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ANGGARAN DASAR
YAYASAN PERGIIRUAN ISTAM SULTAN FATAH WEDUNG

MUKADIMAH

Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. tnsaf dan yakin bahwa
berhasilnya pembangunan insan kamil dan pembinaan masyarakat Islam sebagian besar
terletak pada kesempurnaan pendidikan para pemeluknya dan lengkapnya media peribadatan
dan dakrvahnya, sehingga menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berilmu yang amaliyah
dan beramal ilmiyah, bertanggung jarvab terhadap agama, bangsa dan Negara. insaf dan yakin
bahwa pendidikan, pengajaran dan peribadatan melalui aliran Ahlis Sunnah Wal.Jama'ah
berhaluan salah saru dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, merupakan
cugas yang sangat muha.

Yakin dan sadar bahwa pesatnya pembangunan pendidikan dan tempat-tempar
peribadatan di tanah air, sebagai tanda partisipasi terhadap program pembangunan
pemerintah, maka dengan selalu mengharap Taufiq, Hidayat dan Inayah Aiiah Subhanahu wa
Ta'ala tersusunlah Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah sebagai berikut

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasd I
Yayasan ini bernama : Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung (selanjurnya dalam
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusar
di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ProvinsiJawa Tengah
Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat iain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan kepurusan Pengurus dengan

Perserujuan Pembina' 
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan rujuan di bidang :

a. Pendidikan
Mendorong upaya penyediaan materi-materi pengetahuan berlisensi bebas dalam bahasa
Indonesia dan bahasa daerah lainnya yang dipernrrurkan di Indonesia. Mendukung
proyek-pmyek penyebarluasan materi-materi pengetahuan di bawah lisensi bebas.

b. Sosial

2.



Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk berkonrribusi daiam upaya

pengumpulan, pengernbangan, dan penyebaran materi-materi pengetahuan berbahasa

Indonesia dan bahasa daerah lainnya yang diperrururkan di Indonesia yang berlisensi
bebas.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan rujuan tersebut di atas, Yayasan menja-lankan kegiatan sebagai

berikut:
l. Dibidangpendidikan

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendi&kan baik formal maupun non formal antara

Iain:
(l) Pendidikan Usia Dini (PAUD)
(2) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ)
(3) F,gsantren

(4) Mailrasah Diniyyah (MADDIN)
(5) Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlarul Athfal (RA)
(6) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI)
(7) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs)
(8) SMA, MA, SMK dan sederajat

(9) PerguruanTinggi
b. Menyelenggarakan dan mengikuri seminar, acara, pelatihan, lokakarya, kuliah umum,

serta kegiatan publik lainnya dalam usaha mensosialisasikan seluruh proyek yang

mendukung tersedianya materi-materi bersumber bebas.

c. Meningkatkan pemahaman dan melakukan penyebarluasan kepada khalayak umum
akan adanya ilmu pengetahuan bersumber bebas dan terbuka.

d. Mengupayakan cara-cara unruk mempermudah conrributor menyumbangkan

pengetahuamya ke dalam proyek-proyek Yayasan

e. Menerbitl<an artikel, kertas kerja, buku, dan materi berdasarkan hasil pengetahuan

kolektif proyek-proyek Yayas an

2. Dibidangsosial
a) Mendanai pelaksanakan dan perjalanan unfuk melakukan akrifitas di dalam

negeri dan di luar negeri dimana tujuan dari akrifitas tersebut adalah unruk
studi banding dan/ atau untuk mendukung tujuan yayasan

b) Menerima dan menyalurkan sumbangan dari pihak lain unruk keperluan dan

kegiatan'a'asan' 
BAB IV

.IANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan.unruk jangka wakru yang tidak ditenrukan lamanya

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 5

Q) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan,

)'aagberbenruk uang runai



(2) selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga

diperolehdari:
a. Sumbangan atau banruan yang tidak mengikat

b. Wakaf
c. Hibah

d. Hibahwasiat,dan
e. Perolehan lain yang ridak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan danL/atau

perundang-undangan Yang berlaku

(3) Semua kekayaan Valr^r* tu*, dipergunakan unruk mencapai maksud dan rujuan

Yayasan.

BAB VI
ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai oryan yang terdiri dari :

a. Pemhina.

b. Pengurirs.

c. Pengawas.
BAB VII

PEMBINA

Pasal 7

(l) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang ridak fiserahkan

kepada Pengurus atau Pengawas'

(2) Pembina terdiri dari seorang atau iebih anggota Pembina'

iii O"f"- hal rerdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diancaranya

diangkat sebagai Kerua Pembina'

(+) vanidapar di;gkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri

yayasan d^/^tiu *"r.kJy*ib.rdusarkan kepurusan raPat anggota Pembina dinilai

*emp,,nynrde&kasiyangtingglunEukmencapaimaksuddanrujuanYayasan.
(5) Anggota Pembina ridak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan'

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapUn ridak mempunyai anggota Pembina' maka

dalamwakru30(tigapuluh)harisejakte4adinyakekosongantersebutwajibdiangkat
anggora Pembina Gaururt "tt 

kepurusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota

Pengurus-

(7) Seorang anggora Pembina berhak mengundurkan firi dad jabatannya dengan

memberimhukan secara rertulis *".rg.nui maksud tersebut kepada Yayasan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya'

Pasal I
(l) Masa jabatan Pembina ridak ditenrukan lamanya'

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina

tersebut:
a. MenlUgga}'dunia'

i. iiffiffi;*an diri dengan pemberitahuan secara terculis sebagaimana diarur dalam

Pasa!,7 aYat(7)

c. ridak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

d- Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina'



e. Dinyatakan pailit atau ditamh dibawah pengampunan berdasarkan suaru penerapan
pengadilan.

f. Dilarang unruk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggora
Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

(l) Pembina berwenang berrindak unruk dan atas nama Pembina.

(2) Kewenangan Pembina melipuri :

a. Kepurusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

e. Penetapan kepurusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

f. Pengedahan iaporan tahunan, dan penunjukan likuidator dalam hal Yayasan

&bubarkan.
(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala rugas dan wewenang yang

diberikan kepada Kerua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal l0
(l) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam I (saru) hhun, pating lambat dalam

wakru 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat seriap wakru bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggora

Pengurus atau anggota Pengawas.

