
 

 

 

 

 

 

 

 

MUKADIMAH (PEMBUKAAN) 

 
Indonesia sebagai negara hukum bukan hanya sekedar sebutan atau semboyan belaka. 

Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum dan pernyataan tersebut tercantum dengan jelas 

dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, pada Undang–undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 3 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Yang mana pernyataan tersebut juga sekaligus 

menjadi dasar hukum berdirinya Indonesia sebagai negara hukum. 

 

Sebagai negara hukum, maka “Hukum” sesungguhnya harus nyata dan tidak abstrak. Hukum 

harus sejalan dengan moral, yang mana moral hukum juga adalah merupakan entitas yang memiliki 

tujuan sama dalam mencari dan mencapai keadilan. Keadilan itu merupakan suatu perlakuan yang harus 

nyata antara hak dan kewajibannya, dan harus dilaksanakan secara berimbang, sehingga Hukum dan 

keadilan dapatlah berjalan dengan beriringan. 

 

Penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta 

bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu 

sendiri. Karena Negara yang demokratis akan mengedapankan konsep keadilan hukum demi 

menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya, sesuai dengan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. “Hukum” yang baik akan memberikan kualitasnya 

sehingga tercapailah tujuan dan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan 

dan kedaulatan Negara Hukum harus berpihak pada Prinsip “rule of law”, artinya bahwa hukum ada 



untuk mencari keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah lapisan masyarakat yang plural sebagai 

substansi keadilan nyata sehingga rasa keadilan dapatlah dicapai dan dirasakan. 

 

Kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2011, Tentang Bantuan Hukum, Kelahiran Undang-Undang Bantuan Hukum sesungguhnya adalah wujud 

implementasi yang diberikan oleh Negara sebagai bentuk perlindungan “Hak Konstitusional” bagi setiap 

warga negaranya, didalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. 

  

Kehadiran Undang-undang Bantuan Hukum juga telah memanggil secara tidak langsung DPP 

FERARI (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat RepublikIndonesia) untuk turut serta berperan aktif 

didalam proses penegakkan hukum didalamnya; Dilandasi rasa tanggung jawab yang besar dan panggilan 

moral yang tinggi, untuk dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang quote on quote, 

“Terpinggirkan dan termaginalkan”, maka oleh karenanya saat ini telah hadir ditengah-tengah 

masyarakat LEMBAGA BANTUAN HUKUM FERARI (LBH FERARI);LBH FERARI terpanggil karena memang di 

dalam proses penegakkan hukum sangatlah begitu kompleks permasalahannya, dikerenakan begitu 

banyak aspek dan peraturan-peraturan yang mengikat didalamnya. Kehadiran LBH FERARI bagi 

masyarakat yang “Terpinggirkan” tidak saja dalam bentuk proses mencari keadilan, tetapi justru juga 

akan memberikan suatu proses pendidikan hukum (legal education), yang mana akan dapat 

menumbuhkan suatu kesadaran hukum (legal consciousness) bagi masyarakat, agar dapat mengerti 

dan memahami akan hak-hak dan kewajibannya berinteraksi hukum dalam masyarakat. 

 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM FERARI (LBH FERARI) jelas akan menjalani apa yang diamanatkan oleh 

Pasal 28 huruf d bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja 

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga 

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) Setiap orang berhak atas 

status kewarganegaraan. 

 



Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut diatas maka, LBH FERARI akan menjalankan dan 

menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat agar dapat memberi akses didalam jaminan dan 

pemenuhan atas hak-hak bagi Penerima Bantuan Hukum (semisal, fakir miskin, kaum marginal). LBH 

FERARI akan berusaha untuk dapat mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara (masyarakat) 

sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dengan jaminan bahwa di dalam 

penyelenggaraan bantuan hukum LBH FERARI akan memberikan bantuan hukum yang efektif, efisien, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

LBH FERARI akan melakukan penegakkan hukum secara konsisten dengan memperhatikan, Hak 

Asasi Manusia (HAM) dan menghargai kemajemukan, Pluralisme yang ada didalamnya secara 

komprehensif dan bermartabat. 

 
 

BAB I 

NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK, DAN LAMBANG 

Pasal 1 

 
1; Organisasi ini bernama Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia yang 

selanjutnya disingkat LBH FERARI; 
2; LBH FERARI ini berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

 

 

Pasal 2 

LBH FERARI berbentuk Perkumpulan; 
 
 

Pasal 3 

LBH FERARI berlambangkan gambar tali melingkar dengan warna dasar merah tulisan warna putih 
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA, yang melingkari gambar padi kapas dengan berujung diatas 
ada gambar bintang, dan dibagian bawah berpita merah bertulisan FERARI, yang bergaris lingkar hitam 
dibagian dalamnya bergambar timbangan dengan tiang diapit dua muka manusia yang dibagian 

bawahnya bertulisan Federation Advocate Republic of Indonesia, serta diatas dan dibawah logo ditandai 

dengan pita berwarna merah yang dikombinasikan dengan Tulisan Lembaga Bantuan Hukum FERARI;  



 
 
 

 

 
 

 

BAB II 

WAKTU PENDIRIAN, DAN JANGKA WAKTU 

PASAL 4 

LBH FERARI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan untuk pertama kalinya didirikan 
dan dideklarasikan di kantor Dewan Pimpinan Pusat FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA (DPP 
FERARI) pada tanggal 11 Maret 2018 (tanggal sebelas bulan tiga tahun dua ribu delapan belas); Kemudian 

pada tanggal 07 Juni 2018 ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 2, yang dibuat Notaris Krisna 

Hadipayana, SH;, M;Kn, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0008237.AH.01.07.TAHUN 

2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang “PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LBH 

FERARI”, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Garuda No. 71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat; 
 

  

BAB III 

ASAS, DAN LANDASAN 

PASAL 5 

LBH FERARI adalah kependekan nama dari “Lembaga Bantuan Hukum FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK 

INDONESIA”yang berbentuk Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

BAB IV 

PRINSIP ORGANISASI 

 

Pasal 6 

1. LBH FERARI memfokuskan diri pada kerja-kerja advokasi penegakan hukum dan keadilan; 
2. LBH FERARI lebih menitikberatkan pada pelayanan bantuan hukum, kepada masyarakat miskin, 

marginal dan terpinggirkan; 



3. LBH FERARI bersifat terbuka, kritis dan tidak anti kritik serta memfokuskan pelayanannnya pada 
penegakan hukum yang adil, penegakkan hak azasi manusia dan menerapkan aturan hukum yang adil 
dan demokratis/ rule of law; 

 

 

BAB V 

PEDOMAN DAN KODE ETIK 

 

Pasal 7 
LBH FERARI berpedoman pada penegakkan hukum dan prinsip-pronsip keadilan; 

 

Pasal 8 
1. LBH FERARI memiliki kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggotanya; 

2. Kode Etik dibuat oleh Badan Pengurus dan diusulkan ke Badan Pengawas yang ditetapkan dalam rapat 
kerja; 

 

BAB VI 

VISI MISI 

 

Pasal 9 

Visi LBH FERARI: 
 

Mewujudkan gerakan keadilan yang sama dimuka hukum serta menegakkan demokrasi dibidang  hukum 
dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia; 

 

