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MUKADIMAH 
 

Dengan rahmat Tuhan YME maka terciptalah pemikiran‐pemikiran 
tentang sebuah perubahan dan perjuangan menuju kebahagian dan 
kesejahteraan. Pemikiran‐pemikiran ini timbul karena panggilan hati 
yang lahir dari hati suci untuk menuju satu tekad kebersamaan dalam 

meraih kemajuan diberbagai bidang. 
Cita‐cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat 
Indonesia yang damai dan sejahtera sesuai dengan pancasila dan UUD 
1945, cita‐cita ini dapat terwujud apabila ada kebersamaan dalam  satu 
tekad untuk berubah kearah yang lebih baik. Perbaikan dalam segala 

bidang dan berkesinambungan tanpa harus memandang dari segi apapun 
untuk mewujudkan kesatuan NKRI yang sejahtera. 

Jayalah Indonesia.!!! 
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ANGGARAN DASAR 
PUTRA BANGSA 

BAB I 
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN 

Pasal 1 
Organisasi Sosial ini bernama PUTRA BANGSA 

Pasal 2 
Organisasi  Sosial  ini didirikan  sejak  tanggal akte  ini ditandatangani dan untuk  jangkan 
waktu yang tidak ditentukan lamanya. 

Pasal 3 
1. Organisasi Sosial  ini berkedudukan di  jalan Banjarsari No. 01, Kelurahan Tembalang, 

Kota Semarang. 

2. Jika dianggap perlu, ditempat‐tempat lain dapat didirikan dan / atau dibuka cabang‐
cabang atau perwakilan‐perwakilannya 

BAB II 
AZAS DAN SIFAT 

Pasal 4 
Organisasi Sosial  ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang‐Undang Dasar 1945 
serta bersifat independent. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA TUGAS 

Pasal 5 
Maksud dan tujuan didirikan Organisasi Sosial ini adalah : 
1. Mewujudkan  cita‐cita bangsa  seperti yang di maksud dalam Undang‐Undang Dasar 

1945. 
2. Menanamkan dan memelihara suatu kesadaran hidup persatuan dan kesatuan serta 

mewujudkan suatu kerjasama yang bulat dan saling pengertian dikalangan pemuda 
Indonesia 

3. Menanamkan nilai‐nilai perjuangan. 
4. Meneruskan dan mengawal bangsa dan Negara. 
5. Pemberdayaan ekonomi dan pertanian. 
6. Memberikan advokasi kepada para pemuda dan masyarkat umum. 
7. Menjadi  mitra  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  cita‐cita  nasional  yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. 
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Pasal 6 

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti dimaksud dimaksud dalam pasal 5 Anggaran 
Dasar ini, tugas pokok Oraganisasi Sosial ini adalah sebagai berikut : 
1. Menggerakan dan membina para pemuda melalui kegiatan‐kegiatan positif dibidang 

usaha  dan  pembinaan  sumber  daya  manusia,  pembinaan  usaha  dan  pembinaan 
lingkungan.  

2. Bersama‐sama  dengan  pemerintah  dan  lembaga  yang  terkait  lainnya  unut menta, 
meningkatkankan dan melindungi keberadaan Organisasi Sosial  ini dan anggotanya 
menjadi lebih baik. 

3. Menjebatani dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pihak‐pihak yang berwenang 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. 
 

BAB IV 
KEANGGOTAAN 

Pasal 7 
Anggota Organisasi adalah warga Negara Republik  Indonesia  yang diambil dari  semua 
lapisan  masyarakat  yang  berfikir  dan  berorientasi  kemasa  depan  yang  berwawasan 
kebangsaan  dan  dengan  sukarela  mengajukan  permohonan  menjadi  anggota  serta 
memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. 

BAB V 
KEDAULATAN 

Pasal 8 
Kedaulatan  organisasi  berada  ditangan  anggota  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh 
seluruh anggota. 

