
 

    

Notulensi Pertemuan FORSTAT 

 

Tanggal   : Sabtu, 20 Maret 2021 

Media    : zoom meeting 

Jumlah peserta yang hadir  : 51 orang 

 

Berdasarkan undangan FORSTAT nomor No : 01/FPTSI/III/2021 Bandung, 11-03-2021, perihal 

Undangan Munaslub FORSTAT 2021, maka pertemuan direncanakan sebagai Munaslub. Namun 
terdapat beberapa perubahan. Berikut adalah notulensi pertemuan.  

 

Bpk. Yudhie Andriyana, Ph.D (Wakil Ketua FORSTAT Wilayah 4, sekaligus Ketua Penyelenggara 

Rapat): 

1. Tambahan peserta yang hadir: tim pengurus dan tim publikasi.  

2. Munas sebelumnya mengamanahkan adanya perubahan AD/ART; 

3. Munaslub dapat diselenggarakan atas pertimbangan pengurus atau pengajuan separuh dari 

anggota. Untuk munaslub hari ini (Sabtu, 20 Maret 2021) karena adanya pertimbangan dari 

pengurus; 

4. Pemimpin sidang adalah ketua pengurus, sedangkan adanya adalah Ketua FORSTAT—terdapat 

perbedaan. Serta, tidak terdapat klausul jika ketua berhalangan tetap; 

5. Sementara, mungkin, dapat disepakati terlebih dahulu untuk Plt. Ketua FORSTAT maupun 

dapat ditetapkan Ketua FORSTAT; 

 

Ibu. Dr. Titin Siswantining: 

1. Selayang pandang untuk capaian FORSTAT 

2. Apakah dapat menyepakati kurikulum minimal untuk S2 dan S3? 

 

Bpk. Prof. KAN – IPB:  

1. Dalam diskusi, ada indikasi/kemungkinan bahwa Munaslub cacat secara hukum, contoh: 

undangan yang tidak disebarkan 1 bulan sebelumnya, mengenai anggota yang memenuhi 

syarat untuk hadir, dan lainnya; 

2. Disepakati terlebih dahulu, apakah acara hari ini disebut Munaslub atau hanya sekedar 

silaturahmi; 

3. Untuk pemimpin sidang hari ini adalah salah satu dari wakil Ketua FORSTAT (ada 4 wakil ketua 

untuk setiap wilayah: Bpk. Miftah-Unsyiah, Ibu Sri Wahyuni (UnMul), Bpk. Ismail (UNG), Bpk. 

Yudhie (Unpad). 



 

    

4. Kesepakatan agenda: pemilihan Plt, tugas Plt (timeframe), waktu penyelenggaraan Munaslub, 

sosialisasi rencana perubahan AD/ART.  

 

Bpk. Isnandar Slamet – UNS: 

1. Sepakat untuk acara hari ini bukan merupakan Munaslub; 

2. Menanyakan: siapakah yang memimpin sidang/rapat untuk hari ini? 

 

Bpk. Brodjol – ITS:  

1. Pengecekan kembali keterwakilan dari Munaslub untuk hari ini; 

2. Berdasarkan AD/ART, pada Munaslub setiap prodi dapat diwakili 1-2 orang; 

 

Bpk. Ismail Djakaria – UNG: 

Menanyakan: Apakah diperbolehkan dalam rapat ini untuk melakukan perubahan AD/ART? 

 

Bpk. Dr. Edy Widodo – UII:  

1. Penetapan pertemuan hari ini: Munaslub atau bukan 

2. Penetapan Plt terlebih dahulu sebelum penetapan AD/ART 

 

Dr. Anang Kurnia – IPB: 

1. Apakah pengurus FORSTAT sudah ditetapkan atau belum? atau apakah pengurus inti? sebelum 

nanti diadakan Munaslub. Pengurus FORSTAT harus ditetapkan terlebih dahulu.  

2. Plt: menyiapkan dan bekerja secara rutin sebagai Ketua FORSTAT; hal yang tidak boleh adalah 

mengambil keputusan yang mengikat bagi semua.  

 

Tanggapan dari Bpk. Yudhie Andriyana, Ph.D: 

1. Pengunduran Munaslub karena terindikasi ada hal-hal yang tidak terpenuhi sesuai AD/ART.  

2. Untuk pertemuan hari ini dapat menjadi suatu rapat koordinasi anggota & pengurus 

3. Kemungkinan, pemilihan Plt akan memilih salah seorang dari 4 wakil ketua FORSTAT 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

Mempertimbangkan beberapa usulan dalam pertemuan, maka berikut adalah beberapa 

keputusan dan diskusi untuk pertemuan FORSTAT hari Sabtu, 20 Maret 2021.  

1. Mempertimbangkan AD/ART, maka pertemuan FORSTAT Sabtu, 20 Maret 2021 melalui zoom 

meeting diputuskan secara musyawarah bukan merupakan Munaslub; 

2. Mempertimbangkan keputusan tersebut, maka kegiatan pertemuan FORSTAT Sabtu, 20 Maret 

2021 merupakan rapat koordinasi; 

3. Pemimpin rapat hari ini ditetapkan adalah Bpk. Yudhie Andriyana, Ph.D. 

4. Dengan bermusyawarah, anggota rapat menentukan Plt. Ketua FORSTAT yaitu Bpk Yudhie 

Andriyana, Ph.D.; 

5. Tugas utama Plt adalah menjalankan Munaslub dan menjalankan rutinitas FORSTAT; 

6. Penetapan untuk kurikulum minimal S2 dan S3 akan dilakukan dalam rapat pleno ketika ketua 

definitif terpilih 

7. Munaslub FORSTAT disepakati akan diselenggarakan pada Sabtu, 29 Mei 2021 

8. Sosialisasi untuk usulan perubahan AD/ART oleh Dr. Edy Widodo. (sesuai dengan lampiran 4) 

Tanggapan untuk sosialisasi: 

a. Definisi institusi untuk keanggotaan FORSTAT jika dalam satu jurusan/departemen 

terdapat lebih dari satu prodi/departemen Statistika; 

b. Usulan draft AD/ART: tentang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh 

Munas. Saran: Paket ketua dan wakil ketua yang berhalangan tetap, maka pengurus 

dapat menetapkan Plt.  

c. Usulan draft AD/ART:  definisi peserta Munas adalah anggota (1 institusi 1) atau 

anggota yang direpresentasikan oleh wakil anggota (implisitnya: 1 institusi dapat 

mengirimkan 6 orang). Persoalan hak suara: apakah terdapat pada anggota atau wakil 

anggota? 

d. Teknis sebelum Munas dilaksanakan: apakah institusi harus mengisi usulan di form dari 

draft yang diusulkan? sehingga pada Munaslub akan lebih efektif waktu.  

e. Usulan draft AD/ART: belum tercantum dalam AD/ART mengenai peran pengurus 

dalam Munas. Sementara dalam organisasi terdapat peran pengurus dalam Munas 

yaitu ada hak bicara walaupun tidak punyak hak suara.  

f. Siapakah yang memimpin rapat (disepakati: apakah yang termuda/tertua/prodi 

kesepakatan)? Kemudian, menyepakati angenda rapat. Setelah itu, pembahasan 

AD/ART.  

g. Pertanyaan: Bagaimana mengenali anggota karena merupakan institusi? Apakah 

terdapat kartu anggota? 