Pasal 10 

Untuk mencapai Visi, LBH FERARI mempunyai Misi antara lain: 
a. Menitikberatkan pada pelayanan bantuan hukum, kepada masyarakat miskin, marginal dan 

terpinggirkan; 

b. Memperjuangkan hak dan kepentingan hukum masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama; 

c. Menyelenggarakan secara aktif penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara khusus maupun 
pada umumnya; 

d. Melibatkan diri secara aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai upaya 
pembaharuan hukum di indonesia yang maju dan berkembang sesuai perkembangan zaman; 

e. Meningkatkan mutu layanan dan fungsi hukum itu sendiri bagi masyarakat miskin, marginal dan 
terpinggirkan; 

f. Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma/Prodeo/Probono dengan menunjuk kepengurusan 
terbatas terdiri dari unsur Advokat dan paralegal, kepengurusan ini diberikan surat tugas dengan 

nama POS BANTUAN HUKUM LBH FERARI dengan masa waktu tertentu dalam kepengurusannya yang 



di tandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal, kepengurusan ini dapat diperpanjang sesuai 
dengan hasil evaluasi; 

g. Mengusahakan penerbitan dan melakukan riset serta pendirian lembaga pendidikan disemua 
tingkatan, yang berhubungan dengan bidang hukum; 

h. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam bidang 
hukum; 

i. Mengadakan kelompok belajar, grup diskusi untuk menyampaikan pandangan-pandangan kepada 
Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga-lembaga lain; 

j. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat, atau masyarakat 
dibidang hukum; 

 

BAB VII 

RUANG LINGKUP ORGANISASI 

 

Pasal 11 
Wilayah Kerja LBH FERARI meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 

 

BAB VIII 

KEANGGOTAAN 

PASAL 12 

 

1. Keanggotaan LBH FERARI bersifat perkumpulan yang terbuka bagi setiap pekerja hukum dan orang-
orang yang fokus terhadap penegakkan hukum yang berkeadilan di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

2. Jenis-jenis anggota dalam LBH FERARI adalah:  
a. Anggota Biasa adalah warga negara Indonesia bukan Pegawai Negeri atau TNI/POLRI, terdiri 

dari yang telah dilantik menjadi Advokat sesuai undang-undang, Kandidat Advokat yang telah 
lulus ujian Advokat, Lulusan Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi terakreditasi, dan masyarakat 
umum yang ingin berperan serta dalam perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia; 

b. Anggota kehormatan adalah orang atau tokoh yang dianggap membantu dalam perkembangan 
LBH FERARI dan pengembangan ilmu serta pembangunan hukum Nasional yang selanjutnya 
dapat diangkat sebagai Pengawas atau Penasehat atau Pembina; 

3. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota biasa LBH FERARI adalah sebagai berikut; 

a. Anggota Biasa wajib mengisi Form pendaftaran anggota dan tercatat dalam Daftar Induk 
Anggota; 

b. Untuk menjadi Anggota Kehormatan harus diusulkan oleh pengurus dan diputuskan bersama;   

c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh LBH FERARI; 



d. Menerima, tunduk, dan patuh pada anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga serta 
program umum dan peraturan-peraturan LBH FERARI; 

 

BAB IX 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 13 

 

Hak-hak anggota meliputi : 

1; Hak partisipasi, yaitu hak untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang dilaksanakakan oleh organisasi; 
2; Hak bicara, mengemukakan pendapat, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara 

lisan maupun tulisan; 
3; Hak membela diri, jika dikenai sanksi baik yang secara lisan maupun tulisan oleh organisasi; 
4; Hak memilih serta dipilih untuk menjadi badan pengurus harian; 

5; Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh LBH FERARI yang akan diatur lebih lengkap lagi dalam 
kode etik; 

 

Pasal 14 

Kewajiban anggota meliputi: 

1; Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  serta aturan  standar operasinal prosedur 

(SOP) LBH FERARI yang telah menjadi aturan baku; 
2; Menjaga nama baik LBH FERARI; 
3; Menjaga nama baik seluruh badan pengurus serta organ-organ yang berada di dalamnya 
4; Mematuhi kode etik LBH FERARI; 

 
 

BAB X 

STATUS KEANGGOTAAN 

PASAL 15 

1. Status keanggotaan berakhir apabila : 
a. Meninggal dunia; 
b. Mengundurkan diri; 

c. Diberhentikan sementara; 
d. Diberhentikan tetap; 

2. Pemberhentian tetap dari profesinya berdasarkan keputusan organisasi advokat yang ditentukan 
oleh undang-undang; 

3. Cara-cara pengunduran diri, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagai anggota 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 

 



BAB XI 

ORGAN PERKUMPULAN 

PASAL 16 

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : 
a. Rapat Anggota; 

b. Pengurus; 
c. Pengawas; 

 

 

RAPAT ANGGOTA 

PASAL 17 

1. Rapat Anggota mempunyai kekuatan kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam perkumpulan; 
2. Rapat anggota terdiri dari : 

a. Rapat Anggota Tahunan 

b. Rapat Anggota Lima Tahunan 
3. Rapat Anggota Tahunan diadakan setiap tahun dengan acara : 

a. Mendengarkan laporan tahunan pengurus, terutama mengenai jalannya perkumpulan; 
b. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang; 
c. Hal-hal lainnya yang dianggap penting; 

4. Selain dari rapat yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pengurus : 
a. Berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu 

dan, 
b. Harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian 

dari jumlah anggota perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut 
ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan dari Rapat Anggota; 

5. Rapat Anggota Lima Tahunan diadakan setiap lima tahun sekali dengan acara : 
a. Mendengarkan laporan pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab dalam hal 

keuangan dan jalannya perkumpulan; 

b. Memilih Presiden Perkumpulan; 
c. Hal-hal lainnya yang dianggap penting; 

 

PASAL 18 

1. Para anggota perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis atau melalui media elektronik 
sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat anggota dilangsungkan; 

2. Pada surat pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut : acara, tempat, tanggal, 
dan waktu rapat; 



3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan 
oleh rapat tersebut; 

4. Rapat Anggota dipimpin oleh Presiden; 
5. Dalam hal Presiden tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat anggota akan dipimpin oleh Wakil 

Presiden atau oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir, 
dalam hal Wakil Presiden tidak ada; 

 

PASAL 19 

1. Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari 

jumlah anggota perkumpulan; 
2. Keputusan rapat diambil sedapat dapatnya dengan jalan / menurut hikmah kebijaksanaan 

musyawarah mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan 

pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah 
suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan; 

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah forum yang ditetapkan, 
maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat cepatnya 2 ( dua ) setelah rapat yang 
pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang 
hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama 

itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika 

keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan; 
4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota yang hadir berhak untuk mengeluarkan satu 

suara; 
5. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat 

memutuskan lain, apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka 
diadakan pemungutan suara sekali lagi; 

6. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya (bukan tentang orang) dilakukan secara lisan, apabila 

suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usulan dianggap ditolak; 
 

PENGURUS 

PASAL 20 

DEWAN PIMPINAN PUSAT 

1. Pengurus Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat sebagai organ perkumpulan yang melaksanakan 
kepengurusan perkumpulan di tingkat pusat yang terdiri dari: 
a. Presiden ; 
b. Wakil-Wakil Presiden ; 
c. Sekretaris Jendral ; 

d. Wakil Sekretaris ; 

e. Bendahara Umum ; 



f. WakilBendahara ; 
2. Presiden dan Sekretaris Jenderal mewakili Perkumpulan didalam maupun diluar Pengadilan; 

