelum diberlakukan Tata Tertib disahkan 
terlebih dulu oleh Musyawarah Nasional.  

 
  

  
Pasal 11 

Daftar Hadir 
(1) Panitia menyediakan daftar hadir yang dapat berupa daftar hadir di atas 

kertas atau berupa aplikasi online. 
(2) Seluruh peserta wajib mengisi dan membubuhkan paraf di daftar hadir. 
(3) Daftar hadir dipergunakan oleh Pimpinan Musyawarah Nasional untuk 

menghitung quorum (kehadiran) dalam Musyawarah Nasional. 
(4) Kehadiran anggota dalam Musyawarah Nasional tidak dapat 

dikuasakan kepada pihak lain (?) 

  
Pasal 12 

Pelaksanaan 
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(1) Menjelang acara Musyawarah Nasional dimulai, para peserta 
dipersilakan menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib. 

(2) Panitia membacakan susunan acara Musyawarah Nasional mendahului 
acara pembukaan. 

(3) Ketua Panitia atau anggota Panitia yang ditunjuk oleh Ketua Panitia 
membuka acara Musyawarah Nasional. 

(4) Ketua Panitia atau anggota Panitia yang ditunjuk oleh Ketua Panitia 
memimpin sidang sementara untuk memilih Pimpinan Sidang 
Musyawarah Nasional dari salah seorang peserta yang hadir. 

(5) Mekanisme pemilihan Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional 
diusulkan oleh pimpinan sementara atau oleh peserta untuk disetujui 
secara musyawarah/mufakat, dan jika musyawarah/mufakat tidak 
dicapai maka mekanisme diputuskan melalui persetujuan oleh 
mayoritas peserta yang hadir. 

(6) Setelah pimpinan sidang Musyawarah Nasional terpilih dan diputuskan 
secara sah, selanjutnya pimpinan sidang sementara menyerahkan 
kelanjutan proses pelaksanaan Musyawarah Nasional kepada 
Pimpinan Sidang Terpilih. 

(7) Pimpinan sidang terpilih selanjutnya memimpin pelaksanaan 
Musyawarah Nasional sesuai dengan urutan agenda Musyawarah 
Nasional pada hari itu. 

 

  
Pasal 13 
Quorum 

(1) Quorum Musyawarah Nasional dihitung oleh Panitia dari jumlah 
anggota yang hadir dan terdaftar dalam daftar hadir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dibandingkan jumlah anggota yang telah 
dikonfirmasi menyatakan akan hadir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (6). 

(2) Ketua Panitia menyampaikan informasi quorum kepada Pimpinan 
Sidang Musyawarah Nasional menjelang Agenda Musyawarah 
Nasional dimulai. 

(3) Musyawarah Nasional hanya dapat dilangsungkan jika persyaratan 
quorum terpenuhi sesuai dengan agenda yang dibahas sebagaimana 
diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (8), Pasal 22 dan Pasal 23 
ayat (1). 

 

  
Pasal 14 

Pengambilan Suara 
(1) Untuk setiap agenda Musyawarah Nasional yang memerlukan 
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keputusan, Ketua Sidang mengupayakan agar substansi keputusan 
dapat disetujui secara aklamasi (musyawarah mufakat) oleh seluruh 
peserta Musyawarah Nasional. 

(2) Dalam hal aklamasi (musyawarah mufakat) tidak dipenuhi, maka 
Pimpinan Sidang melakukan pemungutan/pengambilan suara (voting). 

(3) Pemungutan/pengambilan suara (voting) dilakukan dengan cara 
mengangkat tangan atau dengan tulisan di atas kertas dalam amplop 
tertutup yang dibagikan oleh Panitia, atau melalui aplikasi voting secara 
online (dengan smartphone dari masing-masing peserta). 

(4) Keputusan suatu agenda Musyawarah Nasional dinyatakan sah jika 
memenuhi ketentuan dalam: 

 a. Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (9) untuk agenda selain agenda 
pembubaran MASTEL; atau 

 b. Anggaran Dasar Pasal 23 ayat (1) untuk agenda pembubaran 
MASTEL.  

(5) Pimpinan sidang menghitung suara setuju dan suara tidak setuju 
dengan dibantu petugas dari Panitia. 

(6) Pimpinan Sidang membacakan hasil perhitungan suara dan 
menyatakan keputusan yang diharapkan dalam Agenda dimaksud 
disetujui atau ditolak. 

(7) Notulen Musyawarah Nasional mencatat dan membuat resume 
keputusan persetujuan atau penolakan untuk masing-masing Agenda 
yang dibahas 

  
Pasal 14 

Keputusan 
(1) Keputusan Musyawarah Nasional yang dinyatakan sah dituangkan 

secara tertulis dan ditandatangani oleh Notulen dan Pimpinan Sidang 
Musyawarah Nasional. 

(2) Jika dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
keputusan Musyawarah Nasional dituangkan dalam Akta Notaris. 

 

  
Pasal 15 

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa 
Kecuali ditentukan lain dalam pasal dan/atau ayat yang relevan pada 
Anggaran Dasar, ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah 
Nasional berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar 
Biasa. 

