
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



BAB I 
IDENTITAS DAN LANDASAN ORGANISASI 

 
Pasal 1 

Lambang ISI 

 
1. Lambang Organisasi ISI seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

2. Lambang ISI dapat digunakan sebagai lambang resmi dalam berbagai media 

yang itdak merendahkan martabat organisasi. 

 

Pasal 2 

Pataka 

1. Pataka ISI beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan 

berlaku dengan Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Khusus 

berdasarkan usulan DPP. 

2. Pataka ISI merupakan bendera resmi organisasi yang merupakan atribut 

organisasi dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 2 (dua) berbanding 3 

(tiga). 

3. Dikibarkan pada acara-acara resmi organisasi dan diserah-terimakan setiap 

periode kepengurusan sebagai symbol estafet kepengurusan organisasi. 

 

  



BAB II 

PENAATAN KODE ETIK DAN TATA LAKU KEPROFESIAN 

 

Pasal 3 

Kode Etik ISI 

1. Kode Etik ISI adalah landasan etika sikap dan perilaku profesi yang harus 

dijunjung tinggi oleh setiap anggota ISI dalam menjalankan profesinya. 

2. Butir-butir landasan etika sikap dan perilaku anggota ISI dalam menjalankan 

profesinya dituangkan dalam Kode Etik ISI sebagai berikut. 

 

KODE ETIK 

IKATAN SURVEYOR INDONESIA 

 
Menyadari bahwa profesi Surveyor Indonesia adalah profesi perintis pembangunan, 

maka Surveyor Indonesia perlu membekali dirinya dengan cita-cita luhur dalam 

mengembang profesi : 

 

Bahwasanya HATI NURANI, yaitu perpaduan kejujuran, keadilan, dan santun 

merupakan falsafah moral yang dalam kepentingan timbal balik antar manusia, 

seyogyanya menjadi pokok-pokok yang melandasi etika profesi, maka para Surveyor 

Indonesia : 

 

1. Wajib menjunjung tinggi Falsafah dan UUD negara ; 

2. Harus memiliki kesadaran integritas Nasional ; 

3. Setiap saat dalam kedudukan apappun hendaknya berperilaku terpuji, sehingga 

dengan demikian menjunjung kehormatan profesi surveyor Indonesia ; 

4. Harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang data dan informasi yang ia 

sajikan ; 

5. Harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang metoda, sarana dan 

tenaga, yang ia pergunakan dalam pengumpulan data / informasi, dalam 

pengolahan serta penyajiannya ; 

6. Harus yakin akan kebenaran dan kecukupan tentang metoda, sarana dan 

tenaga, yang ia pergunakan dalam menilai kegiatan pengumpulan data / 

informasi, pengolahan dan penyajiannya ; 



7. Hendaknya berusaha memperkokoh profesi surveyor dengan : 

 a. Mencapai prestasi optimum dengan mengarahkan kecakapan dan 

keterampilannya ; 

 b. Pertukaran informasi dan pengalaman dengan orang-orang yang berminat 

akan survey dan pemetaan serta para pemakai jasa surveo dan pemetaan, 

dengan profesi-prpfesi lain, para mahasiswa dan umum ; 

 c. Berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan yang 

bekerja dibawah pengawasannya untuk memperoleh kemajuan dan 

pengembangan ; 

 d. Memberikan imbalan penghargaan yang wajar sesuai prestasi kepada 

karyawan yang bekerja dibawah pengawasannya. 

8. Hendaknya mawas diri dengan : 

 a. Hanya menerima penugasan yang ia tahu orang-orangnya mampu 

melaksanakan, didasari oleh pendidikan, latihan dan pengalaman ; 

 b. Mengerahkan para ahli dan spesialis bial dipandang perlu, agar dengan 

demikian pemberi tugas dapat dilayani dengan sebaik mungkin ; 

 c. Bersedia menerima saran / kritik ; 

 d. Mengakui / menghargai pemilikan serta kepentingan dan hak-hak orang lain ; 

9. Tidak akan bersaing secara curang dengan siapapun dalam profesi ini dengan : 

 a. Mengiklanan diri secara tidak hormat ; 

 b. Menyalahgunakan jabatannya atau  jabatan orang lain untuk memperoleh 

keuntungan ; 

 c. Mencela orang lain terutama yang seprofesi ; 

 d. Melakukan penekanan atau mempengaruhi secara tidak patut, atau meminta 

karunia dengan menjanjikan /memberikan imbalan uang atau bentuk lain ; 

10. Hendaknya memberikan penghargaan yang layak terhadap orang lain dan/atau 

perusahaan atas sumbangan profesionalnya. 

