
IKARHOLAZ
Ikatan Alumni SMPN 12 Surabaya

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota lKA RHOLAZ adalah Alumni SMP Negeri 12 Surabaya yang tercatat sebagai anggota
IKA RHOLAZ melalui cara:

1. Penyerahan nama-nama oleh koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing Alumni per
tahun kelulusan kepada Pengurus Pusat IKA RHOLAZ.
Bagi individu alumni yang belum teridentifikasi oleh pengurus dapat melakukan pengisian
keanggotaan IKARHOLAZ di Pengurus Pusat IKARHOLAZ melalui mekanisme pendaftaran
yang telah ditetapkan.

2.

3. Alumni yang dapat menjadi anggota IKA RHOLAZ adalah alumni yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun.

Pasal 2

Setiap anggota IKARHOLAZ berhak:

1. Mengikuti agenda kegiatan IKARHOLAZ yang ditentukan oleh Pengurus.
2. Menyampaikan pendapat, saran, ide, dan usulan kepada Pengurus berkenaan dengan

programkegiatanIKARHOLAZ. ik 2
3. Memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum dan pengurus IKA RHOLAZ.
4. Menghadiri undangan rapat atau pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh

Pengurus.

Pasal 3

Setiap anggota IKA RHOLAZ berkewajiban:

1. Memiliki budi pekerti yang luhur.
2. Menjaga nama baik almamater dan IKA RHOLAZ.

3. Tunduk dan patuh pada setiap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan IKARHOLAZ.
4. Memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang

diberikan demi terwujudnya tujuan IKARHOLAZ.
5. Memelihara persaudaraan dan silaturahmi antar sesama anggota IKARHOLAZ.

Pasal 4
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BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA WEWENANG

Bagian ke l
DEWAN PELINDUNG

Pasal 5

1. Dewan Pelindung berhak untuk menerima laporan pertanggungjawaban pengurus
dalam satu periode kepengurusan IKARHOLAZ.

2. Dewan Pelindung berhak menggunakan wewenangnya untuk memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki untuk mendukung program kerja pengurus IKA RHOLAZ dalam
usaha pengembangan atau kemajuan almamater SMP Negeri 12 Surabaya.

Bagian Ke Il
DEWAN PEMBINA

Pasal 6

1. Dewan Pembina berhak memberikan arahan, nasehat, atau rekomendasi kebijakan
kepada Pengurus IKARHOLAZdalam menjalankan kegiatan organisasi demi kemajuan IKA
RHOLAZdan almamater.

2. Dalam menyampaikan arahan, nasehat, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, Dewan Pembina akan melakukan rapat Dewan Pembina yang hasilnya akan
disampaikan kepada Ketua Umum IKA RHOLAZ

3. Setelah menerima arahan, nasehat, atau rekomendasi dari Dewan Pembina, Ketua
Umum IKA RHOLAZ dalam jangka waktu 90 hari memberi tanggapan terhadap arahan,

4. Dewan Pembina berkewajiban memenuhi permintaan dan/atau undangan Pengurus IKA

5. Dewan Pembina berhak menerima laporan tahunan pertanggungjawaban pengurus IKA

6. Dewan Pembina wajib memberikan arahan, nasehat, atau rekomendasi kebijakan kepada

nasehat, atau rekomendasi tersebut

RHOLAZ dalam rapat koordinasi organisasi yang diadakan Pengurus.

RHOLAZ.

Pengurus IKA RHOLAZ dalam menjalankan kegiatan roda organisasi demi kemajuan IKA

7. Dewan Pembina berkewajiban memenuhi permintaan dan/atau undangan pengurus

8. Dewan Pembina berhak menerima laporan tahunan pertanggungjawaban pengurus lKA

RHOLAZ dan almamater

sesuai dengan rapat koordinasi organisasi yang diadakan Pengurus.

RHOLAZ.