  
BAB IV 

DEWAN PROFESI DAN ASOSIASI (DPA) 
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Pasal 16 

Keanggotaan 
(1) Keanggotaan DPA terbuka bagi setiap asosiasi yang menempatkan 

wakilnya menjadi anggota MASTEL (anggota katagori asosiasi) dan 
bagi maksimum 2 (dua) orang anggota katagori perseorangan dan/atau 
perusahaan/korporasi yang terpilih. 

(2) Setiap asosiasi yang menjadi anggota MASTEL berhak menempatkan 
salah seorang anggota MASTEL yang mewakili asosiasi tersebut untuk 
menjadi anggota DPA. 

(3) Jika suatu asosiasi hanya menempatkan seorang sebagai anggota 
katagori asosiasi, maka otomatis yang bersangkutan berhak untuk 
menjadi anggota DPA. 

(4) Dalam hal suatu asosiasi memiliki beberapa orang wakil sebagai 
anggota katagori asosiasi, maka penunjukan/pemilihan salah seorang 
di antaranya untuk menjadi anggota DPA diserahkan sepenuhnya 
kepada asosiasi yang bersangkutan. 

(5) Anggota DPA wakil dari asosiasi bersama dengan DPH secara 
bersama-sama menominasikan dan memilih 2 (dua) anggota katagori 
perseorangan untuk menduduki kursi anggota DPA. 

(6) Kriteria dan persyaratan calon anggota katagori perseorangan yang 
dinominasikan untuk dipilih menjadi anggota DPA ditetapkan oleh 
Anggota DPA wakil dari asosiasi bersama dengan DPH. 
 

  
Pasal 17 

Berakhirnya Keanggotaan DPA 
(1) Keanggotaan seseorang dalam DPA berakhir apabila: 

a. Meninggal dunia; 
b. Mengundurkan diri; 
c. Dinyatakan pailit atau menjadi berstatus bawah pengampuan; 
d. Diberhentikan oleh asosiasi yang diwakilinya; 
e. Asosiasi yang diwakilinya tidak lagi menjadi anggota MASTEL. 

(2) Kecuali karena ketentuan ayat (1) huruf e, Asosiasi yang diwakilinya di 
DPA berhak untuk mengganti dengan orang yang ditunjuk untuk 
mewakilinya di DPA atau membiarkan tetap kosong. 

(3) Anggota DPA berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPA 
dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis 
kepada DPA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 
penunduran dirinya. 
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Pasal 18 
Fungsi, Tugas dan Wewenang 

(1) DPA mengemban fungsi sebagai narasumber dan penasehat bagi 
DPH. 

(2) Dalam fungsinya sebagai narasumber, DPA secara perorangan atau 
secara kelembagaan, memberikan informasi dan/atau berbagi ilmu dan 
kepakarannya di bidang telematika khususnya selaras dengan profesi 
/spesialisasinya masing-masing kepada DPH. 

(3) Dalam fungsinya sebagai penasehat, DPA memberikan pertimbangan, 
pendapat dan nasehat kepada DPH, baik diminta maupun tidak 
diminta, mengenai hal-hal strategis yang dipandang perlu untuk 
digunakan sebagai pedoman bagi DPH dalam melaksanakan garis-
garis besar haluan dan/atau program-program strategis MASTEL 

(4) Untuk pekerjaan yang bersifat klerikal dan administratif, DPA dapat 
meminta bantuan staff Sekretariat MASTEL. 
 

 

  
Pasal 19 

Rapat DPA 
(1) DPA mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu 

tahun guna membahas dan memutuskan hal-hal yang dipandang perlu 
oleh DPA sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPA. 

(2) Rapat DPA dihadiri oleh anggota DPA, dan jika dipandang perlu dapat 
pula menghadirkan DPH dan/atau Pengawas. 

(3) Ketentuan mengenai tatatertib, agenda rapat, undangan, quorum, 
tatacara pengambilan keputusan, jadwal, dan tempat disepakati oleh 
anggota DPA atau diatur dalam Keputusan DPA. 

(4) Dalam menyelenggarakan rapat-rapat, DPA dapat meminta DPH untuk 
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat, alat tulis dan 
peralatan yang dibutuhkan sepanjang hal tersebut tidak memberatkan 
keuangan MASTEL. 

(5) DPH dapat menugaskan Sekretariat MASTEL untuk penyediaan 
fasilitas rapat DPA dimaksud dalam ayat (4) sepanjang diminta oleh 
DPA. 

(6) Dalam rapat DPA, DPA dapat meminta kehadiran DPH atau wakil yang 
ditunjuk oleh DPH untuk dimintai pendapat atau sebagai narasumber 
bagi DPA. 

(7) Untuk setiap rapat DPA dibuat notulen rapat yang ditandatangani oleh 
Ketua rapat dan diadministrasikan sebagai dokumen MASTEL. 

(8) Keputusan rapat DPA yang berisi nasehat kepada DPH harus 
dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPA atau 
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anggota DPA yang ditunjuk dan disampaikan kepada DPH pada 
kesempatan pertama. 

 

 
BAB III 

KEPENGURUSAN 
Pasal 6 

Kriteria Pengurus 
 

Pengurus MASTEL sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar 
MASTEL, disusun berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan-pertimbangan 
yang melatar-belakangi pembentukan Organisasi MASTEL.   
 