 

Pasal 4 

Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik 

1. Dewan Kehormatan ISI (DK-ISI), menyuruh penggolongan dan peringkat 

pelanggaran Kode Etik dan sanksi yang dapat dikenakan pada anggota ; 

2. DK-ISI merekomendasikan pengenaan sanksi dan rehabilitasi dalam batas 

kewenangannya ; 



3. Sanksi pelanggaran Kode Etik ditetapkan oleh DPP dan berlaku secara nasional; 

4. Sanksi dapat berbentuk peringatan tertulis atau teguran yang dipublikasikan, 

pemberhentian sementara seabgai anggota, dan pemberhentian tetap sebagai 

anggota; 

5. Sanksi yang diberikan oleh ISI mempertimbangkan kaitannya dengan sanksi 

hukum oleh negara; 

 

Pasal 5 

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik 

1. Indikasi adanya pelanggaran dapat bersumber dari pengaduan anggota, laporan 

masyarakat atau temuan Dewan Kehormatan (DK)-ISI. 

2. DK-ISI melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas pengaduan anggota, 

laporan masyarakat dan temuannya sendiri untuk meyakinkan adanya 

pelanggaran Kode Etik; 

3. Pemeriksaan yang dilakukan DK-ISI dapat berupa penelaahan bukti, 

pemanggilan saksi, dan atau pemanggilan wakil anggota yang bersangkutan; 

4. Berdasarkan hasil pemeriksanaanya, DK-ISI memutuskan tingkat pelanggaran 

anggota dan sanksinya untuk dilaporkan kepada dan untuk dilaksanakan oleh 

DPP; 

5. Salinan keputusan sanksi disampaikan kepada anggota yang bersangkutan; 

6. Anggota yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan atas rekomendasi 

DK-ISI untuk mendapatkan keputusan terakhir yang mengikat semua pihak; 

7. Atas sanggahan yang diajukan anggota, DK-ISI memeriksa ulang dan mengambil 

keputusan yang disampaikan kepada DPP untuk ditetapkan sebagai sanksi 

Organisasi, dan selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan; 

8. DK menyusun dan menetapkan tata cara pengaduan, pemeriksaan, dan sanksi 

atas pelanggaran Kode Etik untuk dituangkan dalam Peraturan Organisasi; 

 

  



BAB III 

KEANGGOTAAN 

Pasal 6 

Klasifikasi Anggota 

1. Anggota Biasa adalah warga negara Indonesia yang mempunyai profesi dalam 

bidang Geomatika  

2. Anggota Muda adalah mahasiswa atau siswa warga negara Indonesia yang 

mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Geomatika. 

3. Anggota Luar Biasa adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing 

berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang kegiatannya terkait erat dengan 

bidang Geomatika dan atau karya-karyanya mendukung serta menunjang tujuan 

ISI. 

4. Anggota Kehormatan adalah perorangan, baik yang mempunyai profesi dalam 

bidang Geomatika atau tidak, yang diangkat pengurus karena jasanya pada 

kegiatan organisasi ISI. 

 

Pasal 7 

Penerimaan Anggota 

1. Untuk menjadi Anggota Biasa atau Anggota Muda, yang bersangkutan harus 

mengajukan permohonan secara tertulis, melalui komisariat di wilayah domisili 

yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi dan diputuskan oleh 

pengurus pusat. 

2. Untik menjadi Anggota Luar Biasa yang bersangkutan harus mengajukan 

permohonan secara tertulis melalui Komisariat di wilayah domisili yang 

bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi dan diputuskan oleh pengurus 

pusat. Pengajuan permohonan dilampirkan dengan surat dukungan dari minimal 

1 (satu) orang Anggota biasa. 

3. Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat. 

