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BAB I
NAMA, WAKTU, SIFAT, KEDUDUKAN,
LAMBANG DAN KEDAULATAN ORGANISASI
Pasal 1.
NAMA
Organisasi ini bernama BIKERS BROTHERHOOD MC atau disingkat
BBMC, selanjutnya dalam minuta akta ini disebut pula BBMC.

Pasal 2.
WAKTU
(1)

(2)

BBMC berdiri atas dasar kesamaan pendapat dan ide yang
telah dibentuk atau didirikan pada tanggal 13-06-1988
(tigabelas Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh
delapan) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Negara
Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Selanjutnya pada tanggal dan tempat tersebut di atas
ditetapkan dan diperingati setiap tahun sebagai perayaan
Hari Ulang Tahun BBMC.
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Pasal 3.
SIFAT
Organisasi ini bersifat :
(1)
Non – Politis.
(2)
Nasional dan Internasional yang artinya Organisasi ini
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jawa
Barat yang disebut pula Mother Chapter, dan dapat pula
didirikan di luar Wilayah Kota Bandung di Indonesia atau di
Luar Wilayah Republik Indonesia yang disebut pula Chapter.
(3)
Tunggal yaitu bukan merupakan Organisasi yang
menginduk kepada Organisasi manapun dan apapun.
(4)
Organisasi Induk yang dapat memiliki sayap Organisasi lain
(syarat-syarat dan ketentuan tentang sayap organisasi
tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi).
(5)
Organisasi ini dapat bekerja sama dengan Organisasi
lainnya yang sejenis.
(6)
Dalam menjalankan organisasi ini, BBMC dapat memiliki
Lembaga-lembaga sosial dan Usaha, yang
keanggotaannya dapat berasal dari luar BBMC.
(7)
Pemimpin Lembaga-lembaga Sosial dan Usaha tersebut di
atas adalah Life Member BBMC (syarat-syarat dan
ketentuan tentang kelembagaan tersebut di atas diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi).

Pasal 4.
KEDUDUKAN
(1)
(2)
(3)
(4)

Pengurus Pusat disebut pula Mother Chapter BBMC,
berkedudukan di Kota Bandung – Jawa Barat.
Pengurus Wilayah disebut pula Chapter BBMC berkedudukan
di Ibukota Provinsi.
Pengurus Daerah disebut pula Checkpoint BBMC
berkedudukan di Kota atau Kabupaten.
BBMC dapat membuka Chapter yang berkedudukan di Luar
Wilayah Republik Indonesia.
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Pasal 5.
LAMBANG.
(1)

(2)

Lambang BBMC lahir atas pemikiran dan kesepakatan
bersama para pendiri serta sudah menjadi ketetapan tetap
sebagai Panji Logo atau Lambang Kebesaran BBMC untuk
jangka waktu yang tidak terbatas atau abadi dan tidak
dapat diubah-ubah, yaitu :
Tengkorak manusia sedikit menyamping ke kiri sekitar 65º
(enampuluh lima derajat) dan memakai penutup kepala
(Flyng Hat) berwarna cokelat dengan kacamata (Googles),
menggigit pita berwarna merah bertuliskan putih nama
organisasi BIKERS BROTHERHOOD berlatar belakang kunci
inggris bersilang ke kiri dan palu bersilang ke kanan
seluruhnyaterangkum dalam satu kesatuan yang utuh.
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Pasal 6.
KEDAULATAN.
Kedaulatan BBMC sepenuhnya ada di tangan Dewan Adat (yang
Definisinya termuat dalam Ketentuan Pasal 15 Akta ini) yang
merupakan Lembaga Tertinggi Organisasi ini.

