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Alasan dan Landasan Perubahan
Alasan Perlunya Perubahan AD 

■ Perlunya penguatan Tatakelola Perkumpulan (Organizational 
Governance) 

■ Perlunya perbaikan pengaturan dan perbaikan struktur pasal2 AD 
■ Perlunya perbaikan redaksional kalimat2 di beberapa pasal AD 

Landasan Perubahan 
■ Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan 

Berbadan Hukum 
■ PERMENKUMHAM No 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan 

Hukum dan Persetujuan Perubahan AD Perkumpulan (jo 
PERMENKUMHAM No 6 Tahun 2014) 



Eksisting Usulan Perubahan

Ringkasan Eksekutif 
Perubahan Utama - Organ MASTEL

Munas 
Anggota

Pengawas

DPA & 
DPH

• Munas (reguler) 
• Munas LB 
• Munas Pengawasan 

• DPA : Ketua + Sekretaris + Anggota DPA   (1 
Asosiasi = 1 anggota DPA; +Ahli Terpilih) 

• DPH : Ketua Umum & maks 15 Anggota 
(Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Kabid2, dll) 

Di bawah DPH ada Sekretariat (Direktur 
Eksekutif + 5 staff) +  Komite Kerja

• Maks 5 pengawasPengurus

Munas 
Anggota

DPA 
(advisory) 

DPH 
(executive)

• Munas (reguler) 
• Munas LB

• DPH : Ketua Umum & maks 15 Anggota 
(Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Kabid2, dll) 

Di bawah DPH ada Sekretariat (Direktur 
Eksekutif + 5 staff) +  Komite Kerja

• Ketua + Anggota

DPA � nara sumber + penasehat 
DPH � pelaksana /penanggung- 
             jawab org (eksekutif)

• Nara sumber 
• Penasehat 

• pelaksana /penanggung- 
    jawab org (eksekutif)

Catatan : 
Munas Pengawasan dihapus (duplikasi Pengawas)

Pengawas 
(supervisory)

• Ketua + Anggota 
• Maks 3



Ringkasan Eksekutif  
Perubahan Lainnya

■ Perubahan narasi Preambule/Pembukaan guna 
mempertegas posisioning MASTEL sebagai salah satu 
lembaga peran serta masyarakat di bidang telematika 

■ Perbaikan susunan/struktur pasal2 dan perubahan 
narasi beberapa pasal untuk disesuaikan dengan AD 
perkumpulan pada umumnya; 

■ Penyederhanaan pasal2 mengenai Pengawas 
mengingat hal2 yang perlu diawasi sangat minim 

■ Pemindahan beberapa pasal di ART ke AD 

■ Perbaikan redaksional beberapa pasal 



Rancangan Perubahan 
Preambule

Eksisting Usulan Perubahan
• Bahwa telekomunikasi yang telah berkonvergensi dengan 

teknologi informasi dan penyiaran menjadi telematika, 
berperan sangat strategis di berbagai aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara.  

• Oleh karena itu, agar dapat berperan-serta secara 
maksimal dalam pengembangan telematika Indonesia, 
maka seluruh jajaran industri telematika dan masyarakat 
sebagai pemangku kepent ingan harus menjal in 
keterpaduan sikap dalam menjalankan perannya masing-
masing demi kelangsungan pembangunan telematika yang 
maju dan berkesinambungan. 

• Bahwa untuk maksud tersebut dibentuklah MASTEL 
sebagai organisasi yang menghimpun potensi segenap 
jajaran dan pemangku kepentingan bidang telematika dan 
sekaligus merupakan wahana komunikasi, koordinasi, 
konsultasi serta peningkatan kemampuan bagi anggota 
demi kemajuan telematika nasional.

• Bahwa telekomunikasi yang telah bertransformasi menjadi 
telematika, berperan sangat strategis di berbagai aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam 
perkembangannya yang sangat pesat, telematika telah 
meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas handal, 
cakupan luas, kapasitas besar, dan kecepatan tinggi, serta 
mengubah gaya hidup masyarakat menjadi modern, serba 
instan dan serba online. 

• Bahwa agar tidak terjadi kesenjangan yang curam di antara 
tuntutan kebutuhan dengan pemenuhannya, diperlukan 
peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan, 
pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang 
telematika. 