 

Pasal 8 

Hak dan Kewajiban Anggota 

1. Hak-hak Anggota : 

 a. Setiap anggota mempunyai hak berbicara, mengeluarkan pendapat usul dan 

saran-saran. 



 b. Setiap anggota berhak menghadiri seluruh kegiatan konstitusi organisasi. 

 c. Setiap anggota berhak menerima kartu tanda anggota. 

 d. Setiap anggota yang telah memenuhi kewajiban berhak menerima informasi 

kegiatan (MUNAS, Forum Ilmiah Tahunan, Rapat, Pelatihan) dan penerbitan 

ilmiah (majalah, jurnal, bulletin) dalam bentuk cetakan ataupun elektronik. 

 e. Setiap anggota berhak membela diri dan dibela. 

 f. Anggota Biasa berhak memilih dan dipilij serta memiliki 1 (satu) suara dalam 

MUNAS. 

 g. Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak 

mempunyai suara dalam MUNAS. 

 h. Setiap anggota berhak mendapatkan sertifikat kompetensi setelah memenuhi 

persyaratan. 

2. Kewajiban Anggota : 

 a. Menjunjung tinggi etika profesi serta membela nama baik dan kehormatan 

organisasi. 

 b. Mentaati dan melaksanakan Anggran Dasar dan Rumah Tangga serta Kode 

Etik dan semua keputusan dan ketentuan organisasi. 

 c. Berperan serta dalam pelaksanaan program organisasi. 

 d. Membayar uang pangkal, iuran dan sumbangan lainnya yang ditetapkan oleh 

organisasi. 

 e. Memberitahukan perubahan alamat kepada secretariat dalam jangka waktu 3 

(tiga) bulan. 

 

Pasal 9 

Pemberhentian Anggota 

1. Keanggotaan Ikatan Surveyor Indonesia dapat berakhir karena meninggal dunia. 

2. Keanggotaan Ikatan Surveyor Indonesia dapat berakhir karena atas permintaan 

sendiri yang dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

pengurus dan pengurus akan memberikan surat keputusan pemberhentian 

selambat-lambatnya 30 hari. 

3. Pemberhentian sementara keanggotaan Ikatan Surveyor Indonesia dikenakan 

kepada : 

 a. Anggota yang merugikan kepentingan, nama baik, dan kehormatan 

organisasi. 



 b. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga 

dan atau Kode Etik. 

 c. Anggota yang tidak melaksanakan dan mengindahkan keputusan-keputusan 

dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh organisasi. 

 d. Keputusan yang bersangkutan sementara dilakukan oleh pengurus setelah 

anggota yang bersangkutan membela diri baik secara tertulis maupun lisan. 

Keputusan pemberhentian dikeluarkan selambat-lambatnya 30 hari setelah 

pembelaan tersebut berlangsung. 

 

 

 

 

  



BAB IV 

ORGANISASI 

 

Pasal 10 

Pengurus Pusat 

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari : 

 a. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum 

 b. Sekretaris Jenderal 

 c. Bendahara 

 d. Ketua-ketua Bidang 

2. Ketua Umum / Ketua Formatur dan Wakil Ketua Umum dipilih berdasarkan hasil 

suara terbanyak di MUNAS. 

3. Ketua Umum selaku Ketua Formatur menyusun kepengurusan sekurang-

kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan 

Bendahara untuk mendapatkan Ketetapan MUNAS. 

4. Kelengkapan kepengurusan disusun kemudian, dan harus sudah selesai 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari kalender) terhitung dari tanggal ketetapan 

MUNAS. 

 

Pasal 11 

Pengurus Wilayah 

1. Pengurus Komisariat Wilayah dibentuk dengan kebutuhan organisasi dan 

disahkan oleh pengurus pusat apabila Musyawarah Komisariat Wilayah belum 

diselenggarakan. 

2. Pengurus Komisariat Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari : 

 a. Ketua 

 b. Sekretaris 

 c. Bendahara 

 

  



Pasal 12 

Kewajiban dan Wewenang 

1. Pengurus Pusat mempunyai kewajiban dan wewenang untuk : 

 a. Menentukan kebijakan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan 

tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

dan Ketetapan MUNAS. 

 b. Memimpin organisasi Tingkat Nasional. 

 c. Mewakili organisasi di luar dan atau di depan pengadilan. 

 d. Bertanggung jawab kepada MUNAS. 

 e. Melantik Pengurus Komisariat Wilayah. 

2. Pengurus Wilayah mempunyai kewajiban dan wewenang untuk : 

 a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan 

MUNAS, dan Keputusan Pengurus Pusat ISI serta Keputusan Pengurus 

Komisariat Wilayah. 

 b. Memimpin Organisasi Tingkat Wilayah. 

 c. Membuat laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada 

Dewan Pengurus Pusat. 

