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MENYUSUN  

AD/ART  
UKM/ORMAWA 



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ANGGARAN 

DASAR (“AD”) adalah peraturan penting yang menjadi dasar 

peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dan 

sebagainya).  

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA (“ART”) adalah peraturan 

pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, 

dan sebagainya). 

 

Dalam praktik, AD/ART digunakan oleh organisasi, badan, atau 

perkumpulan sebagai pedoman menjalankan pengurusan 

sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

internal organisasi/badan/perkumpulan tersebut. 

 



Apakah AD/ART Merupakan Produk Hukum ? 

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di 

Lingkungan Lembaga Administrasi Negara produk  hukum adalah 

produk hukum tertulis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. 
 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan produk hukum 

adalah peraturan, ketetapan, putusan, atau keputusan, atau nama 

lain, yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang. 
 

AD/ART merupakan suatu peraturan yang berlaku di suatu 

organisasi atau badan hukum, sehingga  AD/ART merupakan 

produk hukum.  



ANGGARAN  

DASAR  



ANGGARAN DASAR  

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) .......................................  

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 

  

  

 ANGGARAN DASAR  

  

BAB I  

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WAKTU  

  

Pasal 1  

Nama 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bernama ‘................‘ 

. 

Pasal 2  

Tempat Kedudukan 

Berkedudukan di Kampus Universitas Wisnuwardhana Malang 

  

Pasal 3  

Waktu 

Didirikan pada tanggal (hari, bulan, tahun) untuk waktu yang tidak ditentukan. 

 



BAB II  

BENDERA DAN LAMBANG  

  

Pasal 4  

Bendera 

Bendera UKM-...... berbentuk ..... perbandingan ...., warna dasar ......., dan berisi 

lambang UKM-.....serta tulisan ‘............’ berwarna....... 

  

Pasal 5  

Lambang 

Lambang UKM-.....: 

  

BAB III  

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN  

  

Pasal 6  

Asas 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini berasaskan musyawarah dan kekeluargaan, yang 

sesuai dengan asas Universitas Wisnuwardhana Malang dan bersendikan Tri 

Dharma Peguruan Tinggi. 

  

Pasal 7  

Sifat 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini bersifat ......... 
 



Pasal 8  

Tujuan 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini bertujuan untuk:  

(1) Menghimpun segenap mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang yang tertarik 

pada ...........  

(2) Memperkenalkan, kekreatifan mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang di .......  

(3) Membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan sesama anggota dalam membantu 

mengatasi masalah yang bersifat akademis maupun masalah sosial lainnya.  

(4) Membina anggota-anggota menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan berorganisasi 

  

BAB IV  

FUNGSI DAN STATUS  

  

Pasal 9  

Fungsi 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini adalah wadah pembinaan anggota sebagai pengemban 

dalam mengembangkan kekreatifan mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang  

  

Pasal 10  

Status 

UKM-.... terikat secara oganisatoris terhadap ............ dan berada di bawah naungan 
Universitas Wisnuwardhana Malang  



BAB V  

KEANGGOTAAN  

  

Pasal 11 

Keanggotaan UKM-...... terdiri dari mahasiswa program ...., ....., dan ..... 

Universitas Wisnuwardhana Malang yang berminat dan berkeinginan 

penuh dalam pengembangan ......... dan sudah mengikuti 

prosedur  penerimaan yang ditetapkan. 

  

Pasal 12  

Keanggotaan berhenti karena:  

(1) Meninggal dunia.  

(2) Sudah menamatkan perkuliahannya dan dinyatakan sebagai alumni 

UKM-......  

(3) Dicabut dari keanggotaan UKM-..... oleh ketua UKM-.... dengan 

persetujuan badan musyawarah. 
 



BAB VI  

STRUKTUR ORGANISASI  

  

Pasal 13  

Pelindung 

(1) Pelindung UKM-....., sebagai organisasi kampus, adalah Wakil Rektor 3 

Universitas Wisnuwardhana Malang .  

(2) Pelindung UKM-....., sebagai unit kegiatan yang membawa misi mahasiswa 

Universitas Wisnuwardhana Malang  

 

Pasal 14  

Pembina 

(1) Pembina dipilih dari dosen Universitas Wisnuwardhana Malang yang berasal 

atau yang mempunyai perhatian dan minat terhadap .........  