• MASTEL sebagai lembaga peran serta masyarakat di bidang 
telematika yang beranggotakan berbagai asosiasi dan 
profesi di bidang telematika melakukan berbagai inisiatif 
yang dapat mendorong percepatan pembangunan telematika 
Indonesia. Selain itu, MASTEL berupaya menggerakkan 
berbagai sumber daya dan potensi bangsa untuk mengatasi 
berbagai kesenjangan telematika, baik geografis, sektoral, 
maupun sosial-budaya serta kesenjangan antar generasi, 
melalui peran-sertanya dalam penentuan kebijakan, 
pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang 
telematika.

Catatan : 
• Preambule baru menegaskan MASTEL sebagai 

lembaga peran serta masyarakat dalam 
pembinaan telematika Indonesia (penentuan 
kebi jakan, pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian
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Rancangan Perubahan 
Jangka Waktu dan Tempat Kedudukan

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 
■ MASTEL  berdiri sejak tanggal 1 Desember 

1993 untuk jangka waktu yang tidak 
ditentukan lamanya. 

■ MASTEL  berkedudukan di Ibukota Negara 
RI, dan  dapat memiliki perwakilan2  di  
seluruh  Indonesia dan  atau  di  luar   negeri 

Catatan : 
❑ AD pada umumnya memuat jangka waktu 

eksistensi dan domisili , tapi tidak menyebut 
alamat 

❑ Alamat kantor cukup diatur dalam ART atau 
Keputusan DPH, agar jika ada perubahan 
tidak perlu mengubah AD 



Eksisting Usulan Perubahan

Rancangan Perubahan 
Maksud dan Tujuan

Pasal 4 
Maksud dan  tujuan  Perkumpulan  
Masyarakat Telematika Indonesia  di 
bidang  sosial

Pasal 4 
■ MASTEL didirikan dengan maksud 

untuk menjadi lembaga peran ser-
ta masyarakat yang secara aktif 
menampung dan menyalurkan as-
pirasi, pemikiran/ ide, kehendak, 
kebutuhan dan kepentingan ber-
sama dari masyarakat dan para 
pemangku kepentingan di bidang 
telematika 

■ MASTEL bertujuan untuk berparti-
sipasi aktif dalam pembangunan 
telematika Indonesia demi terca-
painya tujuan nasional.

Terlalu luas dan umum

Lebih spesifik dan lebih fokus



Eksisting Usulan Perubahan

Rancangan Perubahan 
Kegiatan

Pasal 5 
Kegiatan meliputi antara lain: 
■ Meningkatkan dan memelihara  hubungan  saling 

pengertian, menyamakan wawasan dan mening-
katkan rasa tanggungjawab nasional para anggota di 
bidang kegiatan masing2 

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

■ Memblna  dan  mempererat hubungan kerjasama dg  
organisasi, lembaga2 profesional dan perorangan di 
bidang telematika, baik di dalam maupun di luar 
negeri. 

■ Memberikan sumbangan piklran,  tenaga dan waktu 
untuk ikut serta mensukseskan pengembangan 
telematika nasional. 

Pasal 5 
Kegiatan meliputi antara lain : 
■ Menyelenggarakan diskusi, seminar, pelatihan, konfe-

rensi, eksibisi, pameran, lokakarya, sosialisasi, dan di-
seminasi informasi berbagai aspek teknologi, regulasi 
dan sosial di bidang  telematika 

■ Mencermati, meneliti, membahas, dan membuat rang-
kuman tentang perkembangan situasi (teknologi. bis-nis, 
regulasi) telematika global dan nasional 

■ Memberikan masukan, rekomendasi, dan kritik yang 
membangun di bidang telematika kepada pemerintah 

■ Mendorong pemanfaatan telematika sebagai katalisa-tor 
sinergi pembangunan berbagai sektor di Indonesia 

■ Menyelenggarakan konsultansi, advokasi  dan mediasi 
penyelesaian perselisihan antar anggota 

■ Mengadakan kerjasama  dengan pemerintah, pemda, 
swasta, perkumpulan lain, dan pihak lain dalam rangka 
pengembangan dan keberlangsungan MASTEL. 

■ Mengakomodasi, mengkomunikasikan, dan merumus-
kan kepentingan para anggota melalui beragam salur-
an komunikasi yang tersedia, serta memelihara hub. 
saling pengertian para anggota di bidang kegiatan 
masing2. 