 

  



BAB V 

KELENGKAPAN ORGANISASI 

 

Pasal 13 

Dewan Kehormatan 

Dewan Kehormatan yang anggotanya para mantan ketua umum ISI dengan masa 

jabatan tidak terbatas. 

 

Pasal 14 

Dewan Penasehat 

Dewan Penasehat yang anggotanya para pakar dan atau anggota masyarakat yang 

diangkat oleh Pengurus dengan masa jabatan terbatas pada saat masa bakti 

pengurus. 

 

Pasal 15 

Komite 

Komite adaah kelompok kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk membantu tugas-

tugas khusus organisasi yang bersifat permanen dengan masa jabatan selama 

masa bakti pengurus. 

Pasal 16 

Badan Sertifikasi Asosiasi 

Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA-ISI) adalah Badan Independen yang ditetapkan oleh 

Ketua umum untuk melaksanakan sertifikasi keahlian dan sertifikasi keterampilan. 

 

Pasal 17 

Badan-badan lainnya 

Badan Independen selain BSA-ISI yang ditetapkan oleh Ketua Umum untuk 

melaksanakan tugas tertentu. 

 

Pasal 18 

Penggantian Anggota Dewan Pengurus 

1. Anggota Dewan Pengurus dinyatakan berhenti, berhalangan tetap atau tidak 

dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya bilamana 

yang bersangkutan : 



 a. Mengundurkan diri; 

 b. Meninggal dunia; 

 c. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota Dewan Pengurus; 

 d. Melanggar AD/RT beserta semua sumber tertib hukum dan hirarki landasan 

konstitusional ISI; 

 e. Melanggar Kode Etik Organisasi; 

 f. Terbukti melakukan tindakan pidana. 

2. Bila oleh salah satu sebab Ketua Umum DPP/Ketua DPKOMWIL berhalangan 

tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilaksanakan rapat DPP 

Lengkap / DPKOMWIL Lengkap khusus untuk memilih penggantinya dari unsur 

DPP Harian/DPKOMWIL Harian. 

3. Bila oleh salah sebab seperti tersebut dalam pasal 18 atau 1 ART ISI Anggota 

DK ISI berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut 

dilaksanakan rapat DPP / DPKOMWIL Lengkap khusus untuk memilih 

penggantinya. 

4. Sidang pleno yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 & 3 ART ISI harus dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPP Lengkap 

dan atau DPKOMWIL Lengkap. 

 

  



BAB VI 

MUSYAWARAH 

 

Pasal 19 

Keabsahan Musyawarah 

1. MUNAS, MUNASLUB atau MUNASUS dinyatakan sah bilamana : 

 a. Kepada Anggota melalui DP Komwil telah dikirimkan undangan selambat-

lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya MUNAS, MUNASLUB 

atau MUNASUS; 

 b. Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Peserta Penuh. 

2. MUSKOMWIL atau MUSKOMWILUS dinyatakan sah bila : 

 a. Kepada Anggota di wilayah yang bersangkutan telah dikirimkan undangan, 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya MUSKOMWIL 

dan 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya MUSKOMWILUB; 

 b. Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota yang tidak 

kehilangan haknya di wilayah yang bersangkutan. 

3. Bila kuorom tidak tercapai, Musyawarah ditunda selama 2 x 15 menit. 

4. Bila sesudah penundaan 2 x 15 menit kuorum belum juga tercapai, maka 

Musyawarah dapat diselenggarakan, dan segala ketetapan yang diambil adalah 

sah. 

 

Pasal 20 

Peserta Musyawarah 

1. Peserta Musyawarah Nasional adalah : 

 a. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas Utusan Pengurus Komwil, Anggota 

Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, dan 

Undangan dari DPP ISI. 

 b. Utusan Pengurus Komwil adalah sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) 

orang unsur Dewan Pengurus Komwil yaitu Anggota Biasa yang berstatus 

sebagai ketua, Sekretaris dan Bendahara. 

 c. Anggota Biasa dan Anggota Muda yang akan harid harus mengkonfirmasikan 

keikutsertaannya kepada Komwil dimana Anggota tersebut berdomisili. 

 d. Setiap utusan Pengurus Komwil dan Anggota Biasa adalah Peserta Penuh 

Musyawarah nasional yang mempunyai 1 (satu) hak suara. 



