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KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURA T UTANG NEGARA

No.: SK-00I/HIMDASUN/III/2003

TENTANG
PERA TURAN KEANGGOT AAN

PERIIlMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

a. Bahwa Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan
di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;

b. Bahwa Peraturan untuk penyelenggaraan perdagangan Surat
Utang negara di luar Bursa Efek, harus mendapat izin usaha dari
Bapepam;

c. Bahwa Bapeparn telah memberikan izin usaha kepada
Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara selaku Pihak
penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa
Efek;

d. Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, Perhirnpunan
Pedagang Surat Utang Negara menetapkan Peraturan pendukung
yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam, termasuk
diantaranya Peraturan yang mengatur mengenai keanggotaan
dalam Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara;

e. Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Keanggotaan tersebut dalam Surat
Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara.

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara;

2. Keputusan Ketua Bapepam No KEP-17/PM/2003 tanggal 25 Maret
2003 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara
Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek Kepada
Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

MEMUTUSKAN:

Keputusan Dewan Pen gurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang
Negara Nomor SK- OOl/HIMDASUN/III/2003 tentang Peraturan
Keanggotaan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Peraturan Keanggotaan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini,
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dla Plaza Bapindo. Bank Mandiri Tower 20,h & 23'd Floor. JI. Jend. Sudirman Kav.54·55, Jakarta 12190, Indonesia,
Tel. (62·21) 526 6210 (Hunting) Fax. (62-21) 526 6219
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Perhimpunan Pectagang Surat Utang Negara

Kedua Dengan ditctapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai
keanggotaan dalarn Perhirnpunan Pcdagang Surat Utang Negara
adalah berpedornan pada Peraturan No I Tentang Peraturan
Keanggotaan sebagairnana dirnaksud dalarn ayat Pertarna Surat
Keputusan ini.

Ketiga Keputusan ini mulai bcrlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
dipcrbaiki kcrnbali sebagaimana mestinya apabila perlu
pcnyempurnaan atau terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini,

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal: 25 Maret 2003

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
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Yonker Sihombing
Ketua

'Beny Witjaksono

Sekretaris

Ternbusan Yth.
1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. KepaJa Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukurn, Bapepam
4. Dewan Pengawas Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
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PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SUltAT UTANG NEGARA
NOMOR I
Larnpiran Surat Keputusan Perhirnpurun rcd~bang Surat Utang Neg~ri1
Nornor : SK·001IHIMDASUNJ III1200J
T~nt:gal : 25 Maret 2003

No, Revisi: 0.0

PERATURAN NOM OR I KEANGGOTAANPERHIMPUNANPEDAGANGSURAT
UTANG NEGARA

A. DEFINISI

Dalarn Peraturan ini yang dirnaksud dengan :

<::»

1. Anggota adalah Anggota Perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Anggaran Dasar Perhirnpunan yang dimuat dalam Akta Nomor 25 tanggal 15
Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tangga112 Maret 2003.
t'/' I,> ict: i~t _>fj

2. Bursa Efek Surabaya (BES) adalah pihak yang ditunjuk oleh Perhimpunan sebagai
penyedia sistem perdagangan SUN bagi HIMDASUN untuk dipergunakan oleh
Anggota.

3. Dealer adalah pegawai atau direktur Anggota yang ditunjuk untuk mewakili
Anggota dalam melakukan perdagangan SUN sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Perhimpunan.

4. Hari Perdagangan adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan SUN yang
ditetapkan oleh Perhimpunan dengan mempertimbangkan hari kliring BI dan
keputusan pemerintah Republik Indonesia.
<;'ts 1f~!A P-,<,c 11 ~ '. j<"""

5. -[liSTS (Indonesian Gouernment Securities Trading System) adalah sistem
perdagangan yang disediakan dan dikembangkan oleh llT-BES sebagai sarana
perdagangan SUN bagi para Anggota. +1' i s : /' "'~

6. Perhimpunan adalah Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN)
yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 25 tanggal15 Nopember 2002 serta
perubahannya Nomor 14 tanfJgal12 Maret 2003.

7. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga
dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang SUN.