BAB II
ASAS, TUJUAN, KEGIATAN DAN MEDIA
Pasal 7.
ASAS.
BBMC ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada UndangUndang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima)
Negara Indonesia, dan akan diimplementasikan ke dalam 5 (lima)
asas atau prinsip dasar, yaitu :
1.
BROTHERHOOD/Persaudaraan : Setiap anggota harus
mempererat hubungan persaudaraan dengan tidak
membedakan unsur SARA ( Suku, Agama, Ras dan Antar
Golongan).
2.
LOYAL/Kesetiaan :Setiap anggota harus setia terhadap sifat
dan rasa persaudaraan, dimulai dari kesetiaan terhadap
organisasi, kesetiaan terhadap pimpinan, maupun
kesetiaan terhadap sesama anggota.
3.
RESPECT/Menghormati : Setiap anggota harus saling
menghormati demi keutuhan persaudaraan dengan
menjunjung tinggi tingkatan (hierarki) dari tiap Angkatan,
dimana angkatan yang lebih muda wajib menghormati
angkatan yang lebih tua.
4.
HONOR/Kehormatan : Setiap anggota harus menjaga dan
menjunjung tinggi kehormatan pribadi, sesama anggota
dan menjaga kehormatan organisasi.
5.
PRIDE/Kebanggaan : Setiap anggota harus memiliki dan
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menjaga kebanggaan sebagai pejuang persaudaraan dan
bangga sebagai anggota keluarga besar organisasi BBMC.

Pasal 8.
TUJUAN.
Berpedoman kepada sifat dan asas Organisasi, maka BBMC
mempunyai tujuan yaitu :
(1)
Mempererat rasa persaudaraan, tali silaturahmi,
menghimpun aspirasidan menggalang kerja sama para
pemilik dan penggemar sepeda motor antik serta
Organisasi sepeda motor lainnya guna mewujudkan
persatuan dan kesatuan baik di dalam maupun di luar
Wilayah Republik Indonesia.
(2)
Menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat,
menanamkan sifat kerja keras, pantang menyerah,
tangguh, ulet, kreatif, inovatif, dan sifat kesatria serta sportif
bagi anggotanya.

Pasal 9.
KEGIATAN.
BBMC menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya :
a.
Melaksanakan agenda kerja organisasi;
b.
Olahraga bermotor, touring, road race, ketangkasan, dan
festival;
c.
Menyelenggarakan kegiatan usaha dan sosial, misalnya
kegiatan bakti sosial, kemanusiaan, pendidikan,
kesehatan, kebudayaan, dan lain-lain, selama kegiatan
tersebut tidak bertentangan dengan 5 (lima) asas atau
prinsip dasar BBMC dengan mengedepankan sifat
organisasi.
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Pasal 10.
MEDIA.
Pada awalnya setiap anggota menggunakan motor antik sebagai
media kendaraan dan simbol kekhasan organisasi. Seiring
perkembangan zaman maka yang dimaksud dengan kendaraan
motor antik oleh BBMC adalah semua jenis sepeda motor dari
berbagai Merk, Negara, kapasitas (CC) atau sepeda motor langka
yang jarang beredar di khalayak umum, memiliki karakter klasik,
kuno, unik hasil modifikasi, dan atau berdasarkan kriteria-kriteria
yang dapat diterima dan diakui oleh BBMC.

BAB III
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 11.
KEANGGOTAAN.
(1)
(2)

Keanggotaan BBMC sifatnya tidak bisa diwariskan kepada
individu atau kelompok lain;
Keanggotaan BBMC terdiri dari :
a) SS Diponegoro : Yaitu Para Pendiri/Sesepuh Organisasi
sebagai sumber nilai-nilai Persaudaraan yang jumlahnya
tidak bertambah.
b) Life Member : Yaitu Anggota Tetap BBMC setelah melalui
beberapa tahap perekrutan yang didasarkan pada
ketentuan organisasi.
c) Honorary Member : Yaitu Anggota Kehormatan, yang
sifatnya diangkat secara khusus dan dapat
dipertimbangkan menjadi Life Member.
d) Virgin Member : Yaitu Tahap Calon Anggota Tetap
dinaikkan satu tingkat setelah melalui tahapan
perekrutan organisasi.
e) Prospect Member: Yaitu Awal Seseorang yangberminat
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(3)

menjadi Anggota BBMC, yang sifatnya masih dalam
pertimbangan ketentuan organisasi.
Persyaratan, Perekrutan dan Pengangkatan Anggota
akan diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah
Tangga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akta
ini.