2. Peserta Musyawarah Komisariat Wilayah adalah : 

 a. Peserta Musyawarah Komisariat Wilayah terdiri atas Anggota Biasa, Anggota 

Muda, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan dan Undangan dari 

DPKOMWIL ISI. 

 b. Setiap Anggota Biasa adalah Peserta Penuh Musyawarah Komisariat Wilayah 

yang mempunyai 1 (satu) hak suara. 

 

Pasal 21 

Penyelenggaraan, Tempat, dan Biaya Musyawarah 

Direktur penyelenggaraan MUNAS adalah Ketua Dewan Pengurus Komisariat 

Wilayah yang ditunjuk berdasarkan Ketetapan MUNAS, sedangkan Ketua 

Penyelenggara MUSKOMWIL adalah unsur DPKOMWIL yang ditunjut oleh ketua 

DPKOMWIL berdasarkan rapat DPKOMWIL bertugas dan bertanggung jawab untuk: 

a. Menyelenggarakan acara MUNAS / MUSKOMWIL di wilayah domisili 

kepengurusannya. 

b. Membentuk kepanitiaan yang terdiri dari : Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana 

dan Panitia Pemilihan. 

c. Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan 

acara dan tata tertib siding. 

d. Panitia Pemilihan bertugas menyelenggarakan kegiatan Musyawarah. 

e. Panitia Pemilihan bertugas memandu jalannya proses pemilihan, bahan dan 

materi yang dibutuhkan sesuai untuk kebutuhan pada Pasal 23 & 24 Anggaran 

Rumah Tangga ISI. 

f. Biaya penyelenggaraan MUNAS / MUSKOMWIL diatur dan 

dipertanggungjawabkan oleh DPP/DPKOMWIL. 

g. Direktur Penyelenggara MUNAS merangkap sebagai Ketua Panitia Pelaksana, 

bertanggungjawab kepada MUANS, Ketua Penyelenggara MUSKOMWIL 

bertanggungjawab kepada MUSKOMWIL. 

 

Pasal 22 

Pemimpin Sidang, Acara, dan Tata Tertib Sidang 

1. Pimpinan Sidang pada MUNAS/MUSKOMWIL dipilih oleh Peserta Penuh dalam 

siding Pleno Musyawarah yang dipandu oleh Panitia Pengarah; 



2. Pimpinan Sidang MUNAS/MUSKOMWIL terdiri dari seorang Ketua merangkap 

Anggota sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 

seorang Sekretaris merangkap Anggota. 

3. Pemaparan Rancangan Susunan Acara dan Rancangan Tata Tertib Sidang 

dipandu oleh Panitia Pengarah selaku Pimpinan Sidang Sementara dan harus 

disahkan oleh Sidang Munas/Muskomwil menjadi Susunan Acara dan Tata Tertib 

Sidang sebelum Sidang dipandu oleh Pimpinan Sidang terpilih. 

 

Pasal 23 

Cara Pemilihan Dewan Pengurus 

1. Pemilihan dewan pengurus dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia serta 

bertahap; 

 a. Tahap Penjaringan Bakal Calon adalah tahap untuk menghasilkan : 

  (1) Bakal Calon Ketua Umum / Ketu Formatur dengan suara anggota 

terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan 

tingkat Pusat, hadir di acara MUNAS dan telah menyatakan bersedia 

untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan tingkat 

Pusat ; 

  (2) Untuk Komisariat Wilayah Bakal Calon Ketua / Formatur dengan sura 

anggota terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi 

pemilihan tingkat Komisariat Wilayah, hadir di acara MUSKOMWIL dan 

telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh 

Panitia Pemilihan tingkat Komisariat Wilayah;  

 b. Tahap Pemilihan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum adalah untuk 

menghasilkan : 

  (1) Seorang Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat selaku Ketua Formatur 

dan seorang Wakil Ketua umum sebagai Anggota Formatur dilakukan 

dalam siding Musyawarah Nasional. 

  (2) Penentuan Wakil Ketua Umum sebagai pasangan untuk Pencaolanan 

dilakukan langsung oleh masing-masing Calon Ketua umum hasil suara 

terbanyak pada tahap Pernjarignan Bakal Calon Ketua umum. 

  (3) Seorang Ketua Dewan Pengurus Komisariat Wilayah selaku Ketua 

Formatur dan seorang Wakil Ketua sebagai Anggota Formatur yang 

dilakukan dalam siding Musyawarah Komisariat Wilayah. 



