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In aansluiting op d.z.z. rapport No. 4968 d.d. 3-5-1952
wordt ü hierbij aangeboden een exemplaar van het huishoudelijk
reglement en de statuten van de Vereniging PERSITATUAN INDOUESIA
te Parijs.
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VATSAL_I ~~7 "~

Nama, kej^uduk-m dan waktu pendirian
persttuan idal^1. l'er-ituan Indonesii, jang berkedudukan dikot*
serta di - i i r ikan untuk waktu jj.r.p; ^i*-^f*uVi.n- '''„!: . \. ' ' un.

Il

Azaa dan tudjuan
Peraatuan Indonesia berdasar atas ketaa^snan Indonesia.
Tudjuannja adalah:

, a. mempererat persaudaraan antara warga negara Indonesia jang ada di
V Perantjis dan hubungan dcngan kalangan2 Perantjis.

b. raemperhatikan kepentingan? anggauta2nja chususnja dan warra negara
Indonesia jang ada di Perantjis umumnja.

c. merapeladjari, meropertinggikan menjebarkan kebudajaan Indonesia.
d. memelihara pengetahuan tentang pcrkembangan masjarakat di Indonesia.
e. mempeladjari soa!2 dinegeri Perantjis pad* chususnja dan diluar negeri

pada umumnja jang bermanfa^t bagi kemadjuan Indoneaia.

FATS AL III :;

Uaaaha
Untuk mentjapai tudjuan tersebut per^tuan berusaha:
a. menjelenggarakan parterauan2, tjeramah, perdebatan, darmi wasit^i, dll,
b. memberi pertolongan pada anggauta2nja chususnja don war^a negara Indo-

nesia jang ada di Perantjis amumnja jang ada .dal an kesulitan.
c. mengadakan usaha2 dalam lapangan kesenian.
d. memberi penerangan tentang soa!2 dinegeri Perantjia jang bermanfaat

bagi masjarakat Indomesia.
e. mengadakan usaha2 lain jang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan

peraatuan.

FATS AL IV

Keanggautaan dan penderma
Peraatuan mempunjai:
a. anggauta

sebagai anggauta diteriraa war^ » negara Indonesia Jang berumur sekur-uig-
kurangnja 15 (lima belas) tahun jang telah menjatakan suiggup oemenuhi
ketentuan2 dalam anggaran dasar dan -inggaran tetangga peraatuan.

b. penderma
sebagai penderma tiiterima merek'i j-ing memruh minat ptda persituan serta ,1
memberi derma j -ing di tentukin didal^m «ngg ir-in tetingga. ^

WK
FATSAL V
Pimpinan \'



Plmpinan
Persatuan dipimpii oleh suatu Pengurus jang dipilih oleh dan diantara
anggauta? serta terdlri dari sekurang-kurangnja:
a. Ketua
b. Vakil Ketua
c. Fenulis
d. Bendaha*!

PATSAL VI

Hak dan kewadjiban angpauta serta pengurus ditentukan dalan anggaran tetangf
ga.

PATSAL VII
Harta benda
Harta benda persatuan terdlri dari:

( a. keuangan
b. harta benda lainnja.

Keuangan perstauan terdiri dari;
a. uang pemasukan
b. uang iuran dari anggauta
c.uang dari penderma2
d. uang jang didapat karena usaha2 lain jang sjah.

gATSAL VIII

ttapat anggauta
a. rapat anggauta diadakan sekurang-kurangnja sekali dalam aetengah tahun

dan merupakan badan tertinggl dalam persatuan.
b. rap:it anggauta adalah sjah, bila dihadliri oleh sekurang9kurangnja se-

tengah djumlih anggauta ditambahsatu.
c. setelah diadakan rapat jang ternjata tidak sjah, karena tidak memenuhi

sjarat jang dimaksudkan dalani ajat (b) , maka rapat jang berikutnja
jang diselanggarakan untuk membitjarakan atjara jang sama dianpgftp sjah
dengan tidak mengingat djumiah anggauta jang hadlir. ,

d. segala putusan dalam rapat ternaksud dalan fataal ini adalah sjah, bila
f diputuskan oleh sekurang-kurangnja 3/4 djumlah jang hadlir.