(2) Pembina berfungsi sebagai sumber saran dan nasihat bagi pengurus dan 

seluruh anggota UKM-.......  

(3) Pembina tidak menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan UKM-........ 
 



Pasal 15  

Rapat Anggota 

(1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.  

(2) Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota 

UKM-.......  

(3) Apabila tidak mencapai kuorum, rapat anggota dapat diundur paling lama 1×24 jam 

dan rapat anggota akan dilanjutkan walaupun tidak mencapai kuorum. 

  

Pasal 16  

Badan Musyawarah 

(1) Badan musyawarah adalah badan yang mewakili rapat anggota dalam mengawasi 

penyelenggaraan kepengurusan UKM-......  

(2) Badan musyawarah dipilih oleh rapat anggota dengan masa jabatan sesuai masa 

jabatan pengurus UKM-..........  

(3) Badan musyawarah beranggotakan ...... orang.  

(4) Yang dapat menjadi anggota badan musyawarah adalah mereka yang sekurang-

kurangnya telah ......... menjadi anggota UKM- Universitas Wisnuwardhana Malang 

dan pernah menjadi pengurus UKM-.......  

(5) Badan musyawarah berhak mengadakan rapat anggota sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

  

Pasal 17  

Pengurus 

Pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang (atau 

sebutan sejenisnya). 

 



BAB VII  
KEPENGURUSAN  

  

Pasal 18 

Ketua UKM-....... dilantik oleh rapat anggota berdasarkan hasil pemilu UKM-....... 

  

Pasal 19 

Ketua UKM-....... mempunyai hak dalam membentuk struktur kepengurusan. 

  

Pasal 20 

Yang mempunyai hak menjadi ketua UKM-........ adalah anggota UKM-....... yang:  

(1) Sekurang-kurangnya sudah dua semester menjadi anggota UKM-........  

(2) Aktif menjadi pelaksana kegiatan dan kepanitiaan UKM-........ atau pernah 

menjadi pengurus UKM-.......  

(3) Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan oganisasi. 

  

Pasal 21 

Kepengurusan berusia selama satu tahun mulai saat pembentukannya, kecuali ada 

hal-hal yang tidak memungkinkan sehingga kepengurusan diteruskan sampai 

terpilihnya ketua yang baru. 

  



Pasal 22 

Setiap individu di kepengurusan berhak mengundurkan diri dengan 

persetujuan rapat pengurus, kecuali ketua UKM-...... harus disetujui 
oleh rapat anggota. 

 

Pasal 23 

Bila ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai ketua UKM-

......., maka dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus 

UKM-...... lainnya. 

  

Pasal 24 

Setiap berakhirnya usia kepengurusan, maka harus ada laporan 

pertanggungjawaban di hadapan rapat anggota secara lisan dan 

tulisan. 
 



BAB VIII  

PERBENDAHARAAN  

  

Pasal 25  

Inventaris 

Semua inventaris yang menjadi hak milik UKM-..... digunakan untuk kesejahteraan anggota dan kemajuan 

UKM-......... 

  

Pasal 26  

Dana 

Untuk pelaksanaan kegiatan, UKM-........ mendapatkan dana dari:  

(1) Iuran anggota.  

(2) Bantuan lembaga Universitas ………………...  

(3) Bantuan yang tidak mengikat.  

(4) Usaha lain yang sah yang tidak merendahkan martabat. 

  

  

BAB IX  

PENUTUP  

  

Pasal 27 

UKM-..... hanya dapat dibubarkan dengan suatu rapat anggota dan dihadiri oleh pembina UKM-..... dan 

disetujui dengan kebulatan mufakat. 

  

Pasal 28 

Hal-hal yang belum diatur dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga dan ketentuan lainnya yang bersifat operasional. 

  

Pasal 29 

Anggaran Dasar ini bisa diubah dengan persetujuan rapat anggota dengan 2/3 suara menyetujuinya. 

 



ANGGARAN RUMAH 
TANGGA 



ANGGARAN RUMAH TANGGA  

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) .......................................  