  (4) Penentuan Wakil Ketua sebagai pasangan untuk Pencalonan dilakukan 

langsung oleh masing-masing Calon Ketua hasil suara terbanyak pada 

tahap Penjaringan Bakal Calon Ketua. 

2. Jumlah pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk tingkat 

Nasional maupun Calon Ketua dan Wakil Ketua untuk tingkat Wilayah ditetapkan 

sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) pasangan, berdasarkan jumlah suara 

terbanyak. 

3. Pelaksanaan Pemilihan dalam Sidang MUNAS maupun dalam Sidang 

MUSKOMWIL dipimpin oleh Panitia Pemilihan; 

4. Tahap Pemilihan dilakukan setelah siding MUNAS/MUSKOMWIL menerima dan 

mensahkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat / Komisariat 

Wilayah dan Kepengurusan dinyatakan demisioner. 

5. Tata cara pemilihan yang diatur oleh Panitia Pemilihan harus : 

 a. Menjamin tingkat kerahasiaan surat suara pemilih; 

 b. Dapat mencegah penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak; 

 c. Memberikan waktu yang cukup kepada pemilih untuk memasukkan surat 

suaranya; 

 d. Mampu memandu jalannya prosespemilihan secara tertib, aman dan 

terkendali sehingga akhir proses pemilihan. 

 

Pasal 24 

Calon dan Pencalonan 

1. Setiap pribadi selaku Anggota Biasa ISI berhak mencalonkan diri atau dicalonkan 

dalam pemilihan Ketua Umum DPP melalui DPKOMWIL; 

2. Setiap Anggota Biasa yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan 

seseorang untuk menjadi calon Ketua Umum DPP atau Ketua DPKOMWIL 

sesuai tata cara dan jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; 

3. Setiap calon harus hadir di acara MUNAS / MUSKOMWIL dan menyatakan 

kesediaannya untuk dicalonkan melalui suatu pernyataan tertulis; 

4. Untuk tingkat nasional, Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua umum yang 

memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua umum dan Wakil 

Ketua Umum DPP sekaligus selaku Ketua Formatur, sedangkan calon lain yan 

memilih suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur. 



5. Untuk tingkat wilayah, Calon Ketua dan Wakil Ketua yang memperoleh suara 

terbanyak secara langsung menjadi Ketua dan Wakil Ketua DPKOMWIL 

sekaligus selaku Ketua Formatur, sedangkan calon lain yang memiliki suara 

terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur. 

6. Ketua Formatur wajib dan berwenang penuh untuk menyusun minimal Pimpinan 

Dewan Pengurus Pusat / Komisariat Wilayah, untuk diangkat dan disahkan 

dengan Ketetapan Musyawarah Nasional / Musyawarah Komisariat Wilayah, 

dalam rapat formatur oleh Anggota Formatur. 

7. Anggota Formatur terpilih tidak wajib menjadi Anggota Dewan Pengurus. 

 

Pasal 25 

Pemilih 

Pemilih adalah Anggota Biasa dan sebagai Peserta Penuh yang pada saat 

pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan hak pilihnya.  

 

Pasal 26 

Pemilihan Dewan Kehormatan 

1. Anggota DKI ISI adalah yang memenuhi ketentuan pasal 13 ART 

2. Dipilih oleh formatur dalam Munas dengan jumlah anggota presidium sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang. 

3. Dikukuhkan dalam MUNAS. 

 

Pasal 27 

Serah Terima 

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Dewan 

Pengurus Pusat / Komisariat Wilayah baru diangkat, Dewan Pengurus Pusat / 

Komisariat Wilayah lama harus sudah menyerah terimakan jabatannya kepada 

Dewan Pengurus baru. 

2. Serah terima di atas antara lain menyangkut pemindahan tanggung hawab yang 

jelas dan sekurang-kurangnya : 

 a. Keuangan Organisasi; 

 b. Inventaris Organisasi; 

 c. Kegiatan Organisasi yang sedang berjalan; 

 



Pasal 28 

Musyawarah Nasional Luar Biasa 

1. Munaslub seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 AD ISI dapat 

diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :  

 a. Diusulkan melalui Rakernas lalu ditetapkan oleh suatu siding Rakernas, yang 

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) DP Komwil; 

 b. Diusulkan oleh sejumlah DP Komwil yang harus didukung oleh minimal 2/3 

(dua per tiga) DP Komwil yang jumlah keseluruhan Anggotanya sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota ISI. 