Kriteria Pengurus MASTEL ditentukan sbb : 
a. Anggota MASTEL.   
b. Khusus untuk Ketua Umum harus Warga Negara Republik Indonesia. 
c. Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan. 
d. Memiliki pengetahuan/keahlian dan wawasan yang luas di bidang 

telematika. 
e. Merupakan figur/tokoh yang memiliki integritas dan terpandang di 

kalangan masyarakat telematika. 
 

 
BAB V 

DEWAN PENGURUS HARIAN (DPH) 
 

Pasal 20 
Komposisi dan Pembagian Tugas 

(1) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 13 ayat (2), komposisi DPH 
terdiri Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua 
Bidang. 

(2) Ketua DPH adalah Ketua Umum MASTEL. 
(3) Nama jabatan Ketua-ketua Bidang ditetapkan dalam rapat DPH, 

disesuaikan dengan kebutuhan menghadapi dinamika telematika dari 
waktu ke waktu. 

(4) Pembagian tugas di antara para anggota DPH ditetapkan dalam rapat 
DPH dan dituangkan dalam Keputusan DPH yang ditandatangani oleh 
Ketua DPH. 

(5) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaporkan 
oleh DPH kepada DPA dan Pengawas. 

 
Pasal 7 

Dewan Perwakilan Asosiasi (DPA) 
 

DPA berfungsi sebagai nara sumber dan penasehat untuk hal-hal strategis 
dalam peningkatan pembangunan sektor telematika yang mewakili aspirasi 
unsur-unsur yang tercakup dalam DPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 
Anggaran Dasar MASTEL, dan untuk memajukan MASTEL dengan 
mempertimbangkan perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat. 

 
Pasal 7 kolom kiri dihapus, terlalu umum, sudah dielaborasi di Pasal 16 
s/d 19 di atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasal 8 

Dewan Pengurus Harian (DPH) 
 

(1) DPH, sebagai penyelenggara organisasi sehari-hari, untuk 
melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 
Anggaran Dasar MASTEL, dilengkapi dengan sebuah perangkat 
sekretariat : 

 
Pasal 21 

Fungsi/Tugas, Kewajiban dan Hak/Kewenangan DPH 
(1) DPH berfungsi sebagai organ eksekutif MASTEL. 
(2) Dalam rangka menjalankan fungsi/tugasnya sebagai organ eksekutif, 

DPH berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama MASTEL 
melakukan segala kegiatan sepanjang untuk kepentingan MASTEL. 

(3) DPH berhak dan berwenang mewakili kepentingan hukum MASTEL 
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a. Sekretariat berada langsung di bawah dan bertanggung jawab 
kepada DPH.  

b. Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif. 
c. Direktur Eksekutif yang diangkat oleh DPH  bekerja penuh waktu 

untuk sekretariat MASTEL. 
d. Staf Sekretariat bukan merupakan unsur Pengurus sebagaimana 

dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar MASTEL. 
e. Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat memperoleh penghasilan 

berupa gaji dan tunjangan lain. 
f. Struktur penghasilan Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat diatur 

dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPH. 
g. Hubungan kerjasama antara Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat 

dengan MASTEL, diatur dalam suatu Perjanjian Kerja yang untuk 
dan atas nama MASTEL, ditandatangani oleh Ketua Umum. 

 
(2) Keputusan DPH yang bersifat mengatasnamakan MASTEL untuk suatu 

masalah tertentu harus memperoleh masukan dari kelompok anggota 
terkait dan disetujui oleh minimal 5 (lima) orang anggota DPH. 

 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
(4) Hak dan kewenangan anggota DPH mewakili kepentingan MASTEL 

dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing anggota 
DPH sebagaimana diatur dalam Pasal 20. 

(5) Dalam hal mewakili kepentingan hukum MASTEL, DPH diwakili oleh 
Ketua Umum. 

(6) Ketua Umum dapat memberikan kuasa hukum kepada 
pengacara/advokat atau konsultan hukum untuk mewakili dan 
membela kepentingan hukum MASTEL baik di dalam maupun di luar 
pengadilan. 

(7) DPH berkewajiban menjabarkan garis-garis besar program kerja yang 
ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ke dalam program kegiatan 
kerja operasional yang harus dilaksanakan oleh DPH. 

(8) Dalam menjalankan fungsi/tugas, kewajiban dan hak/kewenangannya, 
DPH dibantu oleh Sekretariat MASTEL yang dipimpin oleh Direktur 
Eksekutif. 

 
 
 

  
Pasal 22 

Rapat DPH 
(1) DPH mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu 

bulan guna membahas dan memutuskan hal-hal yang dipandang perlu 
oleh DPH sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPH. 

(2) Rapat DPH dihadiri oleh anggota DPH, dan jika dipandang perlu dapat 
pula menghadirkan DPA dan/atau Pengawas. 

(3) Ketentuan mengenai tatatertib, agenda rapat, undangan, quorum, 
suara/vote, tatacara pengambilan keputusan, jadwal, dan tempat 
disepakati oleh anggota DPH atau diatur dalam Keputusan DPH. 

(4) Dalam menyelenggarakan rapat-rapat DPH, Sekrerariat menyiapkan 
dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat, alat tulis 
dan peralatan yang dibutuhkan. 

(5) Dalam rapat DPH, DPH dapat meminta kehadiran DPA atau wakil yang 
ditunjuk oleh DPA untuk dimintai pendapat atau sebagai narasumber 
bagi DPH. 