8. Suspend adalah penghentian sementara terhadap kegiatan perdagangan SUN
Anggota.

~--
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PERATURAN PERHIl\H'UNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR I
Larnpiran Surat Keputusan I'crhimpunan Pedagang Surat Ut~nb Ncgara
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B. KEANGGOT AAN

1. Persyaratan Keanggotaan

Pihak yang dapat diterirna menjadi Anggota adalah :

a. Bank Umum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
I.

II.

memiliki izin usaha sebagai bank umum dari Bank Indonesia;'
berpcngalaman dalam rnemperdagangkan SUN dan atau Sertifikat 3ank
Indonesia (SBI);
rnemiliki sarana untuk rnelakukan perdagangan SUN, yaitu :
1) memiliki bagian atau unit yang rnenangani perdagangan SUN;
2) mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dealer" yang telah
mengikuti pelatihan ·IOSTS;
memenuhi rasic-rasio dan tolok ukur aktif sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Perhirnpunan . ./
rnendapat rekomendasi dari Bank Indonesia

iii.
<:»

iv.

v.

'--../

b. Perusahaan Efek yang rnernenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Efek dari Badan Pengawas Pasar

Modal (Bapeparn) ;
ii. memenuhi rasio-rasio dan tolok ukur aktif sesuai dengan yang ditetapkan

oleh Perhirnpunan.
iii. rnempunyai pengalarnan dalam perdagangan SUN dan atau obligasi

korporasi;
iv. memiliki sarana untuk melakukan perdagangan SUN, yaitu :

1) mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dealer. yang telah
mengikuti pelatihan IGSTS;

2) memiliki bagian atau unit yang menangani perdagangan Surat Utang;
3) memiliki sistern pernbukuan Surat Utang yang terpisah dari pernbukuan

perdagangan surat berharga lainnya.
v. rnendapat rekornendasi dari Bapeparn.

2. Tata Cara Menjadi Anggota

a. Bank Umum atau Perusahaan Efek sebagairnana dirnaksud dalam huruf B angka 1
Peraturan ini, yang bermaksud untuk menjadi Anggota, wajib selaku Pemohon
mengajukan surat permohonan kepada Perhimpunan sesuai bentuk dan isi
Lampiran B.2.a Peraturan ini dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut:

2, //
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III.

iv.

V.

VI.

<:»:
vn.
viii.
ix.
x.
xi.

1. copy izin usaha sebagai Bank Umum dari Bank Indonesia atau copy izin
usaha sebagai Perusahaan Efek dari Bapeparn:

ii. copy Anggaran Dasar terrnasuk seluruh perubahannya yang telah disahkan
atau disetujui oleh atau dilaporkan kcpada Menteri Kehakiman dan HAM
Republik Indonesia;
copy Tanda Terima Wajib Daftar Perusahaan (TTWDP);
riwayat perseroan yang meliputi riwayat hidup kepemilikan saham
perseroan, perubahan direksi dan komisaris;
struktur organisasi, penanggung-jawab dan nama pegawai pada bagian
perdagangan SUN/surat utang;
sural penunjukan dari direksi untuk pegawai atau direktur yang akan
bertindak sebagai Dealer sesuai formulir B.2.vi) Peraturan ini:
copy sertifikat Pelatihan IGSTS atas nama Dealer yang ditunjuk;
copy NPWP dan keterangan domisili Perusahaan;
data rata-rata harian MKBD selama 6 (enam) bulan terakhir
bukti pembayaran uang keanggotaan awal;
dokumen pendukung lainnya (jika ada).

b. Perhimpunan rnelakukan penelaahan dan penelitian atas permohonan dari
Pernohon, terutarna pemenuhan persyaratan keanggotaan dan kelengkapan
dokurnen.

c. Dalarn hal ditemukan adanya dokumen yang tidak Iengkap atau masih diperlukan
tambahan informasi dari Pemohon, maka Perhimpunan berhak meminta
kelengkapan dokumen dan tambahan informasi tersebut secara tertulis kepada
Pemohon.