Pasal 12
KEWAJIBAN
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Anggota wajib tunduk, mentaati, menjaga, dan melaksanakan
nilai-nilai yang tertuang dalam 5 (lima) Asas/Prinsip Dasar,
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan
Organisasi BBMC.
Mentaati ketentuan Keputusan Musyawarah, Rapat dan
Ketentuan lainnya yang berlaku dalam Organisasi BBMC.
Turut aktif berpartisipasi dalam mengisi Program Kerja dan
Kegiatan yang ada di Organisasi BBMC sesuai dengan potensi,
kapasitas, dan kompetensi-- masing-masing anggota.
Seluruh Keanggotan BBMC tidak diperkenankan menjadi
pengurus/anggota di organisasi lain yang sejenis.
Menjaga Keamanan, Ketertiban, Memelihara Kebersamaan
dalam Organisasi dan Bermasyarakat pada umumnya.
Menjunjung tinggi Hak dan Martabat Organisasi BBMC.

Pasal 13
HAK
(1)

(2)

Seluruh Anggota BBMC berhak memiliki dan menggunakan
identitas Vest Colours sebagai tanda utama keanggotaan,
sesuai dengan jenjang keanggotaan (Life Member, Honorary,
VIrgin dan Prospect).
Seluruh Anggota BBMC kecuali Prospect dan Virgin Member
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(3)
(4)
(5)

berhak memiliki dan menggunakan Kartu Tanda Anggota
(KTA) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, sebagai identitas
diri yang sah, yang berfungsi sebagai pengendali tertib
administrasi dan bukti otentik apabilaberhubungan dengan
pihak luar atau aparat yang berwenang.
Seluruh Anggota BBMC dapat mengikuti kegiatan-kegiatan
atau event yang ada pada organisasi BBMC.
Seluruh anggota Life Member berhak dipilih dan memilih
pengurus BBMC.
Seluruh anggota atau member BBMC dapat mengajukan
pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan
organisasi BBMC.

BAB IV
Pasal 14.
STRUKTUR ORGANISASI.
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Pasal 15.
DEWAN ADAT.
(1) Dewan Adat adalah Lembaga Tertinggi di dalam struktur
organisasi BBMC yang anggotanya berjumlah maksimal 33
(tigapuluh tiga) orang, terdiri dari para pendiri (SS
Diponegoro) dan atau Life Member yang dipilih oleh Dewan
Adat.
(2) Dewan Adat mempunyai kewenangan :
a. merancang, merubah dan menetapkan Anggaran
Dasar;
b. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan
Organisasi yang diajukan oleh pengurus pusat BBMC
yang merujuk dan tidakbertentangan dengan Anggaran
Dasar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di
lapangan.
c. meminta informasi dan klarifikasi dari Ketua Umum dan
kepengurusan Organisasi mengenai situasi, kondisi, dan
keadaan secara berkala atau insidentil.
d. Dewan Adat dapat memberikan sanksi berupa teguran
lisan atau tertulis kepada Pengurus Pusat apabila
pengurus tidak menjalankan tugas dan kewajibannya,
dan dalam keadaan kedaruratan yangmembahayakan
organisasi, Dewan Adat berwenang membekukan atau
membubarkan kepengurusan di Tingkat Pusat beserta
jajarannya.
e. Jika diperlukan dewan adat berwenang untuk
mengangkat dan menunjuk anggota Life Member yang
berkompeten untuk membantu menjalankan fungsi
pekerjaan selama waktu yang dibutuhkan. Life Member
tersebut, tidak dalam posisi menjabat apapun di
kepengurusan Organisasi. Jika memang diperlukan Life
Member dari pihak kepengurusan Organisasi, Life
Member tersebut harusmelepaskan jabatannya dari
kepengurusan tersebut.
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(3)

Dewan Adat berfungsi sebagai Pembina, Penasehat,
pengawas, dan Pembimbing dari jalannya roda organisasi
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Organisasi BBMC yang telah ditetapkan;

Pasal 16.
KETUA UMUM.
(1)
(2)

(3)

Ketua umum disebut El Presidente.
Untuk menjalankan roda organisasi dan kebijakan umum
BBMC dilaksanakan oleh pengurus yang dipimpin oleh Ketua
Umum.
Apabila Ketua Umum dari keluarga SS Diponegoro dan atau
Dewan Adat maka akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 17.
PENGELOLA ASET DAN KEUANGAN
(1)

(2)

(3)

(4)