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surar
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (rujuh) hari sebelum rapat diadakan
dengan tidak memperhirungkan tanggal paaggilan dan tanggal rapat.

(3) Panggilan rapat itu harus mencanrumkan hari, tanggal, wakru, tempat dan acara rapat.
(4) Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau &tempat kegiatan Yayasan

atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
(5) Dalam hal semua anggota Pembina ha&r, atau diwakili, panggilan tersebut ridak

disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
kepurusan yang sah dan mengikat.

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Kerua Pembina dan jika Kerua Pembina tidak hadir arau
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
anggota Penbina yang hadir.

(7) Seorang pnggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggora Pembina lainnya dalam
Rapat Fembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal ll
(l) Rapat Fembina adalah sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri pating sedikit 213 (duaperriga) dari jumlah anggota Pembina.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat I huruf a tidak tercapai, maka
dapaddia$akan pemanggilan Rapat Pembina kedua



c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (l) huruf b, harus &lakukan
paling lambat 7 (rujuh) hari sebelum mpat diselenggarakan, dengan tidak
memperhirungkan tanggal panggilan dan ranggal rapat.

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat I0 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhirung sejak Rapat Pembina pertama.

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat,
apabila &hadiri lebih dari 1/2 (saru perdua) jumlah anggota Pembina.

(2) Kepurusan Rapat Pernbina diambil berdasarkan musyawarah unruk mufakat.
(3) Dalam hal kepurusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ridak tercapai, maka

keputusan diambil berdasarkan suara sefuju lebih darr ll2 (saru perdua) jumlah suara

yang sah.

(a) Dalam hal suara seruju dan ddak seruju sama banyaknya, maka usul ditolak.
(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

a. Seriap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan I (saru) suara dan tambahan

I (satu) suara unruk seriap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara suara terrurup tanpa

tanda Eangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal laindilakukan secara

terbuka dan ditandatangani, kecuali Kerua Rapat menenrukan lain dan ridak ada

keberatan dari yang hadir.
c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah ridak dihirung dalam menenrukan jumlah

suara yang dikeluarkan.
(6) Setiap Rapat Pembina fibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh kerua rapat dan

sekretaris rapaL
(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayar (6) tidak disyaratkan apabila

berita acara rapat dibuar dengan akta notaris.
(8) Pembina dapat mengambil kepurusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina,

dengan ketenruan semua anggota Pembina telah diberitahu secara terrlrlis dan semua

anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ternrlis
serta menandatangani persenljuan Eersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ddam ayat (8) mempunyai kekuatan
yang sama dengan kepurusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina

(10) Dalam hal hanya ada I (saru) orang Pembina, maka dia dapat mengambil kepurusan
yang sah dan mengikat. .;

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(l) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan seriap tahun, paling lambat 5 (ima)
bulan setelah tahun buku Yayasan &rurup.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan rahun yang lampau

sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan unruk
tahun yang akan datang

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus

dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yanglalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam l^aporan Tahunan.



(l) Pengurus adalah organ Yayasan

sekurang:kurangrya terdiri dari :

BABVIII
PENGURUS

Pasal 13

yang melaksanakan kepengurusan Yayaqan yang

a. SeorangKetua

b. Seorang Sekretaris, dan

c. SeorangBendahara.

(2) Dalam hal diangkat lebih dari I (satu) orang Kerua, maka I (saru) orang diantaranya
diangkat sebagai Ketua Umum.

(3) Dalam hal fiangkat lebih dari I (saru) orang Sekretaris, maka t (saru) orang fiantaranya
diangkat sebagai Sekretaris Umum.

(a) Dalam hal fiangkat lebih dari I (saru) orang Bendahara, maka I (saru) orang fiantaranya
diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu

melakukan perbuatan hukum dan ridak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakar atau negara

berdasarkan puilsan pengadilan, dalam jangka wakru 5 (lima) tahun terhirung sejak

tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap
(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina unruk jangka wakru 5 (iima)

tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan :

a. Bukan pendiri Yayasan dan ridak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas.

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka wakru paiing lama 30 (riga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, unruk
mengisi kekosongan itu.

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan

rapat untuk mengangkat Pengurus baru'dan unruk sementara Yayasan diurus oleh

Pengawas.

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Dalam hal terdapat pengganrian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka wakru paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhirung sejak tanggal &lalukan pengganrian pengurus

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara terrulis kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republi.k Indonesia dan instansi terkait.

(B) Pengurus ridak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

Pasai 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Men$ggaldunia.
2. Men,ggn&rkandiri.
3. Bersalah melakukan rindak pidana berdasarkan purusan pengadilan yang diancam

dengan hukuman penjara paling sedikir 5 (lima) tahun.

4. Diberhentikan berdasarkan kepurusan Rapat Pembina.



5. Masajabatanberakhir

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

(l) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan unruk kepentingan

Yayasan.

(2) Pengums wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan

untuk disahkan Pembina.

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh

Pengawas.

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan rLlgasnya dengan mengindalrkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hai

dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Menrinjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (ridak termasuk mengambil

uang Yayasan di Bank).

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan daiam berbagai benruk

usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh hana tetap atas nama

Yayasan.

e. Menjual atau dengan cua lain melepaskan kekayaan Yayasan serra

mengagunkarlmembebani kekayaan Yayasan.

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,

Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang

perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan rujuan Yayasan.

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diarur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus

mendapat perserujuan dari Pembina.

Pasai l7
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan ddam hal :

l. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.

2. Membebani kekayaan Yayasan unruk kepenringan pihak lain.

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,

Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang

perjanjian tersebut ridak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan rujuan

Yayasan.

Pasal lB

(1) Kerua Umum bersama'sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang

bertindakunruk dan atas nama pengurus sera mewakiliYayasan.
(2) Dalam hal Kerua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya

bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut ridak perlu dibukrikan kepada pihak
ketiga, seorang Kerua lainnya bersama'sama dengan seorang Sekretaris lainnya

berwenang bertindak unruk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.