d. Apabila Pemohon telah memenuhi pcrsyaratan keanggotaan dan kelengkapan
dokumen, maka Perhirnpunan mengirimkan surat pemberitahuan ten tang adanya
Pemohon baru menjadi Anggota kepada semua Anggota, kepada Bank Indonesia
(dalam hal Pernohon adalah Bank Urnum) dan kepada Bapepam (dalarn hal
Pemohon adalah Perusahaan Efek), sekaligus rneminta tanggapan atau pendapat
(jika ada) atas Pernohon tersebut.

e. Dalam hal terdapat Anggota yang keberatan atas perrnohonan rnenjadi Anggota
dad Pernohon, maka keberatan tersebut beserta alasannya wajib disampaikan
tertulis, selambat-Iambatnya 14 (empat bel as) Hari Perdagangan, terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan dari Perhimpunan.

f. Perhimpunan dapat mernpertirnbangkan keberatan Anggota termasuk pendapat
Bank Indonesia atau Bapeparn dalarn rangka pengambilan keputusan untuk
menolak perrnohonan menjadi Anggota dari Pernohon dan penolakan tersebut
harus diberitahukan secara tertulis kepada Pernohon.

'-..../
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g. Dalarn hal jurnlah Anggota yang mengajukan keberatan adalah sarna dengan atau
rnelebihi satu pertiga dari jumlah seluruh Anggota. maka Perhimpunan wajib
menolak pcrrnohonan menjadi Anggota dari Pemohon dan penolakan tersebut
harus dibcritahukan secara tcrtulis kepada Pemohon.

h. Dalarn hal Perhimpunan memutuskan untuk menyetujui perrnohonan menjadi
Anggota d ar i Pemohon, rria ka Pcrhimpunan:

i. dapat menyelenggarakan wawancara terhadap Direksi Bank Umum atau
Perusahaan Efek selaku Pemohon atau.terhadap kuasanya yang ditunjuk:

ii. mcrnberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk membayar uang
keanggotaan awal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perhimpunan;

iii. menerbitkan Surat Persetujuan Anggota (SPA) sesuai bentuk dan isi
Larnpiran B.2.h.iii Peraturan ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari
Perdagangan terhitung setelah pernbayaran uang keanggotaan awal oleh
Pemohon diterima efektif di rekening Perhimpunan;

i. Perhimpunan memberikan SPA kepada Pernohon selaku Anggota dan kernudian
mengurnumkannya kepada Anggota lainnya serta menginformasikannya kepada
BES.

j.Berdasarkan inforrnasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2.i Peraturan ini,
BES melakukan pemasangan rGSTS di Lokasi yang ditetapkan oleh Anggota baru.

k. Apabila setelah SPA diberikan dan kernudian ditemukan bahwa dokumen dan
atau informasi yang disampaikan dalam rangka pengajuan permohonan rnenjadi
Anggota ternyata dan terbukti tidak benar, maka Perhimpunan akan mencabut
SPA dari Anggota yang bersangkutan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

-----
1. Selain dari-pada hak Anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau

Anggaran Rumah Tangga Perhirnpunan, maka Anggota merniliki hak-hak lain sebagai
berikut:
a. menggunakan IGSTS.
b. menggunakan jasa-jasa lain yang disediakan oleh Perhirnpunan dalam rangka

perdagangan SUN.
c. turut serta dalarn penelitian dan mengusulkan perubahan atau penyempurnaan

peraturan yang berhubungan dengan peraturan dan kode etik Perhirnpunan.

2. Selain dari-pada kewajiban Anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
atau Anggaran Rurnah Tangga Perhimpunan, maka Anggota berkewajiban untuk :

r1~
\
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to.
a. melakukan transaksi SUN melalui IGSTS dan rnelaporkan transaksi yang terjadi di

luar Papan RcguIcr Outright ke IGSTS sesuai dengan peraturan perdagangan
Perjtirn pu na n. \q~"(.\V\ \~'O0~ O.tf"!) .

b. mengawasi aktifitas Dealer di dalarn perdagangan SUN dan memastikan
kepaluhan Denier tersebut lerhadap pcraluran serta kode etik yang ditetapkan oIeh
Perhirnpunan.

c. rnembayar :
i. uang kcanggotaan awal;
ii. uang luran tahunan;
iii. biaya layanan perdagangan SUN sesuai ketentuan peraturan perdagangan

Perhimpunan;
IV. biaya lainnya yang ditetapkan oleh Perh irrrpurian.'-'

'---"'

d. menyampaikan laporan keuangan kepada Perhimpunan yang terdiri dari :
i. laporan keuangan tahunan yang teIah diaudit oleh Akuntan Publik,

selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari sejak tanggal akhir tahun
buku perusahaan Anggota.