Bagian Ke llI
DEWAN PERWAKILAN ALUMNI

Pasal 7
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1. Dewan Perwakilan Alumni terdiri dari perwakilan masing-masing tahun lulusan dan
setiap tahun lulusan menunjuk 2 (dua) orang perwakilan. Masing-masing perwakilan
alumni hanya memiliki satu hak suara

2. Dewan Perwakilan Alumni dipimpin seorang ketua & wakil ketua dan dipilih secara
mufakat atau melalui pemungutan suara dalam Rapat Umum Dewan Pervwakilan

3. Dewan Perwakilan Alumni memberikan persetujuan atas program kerja tahunan serta

4. Dewan Perwakilan Alumni menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

5. Dewan Perwakilan Alumni dalam upaya menjalankan fungsinya berhak menerima

a. Laporan kegiatan atau kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengurus IKA

Alumni

rancangan keuangan yang dijalankan oleh Pengurus IKARHOLAZ.

program kerja dan penggunaan keuangan pengurus IKARHOLAZ.

laporan tahunan berupa:

RHOLAZ.

b. Laporan keuangan IKA RHOLAZ

6. Dewan Perwakilan Alumni berkewajiban menyampaikan progam kerja & kegiatan
IKAR HOLAZ kepada masing-masing alumninya

Bagian IV
PENGURUS PUSAT IKA RHOLAZ

Pasal 8

Pengurus Pusat IKA RHOLAZ bertugas melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

1. Pengurus Pusat IKA RHOLAZ berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja

2. Pengurus Pusat IKA RHOLAZ berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan program

3. Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2

jangka pendek dan jangka panjang dalam mencapai visi misi IKARHOLAZ.

kerja minimal 1 (satu) tahun sejak Pengurus Pusat IKA RHOLAZ diresmikan.

dituangkan dalam laporan pelaksanaan program kerja oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Pengurus Pusat IKA RHOLAZ.

4. Laporan pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib
disampaikan kepada Dewan Pelindung, Dewan Pembina dan Dewan Perwakilan Alumni
serta dipublikasikan melalui media publikasi IKARHOLAZ.

sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan.

sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan.

5. Pengurus Pusat IKA RHOLAZ berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Nasional

6. Pengurus Pusat IKA RHOLAZ berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Nasional
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Pasal 10

1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Ketua Umum IKA RHOLAZ berwenang:
a. Membentuk susunan pengurus pusat IKA RHOLAZ dan koordinator wilayah.
b. Melakukan pergantian/reshuffle kepengurusan guna meningkatkan kinerja Pengurus

IKA RHOLAZ.

c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Menetapkan panitia pelaksana Musyawarah Nasional.
e. Membentuk panitia ad hoc dan lembaga fungsional lainnya untuk menunjang

pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat IKA RHOLAZ.
f. Mewakili kepentingan IKARHOLAZ baik di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b, Ketua
Umum melaporkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Perwakilan Alumni, serta
mengumumkan kepada anggota IKA RHOLAZ melalui media publikasi IKA RHOLAZ.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Pengurus Pusat IKA RHOLAZ berwenang:
1. Membuat atau membentuk bidang usaha yang dapat menjadikan pemasukan dana bagi

IKARHOLAZ setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Alumni.
2. Membentuk unit kegiatan untuk menampung hobi positif anggota IKA RHOLAZ.

Bagian ke V
KOORDINATOR WILAYAH IKA RHOLAZ

Pasal 12

Koordinator Wilayah IKARHOLAZ bertugas melaksanakan segala kewajiban sebagaimana
yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKARHOLAZ dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
1. Koordinator Wilayah wajib membantu Pengurus Pusat IKA RHOLAZ untuk mencapai

maksud dan tujuan |KARHOLAZ.
2. Laporan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah wajib

disampaikan kepada Pengurus Pusat IKA RHOLAZ dengan tembusan kepada seluruh
anggota Koordinator Wilayah yang bersangkutan.

3. Koordinator Wilayah dibentuk dalam 1 (satu) lingkup wilayah Propinsi.
4. Koordinator wilayah dapat dibentuk dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota IKA

RHOLAZ yang tercatat dalam database Pengurus Pusat IKA RHOLAZ.
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5. Dengan persetujuan Pengurus Pusat IKA RHOLAZ, Koordinator Wilayah dapat
mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi sesuai
peraturan perundang-undangan.

Bagian I

RAPAT IKARHOLAZ
Pasal 14

1. Rapat Pleno IKARHOLAZ diselenggarakan oleh pengurus pusat IKARHOLAZ.
2. Peserta rapat pleno IKARHOLAZ adalah seluruh pengurus pusat IKARHOLAZ
3. Agenda rapat pleno IKARHOLAZ meliputi :

a. Pembahasan garis-garis besar program kerja pengurus pusat IKARHOLAZ; dan
b. Agenda lain yang dianggap perlu.