UNIVERSITAS ......................... 

  

BAB I  

PROGRAM KERJA  

  

Pasal 1 

(1) Pengajuan rencana program kerja dilakukan oleh pengurus UKM-......  

(2) Anggota UKM-…… dapat mengajukan rencana program kerja kepada pengurus UKM-.......  

(3) Rencana program kerja diajukan selambat-lambatnya sebulan setelah suatu kepengurusan 

terbentuk. 

  

Pasal 2 

Program kerja pengurus UKM-...... adalah rencana program kerja yang sudah dibahas dan 

ditetapkan oleh rapat anggota. 

  

Pasal 3 

Kegiatan-kegiatan UKM-..... dilakukan di dalam dan di luar kampus. 

  

Pasal 4 

Semua kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan 

segi kelangsungan hidup dan kelayakan. 

  

Pasal 5 

Kegiatan-kegiatan UKM-....... dikelola oleh pengurus dan pihak yang ditunjuk dan 

dipertanggungjawabkan kepada ketua UKM-......... 
 



BAB II  

PENGGUNAAN INVENTARIS  

  

Pasal 6 

Inventaris UKM-....... dipergunakan dalam lingkungan sendiri, tidak dipijamkan dan/atau 

disewakan kecuali dalam hal-hal tertentu selama tidak merugikan pihak UKM-......... 

  

Pasal 7 

Dalam hal pasal 6, peminjam diharuskan menulis surat pemohonan dan harus mendapat 

persetujuan dari ketua UKM-......... 

  

Pasal 8 

Pengurus dan anggota bertanggung jawab memelihara dan menjaga inventaris UKM-....... 

  

Pasal 9 

Inventaris dikelola oleh bidang perlengkapan dan dipertanggungjawabkan kepada ketua UKM-

....... 

 

Pasal 10 

Inventarisasi alat dan perlengkapan milik UKM-........ dilakukan minimal pada awal dan akhir 

setiap kepengurusan. 

  

Pasal 11 

Penambahan dan perbaikan inventaris dilakukan atas dasar kebutuhan dan tersedianya dana, 

serta bantuan- bantuan yang tidak mengikat dari pihak-pihak tertentu. 

  

 
 



BAB III  

KEUANGAN  

  

Pasal 12 

Kekayaan UKM-..... dalam bentuk uang diusahakan bersama-sama dengan cara yang halal dan 

mempertimbangkan segi-segi kelayakan. 

  

Pasal 13 

Keuangan UKM-...... dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada ketua UKM-...... 

  

Pasal 14 

Ketua UKM-..... berhak meminta penjelasan mengenai kondisi keuangan UKM-..... kepada bendahara 

UKM-...... 

  

Pasal 15 

Keadaan keuangan UKM-..... diumumkan setiap bulannya dan dilaporkan pada akhir kepengurusan. 

  

Pasal 16 

Hal-hal yang berbau bisnis dengan memakai nama, tempat, dan menyangkut UKM-......, yang 

merupakan sumber keuangan UKM-......, hanya dilakukan anggota atas mandat ketua UKM-........ 

  

Pasal 17 

Keluar masuk aliran uang harus diketahui ketua UKM-...... 

  

Pasal 18 

(1) UKM-..... mempunyai dana cadangan berupa dana Kas.  

(2) Tata cara pengelolaan dana Kas diatur dalam Ketetapan Pengelolaan Dana Kas UKM-....... 

 



BAB IV  

HUBUNGAN DAN KERJASAMA  

  

Pasal 19 

UKM-..... menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan organisasi di dalam dan di luar 

kampus. 

  

Pasal 20 

UKM-..... membina hubungan baik dengan civitas academica Universitas Wisnuwardhana 

Malang  dan ........ 

 

BAB V  

KEPANITIAAN  

  

Pasal 21 

Dalam hal kegiatan-kegiatan insidentil terutama yang tidak tercantum dalam program kerja 

maka pengurus UKM-...... membentuk suatu kepanitiaan. 

  

Pasal 22 

Pembentukan kepanitiaan dilakukan dengan pesetujuan dan wewenang ketua UKM-........ 