PATSAL X

Nasib harta benda persatuan setelah persatuan dibubarkan
DJika persatuan dibubarkan, maka nasib h irta benda persatuan ditentukan oleh
rapat pembubaran dengan ketentuan, bxhwa putusan tersebut bersifat amal.
PATSAL P£NÜTLir

j
Ketentuan2 lain mengenai persatuan ditentukan dalam inggauta tetangga atau
tnenurut putuéan rapat anggauta jang sjah.
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PATSAL I -

Hak dan kewadjban a.-ipgauta dan penderma t

1. Anggauta berkewad j i ban untuk turut menjempurnak-tn perhinpunan dan«e- i:
nenuhi segala ke wad j i ban jan g dit entukan oleh Anggaran Tetangga dan J
putusan2 rapat. .

2. Anggauta berhak dan berkewadjiban mengundjungi rapat?, pertemuan? dab. J;

3. Anggauta berhak ikut serta dalam pemungutan suara.
4. Anggauta berhak meminta diadaktnnja rapat, djika disokoag oleh seku-

rang-kurangnja sepuluh anggauta denfan disebutkan at j ara rapat jang di
usulkan. v

5. Penderma berhak raengundjungi aegala pertemuan2, ket^üii Rapat An

KATSAL II

v flerhentinja keanggautaan

Seorang anggauta berhenti sebagai anggauta:

1. atas permintaan sendiri, dengan raemberi tahu satu minggu terlebih dihulj
2. karena menirsgal dunia.
3. djika dipetjat menurut putusan rapat anggauta, meruglkan Parsatuan In<!

nesia; pada rapat anggauta, anggauta Jan g akan dipetjat diberi kesempi
tan untuk membela diri.

4. karena roenunggalkan Perantjis.

PATSAL III

Uang pemasukan dan iuran

1. Uang pemasukan bagl anggauta sekurang-kurangnja Frs.50ü.-, dan atas
kebidjaksanaan pengurus anggauta diperkenan^kan membajarnja berangsur-
angsur.

2. Iuran anggauta sekuring-kurangnja Rrs. 200.- satu bulan.
3. Uang penderma sekurang-kurangnja Prs.50o.- satu bulan, Prs. 50CO.-

satu tahun atau sekaligus Pra. 40.000.-.
4. Djika perlu Pengurus berhak ataa kebidjaksanaannja untuk menjimpan darl ;

apa ditentukan daJam ajat 2 dan 3.

C PATSAL IV

fremilihan pengurus

Anggauta? Bengurus dipilih untuk waktu satu tahun dengan kemungkinan di-
pilih kembali.

PATSALV •

Kewadjiban Pengurus 9

1. Pengurus berkewadjiban meroiropin perhimpunan berdasarkin atas azas dan
tudjuan serta nedjalankan putusan? rapat, dan bertindak keluar ataa naaal
perhimpunan.

?. Pengurus mempunjai hik nenpemukakan dil^ra ripat anggauta keberatan ten-
tang jf



ytentang penerimaan suatu anggauta .«»tau penderma.

