.
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBUKAAN

Bahwa dengan terbentuknya organisasi Indonesian Cat Association (ICA) yang
merupakan wadah bagi para penyayang kucing di Indonesia. Agar organisasi dapat
dijalankan secara baik, didasarkan pada rasa kehormatan serta berpegang teguh
pada kemandirian, kejujuran, keterbukaan yang bertanggung jawab, serta dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat umum, disusunlah Kode Etik Anggota
Indonesian Cat Association.
Kode Etik ini selain merupakan peraturan dan pedoman bertindak dalam
menjalankan kegiatan organisasi Indonesian Cat Association, yang menjamin dan
melindungi anggota Indonesian Cat Association dan masyarakat umum, juga
membebankan kewajiban kepada setiap anggota Indonesian Cat Association untuk
jujur dan bertanggung jawab, kepada organisasi, masyarakat dan pada diri sendiri.
Oleh karena itu, setiap anggota Indonesia Cat Assciation wajib menjaga citra dan
kehormatan organisasi, serta setia, patuh dan menjunjung tinggi AD/ART serta Kode
Etik Anggota Indonesian Cat Association.
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.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a.

Indonesian Cat Association yang selanjutnya disingkat dengan ICA adalah
organisasi wadah para pecinta, penyayang dan pemilik kucing yang didirikan di
Indonesia, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dengan
cabang-cabang atau perwakilan di seluruh wilayah Indonesia, dan berafiliasi
pada Federation Internationale Feline (FIFe);

b.

Anggota ICA adalah para pecinta, penyayang, pemerhati, dan/atau pemilik
kucing yang telah mendaftarkan diri, atau telah terdaftar dan diterima sebagai
anggota, baik sebagai anggota biasa, anggota luar biasa, atau anggota
kehormatan.

c.

Pengurus ICA terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang.
Pengurus Pusat terdiri dari Dewan Pengurus , yaitu : Ketua Umum ICA yang
dipilih oleh Munas/Munaslub, dibantu oleh Wakil Ketua; Sekretaris dan Wakil
Sekretaris; Bendahara dan Wakil Bendahara, yang dipilih oleh Ketua Umum
dalam Munas/Munaslub; serta ketua-Ketua Komisi yang dipilih oleh Ketua
Umum ICA.

Pengurus Cabang terdiri dari : ketua Cabang yang dipilih oleh

Anggota Cabang, dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang
diplih oleh Ketua Cabang atas usulan anggota cabang, serta Komisi-komisi yang
dipilih oleh Ketua Cabang atas usulan anggota cabang. Kepengurusan Cabang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum ICA.
d.

Pemilik Cattery adalah anggota ICA yang membiakan kucing dengan mengikuti
aturan yang telah ditetapkan oleh ICA dan telah disetujui menjadi Cattery.

e.

Juri adalah anggota ICA yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang
kucing dan standar penjurian kucing, yang telah direkomendasikan sebagai juri
oleh Ketua ICA dan telah diakui oleh Federation Internationale Feline (FIFe).
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f.

.
Kode Etik Anggota ICA adalah aturan atau norma-norma yang merupakan
landasan etik perilaku, yang wajib atau dilarang dilakukan oleh anggota ICA;

BAB II
ETIKA KEPRIBADIAN
Pasal 2

Anggota ICA bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral baik, bersikap sopan
santun, jujur, luhur, mulia, serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia,
dan Kode Etik Anggota ICA, serta AD/ART ICA dan peraturan ICA lainnya, yang
dilandasi rasa persaudaraan dan kebersamaan.

ETIKA DALAM ORGANISASI
Pasal 3

Dalam Etika Organisasi setiap anggota ICA wajib :
a.

Memiliki kartu anggota ICA yang masih berlaku, apabila terjadi keterlambatan
pembayaran iuran dan perpanjangan kartu anggota ICA selama 6 (enam) bulan,
maka keanggotaannya dinyatakan tidak berlaku;

b.

Memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan Kode Etik ICA, serta ketentuan-ketentuan lain yang
diputuskan oleh ICA, dan peraturan FIFe;

c.

Mengembangkan dan ikut serta menjalankan kegiatan-kegiatan ICA;

d.

Menjaga nama baik, citra, martabat, dan kehormatan ICA sesuai misi dan visi
yang telah ditetapkan;

e.

Memperlakukan sesama anggota ICA sebagai manusia yang bermartabat yang
ditunjukkan dengan pengakuan atas hak dan kewajiban yang sama, serta saling
menghargai antar anggota;
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f.

