
ANGGARAN DASAR PANDU TANI INDONESIA
(PATANI)

MUKADIMAH

BismillahirohmanirahimBahwa tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakatIndonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila danUUD 1945, menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk memberikandharma bakti sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing.Bahwa Indonesia sebagai Negara Agraris yang kaya dengan berbagai sumberdaya alam harus mampu  mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan  alam yangdimiliki  untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.Bahwa sebagai warga negara Indonesia harus menyadari tanggung jawabnyasebagai mahluk sosial dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunannasional bertekad bulat menyumbangkan dharma baktinya dengan caramengamalkan pengetahuan dan pengalamannya dalam wujud pemikiran, saran-saran, langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan di dalam suatu wadah kebersamaandan kekeluargaan yang melembaga.Bahwa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, akan meningkat bila dilakukanpembinaan dan pengembangan secara profesional.Atas dasar pemikiran tersebut, maka dengan memohon rahmat Allah SWT.dengan  segenap jiwa yang bersih, raga yang sehat, pikiran yang cerdas dan hati yangpenuh empati, berkomitmen untuk mendedikasikan bakat yang unik, mengasahkemampuan, memperkuat karakter, senantiasa mendayagunakan energi yang positip,memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang akan disinergikan dalam satuwadah dengan nama ”PANDU TANI INDONESIA”.
BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1Organisasi ini bernama Pandu Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat PATANI,didirikan pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2008 untuk jangka waktu yang tidakditentukan.
Pasal 2PATANI Berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat dibentukcabang-cabang atau perwakilan di tempat lain diseluruh wilayah Republik Indonesiasesuai kebutuhan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3PATANI  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Pasal  4PATANI  bertujuan :(1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas para anggota danpemangku kepentingan lainnya agar lebih kompeten dan bertanggung jawabdalam memasyarakatkan dan mengembangkan visi dan misi PATANI  di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia;(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan meningkatkan hasil guna dandaya guna kemampuannya dengan cara mengamalkan untuk kepentingan dankesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya;(3) Menjadikan PATANI sebagai lembaga profesional, terpercaya dan panutan milikmasyarakat dalam mensinergikan kemampuan, kemauan dan kelebihan setiapindividu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta dalam mengembangkankemitraan dan kesetiakawanan sosial bagi kepentingan kemajuan bangsa dannegara Indonesia;(4) Menjadikan agrobisnis dan agroindustri sebagai salah satu tulang punggungketahanan ekonomi nasional; dan(5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan devisa bagi negara.
BAB III
USAHA
Pasal 5Untuk mencapai tujuan organisasi, PATANI menyelenggarakan usaha-usaha sebagaiberikut :(1) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai kalangan baik perorangan,lembaga pemerintah maupun swasta dan pemangku kepentingan lainnya;(2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui kerjasama antar organisasi profesibaik di dalam maupun di luar negeri;(3) Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; dan(4) Menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial ekonomi, pertanian, teknologi  dalamrangka meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat madani.(5) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan produksi ternak, beras, holtikulturauntuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan.(6) Memfasilitasi para pelaku usaha dalam perdagangan lokal dan ekspor impor dibidang pangan dan energi.(7) Menyelenggarakan kegiatan Penghijauan dalam upaya melestarikan lingkunganhidup.
BAB IV

KEANGGOTAAN
Pasal  6Anggota PATANI terdiri dari :(1) Anggota Biasa;(2) Anggota Luar Biasa; dan(3) Anggota Kehormatan.



Pasal 7Tercatat sebagai Anggota biasa PATANI adalah seluruh  Pendiri, Penasehat danPengurus.
Pasal 8Anggota Luar Biasa yang terlibat sebagai mitra kerja PATANI adalah Individu yangterlibat menjadi mitra kerja PATANI dalam suatu program dalam kurun waktutertentu, termasuk seluruh masyarakat binaan yang memperoleh kemanfaatan darikeberadaan PATANI.
Pasal 9Anggota Kehormatan adalah individu yang menurut pertimbangan  Pengurus Pusatdan masukan dari Penasehat Pusat yang layak untuk diminta menjadi anggotaKehormatan atas kontribusinya yang signifikan dalam membantu perwujudan visiPATANI. Surat permintaan sebagai anggota Kehormatan disampaikan oleh DewanPendiri kepada yang bersangkutan
BAB V

ORGANISASI
Pasal 10PATANI mempunyai kelengkapan organisasi sebagai berikut:(1) Pendiri PATANI ;(2) Penasehat Pusat;(3) Pengarah Pusat;(4) Pengurus Pusat;(5) Pengurus wilayah; dan(6) Pengurus cabang

PENDIRI PATANI
Pasal 11Pendiri bertugas:(1) Memberikan masukan kepada  Pengurus Pusat dalam hal menetapkan keputusanorganisasi ke depan; dan(2) Memberikan pertimbangan kepada  pengurus pusat.

