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بسم الله الرحمن الرحيم

PEMBUKAAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta
alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
Atas rahmat dan karunia  Allah  SWT  Pada  bulan  Maret  2007,  Direktorat
Pendidikan  Agama  Islam  pada  Sekolah  (Dit  PAIS) Depag RI mengadakan
kegiatan di sebuah hotel di kawasan Cipayung Bogor. Kegiatan  tersebut
dihadiri  oleh  guru-guru  Pendidikan  Agama Islam mewakili  Kelompok  Kerja
Guru  Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) di SD, Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP-PAI) SMP dan SMA/SMK seluruh Indonesia. Salah satu hasil
dari kegiatan tersebut adalah disepakatinya pembentukan organisasi profesi
bernama  Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Indonesia  yang
disingkat dengan AGPAII.

Melalui Kongres Nasional I AGPAII pada tanggal 24 – 26 Agustus 2007 yang
dihadiri oleh
110 orang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)  jenjang SD,SMP,SMA dan
SMK perwakilan dari 18 Provinsi dikukuhkan Kepengurusan DPP AGPAII masa
khidmat  2007-  2012. Pembukaan Kongres I dilaksanakan di Balai Agung
Pemda DKI Jakarta dan dilanjutkan  sidang-sidang  Komisi  di  SLB  Pembina
Lebak Bulus Jakarta Selatan melahirkan Kepengurusan dan AD-ART AGPAII.

AGPAII  untuk pertama kali  dicatatkan dalam Akta Notaris  pada tanggal 18
Juni  2008  dengan  No.10  tanggal  18  Juni  2008  oleh  Notaris  Saifuddin
Arief,SH.MH  dengan  para  pendiri  1).Drs.Afrizal Abuzar
2).Drs.H.Abd.Rahman,3)Drs.HA.Sholeh Dimyathi,MF.MM,4).Mahnan
Marbawi,Sag,  dan 5).  Prof.Dr.Imam Tolkhah,MA dan pada tanggal  20 April
2016.AGPAII  melakukan  penguatan  Akta  Notaris  Tanggal  20  April  2016
dengan No.35 Tanggal 20 April 2016 melalui Notaris Martin Roestamy, SH,MA
dan  tercatat  sebagai  Organisasi  Profesi  Berbadan  Hukum  dengan  Surat
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  No.  AHU-
0051119.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal,28 April 2016.

Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  perkembangan  teknologi  yang  semakin
pesat,  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  kehidupan  beragama  dan
menuntut  GPAI  untuk  dapat  berperan  aktif  dalam  menampilkan  nilai-nilai
agama  yang  komprehensif,  dinamis  dan  mendorong  serta  mengarahkan
dinamika kehidupan sesuai kemajuan dan tantangan zaman yang dihadapinya.



GPAI  juga  dituntut  mengembangkan  kemampuan  profesionalnya  sehingga
mampu berkarya dan berprestasi, baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari
di sekolah maupun dalam berkiprah di masyarakat, bangsa dan negara.

Di sisi lain kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan GPAI yang
cukup banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan kompetensi GPAI
yang lebih efektif dan  efisien.  Guna  menunjang  peningkatan  kompetensi
tersebut,  diperlukan  adanya  wadah  yang  berfungsi  sebagai  wahana
komunikasi, informasi, pengembangan wawasan, kinerja dan karir GPAI. Maka
keberadaan organisasi profesi yaitu AGPAII menjadi suatu keniscayaan yang
sangat diperlukan.

Untuk meneguhkan diri AGPAI sebagai rumah besar Guru Pendidikan Agama
Islam (GPAI), Melalui Kongres III AGPAII di Surabaya Jawa Timur, tanggal 1-3
Desember 2017, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Guru
Pendidikan Agama Islam Indonesia telah berhasil disempurnakan agar dapat
memberikan  arah  yang  jelas  dalam  mengelola  organisasi  untuk  mencapai
Visi,Misi dan Tujuan organisasi AGPAII.

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (AGPAII)

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN



Pasal 1
N a m a

(1) Organisasi profesi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia ini diberi nama
:  Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Indonesia  dan  disingkat
AGPAII,yang dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 25 Maret  2007 di
Jakarta.

(2) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) didirikan untuk
waktu tidak terbatas.

Pasal 2
Tempat dan Kedudukan

(1) Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Indonesia  (AGPAII)  ini
berkedududkan  diseluruh  wilyah  Indonesia,dan  cabang  khusus  di  luar
negeri.