4. Rapat pleno IKA RHOLAZ diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode Ketua Umum.
5. Rapat pleno IKA RHOLAZ diselenggarakan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak

ditetapkan ketua umum terpilih.
6. Penyelengaraan Rapat pleno IKA RHOLAZ dibiayai dari kas IKA RHOLAZ dan/atau

sumbangan alumni yang tidak mengikat.

Bagian Il
RAPAT DEWANPERWAKILAN ALUMNI

Pasal 15
1. Rapat Dewan perwakilan alumni diselenggarakan oleh para anggota dewan perwakilan

alumni
2. Rapat Dewan perwakilan alumni dihadiri oleh semua anggota dewan perwakilan alumni.
3. Agenda rapat Dewan perwakilan alumni meliputi :

a. Pemilihan ketua dan wakil ketua Dewan perwakilan alumni;
b. Penentuan mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua yang disepakati dalam rapat

umum dewan perwakilan alumni;
C. Perkenalan semua anggota Dewan perwakilan alumni;
d. Menyusun program kerja Dewan perwakilan alumni;
e. Menjalankan fungsi Dewan perwakilan Alumni sebagaimana disebutkan dalam pasal

7angka3 dan 4; dan ian
f. Agenda lain yang dianggap perlu; seperti: draft pembahasan perubahan AD/ART,

draft mekanisme pemilihan ketua umum, dan lain lain
4. Rapat dewan perwakilan alumni diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
5. Penyelenggaraan rapat Dewan perwakilan alumni dibiayai dari kas IKARHOLAZ dan/ atau

sumbangan alumni yang tidak mengikat.

Bagianll
RAPAT PENGURUSPUSAT

Pasal 16
1. Rapat pengurus pusat diselenggarakan oleh pengurus pusat IKA RHOLAZ.
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2. Rapat pengurus pusat dihadiri oleh semua anggota pengurus pusat dan Koordinator
Wilayah.

3. Agenda rapat pengurus pusat meliputi :
a. Perkenalan semua anggota pengurus pusat dan Koordinator Wilayah;
b. Menyusun program kerja pengurus pusat;
c. Evaluasi program kerja yang sudah dijalankan; dan
d. Agenda lain yang dianggap perlu.

4. Rapat pengurus pusat diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
5. Penyelenggaraan rapat pengurus pusat dibiayai dari kas IKA RHOLAZ dan/ atau

sumbangan alumni yang tidak mengikat.
Bagian IV

RAPAT KOORDINASI ORGANISASI
Pasal 17

1. Rapat koordinasi organisasi diselenggarakan oleh pengurus pusat IKA RHOLAZ
2. Rapat koordinasi organisasi dihadiri oleh Dewan pembina, Dewan perwakilan alumni dan

pengurus pusat IKARHOLAZ
3. Agenda rapat koordinasi organisasi meliputi :

a. Laporan pertanggungjawaban program kerja yang telah dilaksanakan pengurus
pusat;

b. Pembahasan persetujuan dan/atau evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus
pusat; dan

c. Agenda lain yang dianggap perlu
4. Rapat koordinasi organisasi diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi organisasi dibiayai dari kas IKA RHOLAZ dan/atau

sumbangan alumni yang tidak mengikat

Bagian V

RAPAT LAIN-LAIN

Pasal 18

Rapat lain-lain yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diselenggarakan sesuai.
dengan kebutuhan organisasi

BAB V
MUSYAWARAH NASIONAL dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kel
MUSYAWNARAH NASIONAL

Pasal 19

Musyawarah NasionalIKARHOLAZdilaksanakan untuk:
1. Pembahasan perubahan AD/ART IKARHOLAZ
2. Menyusun mekanisme pemilihan Ketua Umum.
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3. Memilih Ketua Umum IKARHOLAZ.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum.

Membahas agenda lain yang ditentukan dalam Munas IKARHOLAZ.

Pasal 20

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pengurus

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan yang

3. Pengurus Pusat membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional atau Musyawarah

menjabat maupun tidak menjabat sebagai Pengurus Pusat atau Koordinator Wilayah.