Pemegang keuangan dan asset organisasi secara menyeluruh
adalah pengelola asset dan keuangan, yang bekerjasama
dengan bendahara di seluruh kepengurusan, lembagalembaga usaha dan sosial di kepengurusan pusat dengan
memberikan laporan-laporan keuangan secara berkala.
Merancang dan melaksanakan sistem managemen keuangan
dan asset secara fisik ataupun nilai yang terpadu dan
terintegrasi, dapat bekerjasecara penuh dan bertanggung
jawab sehingga asset organisasi tercatat dan terdokumentasi
dengan baik.
Pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kepentingan
organisasi diatur melalui bendahara organisasi keuangan di
tingkat pusat, wilayahdan daerah sesuai dengan porsinya.
Pengelola asset dan keuangan mempunyai hak dan kewajiban
yang mengatur keuangan organisasi BBMC secara menyeluruh
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sesuai dengan kapasitas dan kredibilitasnya dalam
penggalangan dan pengelolaan dana atau keuangan
termasuk mengatur alur keluar masuk keuangan, dengan
membagi beberapa kas besar diantaranya :
a. Kas Organisasi;
b. Kas Lembaga;
c. Kas Pengurus Pusat;
d. Kas Program Sosial;
e. Kas Pembangunan Organisasi;
f. Kas lain sesuai dengan yang diperlukan;

Pasal 18.
LEMBAGA USAHA.
(1)

(2)

(3)

Lembaga Usaha adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk
oleh anggota BBMC yang merupakan bagian dari struktur
organisasi, dimana keanggotaaannya dapat diisi oleh
berbagai lapisan masyarakat yangbergerak di berbagai
bidang usaha;
Lembaga Usaha ini adalah bertujuan untuk :
a. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Organisasi
dan Anggota pada khususnya serta masyarakat pada
umumnya;
b. menjadi alat gerakan ekonomi bagi Organisasi dan
Anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional yang berkeadilan.
Lembaga Usaha menyelenggarakan kegiatan usaha yang
berkaitan dengan kegiatan usaha dan kebutuhan ekonomi
Organisasi dan Anggota, sebagai berikut:
a. ha-Usaha lain.Event Organizer,
b. Merchandise,
c. Kesehatan,
d. Perdagangan dan Industri,
e. Koperasi,
f.
Usa
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(4) Dalam mengembangkan usaha lembaga usaha dapat bekerja
sama dengan pihak-pihak lain baik yang berkedudukan di
dalam negeri maupun di luar negeri;
(5) Lembaga usaha harus menyusun rencana kerja jangka
panjang dan jangka pendek serta rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja.

Pasal 19.
LEMBAGA SOSIAL.
Lembaga sosial sama seperti halnya lembaga usaha, akan tetapi
memiliki fungsi dan tujuan berbeda, dimana lembaga-lembaga ini
bergerak di bidangsosial yang dapat menjembatani kepentingan
masyarakat dengan masyarakat lainnya secara sukarela, saling
membantu untuk kepentinganumum, diantaranya :
a. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan,
mengembangkan, melestarikan, dan mensejahterakan taraf
hidup di Organisasi dan anggota masyarakat pada umumnya.
b. Menjadi alat gerakan sosial bagi organisasi, anggota, dan
masyarakat khususnya yang tertimpa bencana, serta ikut
membangun tatanan socialyang berkeadilan.
c. Lembaga sosial menyelenggarakan dan mendirikan kegiatan
yang berkaitan dengan kebutuhan sosial organisasi, anggota
dan masyarakatpada umumnya. Lembaga-lembaga tersebut
diantaranya Brotherhood Care, Brotherhood for Education,
Brotherhood for Nature, Brotherhood for Culture, Brotherhood
For Condusive, dan lembaga sosial lainnya.
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BAB V
KEPENGURUSANPUSAT, WILAYAH DAN DAERAH
Pasal 20.
PENGURUS PUSAT
Pengurus Pusat BBMC disebut Mother Chapter merupakan Badan
Eksekutif Tinggi di kepengurusan :
1.
Kepengurusan BBMC Pusat dipimpin oleh Ketua Umum
yang dibantu oleh jajaran pengurus pusat BBMC;
2.
Susunan kepengurusan BBMC Pusat terdiri dari :
a.
Ketua Umum;
b.
Wakil Ketua Umum;
c.
Sekretaris;
d.
Bendahara;
e.
Kepala Divisi, antara lain :
- Divisi Hukum;
- Divisi Pertahanan dan Keamanan;
- Divisi Hubungan Masyarakat;
- Divisi Penelitian dan Pengembangan;
- Divisi Dana Usaha;
- Divisi Program Sosial;
- Sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21.
PENGURUS WILAYAH
Pengurus wilayah BBMC disebut Chapter merupakan badan
kepengurusan BBMC di wilayah :
1. Kepengurusan BBMC di Wilayah dilaksanakan oleh pengurus
wilayah yang dipilih dan dikukuhkan oleh Ketua Wilayah dan
disahkan oleh Ketua Umum melalui surat keputusan.
2. Segala bentuk keputusan dan kebijakan Wilayah tidak
bertentangan dengan keputusan Pengurus Pusat;
3. Bakal wilayah baru atau Prospect Chapter yang akan
mengajukan untuk dijadikan chapter dapat mengajukan
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4.