(3) Dalam hal hanya ada seorang Kerua, maka segala rugas dan wewenang yang diberikan
kepada Kerua Umum berlaku juga baginya.

(4) Sekretaris Umum bernrgas mengelola adminisrrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang
Sekretaris, maka segala fugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum
berlaku juga baginya.

(5) Bendahara Umum bernrgas mengelola keuangan Yayasan; dalam hai hanya ada seorang
Bendahara, maka segala rugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum
berlaku juga baginya.

(6) Pernbagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus fitetapkan oleh Pembina
melalui Rapat Pembina.

(7) Pengurus unmk perbuatan tertenru berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau

kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PETAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

(l) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhenrikan Pelaksana Kegiatan Yayasan

berdasarkan kepurusan Rapat Pengurus.

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pafir arau

dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara

berdasarkan kepurusan Pengadilan, dalam jangka wakcu 5 (lima) tahun terhirung sejak

tanggal purusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan kepurusan Rapat

Pengurus unrukjangka wakru I (saru) tahun dan dapat diangkatkembali dengan tidak
mengurangi kepucusan Rapat Pengurus uncuk memberhentikan sewaktu-wakEu.

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya
ditentukan berdasarkan kepurusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

(l) Dalam hal terjadi perkara di pengafilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau
apabila kepentingan pribadi seorang angglta Pengurus berrentangan dengan Yayasan,

maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak unruk dan aras

nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya berrindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepenringan
seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 2l
(l) Rapat Pengurus dapat diadakan seriap wakru bila dipandang perlu atas permintaan

ternrlis dari saru orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

(2) Panggllan Rapat Pengurus filakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada seriap anggota pengurus secara langsung,

atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhirungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(a) eanggilan Rapat Pengurus iru harus mencanrumkan tanggal, wakru, tempat dan acara

rapat.



(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan

Yayasan.

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan

perserujuan Pembina.

Pasal22
(l) Rapat Pengurus dipimpin oleh Kerua Umum.
(2) Dalam hal Kerua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan

dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oieh dan dari Pengurus yanghafir.
(3) Saru orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus

berdasarkan surat kuasa.

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri paiing sedikit 213 (duaperriga) jumlah Pengurus.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a ridak terpenuhi, maka

dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayar (4) huruf b, harus filakukan
paling lambat 7 (rujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
meqr"perhirungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat'Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat l0 (sepuluh) hari dan paling

lambat 2l (dua puluh sam) had terhirung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengarnbil kepurusan yang mengikat, apabila

dihadiri lebih dari V2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

(l) Kepurusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah unruk mufakat.

(2) Dalam hal kepurusan berdasarkan musyawarah unruk mufakat tidak tercapai, maka

kepurusan diambil berdasarkan suara seruju lebih dari l/2 (saru per dua) jumlah suara

yang sah.

(3) Ddam hal suara setuju dan tidak seruju sama banyaknya, maka usul ditolak.
(4) Pemungutan suara mengenai din orang dilakukan dengan surat suara tefurup tanpa

tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hai-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Kenra Rapat menenrukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihirung dalam menenrukaa jumlah suara

yang dikeluarkan. :t

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang fitandatangani oleh kerua rapat

dan I (saru) orang anggota Pengurus lainnya yang dirunjuk oleh rapat sebagai sekretaris

rapat.

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat. 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara

Rapat dibuat dengan akta Notaris.
(8) Pengurus dapat juga mengambil kepurusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus,

dengan ketenruan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara terulis dan semua

anggota Pengurus memberikan perserujuan mengenai usul yang diajukan secara teffulis
serta menandatangani persefujuan tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud delam ayat (8), mempunyai kekuatan

yang sama dengan kepurusan yang diambil dengan sah daiam Rapat Pengurus.



BAB IX
PENGAWAS

PasaJ,24

(l) pengawas adalah organ Yayasan yang berrugas melakukan pengawasan dan memberi

nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan'

(2) Pengawas terdiri dari I (saru) orang lebih anggota Pengawas.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari I (saru) orang Pengawas, maka I (saru) orang diantaranya

sebagai Kerua Pengawas'

Pasal 25

(l) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adaiah olang perseorangan yang mampu

-.1^kok* perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan

pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negam

berdasarkan purusan pengadilan, dalam jangka wakru 5 (lima) tahun terhirung seiak

mnggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap'

(2) pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina unruk iangka wakru 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Dalam hal jabaran Pengawas kosong, maka dalam jangka wakru paling lama 30 (tiga

puluh) harisejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, unruk

mengisi kekosongan itu.

(a) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka wakru paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak rerjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyeienggarakan

t"put ""rot 
mengangkat Pengawas baru dan unrLrk sementara Yayasan diurus oleh

Pengurus.

(5) pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara

rerrulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (riga puluh)

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya'

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam j*gk" waktu paiing

lambat 30 (riga puluh) hari terhirung sejak tanggal dilakukan pengganrian Pengawas

yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait'

(7) pengawas tidak dapat merangkap sebagai kmbina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir aPabila :

^. Meninggaldunia.

b. Mengundurkandiri.
c. Bersalah melakukan rindak pidana berdasarkan purusan pengadilan yang diancam

dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (Iima) tahun'

d- Diberhentikan berdasarkan kepururan Rapat Pembina'

e. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal.27

(l) pengawas wajib dengan irikad baik dan penuh tanggung jawab menjaiankan Eugas unruk

kepgntmganYaYasan'

(2) Pengawasberwenang :

a. Memasuki bangunan, halaman atau [empat lain yang dipergunakan Yayasan.



b. Memeriksadokumen.
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau

d- Mengetahui segala rindakan yang telah dilalankan oleh Pengurus.

e. Memberi peringatan kepada Pengurus'

(3) Pengawas dapar memberhentikan uncuk sementara I (saru) orang atau lebih Pengurus,

apabila Pengurus rersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau

peraruran perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pemberhenrian sementara iru harus diberitahukan secara ternrlis kepada yang

bersangkutan disertai alasannya.

