
Hal 	Pennohonaft Pemberdayaan Masvarákat 

Kepada Yth. 

Kepala PKBH FU-UMY 
di-Tempat 

Assalamu'alaikum Wr. Wb 

Pup syukur kita kehathrat Allah SWT yang thlah memberikan rahinat dan hidayah-Nya 
kepada kita semua. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW beserta kduarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah 
menghantarkan kita dart jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh rahmat 

Bersama surat mi saya selaku Ketua Aisyiyah Ranting Tamantirto Utara di Dusun 
Peleman, ICel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, bermaksud untuk mengajukan 
permohonan diadakannya pemberdayaan masyarakat dengan tema PEMBUATAN 
AKTA OTENTIK DAN AKTA DI 8AWAH TANGAN" oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan 
1-lukum Fakultas Flukum Iiniversitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH-UMY), yang 
akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal 	Jumat, 17 November 2017 

Tempat 	Gedung Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pimpinan Ranting 
Aisyiyah Dusun Peleman, Ne!. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. 
Bantu[ 

Pukul 	14.00 WIB - Selesal 

Demikian surat permohonan mi kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/Ibu 
dapat diiaksanakannya pemberdayaan masyarakat tersebut 
ALas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. 
Wassolarnu'ataikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, 15 November 2017 
Ketua Aisyiyah Ranting Tamantirto Utara 

SAP. 
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PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
Kompleks Terpadu UMY It. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 
DW, 55183, Email: pkbhfhumv@mnail.com.  TeIp: 082324109419 

SURAT TUGAS 
NO: 1S/PKBI-1 FH-IJMY/T/XI/2017 

PUSAT KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

MU({AMMADIYAH YOGYAKARTA (PKBH Fil-UMY) dengan liii menugaskan kepada 

saudara: 

Nama 	 Dr. DanangWahyu Muhammad, S.H.,M.Hum 

Perkerjaan 	ADVOKAT 

Sebagal Narasumber dalam Pemberdayaan Masyarakat PKBH Fli-UMY yang diadakan di 
Gedung Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pimpinan Ranting Aisylyab Dusun Peleman, 
Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, pada tanggal 17 November 2017. 

Demikian SURAT TUGAS ml disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagai amanat 

Bantul, 16 November 2017 
Kepala PKBH Eli UMY 

0-  
Hexi Purwanto. SM.. M.H. 
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PUSAT KONSIJLTASI DAN BANTUAN HOKUM 
FAKIJLTAS IIIJKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
Koinpleks Terpadu IJMY JI. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, liantul, 
DIY, 55183, Email: Dkhhthumvatpmpil.com , TeIp: 082324109419 

DAFTAR HADIR PEMATERI PEMBERDAYAAN MASYARAI(AT 
DENGANTEMA 

IPEMBUATAN SURAT PERJANJIAN' 
DISELENGGARAKAN OLEH 

PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HOKUM FAKULTAS HOKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

(PKBH FH UMY) 
BEKERJASAMA DENGAN BPHN/KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 

17 NOVEMBER2017 
DI GEDUNG PIMPINAN RANTING MUHAMMAD IYAH/PIMPINAN RANTING 

AISYIYAH DUSUN PELEMAN, KIt TAMANTIRTO, KEC. KASIHAN, KAB. BANTUL 

No. Nama Pekerjaan ltd - 

1 I Dr. Danang Wahyu Muhammad, 5.11., M.Hum 	- - ADVOKAT 	- 

Bantul, 17 November 2017 
Mengetahui, 

Kepala PKBH PH UMY 

Heri Purwanto. 5.11.. M.H. 



a FUSAI IW4SULAS OAFN BANTUAN UUKUM 

W FAKULTAS UUKITM 
ULNIVERSITAS M(JHAMMADIYAH VOGYAKARTA 
Kpleks Terpadu UMY ji. Lhigkar Barat, Tarnantirto, Kasihan E4atW, 
DW, 55183. EmaU: pkbhthumy@ErnaiLcom Teip: 082324109419 

DAFTAR HADIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DENGAN TEMA 

"PEMBUATAN ARTA OTENTIK DAN AKTA DI BAWAH TANGAN" 
LJISELENGGARAKAN OLEH 

PIJSAT KONSULTASI DAN BANTIJAN HOKUM FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MIJHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

(PKBHFHUMY) 
BEKERJASAMA DENGAN BPHN/KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 

17 NOVEMBER 2017 
DI GEDIJNG PIMPINAN RANTING MUHAMMADJYAH/PIMPINAN RANTING 

AISYIYAH DUSUN PELEMAN, KEL. TAMANTIRTO, KEC. KASIHAN, KAB. 
BANTUL 

Na. Noma Alamat/Lembaga Tm -- 
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NOTULENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DENGAN TEMA 

PEMBUATAN AKTA OTENTII{ DAN AXTA DI BAWAIJ TANGAN' 
PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2017 

Pembuicqan: 
Assalamualaikum Wr. WLi. 
Salam sejahtera untuk kita semua I!! 