  

Pasal 23 

Setiap selesai melaksanakan suatu kepanitiaan, panitia diharuskan mambuat laporan 

pertanggungjawaban kepada ketua UKM-..... 

 



BAB VI  

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA  

  

Pasal 24 

(1) Rapat anggota dipimpin oleh seorang pimpinan rapat.  

(2) Pimpinan rapat dipilih oleh badan musyawarah sebelum rapat dilaksanakan.  

(3) Jika badan musyawarah tidak dapat menghadiri rapat anggota, pimpinan rapat 

dipilih dari anggota UKM-...... yang hadir dengan cara mufakat atau pemilihan 

suara. 

  

Pasal 25 

Rapat anggota dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun untuk penetapan 

program kerja dan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pengurus. 

  

Pasal 26 

(1) Dalam keadaan mendesak, anggota UKM-....... dapat meminta badan 

musyawarah untuk mengadakan rapat anggota.  

(2) Rapat anggota tersebut dapat terlaksana jika diminta oleh minimal 1/4 jumlah 

anggota UKM-........ 

 



BAB VII  

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA  

  

Pasal 27  

Hak Anggota 

(1) Anggota UKM-........ berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, atau 

pertanyaan dalam bentuk lisan atau tulisan kepada pengurus UKM-.........  

(2) Anggota UKM-........ berhak dipilih menjadi pengurus UKM-........  

(3) Anggota UKM-......... berhak memilih ketua UKM-........ melalui pemilu yang 

bebas dan rahasia.  

(4) Anggota UKM-....... yang memenuhi syarat berhak dipilih menjadi ketua UKM-

....... 

  

Pasal 28  

Kewajiban Anggota 

(1) Anggota UKM-...... wajib menjaga nama baik UKM-......  

(2) Anggota UKM-....... dalam kondisi yang memungkinkan wajib berpartisipasi 

dan menyukseskan setiap kegiatan UKM-......  

(3) Anggota UKM-...... wajib membayar iuran anggota menurut peraturan yang 

berlaku 
 



BAB VIII  

KADERISASI  

  

Pasal 29 

(1) Pengurus UKM-....... mempersiapkan suatu prosedur penerimaan anggota 

baru.  

(2) Kaderisasi dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk menjaga 

kelangsungan UKM-...... dalam usaha mencapai tujuan UKM-........  

(3) Sistem dan tahapan kaderisasi ditentukan oleh pengurus UKM-....... dalam 

suatu bentuk program kerja dan disahkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
 



ATURAN PERALIHAN  

Pasal 1 

Segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama AD/ART yang baru 

belum disetujui. 

  

Pasal 2 

Kebiasaan yang berlaku dalam perikehidupan UKM-..... dapat diterima sebagai 

suatu aturan selama tidak  bertentangan dengan AD/ART. Lembar Pengesahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UKM........ 

Universitas Wisnuwardhana Malang Telah disetujui dan disahkan sebagai 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UKM .... Universitas 

Wisnuwardhana Malang, pada tanggal (hari, bulan, tahun) a. n. Rapat Anggota 
UKM .............Universitas Wisnuwardhana Malang. 
 



VISI & MISI 

ORGANISASI 



Definisi Visi dan Misi 
 

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, 

cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi.  

 

Visi adalah suatu pandangan tertentu mengenai arah manajemen 

lembaga. Visi menentukan akan dibawa kemana lembaga yang 

bersangkutan di masa depan.  

 

.. 



VISI 
 Tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita dari sebuah instansi 

atau lembaga di masa mendatang. 

 Tulisan dalam bentuk singkat yang di dalamnya ada pernyataan jelas, dan 

menjadi arah dari sebuah perusahaan atau organisasi. 

 Memiliki pengertian suatu gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisann 

tentang tujuan khusus atau utama dari suatu organisasi atau instansi. 

 Dalam pembuatan visi memiliki kaidah yaitu: 

 berorientasi pada masa depan,  

 sebagai wujud ekspresi kreativitas,  

 berdasar pada prinsip dan value yang baik. 

 

MISI  
adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga 

atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.  

 

Misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah 

instansi atau organisasi berada di masyarakat. 