BAB VI 
ORGANISASI 

Pasal 9 
1. Organisasi  Sosial  PUTRA  BANGSA  merupakan  organisasi  yang  disusun  secara 

bertingkat menurut jenjang organisasi sebagai berikut : 
a. Dewan Pengurus 
b. Pengurus Biro 

2. ‐    Masa bakti Dewan Pengurus adalah 5 tahun 
‐ Masa bakti Pengurus Biro adalah 5 tahun 

 

Pasal 10 
1.  Susunan Dewan Pengurus terdiri dari sekurang‐kurangnya ; 

a.  Seorang Ketua 
b. Seorang atau lebih anggota Sekretaris 
c. Seorang atau lebih anggota Bendahara  
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2. Susunan Pengurus  Biro terdiri dari sekurang‐kurangnya ; 
d. Seorang atau lebih anggota Biro Seni dan Budaya 
e. Seorang atau lebih anggota Biro HUMAS. 
f. Seorang atau lebih anggota Politik dan Kemananan 
g. Seorang atau lebih anggota Biro Ekonomi dan Pertanian 
h. Seorang atau lebih anggota Biro Personalia. 

 

Pasal 11 
1. Ketua,  Sekertaris,  Bendahara  bersama‐sama  merupakan  Dewan  Pengurus  Harian 

yang mewakili Organisasi  ini didalam dan diluar pengadilan,  tentang segala hal dan 
untuk  semua  tindakan,  asal  dalam  lingkungan  yang  ditentukan  oleh maksud  dan 
tujuan  organisasi,  baik  untuk  melakukan  semua  tindakan  mengenai  pengurusan 
maupun untuk melakukan semua tindakan pemilikan, Dewan Pengurusan Harian juga 
berhak untuk mengikat Organisasi kepada orang  (badan)  lain atau sebaliknya orang 
(badan) lain kepada Organisasi, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : 
a. Meminjam atau meminjamkan uang. 
b. Membeli,  menjual,  melepaskan  atau  mengasingkan,  menggadaikan  atau 

mempertanggungjawabkan barang‐barang tetap kepunyaan Orgnisasi. 
c. Mengikat Organisasi sebagai penjamin (borg) untuk orang (badan). 

Harus  mendapatkan  persetujan  tertulis  terlebih  dahaulu  dari  atau  dengan 
bantuan dari semua anggota Dewan Pengurus. 

2. Tiap‐tiap anggota Dewan Pengurus bertanggungjawab  terhadap Organisasi  tentang 
segala kerugian yang ditimbulkan karena tindakan‐tindakannya, kecuali  jika anggota 
Dewan  Pengurus  yang  bersangkutan  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  dan 
kerusakan itu ditimbulkan oleh hal‐hal yang terletak diluar kemampuannya. 

3. Dewan Pengurus Berwenang : 
a. Menetapkan  kebijakan  dan  atau  peraturan  organisasi  sesuai  dengan  Anggaran 

Dasar dan Angaran Rumah Tangga, Keputusan  Musyawarah Kerja. 
b. Melaksanakan  penggantian  antar  waktu  Dewan  Pengurus  Organisasi  yang 

kemudian disahkan dalam keputusan. 
c. Mengesahkan dan melantik susunan Pengurus Biro. 
d. Melaksanakan penggantian antar waktu Pengurus Biro. 

4. Dewan Pengurus berkewajiban : 
a. Melaksanakan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga, Keputusan Musayawarah kerja, Rapat Kerja. 
b. Memberikan laporan pertangungjawaban pada Musayawarah Kerja. 

Pasal 12 
1. Pengurus Biro berwenang: 

a. Mengatur  kebijakan  oraganisasi  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran 
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Kerja, Rapat Kerja, Rapat Umum Anggota. 
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b. Mengusulkan penggantian anatar waktu Pengurus Biro. 
2. Pengurus Biro berkewajiban: 

a. Melaksanakan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga, Keptusan Musyawarah Kerja, Rapat Kerja, Rapat Umum Anggota. 

b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Anggota. 

Pasal 13 
Ketentuan‐ketentuan,  syarat‐sarat,  kewajiban  dan  wewenang  baik  berupa  teknik 
maupun administrasi mengenai  tata  tertib keangotaan Dewan Pengurus dan Pengurus 
Biro, diatur dan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan atau dalam Anggaran Rumah 
Tangga. 

Pasal 14 
1. Organisasi  Sosial  PUTRA  BANGSA  mempunyai  atribut  sebagai  panji/lambang 

organisasi berupa gambar yang berbentuk: 
‐ Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
‐ Padi dan Kapas, melambangkan pertanian dan pangan. 
‐ Bumi Merah Putih, melambangkan Indonesia dan Dunia. 

2. Jati diri organisasi Sosial PUTRA BANGSA berbunyi  “HAYU HAYUNING BHUWONO” 
yang artinya kesejahteraan bumi dan seisinya. 