PENASEHAT PUSAT
Pasal 12Penasehat Bertugas :(1) Memberikan pertimbangan, petunjuk dan nasehat kepada  Pengurus PATANI; dan(2) Penasehat terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 20 orang anggota.



PENGARAH PUSAT
Pasal 13(1) Memberikan pengarahan dan saran kepada  Pengurus PATANI; dan(2) Pengarah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya20 orang anggota.

PENGURUS PUSAT
Pasal 14(1) Pengurus Pusat Patani merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin olehdirektur utama;(2) Direktur Utama menyusun pengurus harian, pengurus inti;(3) Pengurus Harian terdiri dari  Direktur Utama, Sekretaris Utama  dan seluruhjajaran Direktur;(4) Pengurus PATANI bertugas melaksanakan Kebijakan yang tertuang dalamAD/ART, serta menyusun rencana kerja organisasi dan memberikan laporankegiatan serta perkembangan dan laporan pertanggung jawaban keuangankepada  Direksi;(5) Apabila direktur Utama berhalangan untuk jangka waktu tidak dapat ditentukanlamanya atau mengundurkan diri sebelum  habis masa jabatannya, PATANI akandipimpin oleh Direktur Pelaksana atau Direksi lainnya sebagai pejabat pelaksanaDirektur Utama; dan(6) Pejabat Direktur Utama Tersebut ayat (7) di atas akan menyelenggarakan rapatpimpinan luar biasa untuk memilih Direktur Utama baru, selambat-lambatnya 6bulan setelah pengangkatannya selaku pejabat Direktur Utama.

PENGURUS WILAYAH DAN CABANG
Pasal 15(1) Pengurus PATANI wilayah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Provinsiatau dalam beberapa Provinsi di pimpin oleh seorang Kepala Wilayah yang diangkat dan di sahkan oleh Direktur Utama;(2) Pengurus PATANI Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang jajaranPengurus;(3) Pengurus PATANI wilayah dapat mengusulkan kepada pimpinan pusat untukdibentuknya PATANI cabang yang merupakan pelaksana organisasi di tingkatKota/Kabupaten;(4) Pengurus PATANI Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang jajaranpengurus;(5) Pengurus PATANI Wilayah dan PATANI cabang bertugas melaksanakan program-program PATANI di tingkat wilayah dan tingkat cabang;(6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATANI merupakan AnggaranDarar dan  Anggaran Rumah Tangga PATANI Wilayah dan Cabang; dan(7) Kepala Wilayah maupun Cabang apabila berhalangan untuk jangka waktu yangtidak dapat ditentukan lamanya atau mengundurkan diri sebelum habis masajabatannya maka PATANI Wilayah maupun Cabang  akan dipimpin oleh seorangpejabat lainya sebagai pejabat kepala wilayah dan Pejabat kepala Cabang melaluisurat keputusan Direktur Utama.



RAPAT PIMPINAN
Pasal 16(1) Pengurus Pusat PATANI berkewajiban mengadakan Rapat Pimpinan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; Peserta Rapat Pimpinan terdiri dari PengurusPusat, Wilayah dan Cabang;(2) Pengurus wilayah PATANI Berkewajiban mengadakan rapat pimpinan wilayahsekurang-kurangnya sekali setahun dengan peserta terdiri dari pengurus wilayahdan wakil dari cabang-cabang; dan(3) Rapat Pimpinan Membahas menampung dan mengevaluasi program kerjaPATANI.
Pasal 17Kelengkapan Organisasi dapat diadakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatanorganisasi, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam AD/ART atau di buat olehPengurus Pusat PATANI

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 18

SUMBER KEUANGANSumber keuangan organisasi di peroleh :(1) Uang  iuran anggota;(2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan(3) Usaha dan penerimaan lain yang sah .
BAB VII