(6) Rapat DPH dipimpin oleh Ketua Umum, apabila Ketua Umum 
berhalangan, rapat DPH dipimpin oleh anggota DPH yang ditunjuk oleh 
Ketua Umum atau anggota yang ditunjuk oleh anggota DPH yang 
hadir. 

(7) Rapat DPH dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah 
jika memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan quorum dan 
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persyaratan suara (vote) sebagaimana diatur dalam ayat (3) di atas,  
(8) Untuk setiap rapat DPH dibuat notulen rapat yang ditandatangani oleh 

Ketua rapat dan diadministrasikan sebagai dokumen MASTEL. 
 

  
Pasal 23 

Berakhirnya Keanggotaan DPH 
(1) Keanggotaan seseorang dalam DPH berakhir apabila: 

a. Masa penugasannya telah berakhir. 
b. Meninggal dunia; 
c. Mengundurkan diri; 
d. Dinyatakan pailit atau menjadi berstatus bawah pengampuan; 
e. Diberhentikan oleh Musyawarah Nasional; 
f. Dalam keadaan tidak mampu lainnya yang berlangsung secara 

permanen; 
(2) Anggota DPH berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPH 

hanya apabila dilakukan melalui Musyawarah Nasional. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), anggota DPH dapat 

dinyatakan berakhir dan/atau diberhentikan dari keanggotaan di DPH 
berdasarkan Keputusan DPH yang diterbitkan melalui mekanisme rapat 
DPH apabila anggota DPH yang bersangkutan dinilai lalai dalam 
menjalankan tugas, tanggung jawab dan komitmennya sebagai 
anggota DPH dan/atau sama sekali tidak melaksanakan aktifitas sesuai 
dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya selama 6 
(enam) bulan berturut-turut. 

 

  
Pasal 24 

Penggantian Anggota DPH antar Waktu 
(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Pengawas wajib segera 

mengadakan rapat gabungan Pengawas, DPH dan DPA untuk memilih 
/mengangkat dan menetapkan salah seorang anggota DPH untuk 
menjabat sementara sebagai Ketua Umum merangkap 
jabatan/kedudukan yang menjadi tanggungjawabnya hingga dipilihnya 
Ketua Umum definitif melalui Musyawarah Nasional. 

(2) Dalam hal terdapat anggota DPH berhalangan tetap, maka Ketua DPH 
dapat melakukan hal-hal yang bersifat alternatif sebagai berikut: 
a. membiarkan kursi anggota DPH tersebut lowong; 
b. menunjuk salah seorang anggota DPH lainnya untuk merangkap 

jabatan anggota DPH yang lowong tersebut; atau 
c. memilih, mengangkat dan menetapkan orang lain di luar DPH 

untuk mengisi kekosongan anggota DPH dimaksud. 



AD/ART 2015 Rancangan Perubahan AD/ART 2018 

(3) Dalam hal Ketua DPH melakukan ayat (2) butir c, maka pemilihan, 
pengangkatan dan penetapan anggota DPH pengganti tersebut harus 
mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya separuh dari anggota 
DPH dan disetujui pula oleh Ketua DPA serta Ketua Pengawas. 

 

  
BAB VI 

PENGAWAS 
Pasal 25 

Komposisi Pengawas  
(1) Personalia Pengawas dapat terdiri dari 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) 

orang tergantung Keputusan Musyawarah Nasional. 
(2) Dalam hal Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu) orang, maka jabatan 

yang ada hanyalah jabatan Pengawas. Tidak ada Ketua maupun 
anggota Pengawas. 

(3) Apabila personalia Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah 
satu di antaranya menjabat sebagai Ketua merangkap anggota dan 
seorang lainnya atau lebih menduduki jabatan sebagai anggota 
Pengawas. 

 

  
Pasal 26 

Fungsi/Tugas dan Wewenang Pengawas 
(1) Pengawas mengemban fungsi/tugas pengawasan bagi DPH dan DPA. 
(2) Dalam rangka menjalankan tugas/fungsi pengawasan sebagaimana 

diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 14 ayat …, Pengawas berwenang 
untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolaan MASTEL; 
b. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada MASTEL; 
c. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; 
d. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada 

DPH dan/atau DPA; 
(3) Pengawas wajib merahasiakan segala informasi sehubungan dengan 

pengawasan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga; 
(4) Apabila dipandang perlu, Pengawas dapat melaporkan pelaksanaan 

tugas pengawasan kepada Musyawarah Nasional. 
 

 Pasal 27 
Rapat Pengawas 

(1) Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 
satu tahun guna membahas dan memutuskan hal-hal yang dipandang 
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perlu oleh Pengawas sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang 
Pengawas. 

(2) Rapat Pengawas dihadiri oleh anggota Pengawas (jika personalia 
Pengawas lebih dari seorang, jika Pengawas hanya seorang maka 
Rapat Pengawas dilakukan sendiri oleh Pengawas yang 
bersangkutan), dan jika dipandang perlu dapat pula menghadirkan DPH 
dan/atau DPA. 

(3) Ketentuan mengenai tatatertib, agenda rapat, undangan, quorum, 
tatacara pengambilan keputusan, jadwal, dan tempat disepakati oleh 
anggota Pengawas atau diatur dalam Keputusan Pengawas. 