 

 

 
BAB VII 

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

Pasal 15 
1. Organisasi Sosial PUTRA BANGSA tidak berafiliasi kepada organisasi  politik manapun 

dan PUTRA BANGSA berdiri  diatas  semua golongan. 
2. Organisasi    Sosial  PUTRA  BANGSA  menjalin  hubungan  kerjasama  yang  bersifat 

terbuka  dengan  ungsur  pemerintah  dan  organisasi  kemasyarakatan  dalam  rangka 
melaksanakan  program  kerja  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dan  tujuan 
operasional. 

BAB VIII 
KEUANGAN 
Pasal 16 

Keuangan Orgnaisasi Sosial PUTRA BANGSA diperoleh dari: 
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a. Uang pangkal dan iuran anggota. 
b. Usaha‐usaha yang sah, halal dan tidak mengikat. 
c. Sumbangan dan hibah. 
d. Bantuan permeintah. 

BAB IX 
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA 

1. Musyawarah Kerja 
a. Memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi organisasi. 
b. Menetapkan/mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
c. Menetapkan program umum anggota. 
d. Memberikan  penilaian  terhadap  pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  pada 

akhir masa bakti. 
e. Memilih personalia Dewan Pengurus. 
f. Diselanggarakan sekurang‐kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

2. Musyawarah Kerja Luar Biasa. 
a. Mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Kerja. 
b. Diadakan jika kelangsungan hidup Organisasi dalam keadaan darurat. 
c. Diadakan oleh Dewan Pengurus Organisasi dengan persetujuan Anggota dan atas 

permintaan sekurang‐kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang ada. 

3. Rapat Kerja 
1. Mengadakan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  program  sebelumnya  dan 

menetapkan arah/prioritas pelaksanakan program selanjutnya yang sesaui dengan 
program umum organisasi. 

2. Menetapkan  keputusan‐keputusan  lain  kecuali  yang  menjadi  wewenang 
Musyawarah Kerja. 

3. Diadakan sekurang‐kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 

4. Rapat Anggota Biro 
1. Menjabarkan juklak dan juknis dalam pelaksanaan program umum organisasi. 
2. Melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama masa baktinya. 
3. Memilih kepengurusan Biro Organisasi. 
4. Diselanggarakan sekurang‐kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun. 

BAB X 
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasar 18 
1. Musyawarah dan rapat‐rapat sebagaimana tercantum dalam BAB IX pasal 17 diangap 

sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri dan disetujui oleh  lebih dari setengah 
jumlah peserta. 
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2. Pengambilan  keputusan  pada  dasarnya  diusahakan  secara  musyawarah  untuk 
mufakat dan apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai maka diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 

3. Pengambilan  keputusan  dalam  hal  pemilihan  pengurus  dilaksanakan  dengan 
persetujuan sekurang‐kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. 

4. Keputusan  untuk  merubah  Anggaran  Dasar  dan  Angaran  Rumah  Tangga  harus 
dilaksanakan dengan persetujuan sekurang‐kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir. 

BAB XI 
PEMBUBARAN ORGANISASI 

Pasal 19 
1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu musyawarah kerja yang 

khusus diadakan untuk  itu dengan quorum  sebagaimana yang disebut dalam pasal 
18. 

2. Dalam  hal  organisasi  dibubarkan,  maka  kekayaan  organisasi  diserahkan  kepada 
Badan/  Lembaga  Sosial  yang  mempunyai  tujuan  sama,  kecuali  para  anggota 
menghendaki dengan cara yang lain. 

BAB XII 
PERATURAN PERALIHAN 

Pasal 20 
Peraturan‐peraturan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  sebelum  diadakan  perubahan  menurut 
Anggaran Dasar ini, 

BAB  XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 
1. Hal‐hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan  diatur dalam Angaran Rumah 

Tangga  atau peraturan Khusus Organisasi. 
2. Anggaran Dasar dan pasal‐pasalnya mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 
Ditetapkan di  : Semarang 
Pada tanggal  : 1 maret 2009 
 

DEWAN KOORDINASI PUSAT 
PUTRA BANGSA 

MASA BAKTI 2009 – 2014 
 
           Ketua umum,                         Sekretaris Jendral 
 
 
 
 
JOHN HENDRY SURYO WIBOWO                                             AYUNDADARI 
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