LAMBANG
Pasal 19

(1) Lambang organisasi terdiri atas selembar daun berwarna hijau tua dengangradasi hijau muda. Bentuknya lonjong dengan ujung daun mengarah ke atas.Diatas gambar daun terdapat simbol tetesan air berwarna biru segar. Namalengkap lembaga Pandu Tani Indonesia terletak pada sisi daun bagian atas dengantulisan berwarna biru langit. Pada bagian sisi bawah daun terdapat singkatannama lembaga PATANI dengan tulisan huruf berkarakter sederhana (mesin ketik)dan berwarna coklat tanah;



(2) Lembaran daun berwarna hijau tua dengan gradasi hijau muda melambangkankesegaran, kehidupan dan manfaat, dimana daun adalahmerupakan dimana terdapat ribuan mulut daun yang di sebut stomata bagianyang melakukan proses fotosintesa yang menghasilkan makanan bagi seluruhbagian tanaman. Atas dasar ini , PATANI di bentuk untuk memberikan kesegaran,kehidupan yang lebih bermakna dan manfaat langsung bagi seluruh anggotamasyarakat;(3) Posisi daun yang lancip ke atas memaknai harapan PATANI agar dapat tumbuhdan berkembang semakin tinggi dan semakin mengerucut atau fokus padapencapaian SPIRIT PATANI 2015;(4) Tulang daun yang membelah daun secara simetris melambangkan bahwa PATANIingin dikembangkan sebagai lembaga yang terstruktur dan kokoh serta adil dalammengemban amanah organisasi dan masyarakat;(5) Guratan daun yang terdapat pada dua sisi tulang daun jumlahnya terdiri atas 17(tujuh belas) guratan pada sisi atas tulang daun dan 8 (delapan) guratan pada sisibawah pada tulang daun melambangkan PATANI didirikan pada tanggal 17  bulanagustus 2008. Tanggal yang sekaligus mewakili semangat pembentukan NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 bulan delapan tahun1945;(6) Tetesan air berwarna biru segar melambangkan harapan pendirian PATANI untukdapat memberikan tetesan kehidupan yang murni bagi semua kehidupan di dalammasyarakat Indonesia. Warna Transparan tetesan air memperlihatkan guratandaun di belakangnya melambangkan semangat transparansi di dalam pengelolaanlembaga PATANI;(7) Nama lengkap lembaga bertuliskan PANDU TANI INDONESIA  dengan tulisanberwarna biru langit pada bagian atas daun melambangkan kesadaran PATANIsebagai bagian masyarakat dunia yang bernaung dibawah satu langit dansekaligus informasi mengenai pemilik lambang yang sekaligus berarti PATANImenganut semangat keterbukaan, transparan dan tanggungjawab; dan(8) Singkatan nama organisasi pada bagian bawah daun bertuliskan PATANIberwarna coklat dengan huruf ketikan sederhana (mesin ketik),melambangkanbahwa PATANI adalah lembaga yang berpijak di bumi, milik masyarakatIndonesia dan akan berkomitmen berkarya bagi kejayaan tanah air Indonesia.
BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20Anggaran Dasar ini dapat di ubah berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan  PengurusPusat PATANI.
BAB IX

ATURAN TAMBAHAN
Pasal 21Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam AnggaranRumah Tangga.



BAB X
PENUTUP
Pasal 22Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN di :   JakartaPADA TANGGAL :   23 Mei 2012
PENGURUS PUSAT PANDU TANI INDONESIA

DIREKTUR UTAMA

SARJAN TAHIR, SE., MM

SEKRETARIS UTAMA

ANDI YAZI, ST



ANGGARAN RUMAH TANGGA PANDU TANI INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar Pandu Tani Indonesia(PATANI) yang berlaku, oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalamAnggaran Dasar.
BAB II

