
PEDOMAN KEPENGURUS 
PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA   

 
 
1 PENDAHULUAN 
 

Tujuan suatu organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, 
berencana dan kebijaksanan yang dilingkupi dengan taufik dan hidayah Tuhan Yang  
Maha Esa. 

 
Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraan usaha-
usaha yang demikian itu adalah pedoman kerja kepengurusan yang mendukung ke arah 
tujuan tersebut. 

 
2 PEDOMAN KERJA 
 

2.1 STRUKTUR ORGANISASI 
 
Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan organisasi 
atau bidang-bidang kerja yang didalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan 
tanggung jawab serta pada masing-masing personil dalam totalitas organisasi. 

 
Lazimnya sturktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas, apabila 
digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi 
maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Purna Prakarya Muda Indonesia 
(PPMI) adalah bentuk organisasi fungsional. 
 
Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja/departemen itu 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya 
masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggungjawab itu 
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bidang kepada Ketua Umum. 

 
Struktur organisasi PPMI dengan pembidangan terdapat tiga bidang: 
a. Bidang I menangani Departemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan 

Organisasi. 
b. Bidang II menangani Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan serta Seni dan 

Budaya. 
c. Bidang III menangani Departemen Penelitian dan Pengembangan dan 

Hubungan Antar Lembaga. 
 

2.2 KOMPOSISI PERSONALIA 
 

Komposisi personalia kepengurusan PPMI di seluruh tingkatan diisi oleh anggota 
yang memenuhi persyarat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Purna Prakarya Muda Indonesia. 
a. Komposisi kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPMI dipimpin 

seorang Ketua Umum dibantu beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal dan 
beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil 
Bendahara Umum, serta beberapa departemen. 

b. Komposisi kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) PPMI dipimpin seorang Ketua dibantu beberapa Wakil 
Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa 
Wakil Bendahara, serta beberapa departemen. 

 



 

2.3 FUNGSI PERSONALIA DPP PPMI 
 

2.3.1 Ketua Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam 
pelaksanaan tugas-tugas interen dan eksteren organisasi yang bersifat 
umum pada tingkat regional maupun nasional. 

2.3.2 Ketua I menangani Departemen Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Pengembangan Organisasi adalah penanggung jawab dan koordinator 
kegiatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi dalam 
lingkup interen dan eksteren. 

2.3.3 Ketua II menangani Departemen Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan dan 
Seni dan Budaya adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan 
Ekonomi dan Kewirausahaan dan Seni dan Budaya dalam lingkup interen 
dan eksteren. 

2.3.4 Ketua III menangani Departemen Bidang Penelitian dan Pengembangan 
dan Hubungan Antar Lembaga adalah penanggung jawab dan koordinator 
kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga 
dalam lingkup interen dan eksteren. 

2.3.5 Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam 
bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan 
organisasi pihak interen dan eksteren pada tingkat regional maupun 
nasional. 

2.3.6 Wakil Sekretaris Jenderal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk 
membantu Sekretaris Jenderal dan membantu kegiatan seluruh bidang-
bidang dalam kepengurusan. 

2.3.7 Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan 
dibidang keuangan serta perlengkapan organisasi pada tingkat regional 
maupun nasional. 

2.3.8 Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam 
pengelolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi 
membantu Bendahara Umum. 

 
2.4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DPP PPMI 
 

2.4.1 KETUA UMUM  
a. Mewakili dan bertindak atas nama organisasi baik interen maupun 

eksteren selama masih relevan dalam tugas dan kewajibannya. 
b. Pengambil keputusan pertama. 
c. Bertanggung jawab atas nama baik organisasi. 
d. Berhak mengambil kebijakan tanpa musyawarah dalam keadaan 

darurat. 
e. Bertanggungjawab atas masukan-masukan, ide dan aspirasi yang 

bersifat objektif dan konstruktif dari anggotanya. 
f. Apabila Ketua Umum berhalangan, dapat mendelegasikan 

wewenangnya kepada para ketua, dan jika para ketua juga 
berhalangan, maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai 
dengan pembagian tugas yang ada. 

g. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS). 



 

2.4.2 KETUA I  
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. 
b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 

pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPP PPMI. 
c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna 

peningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. 
d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 

kegiatan. 
e. Melaksanakan tugas Ketua Umum dalam mengorganisir dan 

melaksanakan kegiatan operasional departemen atas dasar dan 
petunjuk secara tertulis apabila Ketua Umum berhalangan hadir. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 
 
2.4.3 KETUA II 

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan 
dengan ekonomi dan kewirausahaan dan seni dan budaya. 

b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 
pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPP PPMI. 

c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna 
peningkatkan ekonomi dan kewirausahaan dan seni dan budaya. 

d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 
kegiatan. 

e. melaksanakan tugas ketua umum dalam mengorganisir dan 
melaksanakan kegiatan operasional departemen atas dasar dan 
petunjuk secara tertulis apabila Ketua Umum berhalangan hadir. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 
 
2.4.4 KETUA III 

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan 
dengan penelitian dan pengembangan dan hubungan antar lembaga. 