Dalam hal Presiden, Sekretaris Jendral berhalangan, tentang hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian Wakil Presiden dan Wakil Sekretaris dapat 

mewakili Perkumpulan; 
3. Pengurus adalah merupakan badan pelaksana tertinggi dalam perkumpulan; 
4. Pengurus mempunyai wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan perkumpulan 

sesuai ketentuan dan kewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
5. Presiden dipilih dan diberhentikan dalam Rapat Anggota, dan anggota-anggotaataupengurus 

yang berada di jajaran dewan pengurus pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; 

6. Pengangkatan pengurus adalah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, demikian dengan 

ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka masa 
jabatan tersebut diperpanjang hingga pemilihan pengurus baru; 

7. Pengurus lama dapat dipilih kembali; 
8. Tugas pokok pengurus adalah : 

a. Melaksanakan tugas sehari hari perkumpulan ; 
b. Melakukan koordinasi dan tindakan pengarahan agar pelaksanaan perkumpulan sesuai 

dengan kebijakan dan / atau keputusan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan ; 

c. Membuat program kerja dan agenda kegiatan perkumpulan ; 
d. Semua tugas pengurus harus mendapatkan persetujuan dari Presiden; 

e. Dalam hal keuangan, Presiden dan Bendahara atau pihak lain yang diberi kuasa oleh 
Presiden dapat menandatangani dokumen keuangan termasuk penandatangan cek dan giro; 

f. Pengurus bertanggung jawab atas jalannya perkumpulan kepada Rapat Anggota; 
 

Pasal 21 

DEWAN PIMPINAN DAERAH 

1. Pengurus Daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah sebagai organ perkumpulan yang 
melaksanakan kepengurusan perkumpulan di tingkat daerah yang terdiri dari : 

a. Ketua ; 
b. Wakil-Wakil Ketua ; 
c. Sekretaris ; 

d. Wakil-Wakil Sekretaris ; 
e. Bendahara ; 
f. Wakil-Wakil Bendahara ; 

2. Ketua dipilih dan diberhentikan dalam Rapat Anggota, dan Anggota-anggota dewan Pengurus 
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua; 

3. Masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah selama 4 (empat) tahun ; 

4. Setiap keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan 

Daerah; 



5. Dewan Pimpinan Daerah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan dalam membuat 
keputusan dan/atau kebijaksanaan tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan/atau 
kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat; 

6. Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Daerah lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 
 

Pasal 22 

DEWAN PIMPINAN CABANG 

1. Pengurus Cabang adalah Dewan Pimpinan Cabang sebagai organ perkumpulan yang 

melaksanakan kepengurusan perkumpulan di tingkat cabang yang terdiri dari : 
a. Ketua ; 

b. Wakil-Wakil Ketua; 
c. Sekretaris ; 
d. Wakil-Wakil Sekretaris ; 
e. Bendahara ; 
f. Wakil-Wakil Bendahara ; 

2. Ketua dipilih dan diberhentikan dalam Rapat Anggota, dan Anggota-anggota Dewan Pengurus 
Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua; 

3. Masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang selama 4 (empat) tahun ; 

4. Setiap keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan 
Cabang; 

5. Dewan Pimpinan Cabang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan dalam membuat 
keputusan dan/atau kebijaksanaan tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan/atau 
kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat ; 

6. Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Cabang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

; 
 

PENGAWAS 

Pasal 23 

1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi 
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan; 

2. Ketua Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota; 
3. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas ; 
4. Pengangkatan pengawas adalah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, demikian dengan 

ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka masa 
jabatan tersebut diperpanjang hingga pemilihan pengawas baru; 

4. Pengawas lama dapat dipilih kembali; 

5. Tugas dan wewenang pengawas adalah : 



(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan Perkumpulan; 

(2) Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; 
(3) Pengawas berwenang : 

a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan; 
b. Memeriksa dokumen; 
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau 
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; 
e. Memberi peringatan kepada Pengurus; 

 

BAB XII 

KEKAYAAN 

PASAL 24 

Kekayaan perkumpulan diperoleh dari : 
1. Iuran Anggota ; 

2. Sumbangan atau bantuan yang sifatnya tidak mengikat ; 
3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan perkumpulan (seperti 

pendidikan, pelatihan-pelatihan, diskusi, seminar, kegiatan profesi, penyuluhan hukum, 
penjualan barang dari perkumpulan dan lain-lain); 
 

BAB XIII 

LAPORAN TAHUNAN 

PASAL 25 

Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah 

berakhirnya tahun buku perkumpulan;  
1. Laporan tahunan memuat sekurang kurangnya : 

a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang 

telah dicapai ; 
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan 

aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan ; 
2. Laporan keuangan wajib ditandatangani pengurus ; 

3. Dalam hal ini terdapat anggota pengurus yang tidak menandatangani laporan, maka yang 
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis ; 

4. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Pengurus ; 
 

BAB IX 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 



PASAL 26 

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh 

sekurang kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota perkumpulan dan rapat dapat 
mengambil keputusan yang sah apabila disetujui sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat ; 

2. Apabila forum yang ditetapkan tidak tercapai maka rapat diundur untuk waktu sekurang 
kurangnya 1 (satu) jam, rapat anggota kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ 
(satu perdua) dari seluruh anggota; Keputusan rapat anggota kedua sah, apabila diambil 
berdasarkan keputusan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili; 

 

BAB X 

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

PASAL 27 

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang khusus 
diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang kurangnya ¾ (tiga perempat) dari 
jumlah anggota perkumpulan dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; 

2. Apabila perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh pengurus, kecuali rapat 
menentukan lain; 

3. Apabila perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan perkumpulan, penggunaannya ditentukan 

oleh rapat anggota; 
 

BAB XI 

KETENTUAN DAN PENUTUPAN 

PASAL 28 

1. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan 

bunyi dan jiwa Anggaran Dasar; 
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam  

Anggaran Rumah Tangga yang disusun dan disetujui oleh Rapat Pengurus; 

 
 
 

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Rapat DPP dengan memperhatikan dan berpedoman pada 
Anggaran Dasar LBH FERARI dan berlaku sejak ditetapkan; 

  

Ditetapkan di  :  Jakarta; 



Pada hari Senin, Tanggal: 29 Juni 2018; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 



LBH F E R A R I 

“LEMBAGA BANTUAN HUKUM FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA” 

 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

(1) Anggaran Rumah Tangga (ART) LBH FERARI ini dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar,oleh 
karenanya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar; 
 

(2) Ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) LBH FERARI ini dimaksudkan 
untuk memperjelas dan memudahkan bagi pengurus dan anggota dalam menjalankan roda 
organisasi ; 

BAB II 

   BADAN HUKUM LBH FERARI 

Pasal 2 

(1) LBH FERARI singkatan dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA 
adalah organisasi lembaga bantuan hukum/ pemberi bantuan hukum yang berdiri pada tanggal 
07 Juni 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 2, yang dibuat Notaris Krisna Hadipayana, SH;, 

M;Kn;  dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0008237.AH.01.07.TAHUN 2018 

tanggal 29 Juni 2018 tentang“ PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN 

LBH FERARI”,  berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Garuda No. 71-B, Kemayoran, Jakarta 

Pusat; 

 