.
Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang perawatan dan
pengembanganbiakan kucing secara profesional;

g.

Membangun dan mengembangkan rasa kesetia kawanan, rasa hormat yang
tulus, persaudaraan dan kebersamaan terhadap sesama anggota ICA sebagai
ikatan batin yang tulus dan ikhlas yang didasari kesadaran bersama atas
tanggung jawabnya sebagai anggota ICA;

h.

Menampilkan sikap keteladanan, kejujuran, kewibawaan dan tulus ikhlas, serta
tunduk dan taat dalam melaksanakan dan mengamankan setiap keputusan
yang telah ditetapkan oleh organisasi guna tercapainya tujuan ICA;

i.

Memberikan kepedulian kepada sesama anggota ICA beserta keluarganya yang
sedang menghadapi kesulitan;

Pasal 4

Dalam Etika Organisasi setiap anggota ICA dilarang:
a.

Melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra, nama baik dan
kehormatan ICA;

b.

Menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan atau rahasia sesama anggota ICA,
pengurus, pemilik cattery, juri dan atau keadaan dalam organisasi ICA kepada
orang lain;

c.

Menyebarkan cerita, berita atau tentang keadaan sesama anggota ICA, atau
persangkaan terhadap sesama anggota ICA atau pengurus, atau juri yang tidak
didukung dengan bukti-bukti yang akurat sehingga dapat meresahkan ICA dan
masyarakat umum, menimbulkan perselisihan, dan/atau menimbulkan fitnah
dan perpecahan di dalam tubuh organisasi ICA;

d.

Membicarakan permasalahan ICA di media sosial, karena ini melanggar kode
etik ICA. Jika ini dilakukan maka sanksi yang diberikan adalah Surat Peringatan
(SP) 1, 2 & 3 sampai dikeluarkan dari anggota ICA;
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e.

.
Menjadi panitia atau penyelenggara acara dan/atau pengurus organisasi kucing
selain ICA, dan/atau mendirikan organisasi kucing baik berskala internasional,
nasional maupun lokal yang berdiri di Indonesia.

f.

Menjanjikan atau memberikan uang, atau sesuatu barang, atau dalam bentuk
lainnya, dengan tujuan untuk memenangkan kucing miliknya atau milik orang
lain, atau untuk menjatuhkan nilai dari kucing peserta lain, atau untuk
mendapatkan hasil kelulusan ujian dalam kegiatan diklat yang diadakan oleh
ICA.

BAB III
ETIKA PENGURUS
Pasal 5

Dalam Menjalankan tugas sebagai pengurus wajib :
a.

Mengembangkan organisasi dan ikut dalam menjalankan kegiatan-kegiatan
organisasi, serta aktif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
sesama pengurus dan dengan anggota ICA, dengan berpedoman pada AD/ART
ICA;

b.

Menjalankan komitmen, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus, dan
merespon setiap kegiatan / undangan kepengurusan dengan baik;

c.

Mementingkan organisasi ICA dibanding dengan kepentingan pribadi atau
golongan;

d.

Memberikan informasi dan permohonan ijin bilamana berhalangan menjalankan
tugas;

e.

Memperlakukan sesama pengurus dan anggota ICA sebagai manusia yang
bermartabat yang ditunjukkan dengan pengakuan atas hak dan kewajiban yang
sama, serta saling menghargai antar pengurus ICA;
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f.

.
Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang perawatan dan
pengembangbiakan kucing secara profesional, sehingga dapat memberikan
contoh dan membantu anggota ICA.
Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dilarang:
a.

Mengadakan kontes kucing atas nama pribadi, dan/atau kelompok selain yang
diadakan oleh ICA tanpa sepengetahuan dan seijin Ketua ICA;

b.

Menerima

imbalan

dari

anggota,

atau

pihak-pihak

lain,

yang

dapat

mempengaruhi dalam mengambil keputusan dalam tugasnya sebagai pengurus;
c.

Meminta dan/atau meminjam uang untuk kepentingan pribadi kepada anggota,
dan/atau pihak-pihak lain dengan mengatas namakan ICA;

BAB IV
ETIKA CATTERY
Pasal 7

Dalam menjalankan cattery-nya pemilik wajib:
a.

Memiliki sertifikat cattery dari ICA dan telah terdaftar di FIFe, serta membayar
iuran tahunan Cattery ke ICA. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran
perpanjangan sertifikat cattery selama 3 (tiga) bulan atau lebih, sertifikat cattery
akan dicabut dan pemilik cattery tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat
pedegree atas kucing-kucingnya;

b.

