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Pasal 1 
PENDAHULUAN 

 
1. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan 

dalam Anggaran Dasar [AD] Bab III dan Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI Bab III. 
2. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Lembaga - Lembaga Negara  yang memiliki 

keterkaitan dengan tugas dan wewenang IMI. 
3. Yang dimaksud dengan Induk Organisasi Olahraga dan Wisata Otomotif  Internasional 

adalah Induk Organisasi dimana IMI terafiliasi dan menjadi  anggotanya, untuk afiliasi ini 
IMI diakui sebagai satu – satunya induk organisasi Nasional otomotif di Indonesia yang 
memiliki kewenangan dalam mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan 
olahraga dan kegiatan wisata kendaraan bermotor. 

 
Pasal 2 

HUBUNGAN DENGAN KELEMBAGAAN  
DAN BADAN INTERNASIONAL 

 
1. Secara kelembagaan IMI Pusat dalam mengadakan hubungan dapat bertindak kedalam dan 

keluar negeri dengan FIA, AIT, FIM, CIK dan organisasi sejenis dibidang olahraga, wisata, 
kelalulintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang 
bertalian dengan kendaraan bermotor. 

2. Hubungan luar negeri merupakan wewenang IMI Pusat dan apabila diperlukan untuk 
kepentingan IMI, maka IMI Provinsi dapat melakukan hubungan luar negeri dengan 
persetujuan IMI Pusat  
 

Pasal 3 
IMI  PUSAT 

 
Yang dimaksud dengan IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh Wilayah Indonesia yang 
diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada organisasi olahraga, 
kelalulintasan dan wisata kendaraan bermotor Internasional. 
 
 
 
 



Pasal 4 
IMI  PROVINSI 

 
1. Yang dimaksud dengan IMI Provinsi adalah organisasi IMI tingkat Provinsi yang dapat 

dibentuk dengan syarat memiliki 5 [lima] Klub di Wilayah Provinsi, yang didaftarkan ke IMI 
Pusat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. IMI  Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi yang menjadi ruang lingkup kewenangannya. 
3. IMI Provinsi yang tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena hal-hal lain tidak dapat 

melaksanakan fungsi dan tugas organisasi atau tidak sesuai lagi dengan AD dan ART IMI, 
akan diberikan 2 [dua] kali peringatan tertulis yang apabila tidak diindahkan maka PP IMI 
melalui Rapat Pleno dapat membekukan keberadaannya dan kewenangannya diambil alih 
oleh IMI Pusat. 

4. Untuk Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia yang belum terdapat IMI Provinsi baik 
dikarenakan pembekuan maupun baru terbentuk, diupayakan dibentuk IMI Provinsi apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
4.1. Telah terbentuk Pemerintahan Provinsi.  
4.2. Mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi dan/atau Pemerintah Provinsi. 
4.3. Memiliki sekurang-kurangnya 5 [lima] Klub yang telah terdaftar di IMI Pusat melalui  

IMI Provinsi Induk yaitu IMI Provinsi diwilayah Provinsi sebelum terjadi pemekaran  
atau IMI Provinsi yang dibekukan atau IMI Provinsi yang ditetapkan oleh PP.IMI.   

5. Untuk melaksanakan pembenahan ataupun pembentukan IMI Provinsi, PP. IMI membentuk 
Tim Persiapan IMI Provinsi dengan tugas melakukan persiapan yang diperlukan guna 
pembentukan IMI Provinsi melalui Musyawarah Provinsi selambat-lambatnya 6 [enam] 
bulan sejak ditetapkan oleh PP.IMI. 

6. Tim Persiapan IMI Provinsi memiliki tugas - tugas antara lain : 
6.1. Meneliti Klub – klub, apakah sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam 

AD dan ART IMI serta ketentuan - ketentuan IMI. 
6.2. Membentuk Panitia Musyawarah Provinsi [Musprov] dan menyiapkan rancangan materi 

Musprov sesuai dengan AD dan ART IMI. 
6.3. Menjadi peserta sekaligus nara sumber dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi. 