11. laporan keuangan tengah tahunan:
1) selambat-Iambatnya 60 (enampuluh) hari setelah tanggal tengah tahun

buku perusahaan Anggota berakhir, jika tidak disertai Laporan Akuntan;
2) selarnbat-lambatnya 90 sernbilanpuluh) hari setelah tanggal tengah tahun

buku perusahaan Anggota berakhir, jika disertai Laporan Akuntan dalarn
rangka penelaahan terbatas;

3) selarnbat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tanggal tengah
tahun buku perusahaan Anggota berakhir, jika disertai Laporan Akuntan
yang memberikan pendapat I:entang kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.

e. Mendukung kegiatan Perhimpunan.

D. SANKS I

Perhimpunan berwenang untuk rnengambil tindakan disiplin, sanksi, pencabutan SPA
dan tindakan tertentu lainnya terhadap Anggota, baik karena pelanggaran maupun
karena hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan tertulis kepada Anggota yang tidak rnelakukan transaksi SUN
melalui rGSTS dalarn 3 (tiga) bulan berturut-turut.

(
/WJ 5,~
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2. Mengenakan dcnda kepada Anggota yang tidak melakukan transaksi SUN rnelalui
j.c£~ dalarn 6 (cnarn) bulan berturut-turut yang besar dendanya d iteta pk an dalarn
kcputusan Perhirnpunan.

3. Melakukan Susucnd atas kcgiatan perdagangan SUN dari Anggota dalam hal :
a. Anggota scdang terkena sanksi Suspend kegiatan operasiorial oleh instansi yang

berwenang; atau
b. Anggota tid ak merncnuhi kecukupan modal atau rasio-rasio yang ditetapkan oleh

Perhimpunan: atau
c. Anggota rnelakukan pelanggaran terhadap peraturan Perhimpunan yang

sanksinya berupa Suspend kegiatan perdagangan SUN_
d. Adanya perrnintaan dari Anggota atau Bank Indonesia atau Bapeparn.
e. Atas pertimbangan Perhimpunan.

Ketentuan mengenai prosedur dan tata-cara Suspend SUN diatur dalam keputusan
Perhirnpunan.

4. Mencabut SPA:

a. Perhirnpunan dapat mencabut SPA dalam hal Anggota tidak memenuhi
persyaratan keanggotaan, termasuk namun tidak terbatas pad a pelanggaran
terhadap ketentuan lainnya yang ditetapkan dalarn Peraturan ini, Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, kode etik dan atau peraturan lain yang berlaku bagi
Anggota, yang harus dikenakan sanksi berupa pencabutan SPA, atau karena
adanya permintaan sendiri dari Anggota atau karena permintaan dari Bank
Indonesia atau Bapeparn.

b. Ketentuan mengenai prosedur dan tata-cara pencabutan SPA akan diatur dalam
keputusan Perhimpunan.

'--'

E. PEMERIKSAAN

1. Prinsip Pemeriksaan

a. Perhimpunan dapat melakukan perneriksaan terhadap Anggota dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anggota yang akan diperiksa.

b. Pemeriksaan dilakukan dalam hal :
i. adanya petunjuk dan atau indikasi terjadinya hal-hal atau peristiwa yang

dapat rnempengaruhi kontinuitas us aha Anggota;
ii. adanya laporan, pernberitahuan, pengaduan, petunjuk dan atau indikasi

ten tang adanya pelanggaran atas peraturan Perhirnpunan dan atau

6 ".
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pcraturan perundangan di bidang Perbankan dan atau Pasar Modal yang
berlaku:

Ill. adanya petunjuk dan atau indikasi bahwa Anggota tersebut tidak mcrnenuhi
kcwajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan Perhimpunan atau
pcraturan perundangan yang berlaku.