KEANGGOTAAN
Pasal 2(1) Anggota PATANI adalah mereka sebagaimana termaksud dalam Pasal 6 AnggaranDasar PATANI;(2) Pendaftaran anggota biasa, dan luar biasa dilakukan secara tertulis denganmengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh PATANI;(3) Pendaftaran dapat dilakukan melalui PATANI Pusat, PATANI wilayah dan PATANIcabang dan formulir pendaftaran untuk selanjutnya melalui PATANI wilayah dancabang formulir akan dikirimkan kepada pengurus PATANI pusat;(4) Dewan Pengurus Pusat PATANI akan mengirimkan surat penerimaan ataupenolakan untuk menjadi anggota, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelahformulir tersebut diterima oleh pengurus pusat PATANI. Apabila jangka waktu diatas terlampaui permohonan menjadi anggota dianggap diterima;(5) Kartu Anggota PATANI dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PATANI; dan(6) Anggota PATANI adalah juga anggota PATANI wilayah / daerah berdasarkandomisilinya.
Pasal 3Setiap anggota wajib untuk:(1) Menjunjung tinggi azas, tujuan dan nama PATANI;(2) Memberi saran dan ikut serta mengembangkan PATANI;(3) Mentaati dan melaksanakan segala keputusan PATANI;(4) Membayar uang pangkal pada saat penerimaan menjadi anggota dan uang iurananggota PATANI; dan(5) Anggota luar biasa dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan uangiuran anggota.
Pasal 4Setiap anggota PATANI baik anggota biasa, anggota luar biasa dan anggotakehormatan mempunyai hak suara dan hak untuk menjadi pengurus PATANI baik ditingkat Pusat, Wilayah dan Cabang.
Pasal 5(1) Seseorang berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;(2) Meninggal dunia; dan(3) Atas keputusan pengurus pusat PATANI.



Pasal 6(1) Pengurus Pusat PATANI memutuskan pemberhentian  anggota atas alasan-alasansebagai berikut:a.Karena tindakan atas sikap yang merugikan kepentingan negara;b. Karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan PATANI;c.Karena tindakan yang merugikan PATANI;(2) Keputusan pemberhentian anggota PATANI oleh pengurus pusat PATANI diambilsetelah diberi surat teguran kepada  yang bersangkutan; dan(3) Anggota yang sudah berhenti dapat direhabilitasi kembali.
RAPAT PIMPINAN

Pasal 7(1) Rapat Pimpinan (RAPIM) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satutahun dan diikuti oleh pengurus Pusat, wakil pengurus Wilayah dan wakilpengurus Cabang;(2) Pengurus Pusat PATANI akan menentukan waktu dan agenda RAPIM danmencantumkan dalam undangan kepada seluruh pengurus Wilayah dan Cabangpaling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan RAPIM; dan(3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan RAPIM, direktur utama PATANImembentuk panitia pelaksanaan RAPIM yang bertugas mengaturpenyelenggaraan RAPIM.
Pasal 8(1) RAPIM adalah sah apabila dihadiri ½ (satu per dua) dari jumlah anggota, apabilajumlah yang hadir tidak mencapai quorum, RAPIM akan ditunda sekurang-kurangnya 1 jam dan setelah itu RAPIM dapat tetap dilaksanakan tanpamemperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah; dan(2) Setiap keputusan dalam RAPIM diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakatdan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan akan dilakukanpemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) lebih satu dari jumlah yang hadir,(3) kecuali keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PATANI.

PEMILIHAN DIREKTUR UTAMA
Pasal 9(1) Direktur Utama PATANI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dansetelahnya dapat dipilih kembali;(2) RAPIM untuk memilih Direktur Utama periode berikutnya akan dipimpin olehDirektur Utama PATANI periode berjalan;(3) Panitia pelaksana RAPIM akan mengirimkan nama-nama calon Direktur Utamakepada seluruh PATANI Wilayah dan PATANI Cabang selambat-lambatnya 3 (tiga)minggu sebelum pelaksanaan RAPIM;(4) Semua nama Direktur Utama yang dinominasikan akan diseleksi oleh Rapat praRAPIM yang diadakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RAPIM, yang dihadirihanya oleh pimpinan PATANI Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menghasilkansebanyak-banyaknya 3 (tuga) calon direktur utama yang akan dipilih padaRAPIM;



(5) Wakil-wakil dari PATANI wilayah dan cabang pada RAPIM ini masing-masingdiwakili sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan merupakan wakil-wakil yang sahdengan membawa surat perintah ditandatangani oleh Kepala wilayah danSekretaris PATANI  yang bersangkutan; dan(6) Ketiga calon yang terpilih pada rapat pra RAPIM tersebut mendapat kesempatanberbicara dalam RAPIM untuk mengemukakan visi-misi dan rancangan programkerja masing-masing.
BAB III