(4) Dalam menyelenggarakan rapat-rapat, Pengawas dapat meminta DPH 
untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat, alat tulis 
dan peralatan yang dibutuhkan sepanjang hal tersebut tidak 
memberatkan keuangan MASTEL. 

(5) DPH dapat menugaskan Sekretariat MASTEL untuk penyediaan 
fasilitas rapat Pengawas dimaksud dalam ayat (4) sepanjang diminta 
oleh Pengawas. 

(6) Dalam rapat Pengawas, Pengawas dapat meminta kehadiran DPH atau 
wakil yang ditunjuk oleh DPH untuk dimintai pendapat atau sebagai 
narasumber bagi Pengawas. 

(7) Untuk setiap rapat Pengawas dibuat notulen rapat yang ditandatangani 
oleh Ketua rapat dan diadministrasikan sebagai dokumen MASTEL. 

(8) Keputusan rapat Pengawas harus dituangkan dalam surat yang 
ditandatangani oleh Ketua Pengawas atau anggota Pengawas yang 
ditunjuk (apabila ada) dan disampaikan kepada DPH pada kesempatan 
pertama. 

 

 BAB VII 
KESEKRETARIATAN DAN DIREKTUR EKSEKUTIF 

Pasal 28 
Kesekretariatan  

(1) Kesekretariatan MASTEL dibentuk untuk membantu DPH menjalankan 
tugas-tugas operasional dan administrasi MASTEL. 

(2) Selain membantu DPH, Kesekretariatan atau Unit Sekretariat MASTEL 
wajib membantu tugas-tugas operasional dan administrasi DPA 
dan/atau Pengawas apabila diminta oleh DPA dan/atau Pengawas. 

(3) Personalia unit Sekretariat MASTEL dapat berstatus sebagai 
karyawan/pegawai tetap atau karyawan/pegawai tidak tetap tergantung 
kebutuhan dan kondisi keuangan MASTEL. 

(4) Staff Sekretariat MASTEL bekerja penuh waktu untuk kepentingan 
MASTEL. 

(5) Kesekretariatan MASTEL wajib menjalankan tugas dan kewajiban 
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sesuai dengan penugasan oleh DPH. 
(6) Kesekretariatan berhak atas pemenuhan seluruh hak ketenagakerjaan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
(7) DPH berkewajiban memenuhi seluruh hak ketenagakerjaan dari 

masing-masing personalia kesekretariatan MASTEL sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(8) Hubungan Kerja antara staf Sekretariat dengan MASTEL diatur dalam 
Perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Ketua 
Umum untuk dan atas nama MASTEL. 

(9) Masing-masing staff kesekretariatan wajib mematuhi seluruh peraturan/ 
tata-tertib yang berlaku baginya yang diterbitkan oleh DPH atau oleh 
Direktur Eksekutif untuk kepentingan DPH. 
 

  
Pasal 29 

Direktur Eksekutif  
(1) Direktur Eksekutif diangkat oleh DPH dari kalangan professional guna 

membantu DPH memimpin unit kesekretariatan MASTEL 
melaksanakan tugas-tugas operasional dan tugas-tugas administratif 
MASTEL. 

(2) Direktur Eksekutif wajib memastikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas 
operasional kesekretariatan dan administrasi MASTEL berjalan dengan 
baik, efektif dan efisien. 

(3) Direktur Eksekutif menjalankan tugas dan tangungjawabnya sesuai 
arahan DPH. 

(4) Hubungan Kerja antara Direktur Eksekutif dengan MASTEL diatur 
dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan 
Ketua Umum untuk dan atas nama MASTEL. 

(5) Direktur Eksekutif wajib mematuhi seluruh peraturan/ tata-tertib yang 
berlaku baginya yang diterbitkan oleh DPH sepanjang tidak 
bertentangan dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4). 

 
Pasal 9 

Komite Kerja dan Kelompok Kerja 
 

(1) Komite Kerja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPH. 
(2) Komite Kerja bukan merupakan Pengurus MASTEL. 
(3) Komite Kerja terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota yang 

diangkat sesuai keperluan. 
(4) Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja. 
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kerja mendapat dukungan dari 

BAB VIII 
KOMITE KERJA DAN KELOMPOK KERJA 

Pasal 30 
Komite Kerja  

(1) Pembentukan Komite Kerja oleh DPH dituangkan dalam Surat 
Keputusan DPH yang ditandatangani oleh Ketua Umum. 

(2) Komposisi keanggotaan suatu Komite Kerja dapat terdiri dari Ketua, 
Wakil-Wakil Ketua dan sejumlah anggota yang diangkat sesuai 
kebutuhan. 

(3) Komite Kerja yang dibentuk oleh DPH dapat diberi nama dengan kata 
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Sekretariat MASTEL. 
 

kunci yang menggambarkan bidang penugasan dan/atau maksud dan 
tujuan dibentuknya Komite Kerja yang bersangkutan. 

(4) Susunan personalia Komite Kerja ditetapkan oleh DPH dan diisi oleh 
kalangan professional terpilih sesuai dengan bidang penugasan dari 
Komite Kerja dimaksud. 

(5) Hubungan Kerja di antara masing-masing personalia Komite Kerja 
dengan DPH diatur dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan dan Ketua Umum untuk dan atas nama MASTEL. 

