
ANGGARAN DASAR 
 

BAB I 
NAMA,  KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU 

 
Pasal 1 

Organisasi  ini bernama Ikatan Warga Gaduik disingkat menjadi IWARGA. 
 

Pasal 2 
IWARGA berkedudukan di Jakarta dan meliputi daerah Jabodetabek dan 
sekitarnya, dalam mencapai tujuannya dapat dikembangkan ke daerah 
lainnya. 
 

Pasal 3 
IWARGA didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 
 
 

BAB II 
AZAS,  SIFAT DAN TUJUAN 

 
Pasal 4 

IWARGA berazaskan adat basandi syarak, kebersamaan dan kekeluargaan 
yang bernafaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 
 

Pasal 5 
IWARGA bersifat sosial kemasyarakatan yang terbuka bagi seluruh 
perantau Gaduik, mandiri, demokratis, dan tidak merupakan bagian dari 
organisasi manapun. 
 

Pasal 6 
IWARGA bertujuan untuk : 

1. Menghimpun dan menyatukan seluruh potensi perantau Gaduik 
dalam menghadapi tantangan masa depan. 

2. Membangun rasa persaudaraan dan solidaritas yang tinggi antar 
sesama perantau Gaduik.  

3. Memberikan kontribusi yang nyata dalam berpartisipasi membantu 
pembangunan kampung  halaman. 

 



 
BAB III 

LAMBANG DAN LOGO 
 

Pasal 7 
 

TBD. 
 
 

BAB IV 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal 8 

Anggota IWARGA adalah perantau Gaduik Kecamatan Tilatang 
Kabupaten Agam Sumbar baik yang lahir di  Gaduik, atau orang tuanya 
berasal dari Gaduik, atau urang Sumando,  ipar dan besan orang Gaduik, 
atau partisipan lainnya. 
 
 

BAB V 
KEDAULATAN ORGANISASI 

 
Pasal 9 

Kedaulatan tertinggi IWARGA berada di tangan anggota yang 
dilaksanakan melalui musyawarah besar anggota. Tingkatan musyawarah 
anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

BAB VI 
KEPENGURUSAN 

 
Pasal 10 

Susunan pengurus terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan 
Dewan Pengurus yang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 11 
Kepengurusan IWARGA mempunyai masa tugas 3 tahun. 
 
 



BAB VII 
KEUANGAN 

 
Pasal 12 

1. Keuangan organisasi diperoleh dari: 
a. Iuran anggota. 
b. Donatur 
c. Sumbangan yang tidak mengikat. 

2. Laporan keuangan organisasi diaudit oleh Dewan Penasehat. 
 
 

BAB VIII 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

 
Pasal 13 

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dan diputuskan dalam 
Musyawarah Besar Anggota. 
 

BAB IX 
PEMBUBARAN ORGANISASI 

 
Pasal 14 

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh  Musyawarah  
besar anggota yang khusus diadakan untuk itu. 

2. Musyawarah besar yang dimaksud ayat 1 disebut Musyawarah Besar 
Luar Biasa (MUBESLUB). 

 
Pasal 15 

Dalam hal organisasi IWARGA dibubarkan, maka seluruh aset dan 
kekayaan diserahkan kepada pemerintahan Kenagarian Gaduik Kecamatan 
Tilatang Kamang Kabupaten Agam, untuk digunakan sepenuhnya 
membantu pembangunan kampung. 
 
 



BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 16 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga dimana ketentuan-ketentuannya tidak 
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 

2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 



ANGGARAN RUMAH TANGGA 
 

BAB I 
ORGANISASI 

 
Pasal 1 

Visi 
Mauleh nan putuih mangampuangan nan taserak 

 
Pasal 2 

Misi 
1. Mempersatukan perantau dengan mengadakan pertemuan secara 

berkala 
2. Membentuk jaringan (network) antar sesama perantau dengan 

Network lainnya. 
3. Meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama urang Gaduik 

 
BAB II 

 
Pasal 3 

Kewajiban Anggota 
1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi 
2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

ketentuan-ketentuan organisasi yang sudah disahkan. 
3. Memberikan sumbangan baik materi, waktu dan tenaga demin 

kemajuan dan kelancaran program organisasi 
4. Menjaga hubungan baik yang harmonis antara sesama anggota. 
5. Memberikan informasi dan berita suka duka anggota 

 
Pasal 4 

Hak Anggota 
1. Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi 
2. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan 
3. Mengikuti setiap kegiatan organisasi 
4. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan 
5. Mendapatkan informasi tentang kegiatan 

 
 