2. Munaslub tersebut harus diselenggarakan oleh DPP selambat-lambatnya 90 

(sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat 1 

pada pasal ini diterima; 

3. Bila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan 

Munaslub itu, maka DP Komwil yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut 

dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munaslub; 

4. Ketentuan tentang kepesertaan Munaslub mengacu pada ketentuan Pasal 20 

ART ISI. 

 

Pasal 29 

Musyawarah Nasional Khusus 

1. Munaslub seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 AD ISI adalah 

musyawarah untuk perubahan AD/ART dapat diselenggarakan bilamana 

memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : 

 a. Diusulkan melalui Rakernas lalu ditetapkan oleh suatu siding Rakernas, yang 

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) DPKomwil; 

 b. Diusulkan oleh sejumlah DPKomwil yang harus didukung oleh minimal 2/3 

DPKomwil yang jumlah keseluruhan Anggotanya sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah Anggota ISI. 

2. Munasus tersebut harus diselenggarakan oleh DPP selambat-lambatnya 90 

(sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan Ayat 1 di 

atas diterima; 

3. Bila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan 

Munasus tersebut maka DPKomwil yang mengusulkan penyelenggaraan 



tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

Munasus. 

4. Ketentuan tentang keperluan Munasus mengacu pada ketentuan Pasal 20 ART 

ISI; 

 

Pasal 30 

Musyawarah Komisariat Wilayah Luar Biasa 

1. Muskomwilub yang dimaksud dalam PAsal 19 ayat 2 AD ISI, dapat 

diselenggarakan bila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : 

 a. Diusulkan  melalui Rakerkomwil, lalu ditetapkan oleh suatu siding 

Rakerkomwil yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah 

Anggota; 

 b. Diusulkan oleh sejumlah Anggota yang harus didukung oleh lebih dari 2/3 

(dua per tiga) jumlah Anggota di Wilayah yang bersangkutan; 

2. Muskomwilub tersebut harus diselenggarakan oleh DPKOMWIL selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ayat 1 

pasal ini; 

3. Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan 

MUSKOMWILUB itu, maka DPP harus membentuk Panitia yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan MUSKOMWILUB tersebut. 

4. Ketentuan tentang kepesertaan Musyawarah Komisariat Luar Biasa mengacu 

pada ketentuan Pasal 20 ART ISI; 

 

  



BAB VII 

R A P A T 

 

Pasal 31 

Rapat Kerja 

1. Keabsahan Rapat Kerja : 

 a. Rapat kerja nasional (RAKERNAS) dinyatakan sah apabila : 

  (1) Kepala DPKomwil telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 21 

(dua puluh satu) hari kalender sebelum Rakernas dimulai; 

  (2) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta; 

 b. Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) dinyatakan sah apabila : 

  (1) Kepada anggota di Wilayah yang bersangkutan telah dikirimkan 

undangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum 

Raker Komwil dimulai; 

  (2) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang tidak 

kehilangan haknya. 

2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka rapat kerja ditunda setiap 15 menit sekali 

dengan waktu paling lama 2 x 15 menit; 

3. Sesudah penundaan 2 x 15 menit kuorum belum juga tercapai, maka rapat kerja 

dapat terus diselenggarakan serta segala ketetapan yang diambil adalah sah; 

 

  



BAB VIII 

TANDA PENGHARGAAN 

 

Pasal 32 

Kriteria dan Tata Cara pemberian penghargaan ISI sebagaimana dimaksud Pasal 24 

AD ISI diatur sebagai berikut : 

1. Kriteria : 

 a. Seorang Anggota atau bukan Anggota ISI yang diajukan adalah warga negara 

Indonesia. 

 b. Mempunyai figure yang sudah dikenal di masyarakat khususnya di lingkugnan 

masyarakat profesi Geomatika. 

 c. Memiliki catatan prestasi tinggi dibidang keilmuan Geomatika dan telah 

memberikan kontribusi secara konkrit bagi pengembangan profesi dibidang 

Geomatika di Indonesia. 

 d. Belum pernah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

kegiatan yang melanggar etika profesi maupun konstitusi peraturan hukum 

Republik Indonesia. 