(2) Organisasi LEMBAGA BANTUAN HUKUM FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA [LBH 

FERARI] merupakan organisasi pemberi bantuan hukum yang berbentuk Perkumpulan 

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

 

BAB III 

LAMBANG ORGANISASI 

Pasal 3 



LBH FERARI  sebagai organisasi pemberi bantuan hukum memiliki Lambang yang digunakan 

sehari-hari untuk menunjukan identitas organisasi dan menumbuhkan rasa solidaritas, soliditas, 

kebersamaan dalam keragaman dan daya juang serta sikap korp; LBH FERARI berlambangkan 

gambar tali melingkar dengan warna dasar merah tulisan warna putih FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK 
INDONESIA, yang melingkari gambar padi kapas dengan berujung diatas ada gambar bintang, dan bagian 
bawah berpita merah bertulisan FERARI, yang bergaris lingkar hitam dibagian dalamnya bergambar 
timbangan dengan tiang diapit dua muka manusia yang dibagian bawahnya bertulisan Federation 

Advocate Republic of Indonesia, serta diatas dan dibawah logo ditandai dengan pita berwarna merah 
yang dikombinasikan dengan Tulisan Lembaga Bantuan Hukum FERARI; 
 

 

 

 

 

 

 

Secara singkat bermakna : “Advokat pemberi bantuan hukum pada LBH FERARI terikat erat dalam 
kebersamaan menjalankan profesi advokat secara professional religius demi terwujudnya keadilan dan 

kebahagiaan bagi semua pihak; 
Logo FERARI berbentuk: Gambar tali melingkar dengan warna dasar merah tulisan warna putih FEDERASI 

ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA, yang melingkari gambar padi kapas dengan berujung diatas ada gambar 
bintang, dan dibagian bawah berpita merah bertulisan FERARI, yang bergaris lingkar hitam dibagian 
dalamnya bergambar timbangan dengan tiang diapit dua muka manusia yang dibagian bawahnya 
bertulisan Federation Advocate Republic of Indonesia, serta diatas dan dibawah logo ditandai dengan 
pita berwarna merah yang dikombinasikan dengan Tulisan Lembaga Bantuan Hukum FERARI,  dapat 
dijabarkan sebagai berikut : 

 

- Tali melingkar melambangkan persatuan dan persaudaraan dalam jalinan kasih yang kuat 
sesama advokat pemberi bantuan hukum pada LBH FERARI meskipun berlatarbelakang yang 
berbeda-beda baik suku, agama, ras, golongan, pandanganpolitik, ekonomi, social dan 
budayanya; 

 

- Warna dasar merah dengan tulisan putih FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA 
melambangkan warna bendera merah putih yang mempunyai makna advokat pemberi 
bantuan hukum pada LBH FERARI harus berani, bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi 
dengan dilandasi hati yang suci, Karena niat baik, untuk berbuat baik guna mendapatkan 
kebaikan ; 

 



-  Gambar padi kapas dan bintang melambangkan kesejahteraan dan kebahagian karena 
kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, bermakna Advokat pemberi bantuan hukum pada LBH 
FERARI dalam menjalankan profesi sebagai hak asasi guna kelangsungan hidup yang 
sejahtera dan bahagia memerlukan sandang pangan guna mengisi kemerdekaan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI; 
 
- Gambar bintang diujung pertemuan padi kapas bermakna Advokat pemberi bantuan hukum 

pada LBH FERARI dalam menjalankan profesinya selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, tidak semata berlandasakan pada hukum positif akan tetapi harus selalu berpegang 
teguh pada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa demi terwujudnya keadilan yang hakiki ; 

 

- Gambar pita merah bertulisan FERARI melambangkan Advokat pemberi bantuan hukum pada 
LBH FERARI selalu semangat dan berani dalam menjalankan profesi untuk mendapatkan ridho 
Allah, Tuhan Yang Maha Esa;  

 
-  Gambar timbangan dengan tiang diapit duamuka manusia bermakna Advokat pemberi 

bantuan hukum pada LBH FERARI dalam menjalankan profesi wajib mengamalkan Pancasila 
sebagai Dasar Negara dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

harus mengutamakan perdamaian dengan saling musyawarah agar neraca timbangan rata 
seimbang saling membahagiakan para pihak, karena keadilan bagi para pihak yang harus 

diupayakan; 
 
-  Tulisan Federation Advocate Republic of Indonesia bermakna bahwa Advokat pemberi 

bantuan hukum pada LBH FERARI dalam menjalankan profesi tidak hanya berhubungan 
dengan hukum, rekan maupun klien ditingkat nasional semata, akan tetapi juga ditingkat 

internasional; 
 

 

BAB IV 

 

VISI, MISI FERARI 

 

Pasal 4 

1. Visi LBH FERARI: Mewujudkan gerakan keadilan yang sama dimuka hukum serta menegakkan 
demokrasi dibidang  hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial 
bagi seluruh masyarakat Indonesia; 

2. Misi antara lain: 
a. Menitikberatkan pada pelayanan bantuan hukum, kepada masyarakat miskin, marginal dan 

terpinggirkan; 
b. Memperjuangkan hak dan kepentingan hukum masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama; 



c. Menyelenggarakansecaraaktifpenyuluhanhukumkepadamasyarakatbaiksecarakhususmaupunp
adaumumnya; 

d. Melibatkan diri secara aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai upaya 
pembaharuan hukum di indonesia yang maju dan berkembang sesuai perkembangan zaman; 

e. Meningkatkan mutu layanan dan fungsi hukum itu sendiri bagi masyarakat miskin, marginal dan 
terpinggirkan; 

f. Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma/Prodeo/Probono dengan menunjuk kepengurusan 
terbatas terdiri dari unsur Advokat dan paralegal, kepengurusan ini diberikan surat tugas 
dengan nama POS BANTUAN HUKUM LBH FERARI dengan masa waktu tertentu dalam 
kepengurusannya yang di tandatangani oleh Presiden dan Sekertaris Jenderal, kepengurusan 

ini dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi; 

g. Mengusahakan penerbitan dan melakukan riset serta pendirian lembaga pendidikan disemua 
tingkatan, yang berhubungan dengan bidang hukum; 

h. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam 
bidang hukum; 

i. Mengadakan kelompok belajar, grup diskusi untuk menyampaikan pandangan-pandangan kepada 
Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga-lembaga lain; 

j. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat, 

ataumasyarakatdibidang hukum; 

   

 

BAB V 

KEANGGOTAAN 

 

Pasal 5 

Tata Cara Dan Syarat Menjadi Anggota LBH FERARI 

 (1)    Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota : 

a;   Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditempat 
pemohon berdomisili dan dalam hal di tempat domisili pemohon belum ada DPC, maka 
permohonan dapat diajukan kepada DPC terdekat dengan domisili pemohon, atau permohonan 
juga dapat diajukan langsung ke DPP, dengan melampirkan foto copy sesuai aslinya : 

-    Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 

-    Surat Keputusan Pengangkatan sebagai advokat;  

-    Berita Acara Sumpah sebagai Advokat; 