Mendaftarkan semua kucing yang menjadi indukannya, yang dibuktikan dengan
surat silsilah / sertifikat pedigree yang diterbitkan oleh ICA dan telah terpasang
microchip-id sesuai dengan yang tertera pada sertifikat pedigree;
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c.

.
Menyediakan ruangan khusus untuk kandang dan peralatan pendukung lainnya
sesuai kebutuhan Cattery, serta telah terpasang ventilasi udara yang memadai,
dan semaksimal mungkin terpisah dari ruangan untuk manusia;

d.

Menjaga kebersihan dan kesehatan ruangan kandang, serta menjaga kesehatan
kucing, dengan cara memberikan vaksinasi pada setiap kucing terhadap
penyakit-penyakit Panleukopenia, Rhinotracheitis, Calicivirus, dan rabies bagi
cattery yang dilingkungannya diketahui terjangkit rabies, baik terhadap kucing
yang akan dijadikan indukan maupun yang akan dipindah tangankan, yang
dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku,
yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan cap stempel Dokter Hewan
yang bersangkutan, serta memberikan obat cacing, obat kutu, dan vitamin
sesuai kebutuhan;

e.

Segera melaporkan kepada pengurus terdekat, apabila ditemukan adanya
penyakit menular/endemik, untuk segera dapat diambil langkah-langkah
pemberantasan dan pencegahan;

f.

Melakukan Neuter dengan bantuan Dokter Hewan yang memiliki Ijin Praktek,
terhadap kucing yang tidak memenuhi syarat peraturan pengembang biakan dan
registrasi FIFe;

g.

Pemilik Cattery wajib mengikuti International, dan / atau National Cat Show yang
diselenggarakan oleh ICA minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun di cabang masingmasing, kecuali yang diwilayahnya tidak ada cabang, dan/atau tidak
dilaksanakan cat show ICA, atau dilaksanakan kontes kucing kurang dari 2 (dua)
kali setahun di wilayah propinsi dimana cattery berada;

h.

Sewaktu-waktu siap untuk ditinjau oleh pengurus ICA untuk mengetahui tentang
kondisi cattery apakah masih sesuai atau tidak dengan persyaratan dan
ketentuan yang berlaku pada aturan cattery (Survey cattery tahunan).
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.
Pasal 8

Dalam menjalankan kegiatannya pemilik Cattery dilarang:
a.

Mengembang biakan kucing yang memiliki penyakit atau kelainan yang diatur
dalam peraturan pengembang biakan dan registrasi FIFe, yang dapat diturunkan
kepada anaknya (menurun karena Genetik) yang berakibat fatal atau
membahayakan serta merugikan pada pertumbuhan dan perkembangan
kehidupan kucing yang diturunkannya;

b.

Mengawinkan atau mengembang biakkan kucing yang telah dilakukan operasi
caesar 3 kali;

c.
d.
e.

Mengembang biakan kucing betina lebih dari 2 kali dalam setahun;
Melakukan pemalsual atau penipuan dalam bentuk apapun yang berkaitan
dengan pembiakan.
Memperdagangkan kucing dari cattery lain tanpa memiliki dan mengembangkan
kucing dari indukan yang dimilikinya sendiri yang terdaftar sebagai parent stock
di ICA;

f.

Mengakui kucing dari pembiakan cattery lain sebagai hasil pembiakan
catterynya sendiri, yang dilakukan dengan cara mengganti nama cattery di
dalam Sertifikat Pedegree yang diterbitkan oleh ICA, atau dengan cara
memberikan label nama atau identitas cattery sendiri pada buku vaksin kucing
yang bukan dari pembiakan catterynya sendiri;

g.

Merahasiakan keadaan cacat dan sakit serta riwayat kesehatannya (medical
record) pada kucing yang akan dipindah tangan kan;

BAB V
PROMOSI CATTERY
Pasal 9

(1)

Promosi cattery adalah kegiatan yang ditujukan untuk menginformasikan
kepada anggota ICA, dan/atau kepada orang lain/masyarakat umum tentang
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.
nama cattery, alamat serta jenis kucing yang dikembangkan, yang dapat
dilakukan melalui media cetak atau media elektonik atau melalui media
pameran;
(2)

Promosi cattery dilarang dilakukan dengan cara :
a.

Menjelekkan cattery lainnya;

b.

Melakukan klaim memenangkan cat show yang tidak sesuai dengan fakta
sebenarnya;

c.