(2) Kantor  Pusat  organisasi  profesi  ini  berkedudukan di  ibukota  Negara RI
atau di Jabodetabek, Kantor Wilayah organisasi berkedudukan di ibukota
Provinsi,  Kantor  Daerah  organisasi  berkedudukan  di  ibukota
Kabupaten/Kota, Kantor Cabang organisasi berkedudukan di Kecamatan,
sedangkan Kantor Cabang Khusus berkedudukan di suatu negara tertentu.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3
Dasar

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), berdasarkan:
(1) Syari’at Islam
(2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
(3) Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003,  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional;
(4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007,  tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan.



Pasal 4
Fungsi dan Tujuan

(1) Fungsi AGPAII yaitu;
a. Sebagai  Rumah  besar  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  (GPAI)  yang

mengajarkan nilai Islam Wasyatiah (Islam yang Rahmatan lil a’lamin)
b. Sebagai wadah berkumpulnya pemikiran dan pengalaman dalam

rangka meningkatkan  kompetensi,  memberdayakan  potensi  sebagai
ikhtiar  mengembangkan  mutu  proses  dan  hasil  pembelajaran
Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  yang  optimal  serta  meningkatkan
kesejahteraan  GPAI  melalui  jalinan  silaturahmi  antar  pengurus  atau
anggota dalam organisasi profesi AGPAI.

c. Menjadi  wadah  bagi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  (GPAI)  agar
berkomitmen  untuk  selalu  mendidik,  membimbing,  melatih  dan
menyiapkan  para  peserta  didik,  sehingga  memiliki  kemampuan
berkreasi, mengatur dan memelihara kreasinya (tetap di jalan fitri, atau
Sa’adah  fiddarain),  agar  selalu  memberikan  maslahat  bagi  diri,
masyarakat dan dunia secara luas (rahmatan lil a’lamin)

d. Menjadi  tempat  bagi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  (GPAI)  agar
memiliki  komitmen dalam meningkatkan mutu  keimanan,  ketaqwaan
dan  akhlakul  karimah  peserta  didik,  sehingga  mampu  menjadikan
setiap diri (siswa, guru dan seluruh civitas pendidikan) sebagai model
(uswah sekaligus ibrah ) dan pusat suri tauladan atau contoh (centre of
self  identivication)  yang  pada  akhirnya  memberikan  warna  budaya
Islam di lingkungan sekolah (school Islamic culture).

e. Saling bekerja sama dengan organisasi profesi, instansi dan lembaga
terkait  dan  yang  relevan,  agar  mampu  mengemban  amanah  yang
diberikan  dan  bertanggung  jawab  dalam  membangun  peradaban  di
masa  depan  yang  damai,  ramah  dan  sejahtera  (maslahatul  ummah,
wathaniyah dan basyariyah) yang berbasis kepada nilai-nilai Rabbani
atau Ilahiah.

f. Menjadi wadah meningkatkan kualifikasi akademik dan latar belakang
pendidikan  sesuai  dengan  bidang  tugas  GPAI,  mengembangkan
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,
serta memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan.

(2) Tujuan
a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
b. Meningkatkan kekeluargaan, kebersamaan dan solidaritas GPAI
c. Meningkatkan  motivasi  dan  kemampuan  GPAI  dalam  melaksanakan

tugas profesinya.
d. Menumbuhkan semangat GPAI untuk meningkatkan kemampuan dalam

mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran
Pendidikan Agama Islam;



e. Meningkatkan  kemampuan  GPAI  dalam  memilih,  menggunakan,
menemukan dan mengembangkan strategi serta metode mengajar yang
tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam;

f. Mengakomodasi  aspirasi  dan  permasalahan  GPAI  serta  memberikan
advokasi yang dihadapi GPAI dalam melaksanakan tugas serta bertukar
pikiran/informasi dan mencari solusinya;

g. Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi antar sesama
pengurus, dan anggota AGPAII;

h. Mensosialisasikan  berbagai  kebijakan  pendidikan  dari  Kemendikbud
dan Kemenag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan;

i. Membantu  GPAI  untuk  bekerjasama  dalam  meningkatkan  kualitas
kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di
Sekolah;

j. Menambah  wawasan  tentang  berbagai  perkembangan  keilmuan  dan
inovasi terbaru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam ;