Tanggapan: yang diberikan adalah sertifikat, bukan merupakan kartu karena 

keanggotaan merupakan institusi. Jika SK perseorangan diperuntukkan untuk pengurus.  



 

    

• Alternatif: dapat difasilitasi bahwa perwakilan 6 orang dapat menjadi 

pengurus FORSTAT, sehingga mendapatkan SK.  

• Alternatif: tidak mungkin memberikan kartu anggota ke semua orang, dalam 

sertifikat dapat tertulis siapa yang menjadi anggota perwakilan dengan 

menuliskan jabatan, contoh: ketua prodi, sekretaris prodi, dan lainnya 

(disepakati di prodi masing-masing, namun tidak menyebut nama).   

h. Suara dalam Munaslub? → 1 suara untuk 1 institusi (kesepakatan semua perwakilan 

dalam suatu institusi) 

i. Usulan draft AD/ART:  istilah dewan pembina/dewan kehormatan, walaupun sudah 

ada anggota kehormatan. Definisi dewan pembina dalam struktur organisasi 

j. Usulan draft AD/ART: hanya diatur anggota kehormatan (AD/ART hanya membahas 

untuk yang pokok saja). Sementara untuk dewan pembina hanya ada di struktur yang 

diatur oleh pengurus inti (pengembangan untuk struktur pengurus menjadi hak dari 

ketua).  

9. Usulan: Untuk Munaslub pengurus yang akan hadir adalah pengurus yang sudah disusun 

(walaupun belum disyahkan);  

10. Agenda Munaslub:  

a. Urut-urutan agenda (apakah pembahasan AD/ART atau pemilihan ketua) ditanyakan 

dan disepakati oleh forum di Munaslub; 

b. Menawarkan agenda Munaslub kepada forum untuk disepakati 

 

 

Samarinda, 20 Maret 2021 

Plt. Ketua FORSTAT 

 

 

 

Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D 

  



 

    

Sosialisasi:  

Lampiran 4. USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR   

 

FORUM PENDIDIKAN TINGGI STATISTIKA INDONESIA. 01/FPTSI/III/2021  

  
NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

1  Mukadimah, 

alenia satu   

  

…. Oleh karena itu, 

penyerapan lulusan sarjana 

statistika dalam dunia kerja 

meningkat sangat  tajam 

dalam 10 tahun terakhir.  

Oleh karena itu, 

penyerapan lulusan 

sarjana statistika dalam 

dunia kerja semakin 

meningkat.  

Tidak terbatas waktu      

2  Pasal 2  Forum statistika  FORSTAT (semua pasal 

yang masih 

menggunaklan Forum  
Statistika diubah menjadi  
FORSTAT)  

Konsistensi dengan 

pasal 1  
    

3  Pasal 3  … tanggal tiga belas 
Februari tahun dua tibu 

sepuluh (13-02-2010) di 

Bogor, ….  

… tanggal tiga belas 
Februari tahun dua ribu 

sepuluh (13-02-2010) di  
Bogor, …  

Salah ketik       

4  Pasal 4  Azas  Asas  Menyesuaikan dengan  
KBBI  

    



 

    

5  Pasal 5    

  

Pasal 6  Pergeseran pasal dari 

pasal 5 menjadi pasal  
    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DR AFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

    

1. Forum Statistika 
adalah organisasi 

nirlaba yang bersifat 
ilmiah, non politik, dan 

profesional.  
  

  

2. Forum Statistika 
bertujuan untuk 

membina dan 

mengembangkan 
penyelenggaraan 

pendidikan tinggi 

Statistika serta 
meningkatkan peranan 

Statistika di Indonesia.  
  

(1).  

(2).  

(3).  

Tujuan  

FORSTAT didirikan 

sebagai wadah 

berhimpunnya 
penyelenggara 

pendidikan tinggi 

statistika di  
Indonesia   
FORSTAT adalah 

organisasi nirlaba 

yang bersifat ilmiah, 

nonpolitik, dan 
profesional.  
FORSTAT bertujuan 

untuk membina dan 

mengembangkan 

penyelenggaraan 

pendidikan tinggi 

Statistika serta 

meningkatkan 

peranan Statistika 

di Indonesia.  

6, sinkronisasi urutan 

pasal   

  

  

Penambahan ayat 1 

untuk mempertegas 

tujuan dari FORSTAT  

  



 

    

6  Pasal 6   

Bentuk  
Kegiatan  

Belum ada  

  

  

  

  

  

Pasal 5  
Visi dan Misi  

Visi    

FORSTAT menjadi 

organisasi yang sehat 

dan terpercaya dalam 

mengemban fungsinya 

sebagai wadah  

Pegeseran pasal dari 

pasal 6 menjadi pasal 

5, sinkronisasi urutan 

pasal   

  

FORSTAT belum 

mendeklarasikan visi 

organisasi  

    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  
BERLAKU SEKARANG   

DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  



 

    

    

  

  

  

  

Dalam rangka untuk 

mencapai tujuannya, 

Forum Statistika 

melakukan 

kegiatankegiatan sebagai 

berikut:  

1. Mengembangkan 

kompetensi 

pendidikan tinggi 

Statistika di 

Indonesia.  

2. Meningkatkan peran 

Statistika dalam 

pelaksanaan tridarma 

perguruan tinggi. 3. 
Menyelenggarakan 

atau mewadahi 

pertemuan ilmiah 

Statistika.  

berhimpu

penyelenggar

profesional.  

  

  

  

  

  

Misi  

   

  

(1).  

(2).  

didikan tinggi 

tika di Indonesia 

g dikelola secara  

  

Mengembangkan 

kompetensi 
pendidikan tinggi 

Statistika di 
Indonesia.  

Meningkatkan  
peran Statistika 

dalam 

pelaksanaan 

tridarma 

perguruan tinggi.  

  

  

  

  

  

Mempertegas  

bentuk kegiatan 

sebagai misi 

organisasi  

  



 

    

4. Mengelola dan 

mewadahi jurnal 

ilmiah Statistika.  

 



 

    

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

  5. Meningkatkan citra 

pendidikan tinggi 

Statistika.  

6. Melakukan kegiatan 

lain yang tidak 
bertentangan dengan 

peraturan 

perundangan yang 

berlaku untuk 

kepentingan 

perhimpunan.  

7. Mengembangkan 

kompetensi 

pendidikan tinggi 

Statistika di  
Indonesia  

(3).  

(4).  

(5).  

(6).  

Menyelenggaraka 
n atau mewadahi 

pertemuan ilmiah 

Statistika.  