Mempromosikan kucing dengan memasang foto dan/atau video kucing
yang bukan dalam kondisi sebenarnya.

BAB VI
ETIKA JURI
Pasal 10

(1)

Dalam kedudukannya sebagai juri ICA, mereka wajib :
a.

Memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik ICA, serta tatacara penjurian yang
telah ditetapkan oleh ICA dan FIFe;

b.

Mengembangkan organisasi dan ikut dalam menjalankan kegiatankegiatan organisasi ICA;

c.

Bersikap sopan, rasa hormat yang tulus, serta menghargai panitia dan
peserta kontes kucing;

d.

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang kucing dalam ras dan
category yang sesuai dengan ijin penjurian yang dimilikinya;

e.

Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi ICA;

f.

Menjaga nama baik, citra, martabat, dan kehormatan organisasi ICA sesuai
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;

g.

Melaksanakan penjurian secara jujur dan adil sesuai standart penjurian
yang telah ditetapkan oleh ICA dan FIFe;
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h.

.
Siap menjalankan keputusan organisasi ICA untuk meningkatkan
pengetahuan, baik di dalama maupun diluar negeri, sehingga dapat
bertindak sebagai juri yang professional.

(2)

Dalam menjalankan tugas sebagai Juri dilarang :
a.

Melakukan penjurian dalam acara cat show yang bukan merupakan acara
ICA/FIFe, tanpa sepengetahuan dan seijin Ketua Umum ICA;

b.
c.

Melakukan penjurian pada saat ijin menjuri sudah tidak berlaku lagi;
Melakukan penjurian pada kelas dan kategori yang tidak sesuai dengan ijin
yg di milikinya, kecuali dalam situasi tertentu dan mendapat ijin dari Ketua
Umum ICA;

d.

Melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra, nama baik dan
kehormatan organisasi ICA;

e.

Menerima pemberian atau janji dari peserta kontes atau orang lain untuk
memenangkan kucing tertentu dalam kontes kucing;

f.

Menyebarkan rahasia pribadi atau kejelekan juri lainnya, pengurus atau
anggota ICA kepada orang lain;

g.

Menyebarkan cerita, berita atau persangkaan buruk anggota ICA,
pengurus, atau juri yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat,
yang dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan di dalam tubuh organisasi
ICA.

BAB VII
PEMINDAH TANGANAN KUCING
Pasal 11

(1)

Untuk menjaga kejujuran para pihak yang bersepakat, setiap pemindah
tanganan kucing hanya dapat dilakukan terhadap kucing yang telah berusia
lebih dari 3 bulan, dan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang di tanda tangan
kedua belah pihak yang bersepakat diatas kertas bermaterai cukup, yang berisi
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.
tentang harga adopsi/pengalihan, tata cara pembayaran, kondisi kucing, serta
hak dan kewajiban, dan/atau tanggung jawab para pihak;
(2)

Pemilik Cattery wajib memberikan informasi yang benar tentang kesehatan dan
keadaan apapun yang berkaitan dengan kucing yang akan dipindah tangankan
kepada calon pengadopsi, serta wajib menunjukkan surat identitas kucing yang
sesuai dan buku vaksinasi yang menunjukkan telah dilakukan vaksinasi oleh
Dokter Hewan yang berkompeten serta memiliki izin praktik yang sah;

(3)

Setelah dilakukan pemindah tanganan, jika pemilik baru adalah anggota ICA
maka cattery mengingatkan agar pemilik baru wajib segera melakukan balik
nama pemilikan atas kucing yang telah diadopsinya ke Sekretariat ICA Jakarta;

(4)

Pemindah tanganan kucing tidak boleh dilakukan dengan cara pelelangan
secara terbuka, dan/atau melalui bursa kucing yang tidak dilaksanakan oleh
dan/atau atas persetujuan tertulis dari Ketua Umum ICA, serta tanpa
memperhatikan kesejahteraan kucing ( Animal Welfare);

(5)

Informasi tentang kucing yang akan dialihkan dengan cara mengirimkan
foto/video kucing, tidak boleh bertentangan dengan keadaan kucing yang
sebenarnya yang akan dipindahtangankan (foto/video paling ter-update dengan
acuan waktu pada saat akan melakukan pengalihan kepemilikan kucing
tersebut).

(6)

Parents stock utama cattery baru tidak dapat dipindah tangankan selama 1
(satu) tahun.