2. Tata cara Pemeriksaan

~

a. Perneriksaan dilaksanakan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri
dari 2 (dua) orang dimana satu diantaranya ditunjuk sebagai ketua Tim.

b. Perhimpunan menetapkan tujuan, ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan.
c. Dalarn melakukan perneriksaan, Perhimpunan wajib memenuhi tata cara

pemeriksaan sebagai berikut :
i. tim pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas dari Perhimpunan;
ii. tirn pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal kepada

Anggota yang diperiksa.
d. Anggota yang diperiksa dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan apabila :
i. pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.a,b & c Peraturan ini; atau
ii. hal-hal yang akan menjadi sasaran pemeriksaan tidak diijinkan diperiksa

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Penolakan terhadap pemeriksaan disertai dengan alasan penolakan, hams

disarnpaikan tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Perdagangan sebelum tanggal
perneriksaan yang telah ditentukan oleh Perhimpunan.

f. Dalam hal pemeriksaan dapat diIakukan, dan apabila dipandang perlu guna
kepentingan pemeriksaan, Perhimpunan dapat meminta secara tertulis untuk
rnemperpanjang jangka waktu pemeriksaan termasuk meminta data pendukung
tambahan sepanjang data pendukung tambahan tersebut dapat diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Anggota yang diperiksa wajib menyampaikan data pendukung tambahan yang
diminta tim pemeriksa selambat-Iambatnya 5 (lima) Hari Perdagangan terhitung
sejak permintaan disampaikan oleh Perhimpunan.

h. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Anggota yang diperiksa berkewajiban untuk:

<:»

i. bersikap terbuka dan membantu kelancaran kerja tim perneriksa;
'ii. wajib menunjuk pejabat tertentu yang menjadi penghubung an tara tim

pemeriksa dengan bagian tertentu dari Anggota yang diperiksa;
iii, jika pada sa at pemeriksaan dilakukan, wakil Anggota yang diperiksa atau

kuasanya tidak berada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan

r 7 ,
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sepanjang terdapat wakil yang mempunyai kewenangan untuk bertindak
selaku wakil yang diperiksa:

IV. rncrnberikan kcterangan, konfirmasi dan atau bukti-bukti yang diperlukan
olch tim perneriksa dan atau mernbantu tim pemerlksa untuk rnemperoleh
kcter angan dari pihak-pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan
pcmeriksaan:

v. mengijinkan om perneriksa untuk memeriksa catatan, pembukuan dan atau
dokurnen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan pemeriksaan yang dipandang perlu oleh tim pemeriksa;
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vi. mengijinkan tirn pemeriksa untuk memfotocopy dokurnen-dokumen yang
dibutuhkan;

vii. mengijinkan tim pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu
yang diduga merupakan tempat penyimpanan catatan, pembukuan dan atau
dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

i. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila tim perneriksa berpendapat seluruh
data yang diperlukan telah diperoleh dan pemeriksaan terhadap data-data tersebut
telahselesai dilakukan.

3. Pelaporan

"---'
a. Tim Pemeriksa wajib menerbitkan laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan
kepada Bapeparn, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Perhimpunan dan Pengurus
Perhimpunan serta Anggota yang diperiksa.

b. Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan memperhatikan:
i. ruang lingkup dan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
ii. sifat dari pelang~aran (jika ada);
iii. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran (jika ada);
iv. pengaruh atau akibat adanya pelanggaran (jika ada);
v. ketentuan dan atau perundang-uncfangan yang dilanggar (jika ada);
vi. hal-hal lain yang dipandang perlu.

c. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara jelas, rinei dan ringkas.

d. Uraian dan kesimpulan harus didukung oleh alasan-alasan yang dapat
menjelaskan ada tidaknya pelanggaran dari Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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4. Sanksi

Anggota yang yanQ d iperiksa yang menghambat dan atau meriolak dilakukannya
perneriksaan olch tirn pcmcriksa, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan
dalarn Peraturan Perhimpunan.

",

. Jakarta 03 J ..•.
: 25 Maret 20 -t- J)J)'''91Jj

~rvvVvf
~

~.•..• ,,"
-:~".> .
; k .I VI'

Ditetapkan di
Pada tanggal.'-...../
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Tonker Sihombing
Ketua
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