(5) Dalam jangka wakru 7 (rujuh) hari terhirung sejak tanggal pemberhenrian sementara iru,

Pengawas &wajibkan unruk melaporkan secara terrulis kepada Pembina.

(6) Dalam jangka wakru 7 (rujuh) hari terhirung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Pembina wajib memanggil anggota

pengurus yangbersangkutan unruk diberi kesempatan membela diri.

(7) Dalarn jangka wakru 7 (rujuh) hari terhirung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6), Pembina dengan kepurusan Rapat Pembina wajib :

a. Meupabut kepurusan pemberhentian sementara, atart

b. Membbrhenrikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(B) Dalam hal Pembina ridak melaksanakan ketenruan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(6) dan (6), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkuran

menjabat kembali jabatannya semula.

(9) Dalam hai seluruh Pengurus diberhenrikan sementara, maka unruk sementara Pengawas

diwajibkan mengurus YaYasan.

RAPAT PENGAWAS

(I) Rapat pengawas &pat diadaU* .Jff"#tu bila dianggap perlu atas permintaan

ternrlis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina-

(2) fanggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

(3) panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau

melalui surar dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diadakan, dengan tidak memperhirungkan enggal panegilan dan tanggal rapat.

(a) Panggilan Rapat iru harus mencanrumkan tanggal, wakru, tempat dan acara rapat.

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan

Yayasan.

(6) Rapat Pengawas dapar diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik

Indonesia dengan perserujuan Pembina.

Pasal 29

(1) Rapat Pengawas fipimpin oleh Kerua Umum.

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan

dipimpin oleh saru orang Pengawas yang ciipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

(3) Saru orang anggora Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat

Pengawas berdasarkan surat kuasa-

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri paling sefikit 211 (duaper tiga) dari jumiah pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a ridak tercapai, maka

dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.



c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan

paling lambat 7 (rujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan ridak
memperhirungkan tanggal panggilan dan ranggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat l0 (sepuluh) hari dan paling

lambat 2l (dua pulqh saru) hari dari terhirung sejak Rapat Pengawas pefiama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat,

apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (saru per dua) jumlah Pengawas

Pasal 30

(l) Kepurusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarahunrukmufakat.

(2) Dalam hal kepurusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

kepurusan diambil berdasarkan suara seruju lebih dari V2 (saru per dua) jumlah suara

yang sah.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak seruju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(o):ffi "ff *T":ffi ;ffi T,3ff:T-#ltil_1fft"'X"ff iJJftTJ:Xi
rerbuka, kecuali Kerua Rapat menenrukan lain dan ridak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abdtain dan suara yang ridak sah tidak dihirung dalam menenrukan jumlah suara

yang dikeluarkan.

t'3r1nlHi.#ilfr 
"*::iT:1ffi ",-;tt-"fr nff Tir,*"i*:x::ff :

rapat.

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara

Rapat dibuat dengan akta Notaris.

(8) Pengawas dapat juga mengambil kepurusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Pengawas, dengan ketenruan semua Pengawas telah diberitahu secara ernrlis dan semua

Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ternrlis dengan

menandatangani usul tersebut.

(9) Kepurusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan

yang sama dengan kepurusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

RAPAT GABUNGAN
t

Pasal 3l

0) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas unruk

mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (riga puluh) hari terhirung sejak Yayasan

ddak lagi mempunyai Pembina.

(3) Panggtlan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

(a) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara

langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (rujuh) hari

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhirungkan tanggal panggilan dan tanggal

rapat.

H (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencanrumkan tanggal, wakru, tempat dan acara

rapat.

(6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan

Yayasan.

(7) Rapat Gabungan &pimpin oleh Kerua Pengurus.

(8) Dalarn hal Kerua Pengurus ridak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan

dipimpin oleh Kerua Pengawas.



(9) Dalam hal Kerua Pengurus dan Kerua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka

Rapat Gabungan dipimpin oieh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari

Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasa1 32

(1) Saru orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan

berdasarkan surat kuasa.

(2) Saru orang Pengawas hanya dapat &wakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat

Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(3) Seriap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeiuarkan 1 (saru) suara dan

tambahan 1 (saru) suara unruk seriap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

(4) Pemungutan suara mengenai Ciri orang diiakukan dengan surat suara tefturup unpa

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hai lair: dilakukan secara

rerbuka, kecuali Kezua Rapat menenrukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstai-n dan suara yang"tidai< sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap ddak

ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

(l) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat apabila

dihadiri p^ling se&kic 2/3 (dua per tiga) dari jumiah anggota Pengu:us dan 2/3 (dua

per riga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ridak tercapai, maka

dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (L) huruf b, harus dilakukan

paling lambat 7 (rujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak

memperhirungkan tanggal panggiian dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari d* p^liog

lambat 2l (dua puluh saru) hari terhirung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapar Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil kepurusan yang mengikat

apabila dihadiri paling ssdikit V2 (saru per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan l/2

(saru per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Kepurusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal kepurusan berdasarkan musyau'arah unruk mufakat tidak rercapai, maka

kepurusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling se&kir 2/3

(dua per riga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Seriap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang unrlrk pengesahannya

ditandatangani oleh Kerua Rapat dan I {saru) orang anggota Pengurus atau anggota

Pengawas yang dirunjuk oleh ragat.

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti ya.g sah

terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuarll yang terjadi

dalamrapat.
(6) Penandaranganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita

Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris
(7) Anggora Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah

tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketenruan semua Pengums dan semua

Pengawas telah dibedtahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas

memberikan percetujuan mengenai usul yang diajukan secara ternrlis, dengan

menandatangani usul tersebut.



(8) Kepurusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai
kekuatan yang sama dengan kepurusan yang diambil dengan sah daiam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari ta',ggal i (saru)Januari sampai dengan ranggal 3l (tiga
puluh satu) Desember.

(2) Pada akhir Desember riap tahun, buku Yayasan dirurup.

BAB X
LAPORAN TAHUI\]AN

Pasal 35

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi kererangan
mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan keglaran usaha
Yayasan.

"+' Q) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan
menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukri pembukuan dan data pendukung
administrasi keu angan.