7. Personalia Tim Persiapan IMI Provinsi, berjumlah 5 [lima] orang yang terdiri dari : 
7.1. 1 [satu] orang wakil dari Pengurus Pusat IMI. 
7.2. 3 [tiga] orang wakil yang ditunjuk oleh dan untuk mewakili klub – klub dari IMI 

Provinsi Induk sebagaimana diatur pada ayat 4.3. 
7.3. 1 [satu] orang wakil dari Pengprov IMI - Provinsi Induk atau personalia lain yang 

ditetapkan oleh PP. IMI. 
8. Tugas Musyawarah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 adalah sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam AD  IMI pasal 20 dan ART IMI pasal 19 dan pasal 20, dengan 
pengecualian : 
8.1. Peserta dan formatur dari unsur Pengurus Provinsi adalah wakil dari IMI Provinsi 

Induk untuk Pembentukan IMI Provinsi baru atau personalia lain yang ditetapkan oleh 
PP. IMI. 

8.2. Kepengurusan IMI Provinsi yang  terbentuk wajib menyelenggarakan Musyawarah 
Provinsi [Musprov] selambat – lambatnya 1 [satu] tahun sesudah Musyawarah 
Nasional . 

 
 
 



Pasal 5 
HUBUNGAN IMI PUSAT DENGAN IMI PROVINSI 

 
1. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas terhadap IMI Provinsi. 
2. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berskala Nasional, IMI Provinsi wajib terlebih dahulu 

mendapatkan ijin dari IMI Pusat, sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan yang 
berskala Provinsi, IMI Provinsi wajib memberitahukan kepada IMI Pusat. 

3. Apabila IMI Provinsi tidak dapat mengambil keputusan karena berhubung sesuatu hal, 
maka IMI Pusat berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatkan 
hasil Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi serta saran dari Dewan Pembina 
Provinsi. 

4. IMI Provinsi berkewajiban memberikan laporan/pertanggung jawaban kegiatannya kepada 
IMI Pusat.  

5. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul IMI Provinsi. 
 

Pasal 6 
KLUB 

 
1. Yang dimaksud dengan Klub adalah organisasi penggemar bidang – bidang yang berkaitan 

dengan kendaraan bermotor yang secara kelembagaan bernaung dibawah IMI Provinsi, dan 
memenuhi persyaratan yang diatur dalam ART IMI Pasal 6 ayat 3. 

2. Untuk dapat terdaftar sebagai Klub yang menjadi wadah anggota biasa IMI, maka setiap 
calon Klub anggota wajib memenuhi persyaratan sebagai  berikut  :  
2.1. Mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis kepada IMI Provinsi, dengan 

melampirkan data – data tentang Klub, antara lain : 
2.1.1. AD & ART Klub harus sesuai dan tidak bertentangan dengan AD & ART IMI. 
2.1.2. Memiliki minimal 15 [lima belas] anggota yang terdaftar dan telah diterima 

sebagai Anggota Biasa IMI. 
2.1.3. Susunan kepengurusan Klub yang sekurang – kurangnya terdiri dari Ketua, 

Sekretaris dan Bendahara yang kesemuannya adalah Anggota Biasa IMI 
2.1.4. Mempunyai tempat kedudukan/alamat sekretariat klub yang tetap. 
2.1.5. Program Kegiatan Klub 
2.1.6. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh IMI 

secara aktif 
2.2. Membayar biaya awal penerbitan Tanda Klub Terdaftar [TKT] kepada PP.IMI dan biaya 

perpanjangan/registrasi tahunan sesuai dengan yang ditetapkan oleh IMI Provinsi 
dalam Rapat Kerja Provinsi [Rakerprov]. 

3. Kepada setiap Klub yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan IMI, PP. IMI 
atas rekomendasi dari Pengprov akan menerbitkan Tanda Klub Terdaftar [TKT] yang 
ditandatangani oleh Ketua Pengprov dimana Klub tersebut berdomisili dan Ketua Umum PP. 
IMI. 

4. Setiap Klub yang terdaftar mempunyai Hak dan Kewajiban sesuai dengan Hak dan 
Kewajiban dari Anggota Biasa IMI yang diwadahinya, sepanjang jumlah Anggota Biasa 
tersebut tidak kurang dari 15 [lima belas] orang. 