BAB III
ATRIBUT

Pasal 5
(1) AGPAII  memiliki  atribut  organisasi  yang  terdiri  atas

Lambang,Bendera,Mars dan Himne;
(2) Bentuk  dan  isi  Atribut  serta  ketentuan  penggunaannya  diatur  dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6
(1) Tugas dan Tanggung Jawab Umum, adalah:

a. Memberikan motivasi kepada guru-guru PAI agar mengikuti berbagai
kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/
Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat di seluruh Indonesia;

b. Memberikan  pelayanan  konsultatif  dalam  mengatasi  berbagai
permasalahan  yang  dihadapi  oleh  GPAI  dalam melaksanakan  proses
pembelajaran;

c. Menyebarluaskan  informasi  tentang  berbagai  kebijakan  pemerintah
yang  terkait  dengan  pelaksanaan  pendidikan  dan  pengembangan
kurikulum Pendidikan Agama Islam;

d. Merencanakan,  melaksanakan,  mengevaluasi  dan  melaporkan  hasil
kinerja dari kegiatan AGPAII serta menetapkan program tindak lanjut;



e. Mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait
dalam masalah peningkatan mutu proses dan hasil Pendidikan Agama
Islam;

f. Menjalin  kerjasama  yang  harmonis  antara  KKG  dan  MGMP,  serta
instansi-instansi yang terkait.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Khusus, adalah:
a. Membantu  GPAI  dalam  memahami  berbagai  kebijakan  Pendidikan

Agama Islam termasuk pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama
Islam dan model-model pembelajaran;

b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan GPAI di seluruh Indonesia;
c. Menyebarluaskan  hasil  pelatihan  kerja  dan  workshop  tingkat  pusat

yang dilaksanakan oleh GPAI ke seluruh Indonesia;
d. Menampung  saran  dan  aspirasi  serta  masukan  dari  berbagai  pihak

terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam;
e. Memberikan layanan Advokasi  (membela hak-hak anggota dalam hal

pembelaan secara hukum) kepada GPAI di seluruh Indonesia.
f. Menyiapkan referensi  dan buku-buku Pendidikan Agama Islam (PAI)

serta  model-  model  pembelajaran  PAI  disetiap  jenjang  dan  atau
merekomendasi kelayakan buku PAI;

g. Merintis  jalan  dan memperjuangkan menjadi  organisasi  profesi  guru
pendidikan  agama  Islam  satu-satunya  yang  memiliki  hak  untuk
memberikan legalitas ijin mengajar (sertifikasi) pada Guru Pendidikan
Agama.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7
(1) Anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), terdiri

atas;
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Luar Biasa;
c. Anggota Kehormatan

(2) Keangotaan AGPAII  untuk anggota biasa diperoleh melalui  keanggotaan
pasif atau aktif yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan jenis
jabatan/pekerjaan sebagai GPAI,yaitu;
a. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
b. Kepala Sekolah yang berasal dari GPAI
c. Pengawas yang berasal dari GPAI



(3) Keanggotaan  AGPAII  untuk  anggota  luar  biasa  didasarkan  atas
keahliannya,sifat  pekerjaannya,atau  kedudukannya  oleh  organisasi
dipandang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan AGPAII;

(4) Keanggotaan AGPAI untuk anggota Kehormatan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Pengurus Pusat AGPAII;

(5) Kewajiban,hak,syarat-syarat  anggota  dan  pemberhentian  anggota  diatur
didalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8
Susunan organisasi AGPAII meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang
terdiri  atas;  Organisasi Tingkat Nasional,Organisasi Tingkat
Provinsi,Organisasi Tingkat Kabu paten/Kota  dan  Organisasi  Tingkat
Kecamatan.

Pasal 9
Ditingkat Nasional dibentuk Pengurus Pusat disingkat DPP yang merupakan
badan pelaksana organisasi tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 10
Ditingkat Provinsi dibentuk Pengurus Wilayah disingkat DPW yang merupakan
badan  pelaksana  organisasi  tingkat  provinsi,yaitu  organisasi  daerah  yang
meliputi seluruh wilayah provinsi.

Pasal 11
Ditingkat  Kabupaten/Kota  dibentuk  Pengurus  Daerah  disingkat  DPD  yang
merupakan pelaksana organisasi tingkat daerah,yaitu organisasi daerah yang
meliputi seluruh wilayah kabupaten/Kota.

Pasal 12
Ditingkat  Kecamatan  dibentuk  Pengurus  Cabang  disingkat  DPC  yang
merupakan pelaksana organisasi tingkat cabang,yaitu organisasi cabang yang
meliputi seluruh wilayah Kecamatan.



BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 13
Syarat-Syarat Kepengurusan

(1) Pengurus dipilih dari, dan oleh anggota;
(2) Pengurus diajukan dan diusulkan oleh  Asosiasi  Guru  Pendidikan Agama

Islam  Indonesia  (AGPAII)  tingkat  Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  Provinsi,
dan atau tingkat Pusat;

(3) Pengurus sekurang-kurangnya, terdiri dari:
a. Ketua dan Wakil Ketua
b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
c. Bendahara dan Wakil Bendahara
d. Departemen untuk tingkat Pusat,  Bidang untuk tingkat Provinsi,  dan

Seksi untuk tingkat Kab/Kota dan Kecamatan yang jumlahnya sesuai
dengan kebutuhan.

(4) Memiliki  kemauan,  kemampuan,  dan  komitmen  untuk  meluangkan
waktu/tenaga  serta  pemikiran  untuk  memajukan  dan  mengembangkan
AGPAII;

(5) Mampu menjaga nama baik dan kehormatan AGPAII
(6) Masa bakti kepengurusan di setiap tingkat ditetapkan 5 (lima) tahun.

Pasal 14
Kewajiban dan Hak Pengurus

1. Setiap pengurus berkewajiban :
a. Mengelola  dan  memberdayakan  organisasi  sesuai  dengan  ketentuan

yang  diatur dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga
(AD/ART);

b. Mengajukan rencana dan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan
dan Belanja AGPAII pada Kongres/Musyawarah anggota;

c. Menyelenggarakan administrasi, inventarisasi dan pembukuan
organisasi secara tertib, teratur dan transparan;

d. Menyelenggarakan Kongres/Musyawarah anggota dan atau pengurus;
e. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja

dan keuangan atau biaya pelaksanaannya;
2. Setiap pengurus berhak:

a. Menetapkan  kebijakan,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  serta
ketentuan lainnya;

b. Membentuk  tim/komisi  atau  bidang  untuk  melaksanakan  tugas
tertentu;



c. Mewakili AGPAII pada pelatihan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/
Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional;

Pasal 15
Pemberhentian Pengurus

Setiap pengurus dapat diberhentikan, karena:
1. Berhenti dari anggota, sebagaimana diatur pada Anggran Rumah Tangga
2. Habis masa jabatan dan atau tidak terpilih lagi;
3. Diberhentikan dari jabatannya;
4. Meninggal dunia;

BAB VIII
MEKANISME KERJA

Pasal 16 Pertemuan Organisasi
(1) Pertemuan Organisasi terdiri dari:

a. Musyawarah  di  tingkat  pusat  :  Kongres,  Kongres  Luar  Biasa,
Musyawarah  Kerja  Nasional  (Mukernas),  Rapat  Koordinasi  Nasional
(Rakornas), dan Rapat Dewan Pengurus Pusat.

b. Musyawarah  di  tingkat  provinsi  :  Musyawarah  Wilayah  (Muswil),
Musyawarah  Wilayah  Luar  Biasa  (Muswillub),  Musyawarah  Kerja
Wilayah (Mukerwil), Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil),  dan Rapat
Dewan Pengurus Wilayah

c. Musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota : Musyawarah Daerah (Musda),
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Kerja Daerah
(Mukerda),  Rapat  Koordinasi  Daerah  (Rakorda),  dan  Rapat  Dewan
Pengurus Daerah.

d. Musyawarah  di  tingkat  Kecamatan:  Musyawarah  Cabang  (Muscab),
Musyawarah  Cabang  Luar  Biasa  (Muscablub),  Musyawarah  Kerja
Cabang (Mukercab), Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab), dan Rapat
Dewan Pengurus Cabang

e. Forum tertinggi tingkat pusat adalah Kongres, tingkat Provinsi adalah
Musyawarah Wilayah (Muswil), tingkat Kabupaten/Kota/Cabang Khusus
adalah  Musyawarah Daerah (Musda),  dan  tingkat  Kecamatan adalah
Musyawarah Cabang (Muscab).