Pasal 36

(1) Dalam j*gka wakru paling lambat 5 (lima) bulan terhirung sejak tanggal tahun buku
Yayasan dirurup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang
memuat sekurang-kurangnya:

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil
yang telah dicapai;

b" laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode,
laporan aktivitas, iaporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam ha1 Yayasan mengadakan fransaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicanrumkan dalam laporan
tahunan.

Pasil37

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan
Pengawas sesuai dengan ketenruan Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menan&tangani laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), maka yang bersangkutan harus menyeburkan
alasannya secara tertulis.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) disahkan oieh rapat Pembina.

Pasal 38

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesafkan, maka Pengurus
dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pfiak yang dirugikan.



F Pasal 39

(1) Ikhrisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor
Yayasan.

(2) Ikhrisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan
dalam surat kabar harian berbahasa lndonesia bagi Yayasan yang:

a. memperoleh banruan Negara, banguan luar negeri, atau pih^k iain sebesar Rp
500.000.000,00 Qima rafus juta rupiah) atau lebih; atau

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua

puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audir terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud daiam ayat (3)
disampaikan kepada Pembina Yayasa* yang bersangkuran dan tembusannya kepada

Menteri dan instansi terkait.

(5) Benruk ikhrisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) .lisusun sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB Xi
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan rujuan Yayasan.

0) Perubahan Anggaran Dasar hanya ;l* 1,r"r.r*"r.an berdasarkan kepurusan rapar
Pembina.

(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) hanya dapat dilakukan, apabila

dihadiri olehpaling sedikit 213 (duaper riga) dari jurnlah anggota Pembina.

(3) Perubahan Anggaran-Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan dengan

akta notaris dan dibuat dalam bahasa indonesia.

Pasal 42

(l) Kepurusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal lB ayat (1) ditetapkan
berdasarkan musyawarah unruk mufakat.

(2) Dalam hal kepurusan rapat berdasarkan musyawarah unruk mufakat sebagaimana

dimaksud dalamayac (l) iidak cercapai, kepurusan &tetapkan berdasarkan perse&ljuan
pating sedikit 213 (duaper riga) dari seluruh jurnlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 43

(t) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat
Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak

tanggal rapat Pembina yang pefiama diselenggarakan.

(2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari V2 (saru per dua) dari seluruh anggota Pembina.

(3) Kepurusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan
suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

-.^:- --.Ia- -,.^)-,--



(r)

(7)

Pasal 44

Perubafan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat

perserujuan Menteri.

Perubahan Anggaran Dasar mengenai hai lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 45

Kerenruan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis

berlaku juga bagr permohonan perubahan'Anggaran Dasar, pemberian Perserujuan, dan

penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 46

pt:rubahan ,{ngEaran Dasar rrdak dapat dilakukan pada saai Yayasan dinyatakan dalam

kc:rdaan pailit. kecuali alas Per,sentjuan kurator

Ditetapkan : di Wedung,
Tanggal . 15 Maret 2013

PEMBINA YAYASAN PERGURUAN ISLAM

N FATAH WEDUNG

TUA,

MUSTA'TN

ANGGOTA t ANGMTA 2

AMSYAH Drs. KH. S FATSHOL, M.Pd
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ANGGARAN RUMAH TANGGA

[ARr)
YAYASAN PERGURUAN ISLAM SULTAN FATAH WEDUNG

$ULTAN IATAH WEDUNG

(PAUD, RA, MI, MTs, dan SMA)
c-mail : ypis_s u lfbrllyahoo. ocm http :llypi ssul t'a. wordpress.corn

: BRl.Lnit Wedrng llemak.Rekening Nomor 5ES(illf.{X1934+5}5 NPWP !,03.232509.+5.15,m{},, Jl. Raya Kaurnan ),{o. 2 Wedung Demak 59554 Telp. 0291-6906105



)ffi.
ANGGARA* OUN*N TANGGA

YAYASAN PERGURUAN ISLA,M SULTAN FATAH WEDUNG

Yayasan Perguruan Islam Sultan Facah Wedung adaJah Yayasan Islam yang bergerak

di bidang Pendidikan Sosial lt{asyarakat. Yayasan Perguruan Isiam Sultan Farah Wedung

didirikan pada tahun 1934, dengan kercnruan legalitas hukum yang berlaku berakta notaris

Fitni Ali, SH Nomor 4 tanggai 4.januari 1984, penyesuaian Undang - Undang Undang Nomor

16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka diajukan ke Notaris Aji Pranoto, SH Demak dengan

Akta Notaris Nomor 30 ranggal 13 Marer 2012. Dalam perkembangannya, Yayasan Perguruan

Islan Sultan Fatah Wedung mengalami beberapa masa perjuangan, dimulai dari dakwah

secara personal, kemudian berkembang dengan basis komunitas /jamaah. Dalam masa

perjuangan tersebut, akhirnya muncul ide, keinginan dan keyakinan unruk mendirikan

yayasan yang dikelola secara profesional yang bedasarkan survey dan riset yang telah

dilakukan selama masa perjuangan sebagai dasar pengembangan yayasan. Dengan konsep

pengembangan dan pengelolaan yayasan secara profesional, maka Yayasan Perguruan Islam

Sultan Fatah Wedung mempunyai empat (a) bidang departemen. Yairu bidang pendidikan

dan ketenagaan, bidang pembangunan dan sarana prasarana, bidang Ekonomi dan

Pengelolaan Sumber Dana, dan bidang Kerjasama antar Lembaga {c Humas yang masing-

masing diberdayakan unruk umat.