b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 
pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPP PPMI. 

c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna 
peningkatkan penelitian dan pengembangan dan hubungan antar 
lembaga. 

d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 
kegiatan. 

e. melaksanakan tugas Ketua Umum dalam mengorganisir dan 
melaksanakan kegiatan operasional departemen atas dasar dan 
petunjuk secara tertulis apabila Ketua Umum berhalangan hadir. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 
 
2.4.5 BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN (SEKRETARIS 

JENDERAL) 
a. Melakukan pengaturan tata cara pengolahan surat menyurat yang 

meliputi: 
- Menyelenggaraan pemerosesan surat masuk.  
- Menyelenggarakan pemerosesan surat keluar. 
- Menyelengarakan penyusunan konsep surat keluar. 
- Menyelengkarakan pengetikan dan pengadaan surat.  
- Menyelenggarakan pengaturan administrasi pengarsipan. 

b. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan dan 
pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan 
dengan data interen dan eksteren organisasi. 



 

c. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan dan 
pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan 
dengan data interen dan eksteren organisasi. 

d. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi 
organisasi yang perlu disampaikan kepada DPP PPMI. 

e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung 
usaha perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan cara kerja 
administrasi kesekretariatan kepada DPP PPMI. 

f. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, dapat mendelegasikan 
wewenangnya kepada para Wakil Sekretaris Jenderal, dan jika para 
Wakil Sekretaris Jenderal juga berhalangan, maka akan didelegasikan 
kepada pengurus sesuai dengan pembagian tugas yang ada. 

g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 
 

2.4.6 BIDANG KEUANGAN (BENDAHARA UMUM) 
a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja DPP PPMI 

untuk satu periode dan untuk setiap semester. 
b. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan 

ketentuan organisasi yang berlaku. 
c. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan 

dan pengeluaran DPP PPMI. 
d. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh Dewan 

Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia untuk meningkatkan 
sumber dana interen, khususnya iuran anggota. 

e. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 
kegiatan. 

f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 
 

2.4.7 WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 
a. Membantu kinerja Sekretaris Jenderal dalam kegiatan atau program 

Kerja yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. 
b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan 

pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal. 
c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Sekretaris 

Jenderal. 
d. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum. 
 

2.4.8 WAKIL BENDAHARA UMUM 
a. Membantu kinerja Bendahara Umum dalam kegiatan atau program 

Kerja yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. 
b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan 

pertanggungjawaban kepada Bendahara Umum. 
c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Bendahara 

Umum. 
d. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum. 
 

2.4.9 DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 
a. Melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan bidangnya. 
b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 

pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPP PPMI. 
c. Melaksanakan kegiatan secara konstruktif guna peningkatkan 

program-program departemen, berdasarkan hasil Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas). 

d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan 
menurut departemennya. 

e. Bertanggungjawab kepada Ketua yang membidangi departemen, dan 
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Umum.  



 

f. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar departemen. 
 

2.5. FUNGSI PERSONALIA DPD/DPC PPMI 
2.5.1. Ketua adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan 

tugas-tugas interen dan eksteren organisasi yang bersifat umum pada 
tingkat daerah/cabang. 

2.5.2. Wakil Ketua I menangani Departemen Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Pengembangan Organisasi adalah penanggung jawab dan koordinator 
kegiatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi dalam 
lingkup interen dan eksteren. 

2.5.3. Wakil Ketua II menangani Departemen Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 
dan Seni dan Budaya adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan 
Ekonomi dan Kewirausahaan dan Seni dan Budaya dalam lingkup interen 
dan eksteren. 

2.5.4. Wakil Ketua III menangani Departemen Bidang Penelitian dan 
Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga adalah penanggung jawab 
dan koordinator kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Hubungan 
Antar Lembaga dalam lingkup interen dan eksteren. 

2.5.5. Sekretaris adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data 
pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak 
interen dan eksteren pada tingkat daerah/cabang. 

2.5.6. Wakil Sekretaris bertugas atas nama Sekretaris untuk membantu Sekretaris 
dan membantu kegiatan seluruh bidang-bidang dalam kepengurusan. 

2.5.7. Bendahara adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dibidang 
keuangan serta perlengkapan organisasi pada tingkat daerah/cabang. 

2.5.8. Wakil Bendahara bertugas atas nama Bendahara dalam pengelolahan 
administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi membantu Bendahara. 

 
2.6. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DPD DAN DPC 
 

2.5.1 KETUA  
a. Mewakili dan bertindak atas nama organisasi baik interen maupun 

eksteren selama masih relevan dalam tugas dan kewajibannya. 
b. Pengambil keputusan pertama. 
c. Bertanggung jawab atas nama baik organisasi. 
d. Berhak mengambil kebijakan tanpa musyawarah dalam keadaan 

darurat. 
e. Bertanggungjawab atas masukan-masukan, ide dan aspirasi yang 

bersifat objektif dan konstruktif dari anggotanya. 
f. Apabila Ketua berhalangan, dapat mendelegasikan wewenangnya 

kepada para wakil ketua, dan jika para wakil ketua juga berhalangan, 
maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai dengan pembagian 
tugas yang ada. 

g. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah/Cabang 
(MUSDA/MUSCAB). 

