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1 PENDAHULUAN 

1.1 Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerja sama 
manusia mencapai tujuan tertentu. Untuk terselenggaranya administrasi dengan 
baik dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses yang tertib dan sistematis. 

 
 Administrasi dalam pengertian luas dan selanjutnya diwujudkan dalam fungsi-

fungsi dan prinsip-prinsip manajemen.  
 
1.2 Administrasi kesekretariatan Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) adalah 

segenap proses penyelenggaraan aktivitas kesekretariatan PPMI yang benar-
benar berfungsi sebagai tempat dan pusat aktifitas kesekretariatan PPMI benar-
benar dapat tercapai secara efektif. 

 
1.3 Dengan bertitik tolak dan berpegangan pada asas efektivitas, pedoman 

administrasi kesekretariatan PPMI, mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Pendahuluan.  
2. Kesekretariatan PPMI. 
3. Administrasi Surat Menyurat (Ketatausahaan). 
4. Tata Kearsipan. 
5. Inventarisasi dan Dokumentasi Organisasi.  
6. Perpustakaan Organisasi. 
7. Keprotokoleran. 
8. Penutup. 
9. Lampiran.  

 
2 KESEKRETARIATAN PPMI 

2.1 Untuk penyelenggaraan administrasi organisasi dengan efektif, diperlukan suatu 
tempat tertentu sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan organisasi. Tempat penyelenggaraan administrasi organisasi dinamakan 
“Sekretariat Organisasi“ atau dengan kata lain “Kantor Organisasi“. 

 Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretaris 
organisasi PPMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretaris organisasi yaitu ; 
- Tempat kerja yang efesien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi.  
- Pusat komunikasi organisasi.  
- Pusat kegiatan administrasi. 

2.2 Perencanaan dan pengaturan sekretariat meliputi: 
2.2.1 Letak Sekretariat 

Letak sekretariat diusahakan dapat dijangkau oleh semua pengurus serta 
anggota PPMI (posisi/lokasi strategis). 

2.2.2 Bangunan Sekretariat  
Bangunan sekretariat hendaknya diusahakan dapat menampung seluruh 
kegiatan mengenai administrasi. Bangunan tersebut diusahakan meliputi: 
- Ruangan tata usaha.  
- Ruangan tamu. 
- Ruangan perpustakaan.  
- Ruangan persidangan. 

2.2.3 Ruangan Sekretariat 
Untuk menimbulkan keindahan dan keharmonisan ruangan diusahkan 
perlu adanya hiasan-hiasan ruangan agar berfungsi: 
- Membangkitkan semangat kegairahan dan kemauan. 
- Menimbulkan rasa senang dan tentram dalam hati. 
- Membuat enak, nyaman, kerasan tinggal dalam ruangan. 

 



 

3 ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (KETATAUSAHAAN) 
3.1 Urusan surat menyurat (ketatausahaan) adalah satu bidang yang penting dari 

lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. 
- Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan.  
- Bentuk suatu media pencurahan perasaan, kehendak, pemikiran dan tujuan 

seseorang dapat diketahui oleh orang lain. 
- Merupakan bentuk gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan. 
3.2 Mengingat pengertian dan sifat suatu surat seperti disebut diatas, maka bagi suatu 

organisasi turut menjadi sangat penting yaitu: 
- Sebagai alat komunikasi.  
- Sebagai dokumentasi organisasi.  
- Sebagai tanda bukti. 

3.3 Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain “administrasi” 
surat menyurat adalah satu proses yang berencana dan teratur mulai dengan ide 
pemugarannya sampai penyelesaian dan penyimpanan sebagaimana mestinya. 
- Bentuk dan isi surat PPMI. 
- Sirkulasi surat (surat keluar masuk).  
- Penyimpanan (pengarsipan). 

3.4 Bentuk dan isi surat 
 Surat-surat PPMI termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isinya harus 

menuruti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat organisasi. Pemakaian kertas 
dalam pembuatan surat menyurat PPMI ditulis dalam kertas berkop organisasi. 

3.5 Alamat surat yaitu kepada siapa itu ditujukan, terletak pada kanan atas surat, 
sejajar dengan perihal. Alamat surat tidak selamanya ditujukan kepada seseorang, 
tetapi sering pula kepada suatu badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu 
lembaga atau instansi, maka penyebutannya bukan kepada nama lembaganya, 
melainkan kepada pengurus atau pemimpin lembaga itu.  