Selamat datang kepada Ibu-thu Aisyiyah Ranting Tamantirto Utara di Dusun P&eman, 
Kel, Tamantirto, Kec. Basilian, Kab. Bantu] Yogyakarta yang hadir dalam acara ml. Untuk 
mengawali acara pada hari mi marl kita buka acara mi dengan doa menurut keyakinan 
agama rnasing-masing. 

Terjmakasih sudah man hadir dalam acara sore hari in', dalam acara 
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi clan Bantuan 
Hukum PH UMY bekerjasama dengan Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia. 

NARASLJMBFR: Dr. Danang Wahyn Muhammad, S.IL,M.11um 

Bahwa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan PKBH Fil1JMY 
bekerjasama dengan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas permohonan 
pada tanggal 17 November 2017 yang diadakan di Gedung Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah/Pimpinan Ranting Aisyiyah Dusun Peleman, Kel. Tamantirto, Kec. 
Kasihan, Kab. Bantul Yogyakarta sudah terlaksana dan sukses. 

Materi Pemherdayaan Masyprakat: 
Pembuatan Akta Otentik Dan Akta Di Bawak Tangan 
1. PENGERTIAN 

1. Akta Otentik 
a. Pasal 101 ayat a lindang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Penadilan Tata 

Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah yaitu stint yang dibuat 
oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan 
perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk 
dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau penistiwa hokum 
yang tercantum di dalamnya; 

b. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa Suatu 
akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditenthkan 
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk 
itu dan tempatakta itu dibuat 

c. Pasal 165 HIR (Het herziene lndonesisch reglement), menyatakan bahwa 
Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 
diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak 
dan ahli warisnya dan meneka yang mendapatkan hak daripadanya tentang 
yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di 
dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ml 
hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok 
clan pada akta. 

2. Akta dibawah tangan akin dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditanda 
tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak 



yang berkepentingan saja. Pengertian dan akta di bawah Langan ml dapat 
diketahul dari beberapa perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Pasal 101 ayat b Iindang-Undang No. 5 Talmo 1986 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaltu surat yang dibuat 
dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk 
dipergunakan sebagal alat bukti tentang penistiwa atau peristiwa hukum yang 
tercantum di dalamnya; 

b. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hokum Perdata, menyatakan bahwa yang 
dianggap sebagal tuilsan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di 
bawali tangan, surat. daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang 
lain yang dibuat tanpa perantaraan seonang pejabat umum. 

IL KEKUATAN PEMBUKTIAN 

AKTA OTENTIK 	 AKTA BAWAH TANGAN 
Dibuat oleh Pejabat Umum 

Pembuatnya Yakni: Notaris, Camat, Kepala Dibuatoleh Para Pthaksa;a, TANPA 
Dinas, Pangadilan, Kejaksaan, 	 - 
Kepolisian, KUA, dli 	

dihadapan Pe1abatumum 

- 	Dibuatdalarn 
bentuk/format sebagaimana 	Iormatnya diserahkan kepada pan 

Bentuknya 	teiah ditentukan 	 pihak (Iuwes), sesuai dengan 
keinginan pembuatnya 

- 	Sempurna sepanjang diakui oleh 
Para Pihak 

- 	Tetapi jika tidak diakul oleh 

Kekuatan Sempurna (tidak memenlukan salab satu pihak, kekuatan hukumnya 

Hukumnya / 
bukti lainya), dan mengikat (balk menjadi turun karena membutuhkan 

Pembuktianya bagi para pihak maupun pihak bukti lainya (saksi) 
lain, termasuk hakim) 

- 	Dalam hal disangkal 
kebenaranya oleh salah satu pihak, 
kekuatan bukum pembuktianya turun 
menjadi petunjuk saja 

Dalam hal berhubungan dengan 
benda tetap (tanah, mesin-mesin, 
kapal dil), maka diwajibkan 

Kedudukan kepemiiikanya/peralihanya - Terhadap benda bergerak tidak 

benda dan menggunakan Akta sebagal dasar wajib harus berupa akta, penyerahan 

Kewajiban peralihan secara langsung saja cukup 

membuat membuktikan adanya peralihan, bisa 
Contoh: Sertifikat untuk Pula berupa kwitansi 
menunjukkan bukti kepemilikan, 
Akta Jual Bell untuk 
membuktikan adanya peraliban 



Dalam praktek, utamanya terhadap perjanjian peralihan Ink benda tidak 
bergerak (tanah, kapal dli), lindang-undang mewajibkan barns berwujud akta otentik. 
Contob: Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
mewajibkan Jual Bell tanah barns ditungkan da}am Akta Otentik yang dibuat oleh 
Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT). 