 



 

2.5.2 WAKIL KETUA I 
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. 
b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 

pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPD/DPC PPMI. 
c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna 

peningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. 
d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 

kegiatan. 
e. Melaksanakan tugas Ketua dalam mengorganisir dan melaksanakan 

kegiatan operasional departemen atas dasar dan petunjuk secara 
tertulis apabila Ketua berhalangan hadir. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua. 
 
2.5.3. WAKIL KETUA II 

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan 
dengan ekonomi dan kewirausahaan dan seni dan budaya. 

b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 
pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPD/DPC PPMI. 

c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna 
peningkatkan ekonomi dan kewirausahaan dan seni dan budaya. 

d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 
kegiatan. 

e. melaksanakan tugas ketua umum dalam mengorganisir dan 
melaksanakan kegiatan operasional departemen atas dasar dan 
petunjuk secara tertulis apabila Ketua berhalangan hadir. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua. 
 

2.5.4. WAKIL KETUA III 
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan dan hubungan antar lembaga. 
b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 

pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPD/DPC PPMI. 
c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna 

peningkatkan penelitian dan pengembangan dan hubungan antar 
lembaga. 

d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 
kegiatan. 

e. melaksanakan tugas Ketua dalam mengorganisir dan melaksanakan 
kegiatan operasional departemen atas dasar dan petunjuk secara 
tertulis apabila Ketua berhalangan hadir. 

f. Bertanggung jawab kepada Ketua. 
 

2.5.5. BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN (SEKRETARIS) 
a. Melakukan pengaturan tata cara pengolahan surat menyurat yang 

meliputi: 
- Menyelenggaraan pemerosesan surat masuk.  
- Menyelenggarakan pemerosesan surat keluar. 
- Menyelengarakan penyusunan konsep surat keluar. 
- Menyelengkarakan pengetikan dan pengadaan surat.  
- Menyelenggarakan pengaturan administrasi pengarsipan. 

b. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan dan 
pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan 
dengan data interen dan eksteren organisasi. 

c. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi 
organisasi yang perlu disampaikan kepada DPD/DPC PPMI. 



 

d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung 
usaha perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan cara kerja 
administrasi kesekretariatan kepada DPD/DPC PPMI. 

e. Apabila Sekretaris berhalangan, dapat mendelegasikan wewenangnya 
kepada para Wakil Sekretaris, dan jika para Wakil Sekretaris juga 
berhalangan, maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai 
dengan pembagian tugas yang ada. 

f. Bertanggungjawab kepada Ketua. 
 
2.5.6. BIDANG KEUANGAN (BENDAHARA) 

a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja DPD/DPC 
PPMI untuk satu periode dan untuk setiap semester. 

b. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan 
ketentuan organisasi yang berlaku. 

c. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan 
dan pengeluaran DPD/DPC PPMI. 

d. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh DPD/DPC 
PPMI untuk meningkatkan sumber dana interen, khususnya iuran 
anggota. 

e. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan 
kegiatan. 

f. Bertanggungjawab kepada Ketua. 
   

2.5.7. WAKIL SEKRETARIS 
a. Membantu kinerja Sekretaris dalam kegiatan atau program Kerja yang 

telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. 
b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan 

pertanggungjawaban kepada Sekretaris. 
c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Sekretaris.  
d. Bertanggung jawab terhadap Ketua. 

 
2.5.8. WAKIL BENDAHARA  

a. Membantu kinerja Bendahara dalam kegiatan atau program Kerja 
yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. 

b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan 
pertanggungjawaban kepada Bendahara. 

c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Bendahara. 
d. Bertanggungjawab terhadap Ketua. 

 
2.5.9. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

a. Melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan bidangnya. 
b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel 

pendukung program kerja yang diselenggarakan oleh DPD/DPC PPMI. 
c. Melaksanakan kegiatan secara konstruktif guna peningkatkan 

program-program departemen, berdasarkan hasil Rapat Kerja 
Nasional. 

d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan 
menurut departemennya. 

e. Bertanggungjawab kepada Ketua yang membidangi departemen, dan 
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua.  

f. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar departemen. 
 
 
 
 
 
 



 

USULAN PERUBAHAN 
 
1. Perubahan struktur Ketua I, II, dan III diganti dengan Ketua Bidang 

(1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
(2) Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 
(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan 
(4) Bidang Seni dan Budaya 
(5) Bidang Hubungan Antar Lembaga 
(6) Bidang Informasi dan Komunikasi 
(7) Bidang Pengembangan Potensi Daerah 
 

2. Perubahan nama Koordinator Departemen akan diubah menjadi Ketua Komisi.... 
dan nama komisi disesuaikan dengan nama bidang (jabatannya Ketua Komisi) 

 
3. Penjabaran tentang resufle Dewan Pengurus diatur di dalam Pedoman 

Kepengurusan  