BAB 1

ORGAN YAYASAN

Pasai I
Organ Yayasan, terdiri dari:

L Pembina

2. Pengurus

3. Pengawas
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Pasal 2

Susunan Pembina Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung, adalah sebagai berikut :

Kerua : KH. MUSTA'IN

Anggota : 1. KH. MUHAMMAD AHMAD DALF{AR AMSYAH

2. DTS. KH. FIRDAUS FAISHOL, M.Pd

Pasal 3

Susunan Penguru-s Yayasan Perguruan Islam Sultan Fauh Wedung, adalah sebagai berikut :

1. Kerua : EFFENDI, S.Ag

2. Wakil Kerua : ANWAR MAHMUD, S.Pd., M.Hum

3. Sekreraris : SAIFUDDiN ZUHRI, S.Pd.I

4. Wakil Sekretaris : Drs. NGADULI-AH

5. Bendahara : MAHMULI, S.Pd.I

6. Wakil Bendahara : H. AGUS YUSUF, S.H

7. Departemen - Departemen :

a. Pendidikan dan Ketenagaan

b. Pembangunan dan Sarana Prasarana

c. Ekonomi {a Pengeloiaan Sumber Dana

d. Kerjasama antar Lembaga & Humas

I. HASAN, S.Pd

2. TAUFIQUR ROHMAN, S.Pd., M.Pd

3.ZUIAICHAH, S.Pd.

I. BUDIONO. ST

2. MAS'UDI, A.Md

3. H. SUYOTO

I. R. SUNARTO UMARTANI, S.P

2. H. BAIDHOWI

3, ABDUL AZIZ,S.Ag

I. AMAR LUKMAN HAKIM, S.H.I

2. K. MUFTAMMAD IMROI.J

3. K. AHMAD FATIH

Pasal 4

Susunan Pengawas Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung, adalah sebagaiberikut:

Kerua : NOOR HADZIQ

Anggota : l. KH. ALI ZUBAIDI

2. KH. ABDUL MANAN

3. K. KF{OIF BILLAH

4. KH. MASDUQT

5. KI{. SELAMET
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6. K. ASDUL WAHID

7. K. MUAMMAR

B.AB II
WEWENANG PEMBINA

Pasal 5

1. Pembina bern'enang berrindak unruk dan atas nama Pembina

2. Kewenangan Pembina melipuri:

a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar

b. Mengangkat dan memberhenrikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas

c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

d. Mengesahkan RAPBY yang diajukan oleh Pengurus

,i, e. M'engesahkan program kerja Pengurus

f. Menerbitkan dan menandatangani SK Pengangkatan/Pemberhentian Kepala

Madrasah/Sekolah

g. Meminta pertanggungiawaban Pengurus

BAB III
TUGAS PENGURUS

Pasal 6

Tugas Kerua

I. Mewakili Pembina jika Pembina berhalangan

7. Bersama Bendahara men)'usun RAPBY berdasarkan RAPBSIRAPBM masing-masing

lembaga Saruan Pendidikan.

3. Menciptakan keharmonisan hubungan anrar lembaga Saruan Pendidikan di bawah

naungan Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung

4. Mengkoordinasikan deparcemen-departemen dalam melaksanakan prograrn kerja

Yayasan Perguruan lslam Suitan Fatah Wedung

5. Mengawasi, menegur, dan membina Kepala Sekolah/Kepala Madrasah, guru serta

karyawan.

6. a. Menandatangani SK pengangkatan/pemberhentian Guru serta Karyawan

berdasarkan rapat pengurus.

b. Menandatangani SK pengangkatan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan

mpatpengurus.

c. Dalam hal, apabila kerua ddak menandatangani SK (point 6a/6b) tanpa alasan yang

jelas dan benar, maka SK ditandatangani oleh Kerua Pembina.
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7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Aaggaran Pendaparan dan Belanja Madrasah

(APBM/s).

8. Meminta laporan dari masing-masing departemen

Pasal 7

Tugas Wakil Kerua

1. Membanru Eugas kerua di bidang:

a. Pendidikan dan Ketenagaan

b. Pembangunan dan Sarana Frasarana

c. Ekonomi dan Pengendalian Sumber Dana

2. Mewakili Kerua jika berhalangan

Pasal 8

Tugas sekretaris

1. Mengelola surat- surat.

2. Menata adminisrrasi Yayasan secara umum.

3. BertanggungJawab terhadap administrasi Pendidikan dan Ketenagaan

4. Menerbitkan SK pengangkatan/pemberhentian Guru serta Karyawan berdasarkan rapat

pengurus

5. Menerbitkan SK pengangkatan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan rapat

Pengurus

6. Melegalisir segala bentuk foto kopi SK baik yang diterbitkan Pembina maupun

Pengurus.

7. Mendampingi kerua dalam memimpin rapat-rapat intern Yayasan.

Pasal 9

Tugas Wakil Sekretaris

t. Membanru rugas,Sekretaris.

2. Mewakili Sekretaris apabiia berhalangan.

Pasal l0
Tugas Bendahara

l. Mengelola keuangan Yayasan secara efektif dan efisien.

2. Mengalokasikan keuangan berdasarkan APBY

3. BertanggungJawab terhadap seluruh Keuangan Yayasan

4. Saru-sarunya pinru masuk dan pinru keluar sumber dana dan penggunaan dana yang

dikelola Yayasan.
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5. Menandaangani spesiment buku rekettiog di semua bank yang dibuka Lembaga Saruan

Pendidikan

6. Menyampaikan laporan keuangan secara berkaia pada Rapat Pengurus.

7. Meminta LPJ dari masing-masing Lembaga Saruan Pendidikan.

Pasal 11

Tugas Wakil Bendahara

L Membanru rugas Bendahara.

2. Mewakili Bendahara apabila berhalangan.

Pasal i2
Tugas Departemen Pendidikan dan Ketenagaan

,,!. 1. Mengonrrol pelaksanakan kegiatan pendidikan di semua iembaga satuan pendi&kan

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kuanritas peserta didik di semua lembaga

pendidikan

3. Mengatasi permasalahan di lingkup pendidikan bersama kepala Madrasah/Sekolah

4. Mengevaluasi hasil kinerja Kepala Madrasah/Kepala Sekolah.

Pasal 13

Tugas Departemen Pembangunan dan sarana Frasana

1. Merencanakan pengadaaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Mengecekkondlsi dan keiengkapan sarana dan prasarana pendidikan

3. Melaporkan seluruh program dan hasil kerjanya kepada pengurus

4. Menginventarisasi aset Yayasan Perguruan IsLam Sultan Facah Wedung.

Pasal 14

Tugas Departemen Ekononi dan pengelolaan sumber dana

l. Menggali sumber dana yayasan

2. lv{engembangkari surnber dana yayasan

3. Mengawasi dan mensupervisi penggunaan dana oleh lembaga

Pasal 15

Tugas Departemen Kerjasama antar lembaga dan Humas

l. Mensosialisasikan program Yayasan kepada masyarakat.

2. Menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Pengurus Yayasan.

l. frrflhfaqfiusi kerjasama antar lembaga se Yayasan
\

4. Menjalin keljas4ma dengan iembaga/instansi lain--.....-_
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BAB IV
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Kepala Madrasah/Sekolah, mempunyai tugas:

1. Membuat RAPBM/RAPBS dan melaporkan ke Yayasan

2. Menyelenggarakan kegiatan pen&dikan berkualitas.

3. Menenrukan dan mengevaluasi pembagian kerja guru dan karyawan.

4. Melakukan pembinaan terhadap guru dan karyawan

5. Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi guru dan karyawan yang dipimpinnya.

6. Memberi penghargaan bagi guru, karyawan, dan siswa berprestasi.

7. Bercanggung jawab atas keuangan lembaga saruan pendidikan.

8. Membuat laporan peftanggungjawaban

9. Membuat rincian rugas guru dan karyawan.

Pasal 17

Kepala Madrasah/Sekolah berfungsi sebagai Edukator, Manager, Adminisnatcr, Supervisor,

Leader, Inovator dan Motivator (EMASLIM)

Pasal 18

Segala benruk kegiatan dan/atau kebijakan Lembaga Saruan Pendifikan harus

dikoordinasikan kepada Pengurus Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung.

Pasal 19

Wakil Kepaia Madrasah/Sekolah, mempunyai" fugas membanru dan bercanggung jawab

kepada Kepala Sekolah daiam :

l. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan

2. Pengorganisasian

3. Pengarahan

4. Ketenagaan

5. Pengkoordinasian

6. Pengawasan

7. Penilaian

8. Identifikasi dan pengumpulan data

9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri

masalah pendi&kan

rapat khususnya yang berkaitan dengan
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Pasal 20

KEPAIA TATA USAHA

Kepala Tata Usaha bertanggung jawab atas :

o Pen)'usunan program kerja tata usaha sekolah

. Pengelolaankeuangansekolah

r Pengurusan adminisrrasi ketenagaan dan siswa

o Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah

e Penyusunanadminisrrasiperlengkapan

s Pen)'usunan dan penyajian datalstarisrik sekoiah

. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan 7K

r Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan kerata usahaan secara berkala

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepemimpinan Sekolah/Madrasah

1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang Kepala madrasah/sekolah

2. Kepala MTs dibanru empat orang wakjl kepala madrasah unluk urusan Kurikulum,

Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Humas.

3. Kepala SMA dibanru empat orang wakil kepala madrasah unruk bidang Kurikulum,

Kesiswaan, Sarana Ptasarana, dan Humas.

4. Wakil Kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dervan pendidik, dan proses

pengangkatan dan kepurusanaya, dilaporkan secara ternrlis oleh Kepala

Sekolah/Madrasah kepada Yayasan.

?aszJ22

Pengangkatan

t. Pengurus diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina

2. Kepala Madrasah/Sekolah diangkat oieh Pembina Yayasan.

3. Guru dan karyawan diangkat oleh yayasan melalui Rapat Pengurus.

Pasal 23

Pemberhentian

(I) Pemberhentian anggota Pengurus, anggota pengawas, Kepala madrasalr/ Kepala

Sekolah oleh Pembina.

(2) Anggota pengurus, anggota pengawas, Kepala Madrasah/Sekolah, Wakil Kepala

Madrasah/Sekolah, Guru dan Karyawan dinyatakan berhenti, apabila :
a-rf-

7

-.\.\___--\
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a) Meninggal dunia

b) MasaJabatannyaberakhir.

c) Atas permintaan sendiri.

d) Diberhenrikan oleh rapat pengurus, sebab melalukan rindakan yang bertentangan

dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dengan prosedur

sebagai berikut :

c Peringatan lisan secara kekeluargaan, maksimal2 (dua) kali.

e Peringatan tertulis l{saru) kali

o Pencabutan amanat darl yang bersangkutan.

BA3 VI
KRITERIA DAN SYARAT PENGANGKATAN

Pasal,24

Kriteria pengangkatan Kepala SekolaUMadrasah, Guru dan Karyawan :

L Berakhlaqul karimah.

2. Mampu membaca al Quran dengan fasih

3. Sarjana perguruan tingg Isiam maupun umum.

4. Memiliki pengetahuan tentang perkembangan sosial kemasyarakatan.

5. Sehat jasmani dan mental.

6. Memiliki kapabilitas dalam disiplin ilmunya.

7. Mampu mengajar denganbaik.

8. Memiliki loyaliras kepada Yayasan.

Pasal 25

Persyaratan Pengangkatan Kepala SekolahlMadrasah meiiputi :

a. Beriman dan berraqwa kepada Aliah SWT

b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (Sl) atau diploma empat (D'IV}

kependidikan atau nonkependidikan perguruan ringgi yang rerakre&tasi.

c. Berusia seringgi-ringginya 56 (lima puluh enam) tahun pada wakru pengangkatan

pertama sebagai Kepala MadrasaVsekolah.

d- Sehatjasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter.

e. Tidak prnah dikenakan hukuman &siplin sedang dan/atau berat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

f. Memiliki sertifikat pendidik.
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g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang

madrasah/sekolah masing-masing, kecuali RAITK memiliki pengalaman mengajar

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di RA,/TK.

BAB VII
PROSES PENGANGKATAN KEPAIA MADRASAWSEKOIAH

Pasal 26

l. Pengangkaran Kepala Madrasah"sekolah dilakukan melalui penilaian aksepcabilitas oleh

Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Madrasahr/Sekolah.

2. Tim Perrimbangan Pengangkatan Kepala Madrasah/Sekoiah ditetapkan oleh Pembina

Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung.

3. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Madrasah/Sekolah melibatkan unsur Pembina

Yayasan, Pengawas Yayasan, dan Pengurus Yayasan.