3.6 Kata Permulaan Surat 
 Setiap permulaan surat digunakan kalimat: Salam Pemuda Indonesia! Kemudian 

pada alenia berikutnya dimulai dengan kalimat: Dengan Hormat,. Kata permulaan 
Salam Pemuda Indonesia! ini berfungsi sebagai pembukaan surat, dan ditulis 
dengan jarak 1 spasi dari kalimat Dengan Hormat, berjarak 1 spasi di atas pokok 
surat. 

3.7 Isi surat 
Isi surat PPMI memakai sistematika sebagai berikut: 
3.7.1 Pendahuluan  

Pendahuluan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima 
surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu. Kalau 
hanya sekadar menyampaikan berita singkat, kata atau kalimat 
pendahuluan ini tidaklah menjadi keharusan pertimbangannya adalah 
efesiensi, tapi bila menyangkut persoalan penting, maka surat ini mestinya 
memakai kata pendahuluan, gunanya tidak sekedar menarik perhatian, 
melainkan sekaligus memotivasi. Kalimat pendahuluan ini sebaiknya tidak 
lebih dari satu alenia.  

3.7.2 Uraian Persoalan (isi/pokok surat) 
- Jangan memakai kalimat yang panjang dan berbelit-belit, singkat lagi 

perputus-putus juga tidak baik, hal-hal seperti ini biasanya akan memuat 
salah pengertian bagi penerima surat. Untuk mudah dipahami maka 
pada surat-surat yang panjang sebaiknya diberi alenia, banyak 
sedikitnya alenia tergantung dari banyaknya pokok-pokok pikiran yang 
ada dalam surat tersebut, tetapi perlu pula diperhitungkan untuk 
mencapai susunan yang baik dan harmonis, pembagian dalam alenia 
sangat memudahkan pengertian, jarak antara alenia dan spasi dalam 
satu alenia 1 ½ spasi. 

 
 



 

- Dalam satu surat, sebaiknya hanya dipersoalkan satu jenis perkara atau 
permasalahan. Sebab pencampuran soal dalam satu surat akan 
menimbulkan kesukaran, baik dalam penyusunannya dan mencari 
kembali surat itu bila  diperlukan lagi. 

- Dalam penyusunan isi surat selanjutnya harus dijaga tentang kata-kata 
dan kalimat yang digunakan, hendaknya sopan dan wajar, tidak 
berlebih-lebihan kecuali yang sudah lazim digunakan. Pengaruh bahasa 
sangat besar sekali, sebab disitu tergambar tentang sikap orang yang 
membuat surat itu. Oleh sebab itu menyusun surat diserahkan kepada 
orang yang berkemampuan bahasa cukup. 

- Untuk kesopanan dalam melaksanakan suatu korespondensi, perlu 
adanya kalimat-kalimat penutup minimal seperti : “Demikian harap 
maklum” atau “ Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima 
kasih“. 

Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat, 
karena itu bukanlah suatu keharusan mutlak dalam pembuatan surat-surat 
resmi, namun demikian untuk kesopanan dan pemanis surat sebaiknya 
dalam membuat surat-surat resmi organisasi tetap masih digunakan 
kalimat penutup yang sesuai dengan isi surat.  

3.7.3 Penutup Surat  
Surat-surat resmi (seperti surat keputusan, surat keterangan edaran, 
instruksi, tugas/mandat dsb) PPMI ditutup dengan “Hormat Kami", 
kemudian dibubuhi nama dan tanda tangan kepengurusan dilengkapi 
dengan stempel organisasi.  

3.8 Penomoran Surat 
Dewan Pengurus Pusat: (nomor surat)/(A atau B)/DPP/PPMI/(bulan dalam angka 
Romawi)/(tahun). 
 
Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang: (nomor surat)/(A atau 
B)/DPD-PPMI/(nama daerah)/(bulan dalam angka Romawi)/(tahun). 
 
Contoh: (01/A/DPP/PPMI/III/2006) 
        (17/A/DPD-PPMI/DKI Jakarta/III/2006)  
              (17/A/DPC-PPMI/JAKPUS/III/2006) 
Keterangan: Kode "A" untuk surat-surat internal. 

    Kode "B" untuk surat-surat eksternal. 
 