(7)

Pemilik Cattery wajib menyerahkan formulir balik nama (tanpa biaya apapun)
yang

sudah

terisi

lengkap

disertai

tanda

tangan

saat

melakukan

pemindahtanganan kucing, apabila selama 2 bulan (dimulai sejak harga adopsi
sudah dilunasi) pemilik cattery tidak menyerahkan formulir balik nama kepada
adopter, maka adopter dapat langsung mengajukan proses balik nama kucing
tersebut dengan ketentuan (melampirkan bukti transaksi adopsi, pedigree asli,
foto dan/atau video kucing tersebut, dan kartu anggota ICA aktif). Ketentuan ini
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.
tidak berlaku pada kucing dengan status transaksi kontrak antara breeder dan
adopter dan kucing dengan status sebagai syarat pengajuan cattery.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 12
(1)

Sidang Dewan Kode Etik ICA dilakukan terhadap anggota, pengurus, pemilik
cattery, dan/atau juri ICA yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana
tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 diatas;

(2)

Anggota, pengurus, pemilik cattery, dan Juri ICA yang melakukan pelanggaran
Kode Etik ICA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dikenakan sanksi
:

a.

Anggota ICA dikenakan sanksi berupa :
1)

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai tindakan tercela dan
diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatannya;

2)

Kewajiban pelanggar untuk membuat pernyataan tertulis yang
berisi penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf secara
langsung

dan tertulis kepada pihak yang dirugikan dan/atau

kepada organisasi ICA cq Ketua ICA;
3)

Bagi anggota ICA yang pada saat mengikuti kontes kucing
diketahui memberikan imbalan atau janji kepada juri untuk
memenangkan

kucingnya

atau

kucing

tertentu,

tidak

diperkenankan untuk mengikuti kontes kucing paling singkat
selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun;
4)

Dikeluarkan dari keanggotaan organisasi ICA.
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b.

.
Pengurus ICA dikenakan sanksi berupa :
1)

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai tindakan tercela dan
diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatannya;

2)

Kewajiban pelanggar untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi
penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf secara langsung
dan tertulis kepada pihak yang dirugikan dan/atau kepada ketua ICA
mewakili organisasi ICA;

c.

3)

Diberhentikan sebagai pengurus;

4)

Dikeluarkan dari keanggotaan organisasi ICA.

Pemilik Cattery dikenakan sanksi berupa :
1)

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai tindakan tercela dan
diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatannya;

2)

Kewajiban pelanggar untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi
penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf secara langsung
dan tertulis kepada pihak yang dirugikan dan/atau kepada ketua ICA
mewakili organisasi ICA;

3)

Tidak diterbitkan sertifikat pedegree sekurang-kurangnya 1 tahun
dan untuk paling lama 2 tahun;

d.

4)

Dicabut statusnya sebagai cattery ICA;

5)

Dikeluarkan dari keanggotaan ICA.

Juri dikenakan sanksi berupa :
1)

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai tindakan tercela dan
diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatannya;

2)

Kewajiban pelanggar untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi
penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf secara langsung
dan tertulis kepada pihak yang dirugikan dan/atau kepada ketua ICA
mewakili organisasi ICA;
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3)

.
Tidak diberikan kesempatan sebagai juri ICA untuk waktu paling
singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun;

4)

Tidak diberikan kesempatan melakukan penjurian pada seluruh acara
cat show yang diselenggarakan oleh ICA untuk selamanya.

(3)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara alternatif, dan
dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Dewan Kode Etik

dan

disampaikan kepada Pelanggar melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua
Umum ICA atau Wakil Ketua atas pendelegasian wewenang dari Ketua Umum
ICA. dengan mempertimbangkan hasil sidang Kode Etik.

BAB IX
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 13

(1)

Penanganan pelanggaran Kode Etik ICA dimulai setelah adanya laporan atau
pengaduan secara resmi yang diajukan oleh anggota ICA, pengurus, pemilik
cattery, juri atau masyarakat umum kepada Komisi Disiplin dengan melampirkan
bukti pelanggaran;

(2)

Komisi Disiplin selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan, atau mencari
informasi/data

selengkapnya

atas laporan

atau pengaduan dimaksud,

dilanjutkan dengan mencari bukti-bukti yang menguatkan adanya pelanggaran
tersebut;
(3)