4. Tinr Perdmbangan Pengangkatan Kepala MadrasahL/Sekolahberjumlah 9 orang.

5. Berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangk"trtt Kepala Madrasah/Sekolah

Pembina Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung sesuai dgngan kewenangannya

menetapkan dan mengangkat Guru menjadi Kepala MadrasahL/Sekolah.

6. Guru yang diberi rugas tambahan sebagai Kepala Madrasah/Sekolah mendapatkan

runjangan sesuai dengan peraruran rumah tangga Yayasan Perguruan Isiam Sultan Fatah

Wedung.

BAB VIII
MASA TUGAS KEPALA MADRASAH/SEKOLAH

PasaI2T

l. Kepala MadrasahL/Sekolah diberi i (saru) kali masa tugas seiama 4 (empat) tahun.

2. Masa Tugas Kepala Madrasah/Sekolah sebagaimana dimaksud pada 
^yat 

$) dapat

&perpanjang unruk I (saru) kali masa rugas, atau diperpendek dilihat dari prestasi

kerja berdasarkan penilaian kerja.

3. Kepala Madrasah/Sekolah yang masa rugasnya berakhir, kembali melaksanakan rugas

sebagai guru.

BAB IX
KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN

Pasal 28

1. Guru membimbing anak didik seuruhnya untuk membenruk manusia berakhlakul

kadmah.

2. Guru memihki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dangan

kebutuhan anak didik masing-masing.
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3. Guru mengadakan komunikasi terutama daiam memperoleh imformasi tentang anak

didik, tetapi menghindarkan diri dari segala benruk penyalahgunaan.

4. Guru menciptakan suasana kehidupan-sekolah dan kehidupan dengan orang tua murid

sebaik-baiknnnya bagr kepentingan anak didik.

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun

masyarakat yang lebih luas untuk kepenringan pendidikan.

6. Guru secara tersendiri atau bersama-sarna berusaha mengembangkan dan meningkatkan

muru profesinya.

7. Guru mencipcakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan

lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.

8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan muru organisasi

,0, guru'profesional sebagai sarana pengabdiannya.

9. Guru melaksanakan ketenruan yang merupakan kebijaksanan pemerintah dalam bidang

pendidikan.

BAB X
RAPAT-RAPAT

Pasal 29

1. Rapat pengurus diadakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan.

2. Rapat antara organ yayasan bersama kepala Madrasah/Kepala Sekolah diadakan sekurang-

kurangnya saru kali dalam satu tahun.

3. Rapat penyusunan RAPBM/RAPBS diadakan selambat'lambarnya 2l hari setelah awal

tahun pelajaran.

4. Rapat pen)'usunan RAPBY diadakan selambatnya saru bulan seteiah tersusunnya

RAPBM/RAPBS

5. Draf RAPBY &terima oieh peserta rapat selambahya 3 (riga) hari sebelum pelaksanaan

rapat

6. Rapac pengurus dengan Kepala MadrasahL/Kepala Sekolah dan Staf diadakan sekurangnya

saru kali dalam 3 bulan.

7. Rapatbersama antara Pengurus dan Guru diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

BA3 XI
SUMBER DAN PENGELOIAAN KEUANGAN

Pasal 30

Sumber Keuangan Lembaga Saruan Pendidikan melipuri : pendapatan bulanan, pendapatan

non bulanan dan sumber lain yang h4lal dan tidak mengikat.
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Pasal 3l
Sumber Keuangan Lembaga Safuan Pendidikan (selain pendapatan bulanan dan pendapatan

non bulanan yang diperoleh secara halat'dan ridak mengikat) dikelola sepenuhnya oleh

Yayasan.

BABXII
B I S YARAH

Pasai 32

Bisyarah rerdiri dari :

1. Honorarium mengajar Guru dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar

2. Tunjangan jabatan diberikan kepada Kepala Madrasah/Sekolah, Wakil Kepala, KATU dan

"t' wali Kelas.

3. Tunjangan Pengabdian guru dan karyawan berdasarkan lama pengabdi,annya, yairu :

a. Golongan A, diatas L5 tahun

b. Golongan B,l0 tahun sampai 15 tahun

c. Golongan C, antara 5 tahun sampai l0

4. TunjanganHari Raya (THR).

5. Transportasi kehadiran.

Pasal 33

l. Tunjangan Hari Raya (THR), dibebankan kepa& Yayasan.

2. Honorarium,Tunjangan jabatan, runjangan pengabdian dan Transportasi kehadiran Guru

dibebankan kepada masing'masing lembaga satuan penfidikan.

BAB XIII
CUTi

Pasal 14

Cuti dibedakan menjadi :

1. Cuti umum, yairu hak unFuk libur pada hari-hari yang diliburkan pernerintah dan arau

yayasan dengan tetap mendapatkan bisyarah.

). Cua bersyarat, yairu cuci yang &akibatkan kon&si. yang cidak memungkinkan unruk
meiaksanakan rugasnya.

3. Cuti bersyarat dibedkan kepada yang memerlukan melalui pengajuan ijin curi terlebih
dahulu kepada Kepala Madrasah/KepalaSekolah.

4. Guru dan karyawan yang dinyatakan cuti bersyarat tetap diberikan Honorarium, kecuali
tunjangannya dan Transportasi kehadirannya akan diberikan kepada pengganrinya.
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BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 35
ilr:nqar-laatt sarana dan prasarana penclidikan dilaksanakan oleh Departemen pembangunan
litn Slarana Prasarana.

1)r'11;1''i 'rrarl sarana dan prasiuana pend,idikan clilaksanakan oieh masing-masing lembaga
\;rruan pendidika'dan dibebankan pada keuangan rembaga saruan pendidikan.

BAB XV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36
'lng;qaran Rumah Tangga'ri akan didnjau kembali apabira dianggap perlu.
K.rcksi rerhadap AngSJaran Rumah Tangga rni dapar dilakukan sewakru-wakru.
scria| personal d1 lingkungan Yayasan diharuskan mengerahui dan metat<sanakan isi
,{nggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pcraturan ini berlaku seiak ditetapkan.

Ditetapkan : di Wedung,
Tanggal : 15 Maret 2013
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