3.9 Tembusan Surat  

Tembusan surat jika memang diperlukan ditempatkan di bawah tanda tangan 
sebelah kiri. Urutan tembusan dimulai dari tujuan tembusan dengan 
jabatan/kedudukan yang lebih tinggi. 

3.10 Buku Agenda  
Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan dalam 
hal ini pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, 
pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis maka sistem 
pengagendaan surat menyurat perlu tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting 
untuk dicatat adalah : 
- Nomor urut surat.  
- Nomor kode arsip.  
- Nomor surat. 
- Tanggal terima. 
- Nomor dan tanggal surat.  
- Isi surat. 
- Asal surat.  
- Keterangan (tambahan untuk keterangan surat). 
 
 



 

3.11 Surat Keluar  
Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak 
pikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar harus melalui sirkulasi 
sebagai berikut : 
- Konsep surat harus terlebih dahulu dimintakan clearence kepada pengurus 

yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara muatan, 
isi dan redaksi surat tersebut. 

- Konsep surat yang telah mendapat clearence, kemudian diberi nomor verbal. 
Buku verbal untuk dan kode arsip surat  

 Nomor urut dan kode arsip surat. 
 Nomor surat. 
 Tanggal surat (penanggalan nasional). 
 Perihal isi surat. 
 Kepada siapa (keputusan, lampiran, penyimpanan). 

Konsep surat yang telah clearence dan nomor surat diketik sesuai jumlah yang 
dikehendaki. Legalitas organisasi (tanda tangan ketua, sekretaris dan stempel) 
setelah dibukukab barulah surat tersebut siap untuk dikirim kepada tujuan. 
 

4 ADMINISTRASI KEARSIPAN  
Arsip adalah warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena mempunyai 
suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi 
intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. Tata kearsipan 
yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainya tersimpan pada 
suatu tempat tertentu dan tertata rapi, dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, 
walupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat 
berguna, terutama membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya, 
serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.  
 
Surat-surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan disekretariat/kantor. Adalah 
sangat tidak benar dan dilarang apabila menyimpan surat-surat organisasi diluar arsip 
organisasi ataupun oleh person-person pengurus. Tepat apabila kita mengenal 
beberapa sistem penyimpanan surat antara lain: 
a. Sistem abjad (alphabetic filing). 
b. Sistem perihal (subject filing). 
c. Sistem nomer (numerical filing). 
d. Sistem daerah (geografhical filing). 

 
Bagi kita (PPMI) surat-surat organisasi pada map-map atau tempat-tempat tertentu 
dengan membedakan kode KA untuk surat keluar interen dan kode  KB untuk surat 
keluar eksteren. Sedangkan surat masuk interen berkode MA dan surat masuk eksteren 
dengan kode MB.  
Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas (surat-
surat masuk interen maupun eksteren) dibagi sesuai dengan kebutuhan/wilayah/bidang, 
misalnya: 
 
Kode Map/Arsip PPMI 
Periode tahun 2005-2009 
4.1 Arsip Surat Masuk 
4.1.1 Masuk Interen  
MA I  : DPP PPMI 
MA II : DPD PPMI 
MA III : DPC PPMI 
MA IV : Anggota Perseorangan PPMI 
4.1.2 Masuk Eksteren  
MB I  : Lembaga negara, Instansi Pemerintah, BUMN 
MB II : Organisasi Sosial Politik 
MB III : Kedutaan Besar, Badan Asing, Luar Negeri 



 

MB IV : Lembaga/Badan Swasta 
MB V : Perseorangan Lepas  
4.2 Map Surat Keluar 
4.2.1 Arsip Surat Keluar Interen  
KA I  : DPP PPMI 
KA II : DPD PPMI 
KA III : DPC PPMI 
KA IV : Fungsionaris Dewan Pengurus PPMI 
KA V : Anggota Perseorangan PPMI 
KA VI : Surat Mandat, Surat Keterangan, Surat Tugas 
KA VII : Surat Keputusan Dewan Pengurus PPMI 
4.2.2 Arsip Surat Keluar Eksteren  
KB I  : Lembaga negara, Instansi Pemerintah, BUMN 
KB II : Organisasi Sosial Politik 
KB III : Kedutaan Besar, Badan Asing, Luar Negeri 
KB IV : Lembaga/Badan Swasta 
KB V : Perseorangan Lepas 
4.3 Map Dokumentasi  
DA 1  :Kebijaksanaan DPP PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah   