PIMPINAN PANDU TANI INDONESIA
Pasal 10(1) Pimpinan PATANI terdiri dari:a. Penasehat;b. Pengarah; danc. Pengurus(2) Penasehat PATANI terdiri dari:a. Penasehat PATANI Pusat;b. Penasehat PATANI Wilayah; danc. Penasehat PATANI Cabang.(3) Pengarah PATANI terdiri dari:a. Pengarah PATANI Pusat;b. Pengarah PATANI Wilayah; danc. Pengarah t PATANI Cabang.(4) Pengurus PATANI terdiri dari:a. Pengurus PATANI Pusat;b. Pengurus PATANI Wilayah; danc. Pengurus PATANI Cabang.

PENASEHAT
Pasal 11(1) Penasehat terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) anggota. Masa jabatan  Penasehat adalah 5 (lima)tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali;(2) Penasehat Pengurus Pusat PATANI dipilih oleh Pengurus Pusat PATANI,sedangkan  Penasehat PATANI wilayah dan  cabang dipilih oleh pengurus wilayahdan  cabang.
Pasal 12Tugas Pokok Penasehat adalah memberikan petunjuk dan saran yang dipandangperlu kepada Pengurus tentang langkah-langkah yang harus diambil dalampelaksanaan program dan kegiatan PATANI untuk pencapaian tujuan PATANI.



Pasal 13(1) Penasehat mengadakan rapat atau pertemuan sesuai dengan kebutuhan ;(2) Rapat  Penasehat akan dipimpin oleh Ketua Penasehat atau oleh salah seoranganggota dalam hal Ketua berhalangan hadir. Rapat dianggap sah dan dapatmengambil keputusan apabila dihadiri sekurang- kurangnya setengah dari jumlahanggota Penasehat. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai quorum, makarapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu dapat tetapdilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambilkeputusan yang sah; dan(3) Keputusan rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satuper dua) lebih satu dari jumlah yang hadir.
PENGARAH

Pasal 14(1) Pengarah terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) anggota. Masa jabatan  Pengarah adalah 5 (lima) tahundan setelahnya dapat dipilih kembali;(2) Pengarah Pusat PATANI dipilih oleh Pengurus Pusat PATANI, sedangkanPengarah PATANI wilayah dan  cabang dipilih oleh pengurus wilayah dan  cabang.
Pasal 15Tugas Pokok Pengarah adalah memberikan arahan yang dipandang perlu kepadaPengurus tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan programdan kegiatan PATANI untuk pencapaian tujuan PATANI.
Pasal 16(1) Pengarah mengadakan rapat atau pertemuan sesuai dengan kebutuhan ;(2) Rapat  Pengarah akan dipimpin oleh Ketua Pengarah atau oleh salah seoranganggota dalam hal Ketua berhalangan hadir. Rapat dianggap sah dan dapatmengambil keputusan apabila dihadiri sekurang- kurangnya setengah dari jumlahanggota Pengarah. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai quorum, maka rapatakan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu dapat tetapdilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambilkeputusan yang sah; danKeputusan rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) lebih satu dari jumlah yang hadir.

PENGURUS
Pasal 17(1) Pengurus Pusat PATANI terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Inti;(2) Pengurus Harian terdiri dari seorang Direktur Utama;  seorang sekretaris utama,dan beberapa  direktur;(3) Pengurus Inti terdiri dari Pengurus Harian ditambah pengurus lainnya sesuaikebutuhan. dengan mengacu pada efisiensi dan efektifitas kinerja;



(4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RAPIM direktur utama terpilih harussudah melengkapi susunan pengurus harian, pengurus inti ;(5) Masa jabatan pengurus PATANI adalah 5 (lima) tahun dan setelahnya dapatdipilih kembali ;(6) Apabila direktur utama berhalangan untuk waktu yang tidak dapat ditentukanlamanya atau mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya lembagaPATANI akan dipimpin oleh direktur pelaksana; dan(7) Penyelenggaraan RAPIM luar biasa untuk memilih direktur utama yang baru akandilaksanakan oleh pejabat direktur utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah terpilihnya pejabat direktur utama.
Pasal 18Tugas Pokok Pengurus Pusat PATANI adalah :(1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam AD/ART,RAPIM dan program-program PATANI;(2) Menyusun dan melaksanakan program kerja PATANI dalam masa jabatannya;(3) Memberikan laporan secara berkala kepada anggota dan  Penasehat melaluiPATANI Pusat, wilayah dan cabang; dan(4) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama dengan instansi dan atau badanlain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuanPATANI.
Pasal 19(1) Rapat Pengurus harian, Pengurus Inti dan  akan dipimpin oleh Direktur Utamaatau Direksi lainnya dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir. Rapat dianggapsah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadirioleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah Pengurus, apabila jumlahyang hadir tidak mencapai quorum, maka rapat(2) akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetapdilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambilkeputusan yang sah;(3) Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satuper dua) lebih dari satu dari jumlah yang hadir.
BAB IV