5. Tindakan disiplin yang dikenakan terhadap Anggota Biasa IMI akan berpengaruh terhadap 
Klub yang mewadahinya. 



6. Klub yang terdaftar dikenakan masa percobaan, apabila tidak mempunyai sekurang-
kurangnya 15 [lima belas] Anggota Biasa IMI yang telah bebas dari masa percobaan 3 
[tiga] bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota Biasa IMI. 

7. Klub yang terdaftar : 
7.1. Tidak mempunyai hak untuk menjadi peserta Musprov apabila baru terdaftar pada 

tahun berjalan saat penyelenggaraan Musprov  
7.2. Tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan dalam lingkup IMI apabila 

masih dalam masa percobaan sesuai dengan yang diatur pada pada ayat 6 
7.3. Kehilangan status terdaftar dan haknya untuk melakukan kegiatan, bila Anggota Biasa 

IMI yang diwadahinya kurang dari 15 [lima belas] orang atau tidak melakukan 
pendaftaran ulang selambat-lambatnya 3 [tiga] bulan setelah berakhirnya masa 
berlaku Tanda Klub Terdaftar [TKT] ;  

7.4. Kehilangan haknya dan berlaku sebagai Klub Baru, apabila tidak melakukan 
pendaftaran ulang 1 [satu] tahun setelah berakhirnya masa berlaku Tanda Klub 
Terdaftar  [ TKT ] 

 
Pasal 7 

HUBUNGAN IMI PROVINSI DENGAN KLUB 
 

1. IMI Provinsi adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Klub – Klub, sesuai dengan 
Peraturan Organisasi IMI. 

2. Setiap penyelenggaraan kegiatan, Klub wajib mendapatkan ijin dari IMI 
3. Klub – Klub wajib memberikan laporan/pertanggung jawaban setiap kegiatannya kepada 

IMI Provinsi. 
4. Klub dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Provinsi. 
5. IMI Provinsi wajib memperhatikan saran dan usul dari Klub – Klub anggotanya. 
 

Pasal 8 
HUBUNGAN IMI PUSAT DENGAN ASOSIASI 

 
1. Asosiasi harus mendaftarkan keanggotaannya ke IMI Pusat melalui IMI Provinsi dimana 

Asosiasi tersebut berpusat. 
2. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Asosiasi sesuai dengan kebijakan dan 

Peraturan Organisasi IMI 
3. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Wisata, kelalulintasan dan atau 

olahraga kendaraan bermotor, Asosiasi wajib mendapatkan ijin dari IMI Pusat melalui IMI 
Provinsi sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan lainnya Asosiasi wajib 
memberitahukan kepada IMI Pusat/IMI Provinsi, 

4. Asosiasi wajib memberikan laporan setiap kegiatannya kepada IMI Pusat, 
5. Asosiasi dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Pusat 

melalui IMI Provinsi, 
6. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul dari Asosiasi 
 

Pasal 9 
ORGANISASI KEGIATAN 

 
1. Yang dimaksud dengan Organisasi Kegiatan adalah organisasi yang bersifat sementara yang 

dibentuk oleh IMI Pusat/IMI Provinsi untuk maksud/kegiatan tertentu. 



2. Organisasi Kegiatan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku dilingkungan IMI dan 
mengikuti ketentuan yang termuat dalam ketetapan pembentukannya. 

3. Organisasi Kegiatan dapat dibentuk dengan masa kerja sepanjang-panjangnya 1 [satu] 
tahun dan tidak melampaui masa bakti kepengurusan yang membentuknya. 

4. Personalia pengurus Organisasi Kegiatan bertugas sesuai dengan ketentuan dalam 
penetapannya dan dapat dikenakan tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya dalam 
organisasi kegiatan. 
 

Pasal 10 
PENUTUP 

 
Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja 
Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 
 

Ditetapkan di    : Surabaya 
     Pada Tanggal    : 13 Februari 2016 

 
RAPAT KERJA NASIONAL 

IKATAN MOTOR INDONESIA  1 - TAHUN 2015 
PIMPINAN  

                                             

 

 

SADIKIN AKSA                                 JEFFREY JP                                                                   
KETUA           SEKRETARIS	

 