(6) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Kerja mendapat 
dukungan dan bantuan sumber daya dari Sekretariat MASTEL. 

(7) Apabila dipandang perlu, Komite Kerja dapat membentuk Kelompok 
Kerja. 

 

 Pasal 31 
Kelompok Kerja  

(1) Pembentukan Kelompok Kerja oleh Komite Kerja harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu oleh DPH. 

(2) Pembentukan Kelompok Kerja dilakukan apabila pelaksanaan suatu 
tugas tertentu yang diemban oleh Komite Kerja memerlukan 
keterlibatan dana tau dukungan dari para pemangku kepentingan. 

(3) Kelompok Kerja bersifat temporer, dengan ketentuan apabila tugas 
Kelompok Kerja telah selesai maka Kelompok Kerja dimaksud 
dibubarkan atau bubar dengan sendirinya. 

Pasal 10 
Penggantian Pengurus 

 
(1) Penggantian anggota DPA 

Penggantian anggota DPA dapat dilakukan apabila: 
a. Anggota DPA berhalangan tetap 
b. Dilakukan atas usulan asosiasi yang bersangkutan 
c. Penggantian anggota DPA dari masyarakat intelektual dapat dipilih dan 

ditentukan oleh DPH dan DPA atas persetujuan dari sekurang-kurangnya 
setengah ditambah satu dari jumlah Pengurus DPA. 

(2) Penggantian anggota DPH  
Penggantian anggota DPH dapat dilakukan bila: 
(a)  Anggota DPH berhalangan tetap 
(b)  Anggota DPH lainnya beranggapan bahwa seorang anggota DPH tidak 

dapat memenuhi komitmennya sebagai anggota DPH sesuai dengan 
surat pernyataan yang ditandatanganinya sebelum susunan DPH 
ditetapkan. 

(c)  Perubahan anggota DPH dapat dipilih dan ditentukan oleh DPH dan 
DPA atas persetujuan dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 

Kolom kiri dihapus, sudah diatur dalam beberapa Pasal AD/ART di atas 
(Pasal 17 ART untuk DPA, Pasal 24 ART untuk DPH, pasal 15 AD untuk 
Pengawas). 
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satu dari jumlah pengurus DPA. 

BAB IV 
Pasal 11 

Rapat-Rapat 
 

(1) Rapat Kerja terdiri dari Rapat Kerja nasional dan Rapat Kerja terbatas. 
(2) Rapat-rapat diselenggarakan untuk mengatur pelaksanaan dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan dalam rangka 
melaksanakan program kerja MASTEL sebagaimana diamanatkan oleh 
Musyawarah Nasional. 
(a) Segala Keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja merupakan bagian 

dari pertanggung-jawaban Pengurus kepada Musyawarah Nasional 
berikutnya. 

(b)  Setiap kali diadakan Rapat, harus dibuatkan risalah rapat sebagai 
bahan Pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Nasional. 

(3) Rapat Pengurus Gabungan adalah rapat gabungan antara DPA dan DPH, 
diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 

(4) Rapat Intern Unsur Pengurus adalah rapat intern yang diadakan oleh 
masing-masing unsur DPA atau DPH yang diadakan menurut keperluan, 
diatur sendiri oleh masing-masing Unsur Pengurus dan dilaksanakan 
diantara waktu-waktu Rapat Gabungan. 

(5) Rapat Komite Kerja dan Kelompok Kerja adalah rapat yang diadakan untuk 
membahas permasalahan tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Rapat-rapat diselenggarakan dengan dukungan Sekretariat MASTEL.  

Kolom kiri dihapus, sudah diatur dalam beberapa pasal ART di atas 
(Pasal 19 Rapat DPA, Pasal 22 Rapat DPH, Pasal 27 Rapat Pengawas). 

 
BAB V 

KEUANGAN 
Pasal 12 

Perolehan Keuangan 
 
Perolehan keuangan MASTEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
Anggaran Dasar MASTEL dikelola oleh DPH. 
(1)  DPH memungut uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud 

Pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL.  Besarnya uang pangkal dan iuran 
anggota ditetapkan oleh Surat Keputusan DPH. 

(2)  DPH mengupayakan sumbangan-sumbangan sebagaimana dimaksud 
Pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL, melalui berbagai pendekatan dan 
usaha kepada berbagai pihak yang berminat pada telematika, baik di 
dalam maupun di luar negeri, sejauh sumbangan-sumbangan tersebut 
tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas MASTEL. 

(3)  DPH mengupayakan pendapatan-pendapatan lain sebagaimana dimaksud 
Pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL, melalui kegiatan-kegiatan yang 

 
BAB IX 

KEUANGAN 
Pasal 32 

Perolehan Keuangan 
(1) DPH mengelola seluruh keuangan MASTEL dan 

memelihara/mengelola sumber-sumber keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar. 

(2) DPH memungut uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana 
dimaksud Pasal 18 huruf a Anggaran Dasar MASTEL.  Besarnya uang 
pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Surat Keputusan DPH. 

(3) DPH mengupayakan sumbangan-sumbangan sebagaimana dimaksud 
Pasal 18 huruf b Anggaran Dasar MASTEL, melalui berbagai 
pendekatan dan usaha kepada berbagai pihak yang berminat pada 
telematika, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh sumbangan-
sumbangan tersebut tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas 
MASTEL. 