WILAYAH DAN CABANG
Pasal 20(1) Pengurus  Pusat PATANI dapat mendirikan PATANI wilayah dalam lingkupbeberapa provinsi atau di setiap provinsi dan PATANI cabang di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia dan di luar negeri apabila dianggap perlu;.(2) Pengurus PATANI wilayah dan PATANI cabang diangkat dan diberhentikan olehPengurus Pusat ;(3) Masa jabatan pengurus PATANI wilayah dan cabang adalah 4 (empat) tahun dansetelahnya dapat diangkat kembali:(4) Apabila Kepala wilayah dan cabang berhalangan untuk waktu yang tidak dapatditentukan lamanya atau mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannyamaka Pengurus Pusat PATANI akan menunjuk Pejabat penggantinya.



Pasal 21(1) Pengurus PATANI wilayah dan cabang akan mengadakan rapat pimpinan wilayahdan cabang masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun;(2) Rapat akan dipimpin oleh Kepala Wilayah dan sekretaris untuk PATANI wilayah,dan Kepala cabang dan sekretaris untuk PATANI cabang, apabila yangbersangkutan berhalangan pimpinan rapat dipilih dari mereka yang hadir; dan(3) Rapat pimpinan baik di tingkat wilayah dan cabang dianggap sah apabila dihadirioleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) jumlah anggota, termasuk anggotayang mewakili(4) kehadirannya kepada anggota lainnya dengan surat kuasa. Apabila jumlah yanghadir tidak mencapai quorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu)jam, dan setelah itu rapat akan tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkanjumlah yang hadir dan(5) dapat mengambil keputusan yang sah; dan(6) Keputusan rapat Pimpinan Wilayah dan Cabang dianggap sah apabila disetujuioleh ½ (satu per dua) lebih dari satu dari jumlah yang hadir, termasuk suaraanggota yang mewakilkan haknya kepada anggota yang lainnya dengan suratkuasa.
BAB V

KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG PATANI
Pasal 22Untuk kelengkapan organisasi pengurus wilayah dan pengurus cabang harusmempunyai kantor yang permanen dan mempunyai struktur kepengurusan sesuaidengan ketentuan dalam AD/ART.
BAB VI

KEUANGAN
Pasal 23(1) Setiap anggota PATANI kecuali anggota luar biasa dan kehormatan wajibmembayar uang pangkal dan uang iuran bulanan anggota yang besarnyaditetapkan oleh pengurus.(2) Setiap anggota PATANI menyerahkan langsung iurang anggota kepada PengurusPusat PATANI. Dalam hal pelaksanaannya Pengurus Pusat PATANI dapatmeminta bantuan kepada Pengurus PATANI wilayah dan Pengurus PATANIcabang.(3) Alokasi dana untuk PATANI wilayah dan  cabang ditetapkan oleh Pengurus PusatPATANI berdasarkann keputusan hasil RAPIM.



Pasal 24(1) Penggunaan dan tata cara pencatatan keuangan diatur dan ditentukan olehPengurus dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Pengurus PusatPATANI dalam RAPIM(2) Penggunaan dan tata cara pencatatan oleh Pengurus PATANI Wilayah dan PATANICabang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota PATANI wilayah dancabang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengurus Pusat PATANI.(3) Laporan Keuangan Pengurus Pusat PATANI akan diperiksa oleh Akuntan Publiksecara berkala setiap tahun.
BAB VII

PENUTUPHal-hal yang belum  diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudianoleh Dewan Pengurus Pusat PATANI dengan memperhatikan pertimbangan DewanPenasehat .Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.DITETAPKAN di :   JakartaPADA TANGGAL :   23 Mei 2012
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