-   Pas foto berwarna terbaru belatar belakang biru  ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; 



b;   Surat permohonan berikut lampirannya selanjutnya diverifikasi oleh DPC paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak permohonan diterima dan dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, maka 
permohonan  diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP); 

c;   Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima oleh DPP, maka DPP harus 
segera menetapkan keanggotaan; Demikian juga, jika permohonan diajukan langsung ke DPP 
maka setelah memenuhi syarat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja DPP menetapkan keanggotaan; 

d;   Dalam hal DPC berpendapat permohonan pemohon tidak memenuhi syarat, maka paling lama 
dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima, DPC mengembalikan permohonan 
pemohon disertai alasannya; 

f;  Bagi pemohon yang permohonannya dikembalikan dapat mengajukan permohonan lagi dengan 
melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan; 

g;   Setiap Anggota LBH FERARI hanya dibenarkan terdaftar menjadi Anggota di satu DPC; 

h;   Setiap perpindahan Anggota dari satu DPC ke DPC lainnya harus mendapatkan surat 
pengantar pindah dari DPC dimana ia masih terdaftar sebagai Anggota, yang ditujukan kepada 
DPC yang dituju; 

i;    Setiap perpindahan Anggota dilaporkan baik oleh DPC asal maupun oleh DPC yang dituju 
kepada DPP untuk dicatat dalam buku daftar Anggota; 

     (2)    Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Kehormatan: 

a;   Keanggotaan Anggota Kehormatan dapat diajukan oleh DPC, DPD atau DPP, yang selanjutnya 
diputuskan dalam suatu rapat pleno DPP dan diangkat oleh DPP dengan suatu surat keputusan; 

b;  Anggota Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam 
Anggaran Dasar; 

Pasal 6 

Kewajiban dan Hak Anggota Biasa 

 (1)    Kewajiban Anggota 

a;   Membayar iuran anggota yang telah ditetapkan; 

b;   Melaporkan pengangkatan dirinya sebagai anggota aadvokat pemberi bantuan hukum baik 
pada saat mulai maupun pada saat selesai menjalankan jabatannya kepada DPP melalui DPC; 

c;   Tunduk kepada Kode Etik Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang berlaku; 



d;   Tunduk kepada Anggaran Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART) FERARI; 

e;   Tunduk kepada keputusan Rapat Anggota Lima Tahunan (RALIT), Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
maupun keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB); 

f;    Tunduk kepada keputusan Rapat Pengurus Cabang maupun Rapat Pengurus Daerah; 

g;   Tunduk kepada kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP, DPD dan DPC; 

h;   Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang 
Advokat; 

i;    Tunduk dan mentaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Pancasila;  

 (2)    Hak Anggota 

a;   Mendapatkan Kartu Tanda Advokat Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI; 

b;   Mendapatkan pembelaan dari organisasi apabila Anggota Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI 

terkena masalah hukum dalam  hal menjalankan profesinya sebagai Advokat dengan itikad baik 
dan sesuai dengan Kode Etik Advokat; 

c;  Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LBH FERARI; 

d;   Berhak untuk bersuara dan memilih serta dipilih sebagai pengurus LBH FERARI, baik tingkat 
DPC, tingkat DPD maupun tingkat DPP; 

Pasal 7 

Berakhirnya Keanggotaan Anggota Biasa 

(1)    Anggota yang meninggal dunia secara otomatis berakhir sebagai Anggota Pemberi Bantuan 
Hukum LBH FERARI sejak ia meninggal dunia; 

(2)   Pengunduran diri seorang Anggota Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI dilakukan dengan cara 
mengajukan surat pengunduran diri kepada DPC dimana ia terdaftar sebagai Anggota, selanjutnya 
oleh DPC nama yang bersangkutan dihapus dari daftar Anggota dan oleh DPC pengunduran diri 
tersebut dilaporkan kepada DPP melalui DPD untuk dihapus dari daftar Anggota; 

(3)   Pemberhentian sementara seorang dari keanggotaan Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI hanya 
dapat dilakukan oleh DPP berdasarkan alasan-alasan dan tata cara sebagai berikut: 

a;   Jika Anggota melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan LBH FERARI; 



b;   Jika Anggota melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga; 

c;   Jika Anggota melanggar atau tidak melaksanakan keputusan atau kebijakan organisasi; 

d;   Jika Anggota berstatus sebagai terdakwa dengan dakwaan yang telah dibacakan 
dipersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
minimal 5 (lima) tahun; 

e;   Sebelum sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan, terhadap Anggota yang bersangkutan 
diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali oleh DPC dimana ia terdaftar 

sebagai Anggota dalam hal yang bersangkutan menjadi pengurus DPC maka peringatan 
tertulis dilakukan oleh DPD; atau peringatan tertulis tersebut dapat langsung diberikan oleh 
DPP; 

f;   Jika peringatan tertulis tidak dihiraukan oleh Anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak diketahui Anggota tidak menghiraukan peringatan, maka DPC segera membuat surat 
pengajuan usulan pemberhentian sementara kepada DPP melalui DPD; 

g;   Dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak pengajuan dari DPC diterima, maka DPP 
memutuskan pengajuan tersebut; 

h;   DPP berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan pengajuan dari DPC dimaksud; 

i;    Dalam hal DPP mengabulkan, maka DPP segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk itu dan 
segera mengirimkan kepada Anggota yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPC; 

j;    Dalam hal DPP tidak mengabulkan, maka DPP segera memberitahukan hal itu kepada DPC; 

k;   Sanksi pemberhentian sementara dapat dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun; 

l;    Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dapat membela diri bahwa dirinya 
tidak bersalah dihadapan RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT); 

m; RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) berwenang memutuskan apakah penjatuhan sanksi 
pemberhentian sementara tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan; 

n;   Dalam hal RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) memutuskan penjatuhan sanksi tidak 

dibenarkan, maka RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) mengambil keputusan merehabilitasi 
nama baik Anggota yang bersangkutan dan dalam hal sanksi masih berjalan maka berlakunya 
sanksi menjadi gugur; 

o;   Keputusan yang diambil dalam RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) tersebut bersifat final 
dan mengikat; 



  (4)    Pemberhentian tetap seseorang dari keanggotaan Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI hanya 
dapat dilakukan oleh DPP berdasarkan alasan-alasan dan tata cara sebagai berikut: 

a;  Jika Anggota kehilangan statusnya sebagai seorang Advokat; 

b;   Jika menurut pertimbangan DPP, Anggota menjelek-jelekan organisasi, baik secara lisan atau 
tertulis maupun dengan cara lainnya yang dipandang merugikan nama baik LBH FERARI; 

c;   Jika Anggota mempunyai keanggotaan ganda dengan menjadi anggota organisasi Advokat lain; 

d;   Terhadap tindakan tersebut huruf b dan atau c telah diberikan peringatan tertulis oleh DPP 
sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan; 

e;   Usulan pemberhentian tetap keanggotaan seorang Anggota dilakukan oleh DPC atau DPD 
kepada DPP;  

f;    Sebelum mengambil keputusan pemberhentian tetap terhadap keanggotaan seorang Anggota, 
DPP terlebih dahulu mendengar pendapat dari Dewan Kehormatan; 

g;   Jika DPP mengambil keputusan memberhentikan tetap terhadap keanggotaan Anggota, salinan 

keputusan diberitahukan kepada DPC dan atau DPD, dan DPC atau DPD mencoret nama yang 
bersangkutan dari daftar Anggota; 

h;   Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dapat membela diri bahwa dirinya tidak 
bersalah dihadapan RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT); 

i;    RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) berwenang mengambil keputusan apakah penjatuhan 
sanksi pemberhentian tetap tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan; 

j;    Dalam hal RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) memutuskan penjatuhan saksi tidak 

dibenarkan maka RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) merehabilitasi nama baik yang 
bersangkutan dan memerintahkan DPP untuk memulihkan keanggotaan yang bersangkutan; 

k;   Keputusan yang diambil dalam RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) tersebut bersifat final 
dan mengikat;  