(4) DPH mengupayakan pendapatan-pendapatan lain sebagaimana 
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berkaitan dengan telematika, penerbitan dan lain sebagainya yang 
mungkin mendatangkan penghasilan yang sah bagi organisasi. Kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program kerja MASTEL. 

(4)  DPH mengupayakan dana abadi (endowment funds) melalui suatu 
program khusus yang diperuntukkan untuk menghimpun dana yang cukup 
untuk menjamin kelangsungan hidup MASTEL. Dana abadi adalah dana 
yang bersumber dari pihak diluar MASTEL atau pihak ketiga yang 
dititipkan kepada MASTEL dengan persyaratan MASTEL hanya dapat 
menggunakan penghasilan yang didapat dari dana abadi untuk kegiatan 
MASTEL. 

(5)  Dalam keadaan tertentu DPH dapat memutuskan kebijaksanaan khusus 
tentang keringanan iuran. 

 

dimaksud Pasal 18 huruf d Anggaran Dasar MASTEL, melalui kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan telematika, penerbitan dan lain 
sebagainya yang mungkin mendatangkan penghasilan yang sah bagi 
MASTEL sebagai suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut 
merupakan rangkaian dari program kerja MASTEL. 

(5) DPH mengupayakan dana abadi (endowment funds) melalui suatu 
program khusus yang diperuntukan menghimpun dana yang cukup 
untuk menjamin kelangsungan hidup MASTEL. Dana abadi adalah 
dana yang bersumber dari pihak di luar MASTEL atau pihak ketiga 
yang dititipkan kepada MASTEL dengan persyaratan MASTEL hanya 
dapat menggunakan penghasilan yang didapat dari dana abadi untuk 
kegiatan MASTEL. 

(6) Dalam keadaan tertentu DPH dapat memutuskan kebijaksanaan 
khusus tentang keringanan iuran. 

 

 
Pasal 13 

Sanksi Iuran 
 

Anggota yang lalai melakukan kewajiban membayar iuran bulanan, dapat 
dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut : 
(1) Peringatan Pertama, setelah Anggota yang bersangkutan lalai tidak 

membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 
(2) Peringatan Kedua, setelah Anggota yang bersangkutan lalai tidak 

membayar iuran selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut. 
(3) Kehilangan Hak Suara, seteleh Anggota yang bersangkutan lalai tidak 

membayar iuran selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. 
(4) Selain ketentuan di atas, Hak Suara pada Musyawarah Nasional dan 

Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya berlaku apabila Anggota MASTEL 
telah memenuhi seluruh kewajiban iuran. 

 

 
Pasal 33 

Sanksi Iuran 
(1) Anggota yang lalai melakukan kewajiban membayar iuran bulanan, 

dapat dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut: 
a. Peringatan Pertama, setelah Anggota yang bersangkutan lalai 

tidak membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 
b. Peringatan Kedua, setelah Anggota yang bersangkutan lalai 

tidak membayar iuran selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut. 
c. Kehilangan Hak Suara, setelah Anggota yang bersangkutan 

lalai tidak membayar iuran selama 12 (dua belas) bulan 
berturut-turut. 

(2) Selain ketentuan di atas, Hak Suara Anggota pada Musyawarah 
Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya berlaku apabila 
Anggota MASTEL telah memenuhi seluruh kewajiban iuran. 

 

Pasal 14 
Laporan Keuangan 

 
(1) Pembukuan dan Laporan Keuangan MASTEL dibuat oleh DPH. 

(2) Sesuai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar MASTEL, Laporan Keuangan 
dibuat secara periodik setiap akhir Tahun Buku.  Pada setiap akhir masa 
bakti Pengurus dibuat Laporan dan Neraca Keuangan MASTEL untuk 
dilaporkan serta disetujui oleh Musyawarah Nasional. 

 

Pasal 34 
Laporan Keuangan 

 
(1) DPH membukukan keuangan dan menyusun Laporan Keuangan 

MASTEL. 

(2) Laporan Keuangan Tahunan dibuat secara periodik setiap akhir Tahun 
Buku.   

(3) Pada setiap akhir periode masa bakti kepengurusannya, DPH membuat 
Laporan dan Neraca Keuangan MASTEL untuk dilaporkan kepada 
Musyawarah Nasional. 
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BAB VI 

Pasal 15 
ATRIBUT 

 
MASTEL mempunyai atribut yang selanjutnya diatur dalam peraturan 
MASTEL. 

 
Kolom kiri dihapus, sudah masuk dalam Pasal 2 ART di atas. 

 BAB X 
PEMBUBARAN 

Pasal 35 
Pelaksanaan Pembubaran 

(1) Pembubaran MASTEL dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 23 
Anggaran Dasar. 

(2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Pimpinan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu 
bersama DPH periode terakhir wajib membentuk suatu Panitia 
Likuidasi. 

(3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari unsur-
unsur: 
a. Perwakilan dari DPH 
b. Perwakilan dari DPA  
c. Perwakilan dari Pengawas 
d. Perwakilan dari Anggota 
e. Perwakilan dari Lembaga-lembaga yang diwajibkan oleh 

perundang-undangan. 
(4) Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu memberikan 

kewenangan penuh kepada Panitia Likuidasi guna melakukan langkah-
langkah yang dipandang perlu untuk merumuskan kebijaksanaan 
dalam rangka menyelesaikan segala akibat yang timbul dari 
pembubaran MASTEL termasuk kewenangan tentang kebijaksanaan 
perlakuan pembebanan atau pemanfaatan sisa dana dan asset 
MASTEL.  