2. Tata Cara pemberian penghargaan  

 a. Tim yang mengevaluasi pemberian Tanda Penghargaan terdiri dari unsur 

Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Ketua umum, Sekretaris Jenderal 

dan Bidang Pranata/keanggotaan. 

 b. Data / Catatan Riwayat Hidup dari Calon penerima Penghargaan dibeli dan 

dikoordinasikan ke berbagai pihak yang berkaitan. 

 c. Disetujui oleh Rapat DPP ISI. 

  



BAB IX 

KEUANGAN DAN HARGA KEKAYAAN 

 

Pasal 33 

Uang Pangkal Iuran dan Usaha-Usaha Lainnya 

1. Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran tahunan untuk Anggota 

Biasa/Anggota Muda, untuk pertama kalinya ditetapkan dalam Musyawarah 

Nasional, dan untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali dalam Rapat Kerja 

Nasional; 

2. Kriteria dan besarnya uang pangkal maupun iuran tahunan untuk Anggota Luar 

Biasa ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; 

3. Uang pangkal dan iuran tahunan Anggota Biasa dan Anggota Muda, dibayarkan 

dimuka melalui KOMWIL dan dalam waktu bersamaan dipindah-bukukan secara 

langsung kepada rekening DPP sesuai aturan pembagian yang telah disepakati 

antara DPP dengan DPKOMWIL; 

4. Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 25 ayat 3 AD ISI dapat dilakukan oleh Badan-Badan ISI. 

 

Pasal  34 

Pembukuan 

1. Tahun buku organisasi ISI dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 

Desember; 

2. Semua pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan 

norma akuntansi yang berlaku; 

3. DPP / DPKomwil menetapkan akuntan publik untuk memeriksa (mengaudit) 

pembukuan organisasi ISI pada tingkat Pusat Komisariat Wilayah; 

4. Pemeriksaan pembukuan DPP / DPKomwil dilakukan pada setiap tahun 

pembukuan dan dilaporkan secara terbuka kepada seluruh anggota; 

5. DPP / DPKomwil mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan organisasi 

kepada Munas/Munaslub untuk tingkat nasional dan Muskomwil / Muskomwilub 

untuk tingkat komisariat wilayah. 

 

 

 



Pasal 35 

Kepemilikian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan 

1. Semua perangkat organisasi ISI wajib menjaga dan memelihara kepemilikan atas 

kekayaan organisasi dengan sebaik-baikinya; 

2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik 

benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik organisasi, harus mendapat 

persetujuan dari Rakernas untuk tingkat pusat dan Rakerkomwil untuk tingkat 

wilayah; 

3. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 

AD ISI maka Munaslub langsung menetapkan perihal pemindahan harga ISI 

sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku; 

 

  



BAB X 

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

 

Pasal 36 

Syarat Perubahan 

1. ART atau bagian dari ART hanya dapat diubah dengan Ketetapan Munas atau 

Munasus; 

2. Ketentuan-ketentuan pada Syarat Perubahan AD sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 28 SD ISI, berlaku juga sebagai Syarat Perubahan ART; 

3. Ketetapan Perubahan ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dari ½ + 1 

(setengah plus satu) jumlah suara yang hadir dalam Munas/Munasus tersebut. 

 

Pasal 37 

Pengesahan Perubahan 

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISI disahkan untuk pertama 

kalinya pada acara Kongres Pertama ISI yand diadakan di Bandung pada tahun 

1975. 

2. Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga ISI ke dua disahkan 

dalam acara Kongres ISI ke 5 di Bandung pada tahun 1984. 

3. Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

ke tiga dilaksnakan dan disahkan dalam Kongres ke 14 ISI yang diselenggarakan 

di Semarang pada tanggal 24 November 2011. 

  



BAB XI 

PENUTUP 

 

Pasal 38 

Aturan Peralihan 

Penyesuaian dan perubahan Peraturan Organisasi yang diperlukan sebagai akibat 

adanya Perubahan dan Anggaran Rumah Tangga, harus dijelaskan DPP dan 

DPKOMWIL selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal 

ditetapkannya perubahan ART ISI. 

 

Pasal 39 

Aturan Tambahan 

Untuk hal yang belum terdapat dalam aturan dan Anggaran Rumah Tangga, dan 

untuk teknik pelaksanaannya akan dibuat Peraturan Organisasi (PO) sesuai 

kebutuhan. 
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