Akan tetapi dalam hal benda bergerak (mobil, baju, kayu), Undang-undang 
tidaklah mewajibkan kedalam bentuk Akta Otentik Perjanjian terhadap benda bergerak 
bisa melalul penyerahan saja, kwintansi, nota akta bawah Langan dli. Dalam dalam 
dirasa perlu karena tingkatkeperitinganya, nilal objeknya atau ingin bukti yang sangat 
kuat, perjanjian peralihan atas benda bergerakbisa juga dituangkan dalam Akta Otentik. 

ill. ANATOMI SURAT PERJANJIAN 

SURAT PERJANJEAN SEWA RUMAN 

Pada han 	mi ...... ......... .............. tanggal ...............................di ...... ......... ............ ... ., Kami 
yang hertanda Langan di bawah mi: 

Nama............................................................................................. 

Tempat, Tgl Lahir........................................................................... 

Pekerjaan...................................................................................... 

Alamat.......................................................................................... 

NomorKTP ................................................................................... 

Dalam hal ml bertindak atas nama dirE pribadi yang seianjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA (Pemilik) 

Dalam hal ml bertindak atas nama din pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
KEDUA (Penyewa) PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA dengan mi terlebih dahulu 
menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

Bahwa, Pil-IAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggai 
yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SUM) 



Nomor./. atas nama 	 ., yang setempat dikenal sebagai 

Jalan 	......... ...... .............. 	No ..... 	RT/RW ...... f....., 	Kelurahan 

Kecamatan ......................... ..... 	Kabupaten/Kotamadya 	..... ......................... 	Propinsi 

(selanjutnya disebut 'tumah']. 

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan Rurnah tersebut kepada 
PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA hermaksud untuk menyewa Rumah 
tersebut dari PIHAK PERTAMA. 

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan 
diri dalam Perjanjian Sewa Rumah (seknjutnya disebut "Perjanjianl liii dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah in': 

Pasal 1 

KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA 

PIUAK PERTAMA dengan mi sepakat untuk menyewakan Rumab kepada PLUAK 
KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan lxii sepakat untuk menyewa Rumah 
tersebutdari PIHAK PERTAMA. 

Sewa rnenyewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai benikut: a. Harga Sewa sebesar Rp. 
( .................................... .. ... . rupiah) ("Harga Sewa'l. b. Jangka Waktu Sewa ada!ah untuk 
selama 	..... (.................) 	bulan 	/ 	tahun*, 	yang 	dimulai 	pada 	tanggal 

....dan berakhir pada tanggal ................ .................. .... ...... ('Masa 

Sewa']. 

Pasal 2 

HARGA DAN PEMBAYARAN 

PIHAK KEDUA akan menyewa rumab tersebut selama ......... ( ................ ........ ) tahun 

terhitung 	mulai 	tanggal 	........................... .. .......... 	 sampai 	derigan 

Harga 	sewa 	rumah 	tersebut 	disepakati 	sebesar 	Rp. 
( ................................................................ ...................................... ........... 

Rupiah) per bulan / tahun* atau total Rp. 
Rupiah) untuk 

keseluruhan jangka waktu sewa. 

(ci). Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PII-IAK PERTAMA 
bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian liii sebagal tanda pelunasan dan 
seluruh jumlah uang sewa termaksud. 

(c2). Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara 
BERTAHAP selama ...... ( ............... .......... ) dan pelunasan terakhir tanggal ...... 

Dengan 	deposit 	awal 	sebesar 	Rp. 	.......... ...... ....................  

(............................................................................................................................. rupiah). 

PIHAK PERTAMA akan membenikan kuitansi tanda bukti penenimaan tensendini 
kepada PIHAK KEDUA. 

4 



Pasal 3 

JAM" 

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa: 

1. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ml sepenuhnya merupakan hak 
PIHAK PERTAMA, bebas dan sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan 
maupun dijual kepada PIHAK KETIGA. 

2. PEHAK KEDUA dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa 
dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain. 

Pasal 4 

PEMBEBANAN BIAYA DAN PEIIAWATAN 

1. PIHAK KEDUA berhak atas pemakalan aliran listrik. saluran nomor telepon, dan 
air EDAM yang telab terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa; 

2. P11-IAK KEDIJA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau 
rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya; 

3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDIJA dalam memenuhi 
kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIFIAK KEDUA; 

4. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap 
dalam kondisi balk termasuk inemelihara kebersihan dan kelestarian Iingkungan 
termasuk memelihara kebersihan dan kSestarian Iingkungan serta sarana-
sarana kepentingan umum. 

