
 
JENIS DAN SYARAT KEANGGOTAAN 

 
1.  Anggota biasa adalah : 

a. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota biasa Perkumpulan adalah: 
• Individu yang mempunyai orientasi seksual LGBT dan/atau individu yang mempunyai orientasi 

heterosexual yang mempunyai komitmen dalam memperjuangkan hak-hak dasar LGBT 
• Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing. 

b. Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota biasa Perkumpulan adalah : 
• Mengisi dan menandatangani formulir yang ditetapkan formatnya oleh Badan Pengurus. 
• Melampirkan data perorangan. 
• Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. 
c. Tata cara pengangkatan anggota biasa perkumpulan adalah : 

• Pengangkatan anggota biasa perkumpulan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
• Penyelenggara pengangkatan anggota biasa dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus dalam 

Rapat Badan Pengurus. 
• Badan Pengurus wajib mengeluarkan Kartu Keanggotaan.   

 
2.  Anggota luar biasa adalah : 

a. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota luar biasa Perkumpulan adalah: 
• Organisasi LGBT dan/atau Organisasi lain yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-

hak dasar LGBT. 
• Organisasi yang berkedudukan di Indonesia dan/atau Organisasi yang berkedudukan di luar negeri. 

b. Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota luar biasa Perkumpulan adalah : 
• Mengisi dan menandatangani formulir yang ditetapkan formatnya oleh Badan Pengurus. 
• Melampirkan data organisasi. 
• Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. 
c. Tata cara pengangkatan anggota luar biasa perkumpulan adalah: 

• Pengangkatan anggota luar biasa perkumpulan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
• Penyelenggara pengangkatan anggota luar biasa dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus 

dalam Rapat Badan Pengurus. 
• Badan Pengurus wajib mengeluarkan Surat pengangkatan anggota luar biasa. 
 

3.  Anggota kehormatan adalah : 
a. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota kehormatan Perkumpulan adalah: 

• Diusulkan oleh Badan Pengurus karena memiliki peranan yang besar di Negara Republik Indoesia 
didalam memperjuangkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak dasar kaum LGBT 

• Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing. 
b. Tata cara pengangkatan anggota kehormatan perkumpulan adalah: 

• Pengangkatan anggota kehormatan perkumpulan dapat dilaksanakan setiap saat. 
• Penyelenggara pengangkatan anggota kehormatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus 

dalam Rapat Badan Pengurus. 
Badan Pengurus wajib mengelu• arkan Kartu Keanggotaan. 

 
 

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 
 
1. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota, yang bersangkutan berhak melakukan 

pembelaan diri dihadapan Rapat Umum Anggota dan atas pembelaan diri tersebut, Rapat Umum Anggota 
wajib memberikan tanggapannya dan dapat dilakukan peninjauan kembali pemberhentian apabila 
dipandang beralasan. 
Setiap anggota berhak 2. memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan perkumpulan. 

3. Setiap anggota wajib membayar iuran yang dihimpun melalui Badan Pengurus yang besarnya:  
a. Bagi anggota biasa, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tahunnya. 
b. Bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan, Rp. 100.000 (Seratus ribu  rupiah) untuk setiap 

tahunnya. 



 
 

NO :   /ABL/AP                                      ABL-AP 
 

 
FORMULIR ANGGOTA LUAR BIASA 
 

 
NAMA  ORGANISASI :  
 
 
 
 
NO. AKTE NOTARIS : 
 
 
NAMA DIREKTUR/KETUA : 
 
ALAMAT  :   
       
                                  No.                              Rt./Rw. 
       
                                  Kelurahan 
 
                                  Kecamatan 
                                  
                                  Kota/Kab.  
                                   
                                  Provinsi 
 
                                  Kode Pos 
 
 
e-mail   :  
 
 
 
TELP.   : 
 
FAX.   :  

 
                                                                                                                   
 

 ……………………………, .….. - .…… -2007  
 
 
 

 
 
                                                                                             (……………………………………………)*  

      *Tanda tangan dan nama lengkap Direktur/Ketua 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA LUAR BIASA 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama :……………………………………………………………………….. 
 
Alamat :……………………………………………………………………….. 
 
  ……………………………………………………………………….. 
 
selaku orang yang bertanggung jawab dan/atau mempunyai kewenangan untuk mewakili 
dan/atau atas nama : 
 
Nama Organisasi :……………………………………………………………………….. 
 
Alamat Organisasi :……………………………………………………………………….. 
 
  ……………………………………………………………………….. 
 
Dengan ini menyatakan kesediaannya menjadi anggota Arus Pelangi serta akan melaksanakan 
segala ketentuan yang diatur dalam AD-ART Arus Pelangi, termasuk hak dan kewajiban sebagai 
anggota. 
 
Khusus mengenai iuran anggota, saya akan selalu membayarkan iuran anggota tepat pada 
waktunya dan sesuai dengan jumlah iuran yang telah ditentukan, baik secara langsung ataupun 
via transfer Bank ke : 
 
Nama Pemilik Rek. : Perkumpulan Arus Pelangi 
Nama Bank : Bank Mandiri 
Cabang : Salemba 
No. Rek. : 1230004556470 
 
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari 
pihak manapun.   
 

…………………………..,…..-…..-2006 
 

Hormat Kami, 
 
 
 

(……………………………………..)* 
                                                       *Tanda tangan dan nama lengkap 
 

Dua lembar di atas ini – setelah diisi dan ditanda tangani – 
dikirim ke: 

Arus Pelangi 
Jl. Tebet Dalam IV No.3, RT19/RW1, Tebet 

Jakarta Selatan 12810 


	HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