 Nasional, statement, dll)  
DA 2 :Kebijaksanaan DPD PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah  

 Daerah, statement, dll)  
DA 3 :Kebijaksanaan DPC PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah 

 Cabang, statement, dll)  
DB 1  : Nasional, Daerah, Lokal 
DB 2 : Internasional  
DB 3 : Kepemudaan 
DB 4 : Guntingan Surat Kabar/Kliping 
Ada satu faktor lagi yang harus diperhatian sehubungan dengan pengarsipan yakni 
pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain : 
- Tempat penyimpanan yang tahan rusak. 
- Tempat penyimpan dijauhkan dari api atau jauh dari benda-benda yang bisa 

membakar atau merusak arsip.  
 
5 ADMINISTRASI KEANGGOTAAN  

5.1 Anggota PPMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan pengkaderan organisasi 
sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang keanggotaan PPMI dalam 
rangka terciptanya sasaran kerja/aktifitas PPMI yang konkrit dan terarah. 

5.2 PPMI adalah organisasi kepemudaan, sehingga PPMI selalu menerima anggota 
baru, selanjutnya melalui kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP) dan 
akhirnya melepaskan diri sebagai alumni PPAP. Menjadi anggota PPMI pada 
dasarnya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang 
sesungguhnya. Proses pengadministrasian anggota dimulai dari aktivitas 
penerimaan anggota PPMI yaitu pralatihan kader organisasi dengan melalui 
prosedur sebagai berikut:  
Mengisi formulir menjadi anggota PPMI 
- Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran oleh DPD/DPC PPMI.  
- Kepada calon anggota yang sudah terdaftar diberikan kartu anggota. 
- Anggota didaftarkan dalam buku anggota PPMI dan kepada anggota diberikan 

tanda anggota PPMI (semacam kartu) berlaku selama 4 tahun. 
5.3 Anggota PPMI mempunyai hak dan kewajiban penuh dicatat dalam buku daftar 

anggota permanen. Hal ini dilakukan oleh tingkat DPD/DPC PPMI.  
Buku daftar anggota itu secara garis besar memuat: 
Nama   : 
TTL   : 
PPAP tahun : 
Keterangan  : 



 

5.4 Setiap 4 tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (heregistrasi) anggota PPMI 
yaitu dengan pergantian kartu anggota lama. Sedangkan nomor anggota tetap 
sebagai nomor induk yang lama cukup diberi heregistrasi dilaksanakan dengan 
mengisi permohonan kembali kepada DPD/DPC PPMI.  

 
6 INVENTARISASI ORGANISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI 

6.1 Inventaris Organisasi  
6.1.1 Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi berupa 

kekayaan organisasi. 
6.1.2 Inventaris organisasi pada pokoknya dapat kita bagi 2 yaitu: 

- Inventaris yang permanent. 
- Inventaris organisasi yang tidak permanen.  
Yang digolongkan inventaris permanen adalah milik organisasi yang 
jangka relatif lama tidak mengalami perubahan   misalnya: 
- Gedung sekretariat/kantor. 
- Alat-alat tulis kantor dll. 
Untuk mengkontrol inventaris organisasi ini perlu dibuat daftar inventaris. 
Sesuai dengan penggolongan diatas, maka kita dapat membuat daftar 
inventaris 2 macam : 
- Daftar inventaris organisasi yang permanen  
- Daftar inventaris organisasi yang tidak permanen (habis pakai) dalam 

waktu relatif pendek yang disebut buku stok. 
6.1.3 Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi ialah : 

- Menunjukan kekayaan organisasi. 
- Untuk menghindari adanya pemborosan. 
- Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan perubahan, 

penggantian serta untuk menambah bila terjadi kekurangan).  
6.1.4 Menyimpan inventaris organisasi harus dilakuakn dengan baik oleh orang-

orang yang bertanggungjawab sesuai dengan job discription 
kesekretariatan. Penyimpan harus dilaksanakan serta ditempatkan di 
sekretariat, tidak diperkenankan dibawa atau disimpan dirumah 
fungsionaris. 