       Pasal 8 

Kewajiban dan Hak Anggota Kehormatan 

(1)    Kewajiban Anggota Kehormatan: 

a;   Anggota Kehormatan berkewajiban turut mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 
hukum dan atau pembangunan hukum nasional; 



b;   Anggota Kehornatan berkewajiban mendukung LBH FERARI sebagai organisasi Advokat 
Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia yang memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, 
demokrasi dan hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia; 

 (2)    Hak Anggota Kehormatan: 

a;  Anggota Kehormatan berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Kehormatan LBH 
FERARI; 

b;   Anggota Kehormatan berhak untuk hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh LBH 

FERARI; 

c;  Anggota Kehormatan berhak untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat atau Anggota Dewan 
Pengawas; 

Pasal 9 

Berakhirnya Keanggotaan Anggota Kehormatan 

(1)    Keanggotaan Anggota Kehormatan berakhir karena meninggal dunia atau mengundurkan diri; 

(2)    Anggota Kehormatan yang meninggal dunia secara otomatis berakhir sebagai Anggota 
Kehormatan LBH FERARI; 

(3)   Pengunduran diri seorang Anggota Kehormatan LBH FERARI dilakukan dengan cara mengajukan 
surat pengunduran diri kepada DPP; 

(4)   Terhadap Anggota Kehormatan tidak ada pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap; 

       BAB II 

DEWAN PIMPINAN PUSAT 

Pasal 10 

Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dibentuk sesuai dengan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan 
berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung RI; 

(2)   Pelantikan atau peresmian kepengurusan DPP dilakukan oleh Ketua Umum disaksikan Dewan 
Pengawas dan/atau Dewan Penasehat LBH FERARI; 

Pasal 11 



Syarat-Syarat Menjadi Pengurus DPP 

a;     Anggota Biasa; 

b;     Telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada LBH FERARI; 

c;     Khusus Presiden dan Sekretaris Jenderal telah pernah menjadi pengurus DPP LBH FERARI; 

d;     Telah menjalankan praktek sebagai Advokat Pemberi Bantuan Hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun; 

e;    Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat dan 
atau aparatur sipil negara; 

f;      Khusus calon Presiden LBH FERARI yang pernah dijatuhi hukuman penjara karena terbukti 
melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, baru dapat mecalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 5 (lima) tahun terhitung 
sejak ia habis menjalani hukumannya dan sepanjang tidak berhenti atau diberhentikan sebagai 
Advokat; 

       Pasal 12 

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempunyai tugas dan wewenang: 

a;   Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat dan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar dan atau Anggaran 
Rumah Tangga LBH FERARI; 

b;  Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan LBH FERARI; 

c;   Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan; 

d;   Memelihara segala kekayaan LBH FERARI; 

e;   Menjaga kerukunan dan kekompakan dalam organisasi LBH FERARI; 

f;    Mengesahkan pendirian DPD dan atau DPC berikut susunan pengurusnya; 

g;   Mengangkat Anggota Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI dan menerbitkan Kartu Tanda 
Advokat bagi Anggota; 



h;   Menyelenggarakan RAPAT ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT), Rapat Anggota Tahunan (RAT), 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB) dan rapat-rapat lainnya 
yang dianggap perlu; 

i;    Mengambil keputusan dan atau kebijakan dalam rangka menjalankan organisasi LBH FERARI; 

j;    Menerbitkan Peraturan Organisasi dan Peraturan lainnya sebagai peraturan teknis dalam 
menjalankan program kerja LBH FERARI; 

k;   Memberikan sanksi kepada anggota dan atau pengurus; 

l;  Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, pendidikan-pendidikan berkelanjutan bagi advokat 
dan atau paralegal, dan memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, penyuluhan dan atau 
sosialisasi hukum, maupun kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan visi dan misi LBH FERARI;  

m; Memberikan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Lima Tahunan  pada akhir masa 
tugasnya atau pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB); 

(2)   Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut oleh rapat pleno DPP dapat 
dijabarkan tugas dan wewenang dari masing-masing pengurus DPP; 

(3)   Presiden setelah mendengar rapat pengurus harian DPP, dapat sewaktu-waktu memberhentikan 
anggota pengurus DPP, yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

(4)   Presiden setelah mendengar rapat pengurus harian DPP, dapat sewaktu-waktu mengganti, 
menambah atau mengisi kekosongan anggota pengurus DPP; 

(5)   Apabila Presiden berhalangan tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya, maka dapat 
menunjuk Wakil Presiden untuk mewakilinya, demikian pula dalam hal Sekretaris Jenderal 
berhalangan, maka dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal  untuk mewakilinya; 

(6)  Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan atau kebijakan ditandatangani oleh 
Presiden bersama Sekretaris Jenderal, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPP 
diwakili oleh Presiden dan Bendahara Umum; 

(7)   Apabila Presiden atau Sekretaris Jenderal atau kedua-duanya berhalangan untuk 
menandatangani surat, maka dapat digantikan oleh Wakil Presiden dan Wakil Sekretaris Jenderal 
yang terkait dengan bidang tugas masing-masing; 

       Pasal 13 

Peralihan Masa Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat 



(1)  Pengurus DPP yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

dan dinyatakan demisioner oleh Rapat Anggota Lima Tahunan (RALIT) atau Rapat Anggota Luar Biasa 

(RALUB), tetap bertugas sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPP yang 

baru hasil Rapat Anggota Lima Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB), selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan sejak terbentuknya pengurus DPP yang baru; 

(2)  Dalam hal serah terima jabatan tidak dapat dilakukan, maka setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, 
secara otomatis Pengurus DPP yang baru menjalankan tugas dan kewajibannya;   

(3) Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan kepada pengurus DPP yang 
baru, pengurus DPP yang demisioner tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang 
bersifat setrategis; 

BAB III 

DEWAN PIMPINAN DAERAH 

Pasal 14 

Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah 

(1)   Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dibentuk di satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi atau karena 
adanya pertimbangan geografis dan strategis dari DPP; 

(2)    Dalam hal di satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi belum siap dibentuk DPD sendiri, maka DPC 
yang ada dapat bergabung dengan DPD terdekat yang dipilih; 

(3)   DPD sedikitnya membawahi 2 (dua) Dewan Pimpinan Cabang; 

(4)   Pembentukan kepengurusan DPD dan peresmiannya sesuai dengan Anggaran Dasar;  

       Pasal 15 

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus DPD 

a;     Anggota Biasa; 

b;      Menunjukkan dedikasi kepada LBH FERARI; 

c;      Khusus Ketua dan Sekretaris telah pernah menjadi pengurus DPD LBH FERARI dan tidak pernah 
dijatuhi hukuman oleh Dewan Etik FERARI; 

d;     Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun; 



e;     Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat dan 
atau aparatur sipil negara; 

f;     Khusus calon pengurus yang pernah dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak 
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru 
dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia habis 
menjalani hukumannya dan sepanjang tidak berhenti atau diberhentikan sebagai Advokat; 