Mengelola dan 

mewadahi jurnal 

ilmiah Statistika.  

Meningkatkan 

citra pendidikan 

tinggi Statistika.  

Melakukan 

kegiatan lain 

yang tidak 

bertentangan 

dengan peraturan 

perundangan 

yang berlaku 

untuk 

kepentingan 

perhimpunan.  

   

   (7).  

  

Mengembangkan 
kompetensi 

pendidikan tinggi  
Statistika di  
Indonesia  

   



 

    

7  Pasal 7  
Keanggotaan   

 1.  Keanggotaan Forum  
Statistika adalah 
institusi  
penyelenggara 

pendidikan tinggi 

Statistika.  

(1).  Anggota 
FORSTAT  
selanjutnya 

disebut Anggota 

adalah institusi 

penyelenggara  

Mempertegas definisi 

Anggota.  

  

Perluasan anggota  

    



 

    

 
NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

     Pendidikan tinggi 

Statistika  
   

   (2).  Institusi 
penyelenggara  
Pendidikan tinggi  
Statistika  
sebagaimana 

disebutkan pada 
ayat (1) meliputi 

Departemen/Juru 
san/Program  
Studi  
/Peminatan/KBK/ 
KBI Statistika  

   

   (3).  Untuk  menjadi  
Anggota, institusi 

penyelenggara 

Pendidikan tinggi 

Statistika 

 harus 

mengajukan 

permohonan 

kepada Pengurus  
FORSTAT  

   

    



 

    

2. Setiap institusi 
diwakili oleh 

masing-
masing  
Ketua  
Departemen/Jurusa 

n/ Program Studi 

Statistika 

(exofficio).  

  

(4).  

(5).  

Setiap anggota 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) memiliki 

sebanyakbanyaknya 

6(enam) orang 

wakil anggota. 

Wakil anggota 

sebagaimana  

Anggota adalah  
institusi  
penyelenggara  
Pendidikan tinggi  
Statistika  

    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

    



 

    

  3. Setiap institusi 

memiliki 

sebanyakbanyaknya 

4 orang wakil  

 dimaksud pada 

ayat (4) terdiri dari   
a. masingmasing 

Ketua  
Departeme 

n/Jurusan/P 

rogram  
Studi  
/Peminatan 
/KBK/KBI  
Statistika  

b. utusan 

anggota 

selain yang 

disebut pada 

huruf  
a.   

Penambahan wakil 

sesuai dengan 

kebutuhan.  

    

8  Pasal 8  
Kepengurusan  

1. Setiap anggota 

berhak menjadi 

pengurus  

(1).  

  

Setiap Wakil 
Anggota  berhak 

menjadi Pengurus  
FORSTAT  

Pengurus adalah 

perseorangan   

  

Konsistensi penulisan   

    

2. Pengurus Forum 

Statistika terdiri 

atas: (1) Seorang 

ketua, (2) Seorang 

wakil ketua, (3)  
Seorang sekretaris, 

(4) Seorang 

bendahara, (5) 

Sekurangkurangnya 

memiliki seorang 

koordinator  

(2).  Pengurus FORSTAT 

yang selanjutnya 
disebut dengan 

Pengurus terdiri 
atas  
a. Seorang  

Ketua,   
b. Seorang  

atau lebih  

Hasil Munas, 

pengembangan  
organisasi  

    



 

    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

  bidang yaitu: (i)  
Bidang Pendidikan,  
(ii) Bidang  
Penelitian dan  
Pengabdian  
Masyarakat, (iii) 
Bidang Publikasi, 

dokumentasi, dan 

Komunikasi.  

  

 Wakil  
Ketua,  

c. Seorang  
atau lebih  
Sekretaris,  

d. Seorang  
atau lebih  
Bendahara, 

dan   
e. Seorang  

atau lebih  
Koordinator  
Bidang   

   

   (3).  Bidang 

sebagaimana 

dimaksud 

 pada ayat 

(2) sekurang 

kurangnya  

meliputi    

a. Bidang  
Pendidikan,   

b. Bidang 

Penelitian dan 
Pengabdian 

Masyarakat, 

dan  

c. Bidang 

Publikasi, 

dokumentasi, 

dan  
Komunikasi   

   



 

    

   (4).  Pengembangan 

selain yang telah 

disebutkan pada 

ayat  (2),  
disesuaikan  

   

 
NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

    dengan 

kebutuhan 

organisasi.   

   

   (5).  

  

Pengembangan 

Bidang 

sebagaimana 

dimaksud 

 pada  ayat 

(3) menjadi 

kewenangan 

Ketua dan Wakil  
Ketua yang 

terpilih dalam 

Musyawarah 

Nasional.  

   

    



 

    

  3. Susunan pengurus 
ditetapkan oleh 

Ketua dan Wakil 

Ketua terpilih 
dalam Musyawarah  
Nasional  

(5).  Susunan 
pengurus 

ditetapkan oleh 

Ketua dan Wakil 
Ketua yang 

terpilih dalam  
Musyawarah  
Nasional  

Perubahan posisi 

ayat, dari ayat 3 dan 

4 menjadi ayat 5 dan  
6  

    

  4. Masa bakti 
kepengurusan  
Forum Statistika 

adalah 2 tahun  

(6).  Masa bakti 
kepengurusan 

FORSTAT adalah  
2(dua) tahun  

Konsistensi penulisan       

5. Wewenang tugas 
dan kewajiban 

pengurus diatur 

dalam Anggaran 

Rumah Tangga.  
  

(7).  Kewajiban, dan 

Hak  pengurus 

diatur dalam 

Anggaran Rumah 

Tangga.  

Menyesuaiakn yang 

sdh ada di ART  
    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  



 

    

9  Pasal 9  
Kekuasaan  
Forum  
Statistika  

 1.  Musyawarah  
Nasional merupakan 

kekuasaan tertinggi  
dalam Forum  
Statistika  

(1).  

(2).  

  

Kekuasaan  
tertinggi  
FORSTAT berada 

di tangan 
Anggota.  

Kekuasaan 

sebagaimana 
dimaksud pada 

ayat (1)  
dilakukan dalam 

Musyawarah 

nasional 

FORSTAT, 

selanjutnya 

disebut MUNAS   

Penegasan pemegang 

kekuasaan tertinggi  
    

10    2. Musyawarah 

Nasional 
diselenggarakan 

satu kali dalam 

dua tahun  
3. Musyawarah 

Nasional terbuka 

untuk semua 
anggota Forum  
Statistika.  

4. Musyawarah 

Nasional 
menetapkan 

kebijaksanaan 

umum 

organisasi.  
5. Musyawarah 

Nasional 
menetapkan atau 

mengubah  
Anggaran Dasar  

(3).  

(4).  

(5).  

(6).  

(7).  

MUNAS  
diselenggarakan 

satu kali dalam 

dua tahun MUNAS 

 terbuka 

untuk  semua  
Anggota. MUNAS 

menetapkan 

kebijaksanaan 

umum organisasi. 