(5) Dalam tugasnya, Panitia Likuidasi berhak meminta bantuan dari 
seluruh anggota dan/atau dari pihak dari luar MASTEL. 

(6) Apabila terdapat dana atau kekayaan lebih pada saat pembubaran 
MASTEL setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, maka 
kekayaan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan Keputusan 
Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.  
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BAB VIII 
Pasal 16 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga 
 

Anggaran Rumah Tangga MASTEL merupakan dasar dalam 
menyelenggarakan MASTEL yang disahkan dalam Musyawarah Nasional 
selaku perangkat organisasi tertinggi sebagaimana pada Pasal 11 Anggaran 
Dasar MASTEL, dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak 
boleh dilanggar. 
 
(1) Untuk kepentingan organisasi, Anggaran Rumah Tangga MASTEL dapat 

dirubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Musyawarah Nasional 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Anggaran Dasar MASTEL atau 
Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Anggaran Dasar MASTEL. 

(2) Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga 
MASTEL sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), dianggap sah, 
apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh ¾ (tiga perempat) dari Hak 
Suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional 
Luar Biasa. 

(3) Hasil perubahan atas Anggaran Rumah Tangga MASTEL sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dianggap sah, apabila disetujui oleh 
lebih dari 2/3 (dua pertiga) Hak Suara yang hadir pada saat sidang 
pengesahan perubahan itu dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah 
Nasional Luar Biasa. 

 

 
BAB XI 

LAIN-LAIN 
Pasal 36 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga 
(1) Anggaran Rumah Tangga MASTEL dapat dirubah dan/atau 

disempurnakan melalui Musyawarah Nasional. 
(2) Keputusan Musyawarah Nasional mengenai perubahan Anggaran 

Rumah Tangga MASTEL adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya oleh ¾ (tiga perempat) dari Hak Suara yang hadir dalam 
Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

(3) Musyawarah Nasional dapat mendelegasikan kewenangan perubahan 
dan kewenagan pengesahan Anggaran Rumah Tangga kepada DPH. 
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BAB VIII 
Pasal 17 

Pembubaran 
 

(1) Pembubaran MASTEL dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 
17 Anggaran Dasar MASTEL. 

(2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud di atas, 
Pimpinan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, 
bersama Pengurus periode terakhir, wajib membentuk suatu Panitia 
Likuidasi. 

(3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), terdiri dari 
unsur-unsur: 
a. Perwakilan Pengurus 
b. Perwakilan Anggota 
c. Perwakilan Lembaga-lembaga yang diwajibkan oleh perundang-

undangan. 
(4) Musyawarah Nasional, yang khusus diadakan untuk itu, memberikan 

kewenangan penuh kepada Panitia Likuidasi guna melakukan 
langkah-langkah yang dipandang perlu dalam merumuskan 
kebijaksanaan untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari 
pembubaran MASTEL termasuk kewenangan tentang kebijaksanaan 
perlakuan pembebanan atau pemanfaatan sisa dana dan asset 
MASTEL.  

(5) Dalam tugasnya Panitia Likuidasi berhak meminta bantuan dari 
seluruh anggota. 

(6) Apabila terdapat dana atau kekayaan lebih pada saat pembubaran 
MASTEL, setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, maka 
kekayaan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan Keputusan 
Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.  

(7) Apabila terdapat hutang atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan 
pada saat Pembubaran MASTEL, maka hutang dan kewajiban tersebut 
dibebankan kepada seluruh Anggota. 

 

 
Kolom kiri dihapus, karena sudah diatur dalam Pasal 35 ART di atas 

 
BAB IX 

Pasal 18 
Penutup 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL, akan 

diatur lebih lanjut oleh DPH berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar MASTEL dan Anggaran Rumah Tangga 

 
Pasal 37 
Penutup 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL, 

akan diatur lebih lanjut oleh DPH berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar MASTEL dan Anggaran 
Rumah Tangga MASTEL 
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MASTEL 
(2) Anggaran Rumah Tangga MASTEL ditetapkan di Jakarta pada hari, 

tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan Anggaran Dasar MASTEL. 
(3) Anggaran Rumah Tangga MASTEL mulai berlaku pada tanggal __ 

________  tahun 2015. 
 

(2) Anggaran Rumah Tangga MASTEL ditetapkan di Jakarta pada hari, 
tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan Anggaran Dasar 
MASTEL. 

(3) Anggaran Rumah Tangga MASTEL mulai berlaku pada tanggal __ 
________  tahun 2018. 

 

 
Ditetapkan di: Jakarta 

 
Pada tanggal: __ ________ 2015 

 
MASTEL 

 
Ketua Dewan Profesi       Ketua Umum 
& Asosiasi 
 
 
 
(_____________)          (_________________) 

 
Ditetapkan di: Jakarta 

 
Pada tanggal: __ ________ 2018 

 
MASTEL 

 
Atas Nama Dewan Pengurus Harian (DPH) 
 
Ketua Umum 
 
 
 
(_____________)                                                              

 