       Pasal 16 

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan Daerah 

(1)    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mempunyai tugas dan wewenang: 

a;   Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan atau Anggaran 
Rumah Tangga dan atau yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP); 

b;   Menjaga kekompakan dan kerukunan anggota LBH FERARI di tingkat DPD; 

c;   Menyelenggarakan rapat-rapat di tingkat DPD; 

d;   Mengkoordinasikan jalannya organsisasi dan kegiatan organisasi di antara DPC-DPC yang ada 
di bawahnya; 

e;   Menyelenggarakan Rapat Anggota Daerah (RAD); 

f;   Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, pendidikan-pendidikan berkelanjutan advokat dan 
atau paralegal dan memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, penyuluhan atau sosialisasi 
hukum, maupun kegiatan lainnya sesuai visi misi LBH FERARI;  

g;   Memberikan pertanggungjawaban kepada RAD di akhir masa jabatanya; 

(2)   Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh rapat pengurus DPD dapat dijabarkan 
tugas dari masing-masing pengurus DPD; 

(3)   Rapat pengurus DPD dapat memberhentikan pengurus DPD yang karena sesuatu hal tidak dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik dan menggantinya dengan orang lain yang memenuhi syarat 
menurut pertimbangan Ketua DPD; 

(4)  Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan DPD ditandatangani oleh Ketua dan 
Sekretaris DPD, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPD diwakili oleh Ketua dan 
Bendahara DPD; 



(5)   Apabila Ketua atau Sekretaris DPD atau kedua-duanya berhalangan, surat dapat ditandatangani 
oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD; 

       Pasal 17 

Peralihan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 

(1)    Pengurus DPD yang telah berakhir masa jabatannya dan dinyatakan demisioner oleh RAD atau 
Rapat Anggota Luar Biasa Daerah (RALUBDA) tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya 
serah terima jabatan dengan pengurus DPD yang baru dari hasil RAD atau RALUBDA selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terbentuknya pengurus DPD yang baru; 

(2)  Dalam hal serah terima jabatan tidak dapat dilakukan, maka setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, 
secara otomatis Pengurus DPD yang baru menjalankan tugas dan kewajibannya;   

(3)  Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPD yang 
baru, pengurus DPD yang demisioner tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang 
bersifat stategis; 

Pasal 18 

Pembekuan Dewan Pimpinan Daerah 

(1)    DPP berwenang membekukan kepengurusan DPD apabila ternyata DPD yang bersangkutan 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah 
Tangga, atau karena alasan lain, atau karena melakukan hal-hal lainnya yang menurut pendapat 
DPP dapat merugikan atau dapat merusak nama LBH FERARI; 

(2)   Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan suatu DPD, maka DPP berwenang menunjuk seorang 
PelaksanaTugas (Plt) atau lebih yang bertugas menyelenggarakan Rapat Anggota Daerah Luar 
Biasa (RALUBDA) untuk memilih Ketua dan Anggota Formateur guna membentuk kepengurusan 

DPD yang baru, dengan ketentuan bekas Ketua DPD yang dibekukan tidak boleh mencalonkan diri 
atau dicalonkan untuk dipilih menjadi Ketua atau Anggota Formatur; 

BAB IV 

DEWAN PIMPINAN CABANG 

Pasal 19 

Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang 

(1)    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dibentuk di satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; 



(2)   Dalam hal di satu wilayah hukum Pengadilan Negeri belum dapat dibentuk DPC, maka Advokat 
yang ada dapat bergabung menjadi anggota DPC terdekat yang dipilih; 

(3)   DPC sedikitnya mempunyai 3 (tiga) orang anggota biasa; 

(4)   Pembentukan kepengurusan DPC dan peresmiannya sesuai Anggaran Dasar; 

Pasal 20 

Syarat-syarat Menjadi Pengurus DPC 

a;      Anggota Biasa; 

b;      Menunjukkan dedikasi kepada LBH FERARI; 

c;      Khusus Ketua dan Sekretaris telah pernah menjadi pengurus DPC; 

d;     Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun; 

e;     Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat atau  
aparatur sipil negara; 

f;      Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru 
dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia habis 
menjalani masa hukumannya dan sepanjang tidak berhenti atau diberhentikan sebagai Advokat; 

Pasal 21 

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang 

(1)    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mempunyai tugas dan wewenang: 

a;   Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran dasar dan atau 
AnggaranRumah Tangga dan atau tugas dan wewenang yang diberikan oleh DPP dan atau DPD; 

b;   Menjaga kerukunan dan kekompakan anggota LBH FERARI di tingkat DPC; 

c;  Menyelenggarakan rapat-rapat di tingkat DPC; 

d;   Menyelenggarakan Rapat Anggota Cabang (RAC); 



e;  Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, pendidikan-pendidikan advokat berkelanjutan dan 
memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, penyuluhan atau sosialisasi hukum, maupun 
kegiatan lainnya sesuai dengan visi misi;  

f; Memberikan pertanggung jawaban kepada RAC di akhir masa jabatannya; 

(2)    Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh rapat pengurus DPC dapat dijabarkan 
tugas dari masing-masing pengurus; 

(3)   Rapat pengurus DPC dapat memberhentikan pengurus DPC yang karena sesuatu hal tidak dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik dan menggantinya dengan orang lain yang memenuhi syarat; 

(4)   Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan DPC ditandatangani oleh Ketua dan 
Sekretaris DPC, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPC diwakili oleh Ketua dan 
Bendahara DPC; 

(5)   Apabila Ketua atau Sekretaris DPC atau kedua-duanya berhalangan, surat dapat ditandatangani 
oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPC;  

Pasal 22 

Peralihan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang 

(1)    Pengurus DPC yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dinyatakan demisioner oleh RAC 
atau Rapat Anggota Luar Biasa Cabang (RALUBCAB) tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 
adanya serah terima jabatan dari pengurus DPC demisioner dengan pengurus DPC baru hasil RAC 
atau RALUBCAB selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terbentuknya pengurus 
DPC yang baru; 

(2)   Dalam hal serah terima jabatan tidak dapat dilakukan, maka setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, 
secara otomatis Pengurus DPC yang baru menjalankan tugas dan kewajibannya;   

(3)  Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPC yang 
baru, pengurus DPC demisioner tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat 
strategis; 

Pasal 23 

Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang 

(1)    DPP berwenang membekukan kepengurusan DPC apabila ternyata DPC yang bersangkutan 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga, 
atau karena alasan lainnya, atau karena melakukan hal-hal lainnya yang menurut pendapat DPP 
dapat merugikan atau dapat merusak nama LBH FERARI; 



(2)   Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan suatu DPC, maka DPP berwenang menunjuk seorang 
PelaksanaTugas (Plt) atau lebih yang bertugas menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa 
Cabang  untuk memilih Ketua dan Anggta Formateur guna membentuk kepenurusan DPC yang 
baru, dengan ketentuan bekas Ketua DPC yang dibekukan tidak diboleh mencalonkan diri atau 
dicalonkan untuk dipilih sebagai Ketua atau Anggota Formateur;  

Pasal 24 

Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang 

(1)    DPC dapat dinyatakan bubar oleh DPP setelah berkoordinasi dengan DPD, dengan suatu Surat 
Keputusan untuk itu dan apabila jumlah anggotanya menjadi kurang dari 3 (tiga) orang; 

(2)   Dalam keadaan yang dimaksud dalam ayat (1) maka anggota pengurus DPC yang masih ada 
melakukan likuidasi kekayaan DPC dan selanjutnya menyerahkan sisa kekayaan yang ada kepada 
DPP; 