Catatan Perubahan : 
• Kegiatan lebih didetilkan 
• Dibuat lebih realistis
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Rancangan Perubahan 
Keanggotaan

Pasal 6 
■ Jumlah anggota 553 orang : 
■ Susunan anggota : 

Pengurus : 
◻ 36 orang Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA) 
◻ Dewan Pengurus Harian (DPH) terdiri dari : seo-

rang Ketua, seorang Sekjen, seorang Wasekjen, 12 
orang Ketua Bidang, 25 orang Ketua Depar-temen, 
Sekretariat (seorang Direktur Eksekutif dan 5 orang 
staff) 

Anggota : 
◻ Korporat/Perusahaan = 49; Asosiasi = 21; Individu 

=216; Organisasi Nirlaba =15; Anggota Kehormat-
an =14. 

■ Yang boleh diterima menjadi anggota : 
◻ setiap orang; dan atau  
◻ badan hukum  
Syarat :: 
◻ Mengajukan permintaan secara tertulis; 
◻ Mendapat referensi dari 2 anggota. 

■ Kewenangan menerima calon anggota 
berada di DPH: 

Pasal 6 
■ Katagorisasi � (i) Perseorangan, (ii) Korporasi/ 

Perusahaan,  (iii) Asosiasi,  dan  (iv) Organisasi 
Nirlaba, + Anggota Kehormatan 

■ Anggota Kehormatan � individu yang me-
menuhi syarat pengetahuan, keahlian, dan/ 
atau pengalaman tertentu di bidang telema-
tika, dan/atau telah berjasa mengembang-
kan MASTEL 

■ Kewenangan menerima calon anggota 
berada di DPH 

■ Persyaratan dan tatacara /prosedur menjadi 
anggota diatur dalam ART 

Catatan : 
■ Pengaturan  AD eksisting campur aduk 
■ Tidak perlu menyebut angka anggota  



Eksisting Usulan Perubahan

Rancangan Perubahan 
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal … (?) 
■ AD tidak mengatur 
■ Diatur dalam ART Pasal 2 

Pasal 7 
■ Hak2 Anggota:  

◻ Hak bicara, hak suara, hak dicalonkan 
dan hak mencalonkan diri dalam 
kepengurusan (kecuali Anggota 
Kehormatan � tidak memiliki hak 
suara) 

◻ Hak mengikuti setiap kegiatan MASTEL 
■ Kewajiban Anggota: 

◻ Menjunjung tinggi nama baik dan 
martabat MASTEL.  

◻ Membayar iuran (kecuali Anggota 
Kehormatan) 

◻ Mentaati AD/ART.  
◻ Melaksanakan keputusan2 Munas. 

Catatan : 
• AD adalah dok publik yang disahkan 

Menkumham 
• AD pada umumnya memuat hal ini



Eksisting Usulan Perubahan

Rancangan Perubahan 
Berakhirnya Keanggotaan

Pasal … (?) 
■ AD tidak mengatur 
■ Diatur dalam ART Pasal 3 

Pasal 8 
Keanggotaan berakhir apabila: 
■ Anggota menyatakan berhenti atau mengun-

duran diri; 
■ Diberhentikan oleh DPH karena tidak me-

menuhi kewajiban sebagai anggota (lihat Pasal 
7); 

■ Berhalangan tetap, berada di bawah pengam-
puan, atau meninggal dunia; 

■ Perusahaan/Korporasi dinyatakan pailit oleh 
Keputusan Pengadilan (berlaku bagi katagori 
Perusahaan); 

■ Asosiasi, Organisasi Nirlaba dan/atau badan 
hukum bubar atau dibubarkan (berlaku bagi 
katagori Asosiasi dan Organisasi Nirlaba); 

■ Anggota tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
anggota.  

Catatan : 
• AD adalah dok publik yang disahkan 

Menkumham 
• AD pada umumnya memuat hal ini
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Rancangan Perubahan 
Organ MASTEL (Pasal 9-14)

Munas 
Anggota

Pengawas

DPA & 
DPH

• Munas (reguler) 
• Munas LB 
• Munas Pengawasan 

• DPA : Ketua + Sekretaris + Anggota DPA   (1 
Asosiasi = 1 anggota DPA; +Ahli Terpilih) 

• DPH : Ketua Umum & maks 15 Anggota 
(Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Kabid2, dll) 

Di bawah DPH ada Sekretariat (Direktur 
Eksekutif + 5 staff) +  Komite Kerja

• Maks 5 pengawasPengurus

Munas 
Anggota

DPA 
(advisory) 