kepada Ketua Umum dan dilaporkan kepada Dewan Adat.
Susunan pengurus Wilayah BBMC terdiri dari :
a. Ketua Wilayah;
b. Menteri Dalam Negeri;
c. Menteri Luar Negeri;
d. Kepala Bidang;
e. Keamanan;
f. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan (minimal 2 (dua)
Bidang), yaitu :
- Bidang Kegiatan;
- Bidang Organisasi.

Pasal 22.
PENGURUS DAERAH
Pengurus daerah BBMC disebut pula Checkpoint merupakan badan
kepengurusan BBMC di daerah :
1. Kepengurusan BBMC di daerah dilaksanakan oleh Pengurus
daerah yang dipilih dan dilaksanakan oleh musyawarah
Daerah, direkomendasikan oleh pengurus wilayahnya dan
dikukuhkan oleh pengurus pusat melalui surat keputusan
Ketua Umum;
2. Segala bentuk keputusan dan kebijakan Daerah tidak
bertentangan dengan keputusan pengurus pusat dan
Wilayahnya;
3. Susunan pengurus daerah BBMC terdiri dari :
a. Pengawas Lapangan dari Pengurus Pusat disebut pula
Field commander;
b. Koordinator Daerah;
c. Keamanan;
d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan (minimal 2 (dua)
bidang), yaitu:
- Bidang Kegiatan;
- Bidang Organisasi.
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Pasal 23.
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Tugas dan kewajiban pengurus Organisasi diatur secara tersendiri
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
MASA KEPENGURUSANPUSAT, WILAYAH DAN DAERAH
Pasal 24.
MASA KEPENGURUSAN PUSAT.
(1)

(2)

Ketua Umum, Wakil Ketua dan Pengurus Pusat dipilih dan
diangkat dari hasil musyawarah atau musyawarah luar biasa
dan melalui pemilihan umum, dengan masa bakti selama 4
(empat) tahun dan dapat dipilihkembali selama 2 (dua)
periode.
Apabila dalam suatu masa bakti kepengurusan ketua umum
mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dianggap tidak
mampu melaksanakan tugas organisasi maka jabatan ketua
umum digantikan oleh wakilnya melalui rapat pleno Dewan
Adat.

Pasal 25.
MASA KEPENGURUSAN WILAYAH.
(1)

(2)

Masa bakti Pengurus Wilayah ditetapkan untuk jangka waktu 4
(empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat kembali secara
kondisional melalui pemilihan umum wilayah;
Apabila dalam suatu masa bakti kepengurusan Ketua
Pengurus Wilayah mengundurkan diri, berhalangan tetap atau
dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas organisasi
maka jabatan Ketua Pengurus Wilayah otomatis digantikan
oleh wakilnya yang telah ditetapkan melalui Rapat Pleno
Pengurus Wilayah dan dilaporkan kepada Ketua Umum.
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Pasal 26.
MASA KEPENGURUSAN DAERAH.
(1)

Masa bakti koordinator Pengurus Daerah ditetapkan untuk
jangka waktu 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat
kembali secara kondisional melalui pemilihan umum Daerah.
(2) Apabila dalam suatu masa bakti kepengurusan Ketua
Pengurus Daerah mengundurkan diri, berhalangan tetap atau
dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas organisasi
maka jabatan Ketua Pengurus Daerah otomatis digantikan
oleh wakilnya yang telah ditetapkan melalui RapatPleno
Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Wilayah dan
Ketua Umum.