 
6.2 Dokumentasi Organisasi 

6.2.1 Dokumentasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, 
pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan dokumen-dokumen 
organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum 
dari dokumen. 

6.2.2 Bentuk-bentuk dokumen antara lain: 
- Gambar-gambar dan foto-foto. 
- Tulisan-tulisan dan surat-surat penting. 
- Benda-benda berharga dan bernilai. 
- Foto copy dan salinan surat.  
- Surat kabar, majalah dll. 

6.2.3 Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga 
dipakai untuk menyusun laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang 
sah. 

6.2.4 Pemeliharaan dan penyimpanan dokumentasi seperti halnya barang-
barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapih dan teratur 
dalam map-map dan tempat-tempat tertentu dengan mengelompokkan 
menurut kebutuhan. 

6.2.5 Aktivitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah 
perjuangan organisasi. 

 



 

7 ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN  
7.1 Dengan status PPMI sebagai organisasi kepemudaan yang berkecimpung dalam 

bidang kewirausahaan, sosial, seni, budaya dan ilmu pengetahuan seperti dimuat 
pasal 4 Anggaran Dasar PPMI, maka perpustakaan PPMI adalah hal yang tidak 
dapat dipisahkan. 

7.2 Perpustakaan yang ideal bagi PPMI adalah yang meliputi buku-buku yang 
diperlukan oleh anggota. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal dimiliki 
mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan PPMI yang meliputi 
tentang kewirausahaan, sosial, seni, budaya dan buku-buku yang terkait untuk 
mengembangan anggota. 

7.3 Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada 
seorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggung 
jawab serta memahami seluk-beluk perpustakaan. 

    
8 KEPROTOKOLERAN PPMI  

8.1 Tugas suatu kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau 
pengaturan surat menyurat organisasi, kearsipan mengadministrasi dan 
penyelenggaraan dokumentasi serta perpustakaan organisasi, tetapi ia meliputi 
juga penataan suatu acar dan pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam 
pedoman ini disebut sebagai keprotokoleran. 

8.2 Keprotokoleran PPMI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan suatu prosedur kelancaran (upacara) didalam PPMI. Oleh 
karena itu keprotokoleran memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu 
upacara dan ini juga merupakan sebagai bagian integral dari tugas bidang 
kesekretariatan. 

8.3 Agar sasaran suatu aktivitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan 
pertanggungjawaban dan pembagian tugas didalam penyelenggaraannya. Apabila 
penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa adanya panitia penyelenggara/project 
officer, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung dibawah 
koordinasi staff sekretaris/sekretariat. Namun semua itu, masih dibutuhkan 
pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara, penerima tamu, pengatur 
kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan 
kelancaran. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara antara lain: 

- Tempat/gedung (layout, pengaturan kursi, dekorasi dll). 
- Jenis acara. 
- Pengantar acara. 
- Susunan acara. 
Hal yang disebut terakhir (susunan acara), merupakan hal yang sering terdapat 
kesalahan, terutama mengenai urutan pemberian sambutan. Urutan pemberi 
sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa dalam 
acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutannya adalah secara struktural 
pejabat/penggurus tertinggi mendahului pejabat/penggurus tertinggi mendahului 
pejabat dibawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberian sambutan 
mulai dari penggurus terbawah sampai seterusnya keatas. 

 



 

9 PENUTUP  
 
Pedoman administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan guna 
keseragaman untuk menuju suatu bentuk organisasi modern dan efekti kerjanya. 
 
Administrasi kesekretariatan PPMI yang ideal ialah usaha bagaimana memanfaatkan 
sekretariat PPMI untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu: 

- Tempat kerja yang efesien bagi pengurus. 
- Pusat kegiatan organisasi. 

 
Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut: 

- Gedung/sekretariat. 
- Ketatausahaan. 
- Keuangan/fasilitas yang cukup. 

 
Untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan yang baik sangat tergantung pada 
pelaksana-pelaksananya, yaitu terutama staff sekretariat dengan bantuan dan 
pengertian anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota PPMI. 
 
Akhirnya dengan adanya pedoman administrasi kesekretariatan yang disempurnakan 
ini, mudah-mudahan organisasi PPMI akan lebih mampu bekerja dengan efektifitas 
maksimal dan mengeliminasi kekurangan sebelumnya, berkat adanya administrasi 
yang teratur dan rapi.   

 