Perbedaan Visi dan Misi 

 

VISI 
 Visi lebih kepada gambaran secara garis besar, tujuan utama sedangkan 

Misi sendiri lebih kepada gambaran dari langkah-langkah yang akan 

dikerjakan untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. 

 Visi lebih berwujud cita-cita dalam jangka panjang dan ia memiliki orientasi 

yang ke depan, sedangkan Misi lebih berorientasi pada masa itu 

 Umumnya, visi memiliki sifat yang permanen.  

 Visi lebih singkat padat dan jelas. 

 

MISI 
 Misi sendiri umumnya akan berubah saat misi yang direncanakan dianggap 

tidak sukses atau gagal untuk mewujudkan visi atau cita-cita lembaga. 

 Misi merupakan penjabaran dari visi  

 Visi merupakan pernyataan bersifat umum, sedangkan misi bersifat khusus. 



Cara membuat Visi dan Misi 

 

 Apa yang Menjadi Visi Organisasi di Masa Mendatang 

 Apa yang Menjadi Fokus di Masa yang Akan Datang 

 Target Organisasi Untuk Jangka Waktu Tertentu 

 

Ketika tiga hal diatas sudah dirancangkan maka susunlah menjadi kalimat 

Visi  yang singkat,  jelas, dan mudah  dimengerti. Valid untuk masa depan 

dan bentuk Misi yang sesuai dengan masa sekarang.  



Visi dan Misi: 
 

 

Visi Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran 

adalah menciptakan mahasiswa yang berpola pikir kritis, kreatif, inovatif 

dengan kebersamaan untuk berpartisipasi dalam bidang tulis-menulis 

yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. 

 

 

Misi Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran  

1. Memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, kreatif, 

inovatif dan kemahasiswaannya. 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir ilmiah di kalangan 

mahasiswa. 

3. Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya 

yang dituangkan dalam tulis-menulis dan diaplikasikan dalam 

masyarakat. 



UKM KEWIRAUSAHAAN 

 

VISI 

Sebagai wadan bagi mahasiswa untuk berwirausaha dan berorganisasi. 

 

MISI 

1. Memperkenalkan UKM Kewirausahaan Universitas ……. di luar 

lingkungan Universitas ………. 

2. Menjadi lembaga pengembangan solidaritas, potensi dan skill 

kewirausahaan seluruh mahasiswa Universitas …….. 

3. Turut aktif dalam memberikan pengabdian kepada  

       masyarakat 



 

 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

UKM BELA DIRI 

 

VISI 
Berprestasi, berjiwa pancasila, bebasis persaudaraan yang  

kekal tanpa melihat latar belakang kehidupan sosial,  

menjadikan manusia berbudi pekerti luhur dan  

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

MISI 

1. Meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Menjunjung tinggi cinta kasih terhadap manusia  

3. Menjalin hubungan persaudaraan dengan seluruh mahasisa Universitas 

………………… 

4. Meningkatkan fisik dan mental spiritual mahasiswa Universitas Sunan 

…………………melalui kegaitan Pencak Silat 

5. Menghasilkan atlit – atlit pencak silat …….. yang berprestasi, berkualitas, 

profesional dan berjiwa pancasila 

6. Memperkenalkan kewibawaan Universitas ……… melalui berbagai 

tingkatan kejuaraan 
 



TUJUAN 

1. Membentuk mahasiswa / masyarakat menjadi insan yang bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Terciptanya suatu kehidupan bermasyarakat yang nyaman, tentram dan aman 

3. Memupuk tali persaudaraan antar sesama 

4. Menjadikan mahasiswa sehat jasmani dan rohaninya 

5. Mencetak atlit yang kompeten dan berprestasi baik bagi diri sendiri, UKM ….., 

maupun bagi Unidha Malang 

6. Melestarikan Budaya Bangsa 

 

SASARAN 

1. Meningkatnya moral bangsa khususnya mahasiswa Unidha Malang    

2. Meningkatnya ahlak,etika, dan sopan santun terhadap sesama manusia 

3. Terjalinnya hubungan kerjasama dalam sebuah kegiatan untuk kemajuan 

Unidha Malang 

4. Ikut berpartisipasi dalam turnamen pencak silat 



STRUKTUR  

ORGANISASI 



ORGANISASI  
 

suatu kerangka hubungan terstruktur yang 

didalamnya terdapat wewenang, dan tanggung 

jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu 

fungsi tertentu. 