MUNAS 

menetapkan atau 

mengubah 

Anggaran Dasar 

dan/atau  

Anggaran Rumah 

Tangga.  
MUNAS memilih 

dan menetapkan  

Konsistensi penulisan      



 

    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

  dan Anggaran 

Rumah Tangga.  
6. Musyawarah 

Nasional memilih  
Ketua dan Wakil  
Ketua Forum  
Statistika.  

7. Tata cara 

penyelenggaraan 

Musyawarah  
Nasional diatur 

dalam Anggaran 

Rumah Tangga  

(8).  Ketua dan Wakil 

Ketua FORSTAT. 

Tata cara 

penyelenggaraan 

MUNAS diatur 

dalam Anggaran 

Rumah Tangga.  
  

   



 

    

11  Pasal 10  
Perubahan  
Anggaran  
Dasar/Anggaran  
Rumah Tangga  

  

(1).  

(2).  

Usulan perubahan  
Anggaran  
Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga 
dirumuskan oleh  
Ketua Forum  
Statistika 

berdasarkan 

aspirasi anggota. 

Pengurus  
mengagendakan 
usulan tersebut 

kepada  
Musyawarah  
Nasional  

(1).  

(2).  

(3).  

Usulan 

perubahan 

Anggaran Dasar 

dan/atau 

Anggaran Rumah 

Tangga 
dirumuskan oleh 

Ketua FORSTAT 

berdasarkan 

aspirasi Anggota. 

Pengurus 

mengagendakan 

usulan 

sebagaimana 

disebutkan pada 

ayat (1) pada 

MUNAS.  
Ketua  terpilih 

beserta pengurus 

baru 

menindaklanjuti 

perubahan 

Anggaran Dasar 

dan/atau  
Anggaran Rumah  

Ayat  (3) penegasan 

tentang tindak lanjut 

hasil MUNAS   

    

 

NO  BAB/ 

PASAL  
URAIAN PADA AD YANG  

BERLAKU SEKARANG   
DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

    Tangga sesuai 

dengan amanat 
MUNAS 

selambatlambatnya 

satu bulan setelah 
Pengurus baru 
terbentuk.   
  

   



 

    

12  Pasal 11  
Rapat Pengurus  

  

1. Rapat berkala 
pengurus diadakan 

sekurang-

kurangnya satu kali 

dalam satu tahun.  
2. Semua keputusan 

rapat diusahakan 

untuk ditetapkan 
berdasarkan 

musyawarah untuk 

mencapai mufakat, 
kalau tidak tercapai 

baru dengan 

pemungutan suara.  
3. Tata tertib tentang 

pengambilan 

keputusan rapat 
seperti tersebut 

dalam ayat (1) dan 

(2) diatur dalam 
Anggaran Rumah 

Tangga.  
  

(1).  

(2).  

(3).  

(4).  

 Rapat  berkala  
Pengurus diadakan 
sekurangkurangnya 

satu kali dalam satu 
tahun.  
Semua keputusan 

rapat ditetapkan 

berdasarkan 

musyawarah untuk 

mencapai mufakat.  

Apabila 

pengambilan 

keputusan 

sebagaimana 
disebut pada ayat 

(2) tidak tercapai, 

maka dilakukan 

pemungutan suara.  
Tata  tertib  
tentang 

pengambilan 

keputusan rapat  

Ayat 2 dan 3 untuk 

mempertegas tahapan  
    

NO  BAB/ PASAL  URAIAN PADA AD YANG  
BERLAKU SEKARANG   

DRAFT PERUBAHAN   ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

   seperti tersebut 

pada  ayat (1) dan 

(2) diatur dalam 

Anggaran Rumah 

Tangga  

   

  

  



 

    

  

Lampiran 5. USULAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  

FORUM PENDIDIKAN TINGGI STATISTIKA INDONESIA. 01/FPTSI/III/2021  

  

NO  BAB/PASAL  U RAIAN PADA ART YANG  
BERLAKU SEKARANG  

DRAFT PERUBAHAN  ARGUMENTASI  PERSETUJUAN  USULAN  

1  Pasal 1 ayat  
(3)  

3.  Anggota kehormatan ialah 
mereka yang ditetapkan 

oleh pengurus dengan 

pertimbangan dapat 

berperan serta untuk  
mencapai tujuan Forum  
Statistika  

(3). Anggota kehormatan ialah 

seseorang yang 

ditetapkan oleh pengurus 

dengan pertimbangan 

telah berjasa atau dapat 

berperan serta untuk 

mencapai tujuan Forum  
Statistika  

Menghargai Pendiri 

dan yang telah berjasa 

dalam membesarkan  
FORSTAT   

    

2  Pasal 2 ayat(2)  
Hak anggota  

2.  

  

Hak Anggota  
a. Semua anggota biasa 

mempunyai hak bicara 

dan hak dipilih untuk 
menjadi pengurus.  

b. Setiap institusi anggota 
Forum Statistika 

mempunyai hak suara 

dan hak memilih.  

c. Anggota kehormatan 

mempunyai hak bicara 

dan tidak punya hak 

memilih maupun dipilih.  

(2). Hak Anggota  biasa   
a. Setiap Anggota  Biasa 

mempunyai hak bicara  

b. Setiap Anggota  Biasa 

mempunyai hak dipilih 

dan hak memilih   

c. Setiap Anggota  Biasa 

berhak mengutus 

wakilnya untuk  
menggunakan hak bicara   

d. Setiap Anggota  biasa 

berhak mengutus 

wakilnya untuk dipilih 

dan memilih Pengurus   

Penegasan      

    



 

    

e. Setiap Anggota  biasa 

berhak mengutus  

 

     wakilnya untuk 

menghadiri rapat, 

pertemuan dan kegiatan 

lain  yang 

diselenggarakan oleh  
FORSTAT  

   

    (3).  Hak Anggota  kehormatan   

a. Setiap Anggota  

kehormatan mempunyai 
hak bicara   

b. Setiap Anggota  

kehormtan tidak 

mempunyai hak memilih 

maupun hak dipilih.  
  

   

    



 

    

3  Pasal 2 ayat(3)  1.  

  

Penghentian Keanggotaan 

dapat terjadi karena  
a. Meninggal dunia.  

b. Atas permintaan 

sendiri/institusi.  

c. Diberhentikan karena 

melanggar AD/ART.  

(4).  

(5).  

Penghentian keanggotaan 
Anggota  Biasa dapat terjadi 

karena  

a. Dicabut 

keanggotaanya oleh 

Pengurus karena 

melanggar Anggaran 

Dasar dan/atau 

Anggaran Rumah  
Tangga   

b. Permintaan 

 institusi 

penyelenggara  
 Pendidikan  tinggi  

Statistika   

c. FORSTAT bubar 

Penghentian 

keanggotaan Anggota  

kehormatan a. 
Meninggal dunia  

b. Mengundurkan diri  
c. Dicabut keanggotaanya 

oleh Pengurus karena 

melanggar Anggaran 

Dasar dan/atau  

Anggota FORSTAT 

terdiri Anggota 

Kehormatan dan  
Anggota Biasa  

    



 

    

 

    Anggaran  Rumah  
Tangga   

d. Masa jabatan pengurus 

berakhir  

e. FORSTAT bubar  

  

   

    



 

    

4  BAB III, Pasal  
3   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1).  

(2).  