DPH 
(executive)

• Munas (reguler) 
• Munas LB

• DPH : Ketua Umum & maks 15 Anggota 
(Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Kabid2, dll) 

Di bawah DPH ada Sekretariat (Direktur 
Eksekutif + 5 staff) +  Komite Kerja

• Ketua + Anggota

DPA � nara sumber + penasehat 
DPH � pelaksana /penanggung- 
             jawab org (eksekutif)

• Nara sumber 
• Penasehat 

• pelaksana /penanggung- 
    jawab org (eksekutif)

Catatan : 
Munas Pengawasan dihapus (duplikasi Pengawas)

Pengawas 
(supervisory)

• Ketua + Anggota 
• Maks 3
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Rancangan Perubahan 
Munas

Pasal 10-11 
■ Munas  � Munas (reg) + Munas LB 
■ Munas (reg) : 3 th 1X 
■ Munas LB : sewaktu-waktu 
■ Kewenangan Munas : 

◻ Terima/tolak per-tggjwb-an Pengurus 
◻ Pilih/tetapkan Pengurus dan Pengawas 
◻ Tetapkan garis besar program kerja 3 th-an 
◻ Ubah dan tetapkan AD/ART 
◻ Hal2 strategis lainnya 

■ Undangan, korum, putusan, hak suara, 
tatacara, dll diatur di ART 

■ Putusan Munas mengikat anggota dan 
pengurus 

Pasal 10-11 
■ Undangan, korum, putusan, hak suara, 

tatacara, dll diatur dipindahkan dari  
ART ke AD 

■ Pengaturan lainnya relatif tetap 
■ Putusan Munas mengikat anggota, DPA 

, DPH, dan Pengawas 

Catatan : 
• Agar lebih transparan 
• AD pada umumnya  juga mengatur 

pokok2 tatacara Munas (tidak hanya di 
ART) 

• Istilah Pengurus diganti menjadi DPH 
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Rancangan Perubahan 
DPA

Pasal 12 
■ DPA + DPH mrpk bagian dari Pengurus 

meski beda fungsi 
■ DPA : narasumber + penasehat 
■ DPH : pelaku + penanggungjawab ope-

rasional 
■ Mengatur keanggotaan, kewenangan, dan 

tatacara pemilihan DPA+DPH 
■ Masa bakti DPA + DPH : 3 tahun, dapat 

dipilih kembali, kecuali Ketum (maks 2X3 
tahun) 

■ Mengatur pula Direktur Eksekutif

Pasal 12 
■ Hanya mengatur DPA 
■ DPA : narasumber + penasehat 
■ Mengatur keanggotaan (komposisi), 

kewenangan, dan tatacara pemilihan DPA 
■ Masa bakti 3 tahun, dapat dipilih kembali 

Catatan : 
■ Pengaturan DPA relatif tetap, hanya tidak 

ditegaskan sebagai Pengurus 
■ Pengurus adalah DPH 
■ Pengaturan DPH dipindahkan ke Pasal 13 
■ Pengaturan Direktur Eksekutif dipindahkan 

ke Pasal 16 
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Rancangan Perubahan 
DPH

Pasal 12 
■ Pasal 12 mengatur DPA + DPH + 

Direktur Eksekutif

Pasal 13 
■ Mengatur DPH sebagai pengurus 
■ DPH dipilih oleh Munas melalui meka-

nisme formatur 
■ Masa bakti DPH  3 tahun, dapat dipilih 

kembali, kecuali Ketum (maks 2x3 thn) 
■ Komposisi : Ketum, Sekjen, Wasekjen, 

Bendahara, Kabid2 (1+ maks 14 = 15) 
■ Mengatur syarat/kriteria calon Ketua 

dan anggota DPH, yaitu : 
◻ Anggota MASTEL  
◻ Khusus Ketum  � WNI 
◻ Kepemimpinan 
◻ Pengetahuan /wawasan luas mgi telematika 
◻ Tokoh berintegritas 
◻ dan syarat2 administratif lainnya 

Catatan : 
• Syarat2 administratif lainnya utk calon 

DPH : 
✓ Dukungan dari 2 Asosiasi, 2 Perusahaan dan 5 

Perseorangan 
✓ Bersedia mencurahkan tenaga, pikiran dan 

waktu utk MASTEL 
✓ Tidak pernah dipidana hingga 5 thn 
✓ Caketum harus hadir dlm Munas 