PasalS 

flAK DAN KEWAJIBAN 

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ml benlangsung, PII-IAK KEDUA tidak 
dibenarkan unthic 

1. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian mi, balk 
untuksebagian ataukeselunihannyakepada PIHAK KETIGA; 

2. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati 
dalam perjanjian mi, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK 
PERTAMA; 

3. Membuat bangunan lain, sumur hon atau galian-galian lain di sekitar rumah 
tanpa adanya ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA; 

4. Mengubah struktur dan instalast dart rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan 
dari PIHAK PERTAMA, Yang dimaksudkan dengan struktur adalali sistem 
konstruksi bangunan yang menunjang berdininya bangunan rumab tersebut 
seperti: fondasi, balok, kolom, Iantai, dan dinding. 

Pasal 6 

KERUSAKAH DAN BENCANA ALAM 

1. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemAkaian sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDIJA; 



2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dan PIHAK 
PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force 
majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah: Bencana alam, seperti: 
banjir, gempa bumi, tanah Iongsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang 
disebabkan oleh faictor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian in'. 

3. Hum-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. 

Pasal 7 

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA 

1. PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka 
waktu perjanjian mi berakhir, dengan syarat-syarat: 

a. Terlebih dahulu membenitahukan maksudnya tersebut secara tertulis 
kepada 	PIRAK 	PERTAMA 	sekurang-kurangnya 	II ....... ..J 
(................................................waktu dalam huruf]] han / b ulan* sebelum 
berakhirnya jangka waktu perjanjian; 

b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta 
biaya-biaya Iainnya atas penggunaannya. 

C. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu 
sewa menyewa yang belum dilaksanakannya. 

Pasal B 

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA 

PH-MK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu 
perjanjian mi berakhir, dengan syarat-syarat: 

a. PIHAK KEDUA rnelanggar atau lalal melaksanakan salah satu ketentuan 
atau syarat perjanjian ml. 

b. PIHAK KEDUA lalal membayar hat-ga sewa, biaya perawatan, dan/atau 
tagihan 	lainnya 	yang 	terhutang 	selama 	If ........ 
( ............................... ................. waktu dalam huruf)] han / bulan* setelah 
pembayaran itu jatuh tempo. 

Pasal 9 

MASA BERAKHIR KONTRAK 

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian mi, 
Pli-IAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada 
PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat 
perjanjian mi, kecuali kedua belah pihak bensepakat untuk memperpanjang sewa-
menyewa kembali. 

Pasal 10 

HAL-HAL LAIN 

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian mi akan dimusyawarahican bersama 
oleh kedua belah pihak. 



Pasalli 

PENYELESAIAN PERSELISLUAN 

Mengenal perjanjian ml clan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk 
memilihdomislli yang tetappada ( .................. ........ ....  ............. ............ 

Demikianlab Surat Perjanjian jul dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup 
dan mempunyal kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di 

...pada Hari .................. Tanggal ......( ................................) Bulan 
Tahun .........( ........... .................... .......... .............. ], dan henlaku inulal tanggal 

tersebut sampai dengan tanggal ...... C ................................J Bulan ......... .. ........... Tahun 
( ....................................................... 

PIHAK PERTAMA, ( ........................)PIHAK KEDUA,  ( .................. 

Saksi-Saksi: 

SAKSI PERTAMA, ( ........ ............... ) 	SAKSI KEDIJA, ( .............................) 

IV. PERTANYAAN: 
1. Ibu Sarjilah siapa yang berhak membuat surat perjanjian dalam hat sewa 

penyewa7 Apa jIka penyewa ada!ah sebuah perusahaan bisa membuat surat 
perjanjian sendiri? 
Jawaban pada dasarnya syarat sah suatu perjanjian 1W harus ada sepakat dan 
kedua belah pihak. Ketika ibu mendapatkan penyewa yang merupakan sebuah 
perusahaan inaka ibu bisa saja meminta isi dan perjanjian tersebut adalah 
memuat hak dan kewajiban yang seimbang antara ibu dan penyewa. Agar 
tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. 

2. thu An Didalam Pembuatan Kontrak apakah ada aturan sistematis tentang 
ketentuan sanksi itu hams dibagian akhir kontrak? 
Jawaban Dalam pembuatan kontrak tidak ada ketentuan khusus sistematis atau 
susunan pasal perpasal. Tetapi Iebih balk itu saling berkesinambungan, seperti 
pada umumnya sanksi pasti selalu dibagian bawah dimana tenth sanksi itu 
mengikat ketentuan yang sudah ada dipasal sebelumnya. Akan janggal jika 
sanksi dahulu barn ketentuan atau syarat dipasal berikutnya 

Yogyakarta, 17 November 2017 
Notulen 
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Vitra Rana Sharfing. S.}L 