(2) Pengangkatan Pengurus,Tugas dan wewenang pertemuan organisasi diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 17
Musyawarah Anggota

(1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi;
(2) Kongres, Muswil, Musda dan Muscab anggota akhir masa jabatan

pengurus dilaksanakan untuk :
a. mengevaluasi  laporan  pertanggung  jawaban  pengurus  dalam

pelaksanaan program pada akhir masa jabatannya;
b. membuat  program  kerja  berikut  anggarannya  untuk  masa  jabatan

pengurus yang berikutnya;
c. memilih pengurus untuk periode berikutnya

(3) Kongres,  Muswil,  Musda  dan  Muscab  anggota  dilaksanakan  untuk
membahas  temuan dan  masukan  yang  berasal  dari  anggota  dan
masyarakat yang sifatnya interen.

(4) Kongres,  Muswil,  Musda  dan  Muscab  anggota  luar  biasa,dilaksanakan
untuk penggantian kepengurusan karna adanya pelanggaran AD/ART atau
terjadinya pembubaran organisasi AGPAII.

Pasal 18
Musyawarah Pengurus

(1) Musyawarah  pengurus  lengkap  dilaksanakan  untuk  membahas  dan
merumuskan serta mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan
dan program tindak lanjutnya;

(2) Musyawarah  pengurus  terbatas  dilaksanakan  untuk  membahas  dan
merumuskan serta mengevaluasi bidang tugas tertentu;

(3) Musyawarah  pengurus  terbatas  dilakanakan  untuk  membahas  dan
merumuskan serta melaksanakan tugas khusus dari Instansi terkait/Mitra
kerja yang bersifat insidentil.

Pasal 19
Mekanisme Kerja Pengurus

(1) Pengurus bertanggung jawab kepada Kongres/Musyawarah anggota
(2) Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan hak

sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 14;
(3) Pengurus  yang  melanggar  Kode  Etik  Organisasi  dan  atau  AD/ART

diberhentikan oleh Dewan Pendiri/Pembina digantikan dengan pengurus
baru  yang  memenuhi  syarat  melalui  Kongres  Luar  Biasa/Muswil  Luar
Biasa/Muswilda/Muswilcab;

(4) Pengurus dalam melaksanakan program-programnya berkonsultasi dengan
Dewan Pembina untuk memperoleh legalitas;



(5) Pengurus  secara  berkala  mengadakan  konsultasi  dan  atau  koordinasi
dengan berbagai instansi terkait;

BAB IX
DEWAN PENASEHAT

Pasal 20
(1) Dewan Penasehat diangkat,/disahkan dan berhenti bersama-sama dengan

Dewan Pengurus AGPAII sesuai tingkatan kepengurusan;
(2) Dewan  Penasehat  bertugas  memberi  nasehat,  pertimbangan,  dan  saran

kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
(3) Dewan Penasehat terdiri dari para pejabat yang konsen terhapap kemajuan

PAI, tokoh- tokoh pendidikan PAI, keagamaan, kemasyarakatan, dan para
profesional;.

(4) Masa bakti kepengurusan Dewan Penasehat ditetapkan sama dengan masa
bakti kepengurusan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.

(5) Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan
Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
DEWAN PEMBINA

Pasal 21
(1) Dewan  Pembina  diisi  oleh  para  pendiri,  para  inisiator  AGPAII  selama

mereka  masih  berkhidmad  untuk  kemajuan  AGPAII,dan  apabila  para
pendiri,para inisiator sudah tidak berperan lagi maka dapat diganti  atas
usul pengurus;

(2) Susunan Dewan Pembina sekurang-kurangnya lima (5) orang, terdiri dari
Ketua,Sekretaris  dan Anggota  dan  dapat  ditambah jumlahnya  maksimal
sembilan  (9)  orang  atas  usul  pengurus  yang  disahkan  melalui
Kongres/Muswil/Musda/Muscab sesuai tingkatannya;

(3) Dewan Pembina bertugas memberi pembinaan,pertimbangan dan legalitas
program kerja kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.

(4) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, terdiri dari
para  inisiator  berdirinya  AGPAII,  tokoh-tokoh  pendidikan  agama  Islam,
keagamaan,  kemasyarakatan,  dan  para  profesional  yang  pernah
aktif/berkontribusai terhadap AGPAII.

(5) Masa bakti kepengurusan Dewan Pembina ditetapkan sama dengan masa
bakti kepengurusan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.

(6) Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan Pembina
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XI
MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 22
(1) Majelis kehormatan bertugas memberikan pembinaan, peringatan, dan

rekomendasi  sanksi  kepada anggota AGPAII  dan atau  pengurus  yang
melanggar  kode  etik dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat
GPAI.