Pasal 27.
KEPENGURUSAN KADALUARSA.
(1)

(2)

(3)

(4)

Masa bakti kepengurusan yang kadaluarsa diwajibkan bagi
Pengurus Pusat atau Wilayah atau Daerah untuk segera
menyelenggarakan musyawarah luar biasa dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulansetelah berakhirnya masa
kepengurusannya.
Dalam menjalankan roda organisasi apabila ada
kepengurusan di Tingkat Pusat, Wilayah, maupun Daerah
yang kadaluarsa atau berakhir masa bakti kepengurusannya,
maka ditunjuk Kepanitiaan yang disebut pula Steering
Committee melalui Rapat Pleno Pengurus di Tingkat
Kepengurusan Pusat, Wilayah, dan Daerah.
Pengurus dapat berhenti karena :
a. Masa bakti telah selesai dan terpilh pengurus baru;
b. Mengundurkan diri;
c. Diberhentikan oleh organisasi;
d. Meninggal dunia.
Masa kepengurusan yang lama masih berlaku sampai
terbentuknya Pengurus yang baru.
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BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 28.
(1)

Musyawarah terdiri dari :
a. Musyawarah Luar Biasa;
b. Musyawarah Anggota (Bikers Meeting);
c. Musyawarah Nasional/Internasional;
d. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
e. Musyawarah Wilayah/Chapter Luar Biasa;
(2)
Rapat terdiri dari :
a. Rapat Kerja Nasional/Internasional;
b. Rapat Kerja Wilayah;
c. Rapat Kerja Daerah;
d. Rapat Pleno;
e. Rapat-rapat Rutin.
(3) Musyawarah dan Rapat Kerja Nasional/Wilayah/Daerah akan
dilaksanakan setelah memenuhi kriteria, syarat dan kondisi
sesuai ketentuannya.
(4) Kewenangan Musyawarah dan Rapat diatur secara tersendiri
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
Pasal 29.
SANKSI ORGANISASI
Apabila anggota dan Pengurus Organisasi melanggar ketentuan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya
yang berlaku dalam Organisasi BBMC dikenakan sanksi oleh Rapat
Pengurus dan/atau DewanAdat BBMC berupa :
1. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran yang
mengakibatkan kerugian dan merusak nama baik Organisasi.
2. Sanksi dari Organisasi dapat dijatuhkan terhadap anggota
atau Pengurus yang melakukan pelanggaran atas kode etik 5
(lima) asas atau prinsip dan peraturan Organisasi dalam
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3.

4.

5.

bentuk :
a. Peringatan lisan dan tertulis;
b. Dibebastugaskan dari jabatan pengurus;
c. Pemberhentian sementara sebagai anggota;
d. Pemberhentian permanen sebagai anggota;
Setiap anggota Life Member dan Honorary Member yang
karena mengundurkan diri atau dicabut Vest Colorsnya secara
permanen ataudikeluarkan dari keanggotaan BBMC maka
tidak dapat diterima kembali sebagai anggota BBMC dengan
alasan apapun.
Mekanisme pemberian sanksi terhadap anggota atau
Pengurus diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua
Umum dan/atau Dewan Adat BBMC.
Ketentuan mengenai sanksi diatur secara tersendiri dalam
Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari akta ini.

BAB IX
Pasal 30.
KEKAYAAN ORGANISASI
(1) Kekayaan Organisasi berbentuk :
a. Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Aset bergerak dan tidak bergerak;
c. Keuangan;
d. Hak Paten dan Goodwill.
(2) Laporan kekayaan organisasi dipertanggungjawabkan oleh
Pengelola Aset dan Keuangan dalam Musyawarah Anggota
(Bikers Meeting).
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BAB X
PENUTUP
Pasal 31.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar BBMC dapat dirubah atau disempurnakan melalui
Musyawarah Luar Biasa Dewan Adat. Pengurus dapat mengajukan
usulpenyempurnakan secara tertulis kepada Dewan Adat yang
memuat peraturan pelaksanaan organisasi berdasarkan
ketentuan.

Pasal 32.
DOMISILI
Tentang pendirian perkumpulan ini dengan semua akibatnya, para
pesero memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bandung.

Pasal 33.
PERATURAN PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau
keputusan musyawarah Dewan Adat dan Peraturan
Organisasi.
(2) Anggaran Dasar ini ditandatangani oleh para Pendiri (SS
Diponegoro) dan mulai berlaku sejak tanggal
ditandatanganinya akta ini.
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