Pasal 5 
Berakhirnya Keanggotaan 

1. Keanggotaan organisasi berakhir apabila melanggar AD/ART 
organisasi dan telah diputuskan oleh Pengurus dan disahkan oleh 
Dewan Penasehat Organisasi 

2. Mengundurkan diri secara tertulis 
3. Meninggal dunia 

 
Pasal 6 

Sanksi dan Pembelaan 
1. Setiap anggota dapat dikenai sanksi organisasi karena : 

a. Melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk pelanggaran 
ketentuan organisasi 

b. Pencemaran nama organisasi baik lisan dan tulisan 
c. Merugikan organisasi 
d. Melakukan tindakan asusila ataupun permusuhan sesama 

anggota 
2. Bentuk sanksi yang diberikan organisasi dapat berupa teguran atau 

pemberhentian. 
3. Sanksi akan diberikan setelah mendengar keterangan dari yang 

bersangkutan dalam rapat pengurus dan disahkan oleh Dewan 
Penasehat 

4. Setiap anggota yang akan dikenai sanksi organisasi berhak 
melakukan pembelaan 

 
 

BAB III 
SUSUNAN PENGURUS 

 
Pasal 7 

Kepengurusan 
1. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Besar 

Anggota 
2. Masa jabatan pengurus selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk maksimal sekali masa jabatan lagi 
3. Pengurus berkewajiban melaksanakan segala keputusan yang sudah 

disahkan oleh Musyawarah Anggota 
 



4. Pengurus terdiri dari : 
a. Dewan  Pembina terdiri dari seluruh ninik mamak berasal dari 

Gaduik yang berdoimisili di Jabodetabek dan sekitarnya. 
b. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari 

Gaduik yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 
c. Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua umum, ketua harian, 

sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil bendahara 
serta bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. 

 
Pasal 8 

Dewan Pembina 
Dewan Pembina bertugas membina organisasi baik diminta maupun tidak. 

 
Pasal 9 

Dewan Penasehat 
Dewan panesehat bertugas memberikan masukkan, baik diminta maupun 

tidak terhadap perkembangan organiasi 
 
 

BAB IV 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 

 
Pasal 10 

Musyawarah Besar Anggota 
1. Musyawarah Besar anggota merupakan forum kekuasaan tertinggi 

yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat pusat dan 
diadakan satu kali dalam 3 tahun oleh pengurus. 

2. Wewenang Musyawarah Besar anggota : 
a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus 
b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 
c. Memilih dan mensahkan Pengurus dan Dewan Penasehat 

 
 
 
 
 
 



Pasal 11 
Rapat 

Rapat terdiri atas : 
1. Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan 

Dewan Pengurus, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 
tahun. 

2. Rapat Dewan Pengurus yang diikuti oleh seluruh Pengurus, 
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 bulan. 

 
 

BAB V 
KEUANGAN 

 
Pasal 12 

1. Organisasi akan membuat rekening di bank atas nama organisasi  
2. Setiap pemasukan dan pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan 

dalam rapat pleno secara tertulis. 
3. Setiap pengeluaran yang terjadi harus melalui Bendahara dan 

disahkan sekurang-kurangnya oleh Ketua dan Wakil Ketua. 
4. Besarnya sumbangan akan disesuaikan dengan program kegiatan  

yang akan dilakukan. 
5. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian. 

 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
Pasal 13 

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini 
akan ditetapkan oleh Pengurus yang tidak bertentangan dengan 
AD/ART. 

2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 
 
 
 



PROGRAM KERJA PENGURUS IWARGA JABODETABEK 
TAHUN 2010 – 2013 

 
Pokok-pokok pikiran: 

1. Program kepengurusan periode 2010 – 2013 dibagi dalam program jangka 
pendek dan jangka panjang. 

2. Program jangka pendek adalah program prioritas tahun pertama yang 
harus dilaksanakan kepengurusan, untuk menyiapkan landasan bagi 
organisasi. 

3. Program jangka panjang adalah  program lanjutan dari program jangka 
pendek dan program yang disusun oleh kepengurusan yang terbentuk. 

4. Garis besar program Jangka Pendek (1 tahun) : 
• Pendataan anggota secara lengkap 
• Sosialisasi keberadaan dan Program Kerja Organisasi 
• Mempersiapkan program kerja organisasi jangka panjang dengan 

melibatkan anggota 
• Mengadakan media komunikasi antar anggota 
• Mempersiapkan rencana Pulang Basamo Lebaran 2010. 

5. Garis besar program Jangka Panjang (> 1 tahun) : 
• Disesuaikan dengan program kerja pengurus terbentuk 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