3. Ketua berkewadjiban «««gure*- »miapin pengurus dalan pekerdjaannja saha-
ri-hari serta «pm*«pin rapat *an pertemuan2.

4. ¥enfeu«t« Penulis berkewadjiban megurus segala sutat aenjnrat ptrhinpunan.
5. 3endahari berkewadjiban mengurus segala harta-benda perhinpunan.
6. Pada achir perhimpunan pengurus diwadjibkan raemberi laporan dan periang-

gungan djawab tentang keadaan perhimpunan.

gATSAL VI

Perubahan anggaran tetangga.
1. Anggaran tetangga dapat diubah oleh rapat jang dihadliri oleh s«kurang-

kurangnja 3/4 djumiah anggauta.
2. Putusan raengubah anggaran tetangga adalah sjah bila diambil oleh aetangah

djumlah jang hadlir ditambah satu.
3. Djka^ pada rapat pertana temJata djuniah anggauta tidak mamenuhi sjarat

jang dimaksudkan dalara ajat l, maka rapat Jang berikutnja dianggap sjah
d^ngan tidak mengingat djumlah anggauta hadlir.-

O . -v
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Bereama ini diaaopalkan kepada aukadlMh, anggaran tvtangga
dan anggaran azas untuk persatuan jaag telah klta setudjui paa
annja.

v lAnggaran azas serta anggaran tetangga sebagÉ*» b«aar kaai n
aabil dari "Persatuan Indonesia" jaag telah «da di Loadra daa
mukadiaah kaai utanakan "raison d'être* perkunpulan kita itu.

Kita diluar negeri ini memang meapunjai kadudukan istlaeita^ f'
jang djga membawa tanggung djawab istÉaeva. Dalan caaaa dlaaaa
sjarakat kita eedang aendirikan dasar2 baru ditengah-tangah p»
kan dan penjaringan nilai2 lama, kita diluar negeri tldak
diri tersendiri.

Sekira Saudara mempunjai keberatan2 èrfoalp^l. haraft 'fti
kan pada kami sebelura tanggal 8 Maret j.«.d. ' .

( Perlu kita ketahui, hahwa anggaran azas dan
merupakan hanja garis2 besar dari sesuatu perkuapulan,
mana kita akan bergerak. Bagainana kiÉA akan bergerak tnn
tung pada kemampuan kita sendiri

Ralu garis2 besar ini mendapat persetudjuüa 3au4ara,
pertenghan bulan Maret klta akaa aeresalkan peabentufeam ergania
kita dan memilih kita pengurus untuk tahun 1952-1953»;.-

rïarla, 20 Tëbrüaft"Ï95t*

v
"Panitya Seaentara" ;•

Mengingat:
bahwa tiap warga negara Indonesia di luar negeri dalam nasa "'

peralihan sekarang ini meupunjai kewadjiban dan kedudukan iatiaewa J
terhadap aasjarakat dan Tanah Air Indoneaia, i

Memperhatikan: * }
, bahwa dóunlah.inasjarAkat Indonesia dl Paris telah aemadal dan •
( hingga sekarang belura tersusun dalam suat^u ikatan apapun,

Hemutuskan:
atas naraa masjarakat Indonesia di Paris untuk aeabingunfan

suat* organisasi bernaaat

" P E R S A T U A N I N D O N E S I A "

Paris, '25 Pebruart 1952.
"Panitia Fersiapan"
S Salia
I. Surjanegara
I.. B ,,

^ ,D. Ratulangi J
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priohting PERSATOEAN INDONESIA.
In Parijs is een Indonesische Vereniging opgericht genaamd»

Indonesia"

fa
kkr A

Het voorlopig bestuur wordt gevormd door:
K» S.SALIM (een Indo-Europe,aan) kunstschilder
M-v I .SOERJAKEGARA (Soendanees)
^ : IM4NIDRIS (2e Seor.Indon.Ambassada te Parijs)
XI jDeetje RATÏÏLANGrl (Menadonese, ook werkzaam bij Indon.Ambassade te Parijs)

l f Statuten zullen over enkele, jiagan_ worden verstrekt)

f I.SOERJAHBGARA is tijdens de ÏÏno-oonferentie te Parijs vaak in gezel-
schap gezien van Jacob MiLIK,
In P.I.kringen verwacht men dan ook, dat de Persatoean Indonesia uiterst
links zal worden*

KB, 3 Mei 1952 VRIJ VOOR ACTIE