(3).  

MUNAS terdiri dari MUNAS 
BIASA dan  
MUNAS LUAR BIASA  
MUNAS BIASA berwenang 
untuk :   

a. Menetapkan atau 

mengubah Anggaran 

Dasar dan/atau   
 Anggaran  Rumah  

Tangga  

b. Menilai, menerima, 
mengesahkan atau 

menolak 

pertanggungjawaba 

n pengurus.   

c. Memilih  dan 

menetapkan 

pengurus.   

d. Menetapkan 

PokokPokok Program 

Kerja FORSTAT 

selama 2  
(dua) tahun.   

e. Memberhentikan 

pengurus karena 

masa jabatannya 

berakhir.   

f. Menetapkan 

keputusankeputusan 

lainnya.   
MUNAS  LUAR 

 BIASA berwenang 

untuk:   

Penegasan   

  

    

 



 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  

2.  

Tempat dan Waktu  
Penyelenggaraan  
Musyawarah Nasional  

Tempat pelaksanaan 
musyawarah nasional 

ditetapkan pengurus.  

Musyawarah nasional luar 
biasa diadakan bila  
Pengurus menganggap 

perlu atau bila 

sekurangkurangnya 

setengah dari  

(4).  

(5).  

(6).  

a. Menetapkan atau 

mengubah Anggaran 

Dasar dan/atau   
 Anggaran  Rumah  

Tangga  

b. Menetapkan 

pembubaran  
FORSTAT,   

c. Meminta 

pertanggungjawaba 

n pengurus yang 
dianggap telah 

melanggar Anggaran 

Dasar dan atau 

Anggaran Rumah  
Tangga.  

d. Menilai, menerima, 

mengesahkan atau 
menolak 

pertanggungjawaba 

n pengurus.    

e. Memberhentikan  
Ketua FORSTAT 

sebelum masa 
jabatannya berakhir   

f. Membahas dan 

memutuskan hal-hal 

lain yang dianggap 

perlu.   
MUNAS BIASA diadakan 
satu kali dalam dua tahun  
Tempat  dan  waktu  
penyelenggaraaan  
MUNAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh  
Pengurus.  

   



 

    

3.  MUNAS LUAR BIASA 

diadakan bila Pengurus 

menganggap perlu atau  



 

    

 

  

4.  

5.  

jumlah institusi anggota 

Forum Statistika 
memintanya secara tertulis 

kepada Pengurus dengan 

memberitahukan hal-hal 
yang akan dibicarakan.  

Pemberitahuan untuk 

menyelenggarakan 
musyawarah nasional 

dikirimkan oleh panitia 

penyelenggara kepada 
semua anggota, 

sekurangkurangnya satu 

bulan sebelum musyawarah 

dilaksanakan  

Segala sesuatu mengenai 

musyawarah disiapkan 

oleh panitia penyelenggara 

dengan pengarahan dari 

pengurus  

(7).  

(8).  

(9).  

(10).  

bila sekurang-kurangnya 

setengah  dari 

 jumlah Anggota 

   FORSTAT 

memintanya  secara 

tertulis kepada Pengurus 

dengan memberitahukan 

hal-hal  yang  akan 

dibicarakan.  
MUNAS  dihadiri  oleh  
Pengurus dan Anggota   
FORSTAT  
Penyelanggaraan MUNAS 

dilakukan oleh panitia 
penyelenggara.   
Panitia penyelenggara 

ditunjuk oleh pengurus 
FORSTAT.  
Segala sesuatu mengenai 

MUNAS disiapkan oleh 

panitia  penyelenggara 

dengan pengarahan dari 

pengurus FORSTAT  

   

     (11).  

  

Pemberitahuan  untuk 

menyelenggarakan  
MUNAS dikirimkan oleh 
panitia penyelenggara 

kepada semua Anggota, 
sekurang-kurangnya satu 

minggu sebelum MUNAS  
dilaksanakan  

   



 

    

5  Pasal 5  
Pemilihan 

Pengurus dan 

Masa Bakti  
Pengurus  

1.  

2.  

Ketua Forum Statistika 
hanya dapat memangku 

jabatan 

sebanyakbanyaknya dua 
masa bakti.  
Ketua dan Wakil Ketua 

Forum Statistika dipilih 
dan ditetapkan dalam  
Musyawarah Nasional.  

(1).  

(2).  

Ketua  FORSTAT hanya 
dapat memangku 

jabatan 

sebanyakbanyaknya 

dua masa bakti.  
Ketua dan Wakil Ketua  
FORSTAT dipilih dan  

Tambahan ayat (4) 

dan (5) Untuk 

menjaga independensi 

proses Pemilihan  

    

 

  3. Pemilihan Ketua & Wakil 

Ketua dilakukan secara 

musyawarah. Apabila 
pemungutan suara 

terpaksa ditempuh, 

keputusan ditetapkan 
berdasarkan suara 

terbanyak dari yang hadir.  
4. Ketua dan Wakil Ketua 

Forum Statistika 

membentuk kepengurusan 

tidak lebih dari sebulan 

setelah pelaksananaan 

musyawarah nasional  

(3).  

(4).  

ditetapkan dalam 

MUNAS.  
Pemilihan Ketua & Wakil 
Ketua dilakukan secara 

musyawarah. Apabila 

pemungutan suara 
terpaksa ditempuh, 

keputusan ditetapkan 

berdasarkan suara 
terbanyak dari yang 

hadir.  
Pemilihan Ketua dan  
Wakil Ketua FORSTAT 

dilakukan oleh Panitia 

Pemilihan yang dibentuk 

oleh Pengurus FORSTAT  

   

   (5).  Mekanisme dan tata 

tertib pemilihan 

ditetapkan oleh Panitia 

Pemilihan.    

   

   (6).  Ketua dan Wakil Ketua  

FORSTAT membentuk  
kepengurusan tidak lebih 

dari sebulan setelah 

pelaksananaan 

musyawarah nasional.  

   



 

    

   (7).  

  

Masa Bakti Pengurus 

FORSTAT adalah 2 (dua) 
tahun sesuai dengan 

masa bakti Ketua  
FORSTAT  

   

6  Pasal 5    (8).  Jika Ketua FORSTAT 

berhalangan tetap maka 

tugas dan kewenangan 

Ketua FORSTAT 

dijalankan oleh salah 

satu wakil ketua 

berdasarkan keputusan  

Mengantisipasi jika ada 

penmgurus ada yang 

berhalangan  

    

 

      rapat pengurus  sampai 

periodesasi berakhir.   
    