• Pengaturan Direktur Eksekutif 
dikeluarkan dari Pasal yang mengatur 
DPH menjadi Pasal tersendiri digabung 
dengan Kesekretariatan (Pasal 16 baru)
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Rancangan Perubahan 
DPH (lanjutan)

Pasal 12 dan 13 
■ Pasal 12 mengatur DPA +DPH + 

Direktur Eksekutif 
■ Pasal 13 mengatur organ pengawas

Pasal 13 
■ Pergantian antar waktu diatur dlm ART 
■ DPH bertanggungjawab kpd Munas 
■ DPH menjabarkan garis2 besar program 

kerja yang ditetapkan Munas menjadi 
program kerja operasional 

■ DPH susun laporan keuangan tahunan 
■ Koordinasi dg DPA dan Pengawas 
■ Menyelenggarakan Munas 
■ Minta izin Pengawas utk tindakan 

tertentu menyangkut aset/keuangan � 
next slide 

■ Dilarang jadi penjamin hutang pihak lain 
(borgtoch, avalist)

Catatan : 
• Pengaturan Direktur Eksekutif 

dikeluarkan dari Pasal yang mengatur 
DPH menjadi Pasal tersendiri  (Pasal 16 
baru) 

• Pasal 14-15 baru mengatur pengawas, 
termasuk kewajiban, hak dan 
kewenangannya 

• Aturan minta izin pengawas terkait dg 
kepemilikan aset yang nilainya signifikan 
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Tindakan DPH wajib izin Pengawas

■ Menginvestasikan kekayaan MASTEL dengan mendirikan badan usaha atau 
melakukan penyertaan saham, mendirikan perkumpulan atau menjalankan 
kegiatan investasi lainnya; 

■ 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. 

■ Meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan MASTEL; 
■ Membebani harta kekayaan MASTEL (baik barang bergerak maupun tidak 

bergerak) untuk menjamin hutang MASTEL sendiri;  
■ Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan 

MASTEL; 
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Rancangan Perubahan 
Pengawas

Pasal 13-16 
■ Pengawas dipilih dari anggota oleh rapat 

anggota utk periode 3 thn 
■ Syarat calon pengawas 

◻ Kemampuan/Pengetahuan telematika 
◻ Ketrampilan kerja pengawasan 
◻ Menjadi anggota MASTEL > 3 tahun 

■ Jumlah Pengawas 1 s/d 5 orang 
■ Hak dan kewajiban: 

◻ Mengawasi pelaks kebijakan dan pengelolaan 
◻ Meneliti catatan dan pembukuan 
◻ Mendapatkan keterangan yang diperlukan 
◻ Memberikan koreksi, saran, teguran ke Pengurus 
◻ Merahasiakan hasil pengawasan 
◻ Melaporkan kpd rapat anggota 
◻ Menerima imbalan 
◻ Meminta jasa audit akuntan publik

Pasal 14 
■ Pengawas dicalonkan oleh anggota, 

dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh 
Munas 

■ Syarat calon Pengawas : 
◻ Warga Negara Republik Indonesia (WNI); 
◻ Pengetahuan keorganisasian, keuangan, dan 

telematika; 
◻ Menjadi anggota MASTEL > 3 tahun; 
◻ Dukungan dari  min 1 Asosiasi dan 1 (satu) 

Perusahaan; 
◻ Tidak pernah dipidana > 5 tahun;. 

■ Jumlah Pengawas maks 3 
■ Masa bakti 3 tahun, dapat dipilih kembali 
■ Hak dan kewajiban � diubah (next slide) 
■ Ketentuan lainnya diatur dalam ART dan 

atau Keputusan Pengawas
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Kewajiban, Hak dan Kewenangan Pengawas

Kewajiban : 
▪Mengawasi pelaksanaan pengelolaan MASTEL oleh DPH guna memas-

tikan: 
o Garis-garis besar program MASTEL yang ditetapkan Munas diterjemahkan ke 

dalam program2/kegiatan2 operasional oleh DPH; 
o DPH melaksanakan program2/kegiatan2 operasional sesuai dengan maksud 

dan tujuan MASTEL (AD Pasal 4) 

Hak dan Kewenangan : 
▪Mendapatkan informasi ttg rencana DPH melakukan investasi dan/atau 

kegiatan transaksional lainnya yang berdampak signifikan keuangan dan/
atau kekayaan MASTEL. 