(2) Hasil pembinaan, peringatan, dan rekomendasi sanksi kepada anggota
AGPAII  dan  atau  pengurus  yang  melanggar  kode  etik  disampaikan
kepada Dewan Pendiri/Pembina untuk ditindak lanjuti sesuai AD/ART;;

(3) Anggota  Majelis  Kehormatan  terdiri  dari  unsur  profesional,  Tokoh
agama dan ahli pendidikan PAI yang penah menjabat sebagai pengurus
AGPAII.

(4) Masa bakti kepengurusan Majelis Kehormatan ditetapkan sama dengan
masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.

(5) Majelis kehormatan hanya berada di tingkat pusat;
(6) Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Majlis

Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 23
Sumber Keuangan

Sumber Keuangan AGPAII, berasal dari:
(1) Sumbangan/bantuan Pemerintah Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dan

Kecamatan di seluruh Indonesia;
(2) Iuran  anggota  Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Indonesia

(AGPAII), berdasarkan kesepakatan Kongres/Musyawarah anggota;
(3) Donatur dan sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat;

Pasal 24
Penggunaan Keuangan

Keuangan  Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Indonesia  (AGPAII),
digunakan untuk:
(1) Kegiatan operasional Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
(AGPAII);
(2) Kegiatan proyek atau tugas khusus dari pemerintah/lembaga/instansi;
(3) Pengadaan sarana dan prasarana;

Pasal 25
Pembukuan Keuangan

(1) Tahun Buku  AGPAII, berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember setiap tahun;

(2) Sistem dan tata cara pembukuan mengacu pada pembukuan yang lazim;
(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres/Musyawarah anggota

tahunan dilaksanakan,  pengurus  telah  membuat  laporan  keuangan
dalam bentuk neraca akhir tahun buku lengkap dengan penjelasannya;

(4) Laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan



pertanggung  jawaban  pengurus  yang  disampaikan  kepada  anggota
dalam  Kongres/Musyawarah  anggota  yang  tembusannya  disampaikan
kepada  berbagai  instansi  terkait  untuk  diketahui  dan  sebagai  bahan
kebijakan selanjutnya;

(5) Laporan  dan  pembukuan  keuangan,  dilakukan  secara  terbuka  dan
transparan;

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26
Perubahan Anggaran Dasar AGPAII

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat  dilaksanakan dalam Kongres
atau  Kongres  Luar  Biasa  yang  dihadiri  sekurang-kurangnya  2/3  dari
jumlah  kuorum  DPW,DPD  Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam
(AGPAII);

(2) Usul  perubahan  Anggaran  Dasar  dapat  diterima  dan  disahkan  bila
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir;

(3) Perubahan  dalam  Anggaran  Dasar  disahkan  dalam  Kongres  atau
Kongres  Luar  Biasa  dengan  memperhatikan  dan  mempertimbangkan
kepentingan kualitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia
dan dinamika tantangan Global;

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 27
Pembubaran dan Penyelesaian Harta Kekayaan

(1) Pembubaran Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)
dilaksanakan  oleh  Musyawarah  anggota  khusus  yang  ketentuannya
sama  dengan  ketentuan  pada  perubahan  Anggaran  Dasar,  BAB  XIII
Pasal 26 ayat 1;

(2) Usul  pembubaran  Asosiasi  Guru  Pendidikian  Agama  Islam  Indonesia
(AGPAII)  dapat  diterima  dan  sah  bila  telah  memenuhi  syarat
sebagaimana diatur dalam perubahan Anggaran Dasar, BAB XIII Pasal
26 ayat 2;

(3) Bila  AGPAII  dibubarkan;  maka  cara  penyelesaian  harta  kekayaan
miliknya, diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah anggota;

BAB XV
PENUTUP



Pasal 28
(1) Anggaran  Dasar  ini  direvisi/dilakukan  perobahan  pada  Kongres  III

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di Surabaya
Jawa Timur, 1-3 Desember 2017

(2) Anggaran  Dasar  AGPAII  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dan
disahkan oleh Kongres III AGPAII.di Surabaya pada tanggal, 2 Desember
2017.

(3) Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Dasar ini
akan diatur dan dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
(ART) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII);

(4) Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  yang  dirumuskan  tidak  boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) AGPAII  yang telah diatur
dan dirumuskan sebelumnya;

(5) Dokumen  Anggaran  Dasar  (AD)  AGPAII  ini  tak  terpisahkan  dengan
Anggaran Rumah Tangga (ART) AGPAII

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 2 Desember 2017
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