     (9).  Jika Ketua FORSTAT 

berhalangan sementara 

maka tugas dan 

kewenanganya 

dilaksanakan oleh salah 

satu wakil Ketua 

FORSTAT yang ditunjuk 

oleh Ketua FORSTAT   

    

     (10).  Jika Wakil Ketua  
FORSTAT berhalangan 

tetap maka Ketua 

menunjuk Wakil Ketua 

FORSTAT baru dengan 

mempertimbangkan 

keputusan rapat 

pengurus   

    



 

    

     (11).  

  

Jika Pengurus  
berhalangan tetap maka 

Ketua FORSTAT 

menunjuk pengganti 

posisi tersebut    

    

7  Pasal 6 ayat  
(2)  

2.  

  

a.  

b.  

Pengurus berhak:  

Mewakili dan berwenang 
untuk bertindak atas 

nama Forum Statistika.  

Menetapkan peraturan,  
tata tertib, dan 

kebijakan untuk 

menjalankan tugas dan 

kewajibannya.  

(2). Pengurus berhak :  
a. Mewakili  dan berwenang 

untuk bertindak atas 

nama FORSTAT.  

b. Mengesahkan 

kenggotaan FORSTAT  

c. Mengangkat dan 

memberhentikan 

anggota pengurus   

d. Menetapkan peraturan, 

tata tertib, dan kebijakan 

untuk menjalankan tugas 

dan kewajibannya.  

a.  
b.  

c.  

d.  

Tetap 

Mempertegas 

hak pengurus 

Mempertegas 

hak pengurus 

tetap  

    



 

 

         

8  Pasal 10  ayat  
(2)  

2. Anggaran Rumah 

Tangga ini mulai 

berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. Ditetapkan 

di Bogor pada tanggal 

13 Februari 2010.  

(2).  

  

Anggaran Rumah Tangga 

ini mulai berlaku sejak 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di --- pada 

tanggal ---.  

Penyesuaian       

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

    

  

La



 

    

mpiran 6. DRAFT USULAN PERUBAHAN  

AD (Anggaran Dasar)  

  

ANGGARAN DASAR  

Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia  

MUKADIMAH  

Statistika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan 

data yang benar dan efisien, dan menganalisis data tersebut dengan metode yang 

tepat sehingga menghasilkan informasi akurat, bermanfaat dan relevan dengan 

data yang dianalisis. Walaupun merupakan bidang ilmu yang relatif baru 

berkembang, terutama di Indonesia, Statistika sudah mulai memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan baik pada bidang penelitian maupun pada berbagai bidang 

terapan. Oleh karena itu, penyerapan lulusan sarjana statistika dalam dunia kerja 

semakin meningkat.  

Penyerapan lulusan sarjana statistika yang demikian tinggi ternyata tidak secara 

langsung berdampak pada peningkatan jumlah lulusan SLTA yang berminat belajar 

bidang statistika. Pada perguruan tinggi negeri yang besar, peminat bidang 

statistika memang sangat tinggi, tetapi pada perguruan tinggi swasta ternyata 

sedikit sekali lulusan SLTA yang berminat belajar bidang statistika. Penyebab utama 

rendahnya minat tersebut antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat 

khususnya siswa SLTA terhadap bidang statistika itu. Oleh karena itu perlu adanya 

proses pencerahan dan promosi yang sistematis tentang daya tarik dan potensi 

statistika kepada masyarakat.  



 

    

Pada sisi lain, masih dirasakan adanya beberapa kendala yang dapat menghambat 

laju pengembangan statistika di Indonesia, antara lain: belum adanya jurnal ilmiah 

bidang statistika yang terakreditasi secara nasional, belum adanya wadah yang 

dapat menjalin komunikasi intensif dalam rangka pengembangan pendidikan dan 

kompetensi statistika. Dalam rangka menjawab tantangan di atas, pada bulan 

November 2009 di ITS Surabaya, beberapa perwakilan 

Departemen/Jurusan/Program Studi Statistika dari IPB, ITS, UNHAS, UNPAD, 

UNHALU, dan UNDIP mencoba membahas untuk mencari solusi. Para perwakilan 

dari beberapa universitas tersebut menyepakati perlunya membentuk forum 

komunikasi antar penyelenggara pendidikan tinggi statistika di Indonesia. Setelah 

bertemu kembali pada 17 Desember 2009 di UII Yogyakarta, disepakati akan 

mengadakan musyawarah nasional pertama untuk pembentukan forum tersebut di 

Bogor pada tanggal 13 Februari 2010.  

Musyawarah nasional pertama tanggal 13 Februari 2010 diadakan di Bogor dihadiri 

oleh perwakilan Departemen/Jurusan/Program Studi Statistika dari IPB, ITS, UGM, 

UNDIP, UNPAD, UNHAS, UNHALU, UII, UNISBA dan UT. Pada musyawarah nasional 

pertama tersebut disepakati terbentuknya forum komunikasi antar penyelenggara 

pendidikan tinggi Statistika di Indonesia.  

BAB I  

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU  

Pasal 1  

Nama Perhimpunan  

Perhimpunan yang kemudian disebut Forum Statistika atau disingkat    

FORSTAT merupakan wadah komunikasi bagi penyelenggara pendidikan tinggi 

Statistika di Indonesia dengan nama FORUM PENDIDIKAN TINGGI STATISTIKA 

INDONESIA.  

Pasal 2  

Tempat & Kedudukan  

 FORSTAT berkedudukan di tempat ketua berdomisili, dengan wilayah hukum 

meliputi wilayah Republik Indonesia.  



 

    

Pasal 3  

Waktu Pendirian  

 FORSTAT didirikan pada tanggal tiga belas Februari tahun dua ribu sepuluh (13-

02-2010) di Bogor, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.  

BAB II  

AZAS, DASAR, TUJUAN, DAN BENTUK KEGIATAN  

Pasal 4  

Asas dan Dasar  

 FORSTAT berazaskan Pancasila dan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.  

  

Pasal 5  

Visi dan Misi  

Visi  

FORSTAT menjadi organisasi yang sehat dan terpercaya dalam mengemban fungsinya 

sebagai wadah berhimpunnya penyelenggara Pendidikan tinggi Statistika di 

Indonesia yang dikelola secara profesional.   

  

Misi   

1. Mengembangkan kompetensi Pendidikan tinggi Statistika di Indonesia.  

2. Meningkatkan peran Statistika dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.  

3. Menyelenggarakan atau mewadahi pertemuan ilmiah Statistika.  

4. Mengelola dan mewadahi jurnal ilmiah Statistika.  

5. Meningkatkan citra pendidikan tinggi Statistika.  

6. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk kepentingan perhimpunan.  



 

    

7. Mengembangkan kompetensi pendidikan tinggi Statistika di Indonesia.  

  

  

Pasal 6  

Tujuan  

(1). FORSTAT didirikan sebagai wadah berhimpunnya penyelenggara pendidikan tinggi 
Statistika di Indonesia   

(2). FORSTAT adalah organisasi nirlaba yang bersifat ilmiah, non politik, dan 
profesional.  