▪Menolak atau mengizinkan DPH mengenai eksekusi rencana dimaksud di 
atas. 

▪Meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya ditanggung 
oleh MASTEL dan dimasukkan dalam anggaran biaya MASTEL 

▪Melaporkan pelaksanaan fungsi/tugasnya ke Munas (jika dipandang 
perlu)
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Rancangan Perubahan 
Pengawas Berhalangan Tetap

Pasal 17 
■ Pengawas dapat diberhentikan jika 

terbukti: 
◻ Berbuat yang merugikan keuangan dan nama baik 

perkumpulan. 
◻ Tidak mentaati per-UU-an, AD dan ART serta 

keputusan rapat anggota; 
◻ Sikap dan tindakannya merugikan perkumpulan; 
◻ Melakukan tindak pidana yang telah diputuskan 

oleh pengadilan; 

■ Jika seorang pengawas berhenti, rapat 
pengawas yg dihadiri oleh wakil pengurus 
dpt mengangkat pengganti dengan cara: 
◻ Dirangkap oleh pengawas yang lain; 
◻ Mengangkat anggota MASTEL untuk menduduki 

jabatan pengawas tersebut; 

■ Pengangkatan pengganti pengawas, 
dilaporkan oleh pengawas kpd rapat 
anggota berikutnya;

Pasal 15 
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 : 
■ Simplifikasi pengaturan.   



Eksisting Usulan Perubahan

Rancangan Perubahan 
Kesekretariatan dan Direktur Eksekutif

■ Kesekretariatan MASTEL diatur dalam 
ART 

■ Direktur Eksekutif diatur dalam AD 
Pasal 12 ayat 5 huruf d dan e (dalam 
pasal berjudul pengurus, meski bukan 
organ pengurus) 

Pasal 16 
■ DPH membentuk unit kerja sekretariat 

MASTEL. 
■ Sekretariat bertanggung jawab kpd DPH.  
■ Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif. 
■ Direktur Eksekutif diangkat oleh DPH bekerja 

penuh waktu. 
■ Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat bukan 

unsur Pengurus. 
■ Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat 

mendapat gaji dan tunjangan lain. 
■ Struktur dan besaran gaji diatur dan 

ditetapkan dengan Surat Keputusan DPH. 
■ Hubungan kerja Direktur Eksekutif dan Staf 

Sekretariat dengan MASTEL diatur dalam 
Perjanjian Kerja, ditandatangani oleh Ketum. 

Catatan : 
• Diangkat di AD dalam pasal tersendiri 

agar lebih transparan 
• Substansi relatif tidak berubah



Rancangan Perubahan 
Ketentuan Lainnya

■ Komite Kerja dan Kelompok Kerja 
■ Sumber Keuangan 
■ Anggaran Keuangan 
■ Kekayaan 
■ Laporan Keuangan 
■ Perubahan AD 
■ Pembubaran Perkumpulan 
■ Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi

• Substansi tidak berubah 
• Redaksional diperbaiki



Keputusan Yang Diharapkan
■ Munas menyetujui rancangan perubahan AD MASTEL di mana 

substansi2 pokok perubahannya dipaparkan, didiskusikan dan 
dirangkum dalam rapat Komisi AD/ART pada Munas IX-2018 

■ Munas menugaskan DPH untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan 
perubahan AD MASTEL termasuk menunjuk notaris guna menyusun 
narasi/redaksional lengkap dan mengurus pengesahannya oleh 
instansi/pejabat yang berwenang 

■ Munas menugaskan DPH untuk menyusun perubahan ART 
sehubungan dengan perubahan AD dimaksud dan mendelegasikan 
kewenangan pengesahan ART kepada DPH 



Keputusan Munas
■ Menyetujui rancangan perubahan AD MASTEL di mana substansi2 

pokok perubahannya dipaparkan, didiskusikan dan dirangkum dalam 
rapat Komisi AD/ART pada Munas IX-2018 

■ Menugaskan DPH untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan 
perubahan AD MASTEL termasuk menunjuk notaris guna menyusun 
narasi/redaksional lengkap dan mengurus pengesahannya oleh 
instansi/pejabat yang berwenang 

■ Menugaskan DPH untuk menyusun perubahan ART sehubungan 
dengan perubahan AD dimaksud dan mendelegasikan kewenangan 
pengesahan ART kepada DPH 



Thank You
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