(3)  Apabila anggota pengurus DPC yang masih ada tidak melakukan likuidasi, maka DPP dapat 
membentuk tim likuidasi yang bertugas melakukan pemberesan; 

(4)   Apabila suatu DPC dinyatakan bubar, maka anggota DPC yang tersisa menggabungkan diri menjadi 
anggota DPC terdekat yang dipilih;  

BAB V 

RAPAT - RAPAT PENGURUS 

Pasal 25 

Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar, Rapat Pengurus terdiri dari: 

a;   Rapat Pengurus Harian  

b;   Rapat Pengurus Pleno 

 

Pasal 26 

Penyelenggaraan Rapat Pengurus 

(1)    Rapat-rapat pengurus, baik di tingkat DPP, DPD maupun DPC sebagaimana dimaksud dalam  
Anggaran Dasar dapat diselenggarakan setiap saat jika diperlukan; 



(2)   Rapat Pengurus Harian diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu 
urusan organisasi yang sifatnya rutin untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari di masing-
masing tingkatan kepengurusan; Rapat Pengurus harian setidak-tidaknya diselenggarakan setiap 
bulan sekali di masing-masing tingkatan kepengurusan; 

(3)   Rapat Pengurus Pleno diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu urusan 
organisasi yang keputusannya membebani anggota, baik yang bersifat administrasi maupun 

finacial atau yang bersifat memilih utusan perseorangan dalam acara organisasi maupun acara 
di luar organisasi; Rapat Pengurus Pleno diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan; 

(4)   Rapat Pengurus sah untuk mengambil keputusan jika putusan di setujui oleh suara terbanyak 
biasa;  

       BAB VI 

Pasal 27 

Hubungan Antara DPP, DPD Dan DPC 

(1)    Hubungan antara DPP, DPD dan DPC sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar harus dijaga 
agar dapat berjalan secara harmonis; 

(2)   Dalam hal terjadi permasalahan antara DPP dengan DPD atau DPP dengan DPC sedapat mungkin 

diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; Dan jika mufakat tidak tercapai maka 
penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan 
Pengawas dan atau Dewan Penasehat Daerah; 

(3)   Dalam hal terjadi permasalahan antara DPD satu dengan DPD yang lain, sedapat mungkin 
diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; Dan jika mufakat tidak tercapai maka 
penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan 
Penasehat DPD  yang mempunyai masalah atau Dewan Pengawas DPP; 

(4)   Dalam hal terjadi permasalahan antara DPD dengan DPC sedapat mungkin diselesaikan dengan 
musyawarah untuk mencapai mufakat; Dan jika mufakat tidak tercapai maka penyelesaian 
masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar Dewan Pengawas DPP dan atau Dewan 
Penasehat DPC yang mempunyai masalah;  

BAB VII 

Pasal 28 

Kekayaan 



(1)   Kekayaan LBH FERARI diperoleh dari uang pangkal, uang pendaftaran anggota, uang iuran 
anggota, uang sumbangan baik dari anggota atau dari pihak lain,  dan lain-lain kekayaaan yang 
diperoleh dengan sah; 

(2)   Besaran uang pangkal, uang pendaftaran anggota, uang perpanjangan kartu tanda advokat 
Pemberi Bantuan Hukum, dan biaya cetak kartu tanda pengenal advokat Pemberi Bantuan Hukum 
LBH FERARI dikarenakan hilang atau rusak ditetapkan oleh DPP LBH FERARI;  

(3)   Terhadap anggota dapat dibebani uang iuran anggota yang ditetapkan oleh masing-masing DPC, 
baik besarnya maupun peruntukannya bagi DPP, DPD dan DPC, setelah mendapatkan persetujuan 
dari DPP; 

(4)   Uang sumbangan baik dari anggota atau dari pihak lain, dan lain-lain kekayaan yang diperoleh 
dengan sah, yang didapat oleh DPP, oleh DPD atau oleh DPC menjadi kekayaan yang dikelola 
masing-masing; 

(5)   DPP dan masing-masing DPD serta masing-masing DPC berhak mengelola kekayaannya sendiri-
sendiri; 

       BAB VIII 

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 29 

Kode Etik 

(1)    Sepanjang belum ditetapkan lain, Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Anggota Pemberi Bantuan 
Hukum LBH FERARI adalah Kode Etik yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang 
terdiri dari: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat 
Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara 

Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasal 
modal Indonesaia (HKHPM) pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2002 (23-Mei-2002) di 
Jakarta; 

(2)   Setiap Anggota Pemberi Bantuan Hukum LBH FERARI wajib mentaati ketentuan yang ada dalam 
Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas; 

Pasal 30 

Dewan Kehormatan 



LBH FERARI merupakan salah satu organ atau bagian dari Organisasi Advokat FERARI, sehingga semua 
hal, baik itu ketentuan dan mekanisme maupun tugas kewenangan serta hal-hal yang mengatur tentang 
Dewan Kehormatan, mengikuti ketentuan yang berlaku pada FERARI; 

BAB IX 

Pasal 31 

DEWAN PENGAWAS 

Untuk efektivitas jalannya organisasi dipandang perlu adanya Dewan Pengawas yang melakukan  
pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan LBH 
FERARI sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar LBH FERARI yang dapat disebut juga dengan 
Komisi Pengawas;  

BAB X 

Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas 

Pasal 32 

(1)      Pelaksanaan pengawasan sehari hari terhadap Advokat dilakukan oleh Dewan Pengawas yang 

dibentuk LBH FERARI berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPP untuk masa jabatan selama 5 
(lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Pleno DPP tersebut; 

(2)     Dewan Pengawas di tingkat DPD dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPD untuk masa 
jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat Pleno DPD; 

(3)   Dewan Pengawas di tingkat DPC dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPD untuk masa 
jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat Pleno DPC; 

(4)   Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat 
senior dan juga dapat dari  pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat; 

(5)   Susunan anggota Dewan Pengawas sekurang kurangnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, 
sekretaris merangkap anggota yang dapat mengangkat anggota lainnya jika dipandang perlu; 

(6)   Penentuan susunan anggota Dewan Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggota Dewan  
Pengawas; 

(7)    Dalam hal terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Rapat Pleno DPP akan diadakan untuk 
mengisi lowongan tersebut untuk sisa masa jabatan Dewan  Pengawas pada waktu itu; 



(8)  Temuan yang diperoleh Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Advokat 
diadukan kepada DPP/DPD/DPC dan Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan Kode Etik Advokat; 

(9)   Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Dewan 
Pengawas LBH FERARI;  

BAB XI 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal 33 

(1)   Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga timbul perbedaan penafsiran mengenai 
sesuatu ketentuan, maka hal itu diputus oleh DPP dengan surat keputusan; 

(2)  DPP dapat menetapkan suatu kebijakan yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga dan hal itu dilaporkan dalam rapat kerja serta dipertanggungjawabkan dalam RAPAT 

ANGGOTA LIMA TAHUNAN (RALIT) berikutnya;  

Pasal 34 

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Rapat DPP dengan memperhatikan dan berpedoman pada 
Anggaran Dasar LBH FERARI dan berlaku sejak ditetapkan; 

  

Ditetapkan di  :  Jakarta; 

Pada hari Senin, Tanggal: 29 Juni 2018; 

  

 