(3). FORSTAT bertujuan untuk membina dan mengembangkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi Statistika serta meningkatkan peranan 

Statistika di Indonesia.  

   

BAB III  

ORGANISASI  

Pasal 7  

Keanggotaan  

(1).  Anggota FORSTAT selanjutnya disebut Anggota adalah institusi 

penyelenggara Pendidikan tinggi Statistika  

(2).  Institusi penyelenggara Pendidikan tinggi Statistika sebagaimana 

disebutkan pada ayat (1) meliputi Departemen/Jurusan/Program Studi 

/Peminatan/KBK/KBI Statistika  

(3).  Untuk menjadi Anggota, institusi penyelenggara Pendidikan tinggi 

Statistika harus mengajukan permohonan kepada Pengurus FORSTAT  

(4).  Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

sebanyak-banyaknya 6(enam) orang Wakil Anggota .  



 

    

(5).  Wakil Anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari   

a. masing-masing  Ketua  Departemen/Jurusan/Program 

 Studi  

/Peminatan/KBK/KBI Statistika  

b. utusan Anggota  selain yang disebut pada huruf a.  

  

Pasal 8  

Kepengurusan  
(1).  Pengurus FORSTAT yang selanjutnya disebut dengan Pengurus terdiri 

atas  

1. Seorang Ketua,   

2. Seorang atau lebih Wakil Ketua,  

3. Seorang atau lebih Sekretaris,  

4. Seorang atau lebih Bendahara, dan   

5. Seorang atau lebih  Koordinator Bidang   

 
(2).  Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang kurangnya  

meliputi    
a. Bidang Pendidikan,   

b. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan  

c. Bidang Publikasi, dokumentasi, dan Komunikasi   
(3).  Pengembangan bidang selain yang telah disebutkan pada ayat (2), 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.   
(4).  Pengembangan bidang sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) menjadi 

kewenangan Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih dalam Musyawarah 

Nasional.  
(5).  Susunan Pengurus ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih 

dalam Musyawarah Nasional  
(6).  Masa bakti kepengurusan FORSTAT adalah 2(dua) tahun  
(7).  Kewajiban dan Hak  Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.  
(8).  Setiap Wakil Anggota  berhak menjadi Pengurus  

  

Pasal 9  

Kekuasaan FORSTAT  

(1).  Kekuasaan tertinggi FORSTAT berada di tangan Anggota.   



 

    

(2).  Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

Musyawarah Nasional FORSTAT, selanjutnya disebut MUNAS   
(3).  MUNAS diselenggarakan satu kali dalam dua tahun  
(4).  MUNAS terbuka untuk semua Anggota.  
(5).  MUNAS menetapkan kebijaksanaan umum organisasi.  
(6).  MUNAS menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan/atau  

Anggaran Rumah Tangga.  
(7).  MUNAS memilih dan menetapkan Ketua dan Wakil Ketua FORSTAT.  
(8).  Tata cara penyelenggaraan MUNAS diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga.  

  

Pasal 10  

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga  

(1).  Usulan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga 

dirumuskan oleh Ketua FORSTAT berdasarkan aspirasi Anggota.  
(2).  Pengurus mengagendakan usulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) 

pada MUNAS.  
(3).  Ketua terpilih beserta pengurus baru menindaklanjuti perubahan 

Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan 

amanat MUNAS selambat-lambatnya satu bulan setelah Pengurus baru 

terbentuk.   



 

 

Pasal 11  

Rapat Pengurus  

  
(1).  Rapat berkala Pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 

satu tahun.  
(2).  Semua keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat.   
(3).  Apabila pengambilan keputusan sebagaimana disebut pada ayat (2) tidak 

tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.  
(4).  Tata tertib tentang pengambilan keputusan rapat seperti tersebut pada  

ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.  

  

BAB IV  

PENUTUP  

  

Pasal 12  

Hal-hal yang belum tercantum pada Anggaran Dasar ini akan ditentukan pada 

MUNAS   

    



 

    

  

Lampiran 7. DRAFT USULAN PERUBAHAN  

ART (Anggaran Rumah Tangga).   

  

ANGGARAN RUMAH TANGGA  

Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia  

  

BAB I  

KEANGGOTAAN  

Pasal 1  

Keanggotaan  

(1).  Keanggotaan FORSTAT terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota  Kehormatan.  
(2).  Anggota Biasa ialah sekurang-kurang 1 (satu) orang wakil dari setiap 

perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

statistika.  
(3).  Anggota Kehormatan ialah seseorang yang ditetapkan oleh pengurus dengan 

pertimbangan telah berjasa atau dapat berperan serta untuk mencapai tujuan 

FORSTAT  

  

Pasal 2  



 

    

Kewajiban dan Hak Anggota serta 

Penghentian Keanggotaan  

(1).  Kewajiban Anggota  

a. Setiap Anggota berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan  keputusan MUNAS.  

b. Setiap Anggota berkewajiban melaksana kan keputusan rapat pengurus 

yang didasarkan kepada keputusan-keputusan MUNAS.  
(2).  Hak Anggota  biasa   

a. Setiap Anggota  biasa mempunyai hak bicara  

b. Setiap Anggota  biasa mempunyai hak dipilih dan hak memilih   

c. Setiap Anggota  biasa berhak mengutus wakilnya untuk menggunakan hak 
bicara   

d. Setiap Anggota  biasa berhak mengutus wakilnya untuk dipilih dan memilih 
Pengurus   

e. Setiap Anggota  biasa berhak mengutus wakilnya untuk menghadiri rapat, 

pertemuan dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh FORSTAT  
(3).  Hak Anggota  kehormatan   

a. Setiap Anggota  kehormatan mempunyai hak bicara   

b. Setiap Anggota  kehormatan tidak mempunyai hak memilih maupun hak 

dipilih.  
(4).  Penghentian keanggotaan Anggota  Biasa dapat terjadi karena  

a. Dicabut keanggotaanya oleh Pengurus karena melanggar Anggaran 
Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga   

b. Permintaan institusi penyelenggara Pendidikan tinggi Statistika  c. 