Pusat IKARHOLAZ.

penting dan mendesak untuk diputuskan.

Nasional Luar Biasa yang anggotanya berasal dari Anggota IKARHOLAZ, baik yang

Pasal 21

1. Peserta Munas dan Munaslub adalah
a. Perwakilan Pengurus Pusat IKARHOLAZ maksimal 5 (lima) orang.
b. Dewan Pembina
C. Dewan Perwakilan Alumni

2. Munas dan Munaslub dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat QUORUM.
3. Syarat quorum yang dimaksud dalam angka 2 (dua) adalah dihadiri oleh minimal 2/3 (dua

per tiga) jumlah peserta Munas dan Munaslub.
4. Masing-masing individu yang dimaksud dalam angka 1 tersebut memiliki hak suara.
5. Undangan yang diluar peserta Munas dan Munaslub seperti disebutkan dalam angka 1

(satu) tidak memiliki hak suara.

Bagian Ke Il
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Pengambilan keputusan terhadap semua agenda dalam Munas atau Munaslub

2. Apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan akan diambil

3. Pemungutan suara dianggap sah bila hak suara terwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3

dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

dengan pemungutan suara.

(dua per tiga) dari peserta Munas atau Munaslub serta undangan yang hadir dan memiliki
hak suara

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 23
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Pengurus Pusat dan/atau Korwil IKARHOLAZberhak untuk menerima:
1. luran angkatan
2. Sumbangan dari pihak manapun yang bersifat tidak mengikat
3. Hasil keuntungan komersial dan non komersial dari pihak manapun yang bersifat tidak

mengikat
4. Setiap penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, harus

menggunakan rekening bank IKARHOLAZ.
5. Rekening bank yang dimaksud adalah rekening bank atas nama lKA RHOLAZ.

BAB VII
PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

1. Penetapan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dalam Munas atau Munaslub

2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila diagendakan dalam Munas

3. Penetapan dan Perubahan tersebut dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-

4. Keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh

IKARHOLAZ

atau Munaslub IKARHOLAZ

kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta Munas atau Munaslub

sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Munas atau Munaslub yang
hadir yang memiliki hak suara.

BAB VI
LAMBANG DAN LAGUIKA RHOLAZ

Pasal 25

IKA RHOLAZ memiliki lambang berupa rangkaian "Segitiga Kebahagiaan" dengan filosofi
sebagai berikut:

a. Angka 12 yang terbentuk dari duabelas segitiga yang menyatu yang merupakan
representasi niat tulus suci dari IKA RHOLAZ untuk kembali berkumpul dan mempererat
tali persaudaraan

b. Segitiga kebahagiaan adalah penanda kelas SMP Negeri 12 Surabaya, yang memberikan
pengalaman terbaik yang dirasakan bersama saat mengenakan seragam kebanggaan sejak
dulu, kini, dan selamanya
Warna "regal red" di angka "1" adalah representasi dari semangat kebersamaan IKA
RHOLAZ

C.
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d. Warna "walnut" di angka "2" adalah representasi soliditas dan totalitas yang kuat untuk
bergotong royong, dalam suasana guyub rukun.

Lambang yang dimaksud dalam pasal ini adalah sebagaimana dalam Lampiran 1 (satu) yang
merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini

Pasal 26

Lagu Mars IKARHOLAZyang berjudul "IKARHOLAZ" dinyatakan sebagai lagu resmi IKARHOLAZ
Lagu Mars IKARHOLAZ wajib dinyanyikan di semua kegiatan IKARHOLAZ
Lampiran 2 (enam) yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga
ini
Lagu "KAWAN" adalah lagu persatuan IKARHOLAZ
Lirik lagu "KAWAN" yang dimaksud dalam pasal ini adalah sebagaimana dalam Lampiran 2
(enam) yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini

BAB IX
HAL-HAL LAIN
Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian
dengan Peraturan Pengurus Pusat IKA RHOLAZ atas persetujuan Dewan Perwakilan
Alumni

BAB
PENUTUP
Pasal 28

X

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Surabaya, 27 Februari 2022

Presidium:

(Noerachmad Soeprasetyo (alumni 1983)

Page 9 of 10



Agus Supriadi (alumni 1977)

Alief Akbari (alumni 1984)
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