Apabila dari hasil pemeriksaan dan beradasarkan bukti-bukti yang ada, diperoleh
dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik ICA, Komisi Disiplin melaporkan
secara tertulis hasil pemeriksaannya kepada Ketua Komisi Disiplin. Selanjutnya Ketua
Komisi Disiplin mengirimkan laporan kepada Ketua Umum ICA perihal adanya
pelanggaran Kode Etik teersebut, dan mengusulkan untuk dilaksanakan sidang Kode
Etik ICA, disertai usulan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar kode etik;

Kode Etik – Indonesian Cat Association ( Rev. 2021)

Page 14 of 17

(4)

.
Pemeriksaan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik, dilakukan oleh
Dewan Kode Etik yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Umum ICA,
berdasarkan hasil rapat Dewan Pengurus Pusat ICA, dan dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah adanya laporan dan usulan pemeriksaan sidang
Dewan Kode Etik ICA yang diajukan oleh Ketua Komisi Disiplin;

(5)

Anggota Dewan Sidang Kode Etik ICA terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri :
a. Wakil Ketua Dewan Pengurus ICA sebagai Ketua Dewan Kode Etik;
b. Dua orang Dewan Pengurus Pusat ICA sebagai Anggota Dewan Kode Etik,
dibantu oleh 1 orang Dewan Pengurus sebagai sekretaris Dewan kode etik
yang tidak mempunyai hak suara dalam penentuan sanksi Kode Etik;

(6)

Putusan sidang Dewan Kode Etik ditandatangani oleh Ketua Dewan Kode Etik
dan disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diputuskan, dengan pengantar surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum ICA
atau Wakil ketua ICA atas pendelegasian wewenang dari Ketua Umum ICA;

(7)

Putusan Dewan Kode Etik ICA dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan dapat ditindak lanjuti pelaksanaan putusannya, setelah dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak diterimanya putusan, pelanggar kode etik tidak
mengajukan keberatan;

(8)

Salinan putusan sidang Dewan Kode Etik yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dikirimkan tembusannya kepada Dewan Pembina, dan Dewan
Pengurus Pusat ICA, Ketua Komisi Disiplin ICA, Ketua Cabang (jika pelanggar
adalah anggota cabang), dan Anggota Komisi Disiplin Cabang;

(9)

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Sidang dewan Kode Etik yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh Ketua Komisi
Disiplin ICA, Ketua Cabang dan Anggota Komisi Disiplin (jika pelanggar adalah
anggota cabang);

(10) Dalam hal Ketua Umum ICA sebagai pelanggar kode etik, Dewan Pengurus
Pusat lainnya secara kolektif memutuskan dan menetapkan sanksi kode etik
dalam sidang Dewan Kode Etik sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir.
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.
MEKANISME KEBERATAN
Pasal 14
(1)

Keberatan terhadap putusan sidang Dewan Kode Etik dapat diajukan oleh
pelanggar kode etik dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya atau diumumkannya putusan Sidang Dewan Kode Etik,
kepada Ketua Umum ICA ;

(2)

Setelah menerima keberatan atas putusan sidang Dewan Kode Etik yang
diajukan oleh pelanggar, Ketua Umum, memutuskan menerima keberatan atau
menolak keberatan sebagai putusan tingkat akhir;

(3)

Dalam menjatuhkan putusan menolak atau menerima keberatan, Ketua Umum
ICA dapat berkonsultasi dengan Dewan Pembina dan atau Penasehat;

(4)

Dalam hal Ketua Umum ICA menolak keberatan yang diajukan oleh pelanggar,
Ketua Umum ICA menguatkan putusan sidang Dewan Kode Etik, yang
dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis Ketua Umum ICA;

(5)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pelanggar diterima, Ketua Umum ICA
merubah keputusan sidang Kode Etik dengan memberikan putusan yang lebih
ringan atau membebaskan, yang dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis
Ketua Umum ICA;

(6)

Paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan keberatan diputuskan,

keputusan

tersebut

disampaikan

kepada

pelanggar

kode

etik

untuk

dilaksanakan. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan pelaksanaan putusan oleh
Sektretaris ICA;
(7)

Salinan putusan keberatan Hasil Rapat Pengurus ICA dikirimkan tembusannya
kepada Dewan Pembina/Penasehat, Dewan Pengurus ICA, Ketua Komisi
Disiplin ICA, Ketua Cabang dan Komisi Disiplin (jika pelanggar adalah anggota
cabang);
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.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Indonesian Cat Association ini mulai berlaku sejak 30 hari setelah tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada Hari / Tanggal

:
:

JAKARTA
20 Januari 2021

KETUA INDONESIAN CAT ASSOCIATION

AMSUL NABABAN
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