FORSTAT bubar  
(5).  Penghentian keanggotaan Anggota  kehormatan  

a. Meninggal dunia  

b. Mengundurkan diri  

c. Dicabut keanggotaanya oleh Pengurus karena melanggar Anggaran Dasar 
dan/atau Anggaran Rumah Tangga   

d. Masa jabatan pengurus berakhir  

e. FORSTAT bubar  

  

  

  

  

BAB II  



 

    

TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL  

Pasal 3  

(1).  MUNAS terdiri dari MUNAS BIASA dan MUNAS LUAR BIASA  
(2).  MUNAS BIASA berwenang untuk :   

a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan/atau  Anggaran Rumah  

Tangga  

b. Menilai, menerima, mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban 
pengurus.   

c. Memilih dan menetapkan pengurus.   

d. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja FORSTAT selama 2 (dua) tahun.   

e. Memberhentikan pengurus karena masa jabatannya berakhir.   

f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.   
(3).  MUNAS LUAR BIASA berwenang untuk:   

a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan/atau  Anggaran Rumah  

Tangga  

b. Menetapkan pembubaran FORSTAT,   

c. Meminta pertanggungjawaban pengurus yang dianggap telah melanggar 
Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.  

d. Menilai, menerima, mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban 
pengurus.    

e. Memberhentikan Ketua FORSTAT sebelum masa jabatannya berakhir   

f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.   
(4).  MUNAS BIASA diadakan satu kali dalam dua tahun  
(5).  Tempat dan waktu penyelenggaraaan MUNAS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus.  
(6).  MUNAS LUAR BIASA diadakan bila Pengurus menganggap perlu atau bila 

sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota  FORSTAT memintanya 

secara tertulis kepada Pengurus dengan memberitahukan hal-hal yang akan 

dibicarakan.  
(7).  MUNAS dihadiri oleh Pengurus dan Anggota  FORSTAT  
(8).  Penyelenggaraan MUNAS dilakukan oleh Panitia Penyelenggara.   
(9).  Panitia Penyelenggara ditunjuk oleh pengurus FORSTAT.  

(10).  Segala sesuatu mengenai MUNAS disiapkan oleh Panitia Penyelenggara dengan 

pengarahan dari pengurus FORSTAT  
(11).  Pemberitahuan untuk menyelenggarakan MUNAS dikirimkan oleh panitia 

penyelenggara kepada semua Anggota, sekurang-kurangnya satu minggu 

sebelum MUNAS dilaksanakan  

  



 

    

Pasal 4  

Pimpinan MUNAS dan Cara Pengambilan 

Keputusan  

(1).  Pemimpin sidang MUNAS adalah Ketua FORSTAT .  
(2).  Keputusan MUNAS oleh Pengurus disusun secara tertulis dan disampaikan 

kepada seluruh Anggota .  
(3).  Keputusan-keputusan sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat. Jika dengan jalan musyawarah tidak dapat dicapai 
mufakat, baru diadakan pemungutan suara dan keputusan diambil atas 
dasar suara terbanyak.  
  

  

BAB III  

KEPENGURUSAN  

Pasal 5  

Pemilihan Pengurus 

dan Masa Bakti Pengurus  

(1).  Ketua  FORSTAT hanya dapat memangku jabatan sebanyak-banyaknya dua 

masa bakti.  
(2).  Ketua dan Wakil Ketua FORSTAT dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS.  
(3).  Pemilihan Ketua & Wakil Ketua FORSTAT dilakukan secara musyawarah. 

Apabila pemungutan suara terpaksa ditempuh, keputusan ditetapkan 

berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
(4).  Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua FORSTAT dilakukan oleh Panitia Pemilihan 

yang dibentuk oleh Pengurus FORSTAT  
(5).  Mekanisme dan tata tertib pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.    
(6).  Ketua dan Wakil Ketua  FORSTAT membentuk kepengurusan tidak lebih dari 

sebulan setelah pelaksanaan musyawarah nasional.  
(7).  Masa Bakti Pengurus FORSTAT adalah 2 (dua) tahun sesuai dengan masa 

bakti Ketua FORSTAT  
(8).  Jika Ketua FORSTAT berhalangan tetap maka tugas dan kewenangan Ketua 

FORSTAT dijalankan oleh salah satu wakil ketua berdasarkan keputusan 

rapat pengurus  sampai periodesasi berakhir.   



 

    

(9).  Jika Ketua FORSTAT berhalangan sementara maka tugas dan 

kewenanganya dilaksanakan oleh salah satu wakil Ketua FORSTAT yang 

ditunjuk oleh Ketua FORSTAT   
(10).  Jika Wakil Ketua FORSTAT berhalangan tetap maka Ketua menunjuk Wakil  

Ketua FORSTAT baru dengan mempertimbangkan keputusan rapat pengurus  
(11).  Jika Pengurus berhalangan tetap maka Ketua FORSTAT menunjuk pengganti 

posisi tersebut    

Pasal 6  

Kewajiban dan Hak Pengurus  

(1).  
Pengurus berkewajiban  

a. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga.  

b. Menyusun program kerja dan disampaikan kepada seluruh Anggota.  

c. Melaksanakan program kerja dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, 
Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan MUNAS.   

d. Mempertanggungjawabkan segala kewenangan dan tugas-tugas yang 

dilakukan pada MUNAS.  
(2).  Pengurus berhak:  

a. Mewakili  dan berwenang untuk bertindak atas nama FORSTAT.  

b. Mengesahkan keanggotaan FORSTAT  

c. Mengangkat dan memberhentikan Anggota  pengurus   

d. Menetapkan peraturan, tata tertib, dan kebijakan untuk menjalankan 
tugas dan kewajibannya.  

  

Pasal 7  

Penyelenggaraan Rapat Kerja Pengurus  

(1).  Rapat kerja pengurus diatur oleh Ketua pengurus setelah mendapat 

persetujuan mayoritas pengurus.  
(2).  Rapat kerja pengurus hanya dianggap sah jika dihadiri oleh sepertiga 

jumlah pengurus yang diundang.  
(3).  Keputusan-keputusan rapat kerja diupayakan berdasarkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat. Apabila pemungutan suara terpaksa ditempuh, 

keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir dalam 

rapat.  

  



 

    

  

  

BAB IV  

KEKAYAAN DAN PEMBUBARAN FORSTAT  

Pasal 8  

Kekayaan  

(1).  Sumber keuangan FORSTAT berasal dari:  

a. Iuran tahunan Anggota  Biasa   

b. Bantuan kerjasama dengan pihak luar  

c. Hibah  

d. Donasi  

e. Sumber dana lain yang sah.  
(2).  Besaran iuran tahunan ditetapkan dalam MUNAS.  
(3).  Uang iuran tahunan dipungut oleh Pengurus.  
(4).  Pengelolaan keuangan dan perlengkapan FORSTAT tanggungjawab Pengurus.  

  

Pasal 9  

Pembubaran FORSTAT  

(1).  Pembubaran  FORSTAT dilakukan dalam MUNAS LUAR BIASA.  
(2).  MUNAS LUAR BIASA sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 

dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah 
institusi Anggota  FORSTAT, dan disetujui sekurang-kurangnya oleh ¾ 
Anggota  institusi yang hadir.  

  

BAB V  

PENUTUP  

Pasal 10  

Ketentuan Lain-lain  



 

    

(1).  
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Pengurus dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan  

Anggaran Rumah Tangga.  

(2).  Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

Ditetapkan di --- pada tanggal ---.  

          Sabtu, 20 Maret 2021 

 

 

          Plt Ketua FORSTAT 

          Yudhie Andriyana, PhD. 