Ciri-Ciri Organisasi 
 

1. Terdiri Dari Sekelompok Orang 

2. Memiliki Tujuan 

3. Saling Bekerjasama 

4. Adanya Peraturan 

5. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab 



Unsur-unsur organisasi secara umum: 

 

1. Personil (Man)  

2. Kerjasama (Team Work) 

3. Tujuan Bersama 

4. Peralatan (Equipment) 

5. Lingkungan (Environment) 

6. Sumber Daya Alam. 



STRUKTUR ORGANISASI  
 

adalah sistem yang digunakan untuk 

mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi 

dengan tujuan menetapkan cara sebuah 

organisasi dapat beroperasi, dan membantu 

organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan di masa depan. 



STRUKTUR ORGANISASI  

UKM-PADUAN SUARA 

PELINDUNG 

PENASIHAT 

PEMBINA 

KETUA 

WAKIL KETUA 

SEKRETARIS 

BENDAHARA 

DIVISI-DIVISI: 

1. Humas 

2. Keanggotaan 

3. Diklatbang 

4. Partitur 

5. Inventaris 

6. Kostum & Make Up 

 



ADMINISTRASI 

KESEKRETARIATAN 



Apa yang dimaksud dengan Administrasi? 
 

Pengertian administrasi secara sempit dapat 

diartikan sebagai: 

bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, 

surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-

mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis 

ketatausahaan. 

Administrasi adalah pengendalian, pengorganisasian kerja, serta mobilisasi 

mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Apakah dimaksud dengan kesekretariatan? 
adalah keseluruhan rangkaian kegiataan penataan terhadap pekerjaan 

perkantoran (surat-menyurat) dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka 

menunjang kelancaran pencapain tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh 

sekretaris dan beberapa orang yang membantu dibelakangnya. 

Apa fungsi administrasi kesekretariatan? 
Mengedakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen.  

Hasil pencatatan yang harus dilakukan dengan suatu pola sistem yang ditentukan 

digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sebagai sumber informasi. 



BEBERAPA BUKTI  ADANYA KEGIATAN KE-ADMINISTRASI-AN: 

 

 Buku Catatan Surat masuk/keluar 

 Surat Menyurat 

 Daftar Hadir Rapat 

 Notulen Rapat 

 Dokumen Proposal Kegiatan  

 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan  

 Buku Cashflow Keuangan 

 Dokumen AD/ART UKM/Ormawa 

 Buku-buku dan Peraturan Perundangan 

 Dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU / MoA) 

 

DIBUAT DAN DIARSIPKAN SECARA SISTEMATIS, RAPI, 

AMAN, DAN MUDAH DICARI KEMBALI 



CONTOH  SURAT RESMI  

Malang, 18 Januari 2022 
Nomor : 05/UKM…/II/2022 
Lamp.  : 1 (satu) lbr 
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Panitia Lomba 
 

Kepada : Yth. Pembina UKM Olah Raga 
    Universitas Wisnuwardhana 
    Malang 
 

   Dengan Hormat, 
   Berkenaan dengan persiapan akhir pelaksanaan Lomba yang akan dilaksanakan     
                         pada tanggal 25 Januari 2022, kami mengundang teman-teman panitia untuk    
                         hadir pada: 
                                 Hari/tanggal : Kamis, 20 januari 2022  
                                 Waktu   : 10.00 WIB 
                                 Tempat : Ruang D4 
                                 Acara  : Koordinasi masing-masing divisi 
                        Mengingat pentingnya acara, mohon hadir tepat waktu. Atas perhatian dan      
                        kerjasamanya yang baik, disampaikan terimakasih. 
 
                                                                                                                               Hormat kami, 
                                                                                                                               Ketua Panitia 
Tembusan: 
1. Arsip 
2. ....                                                                                                                   Hasan Husein 

KOP  SURAT 



ADMINISTRASI 

KEUANGAN 



Apakah pengertian dari administrasi 

keuangan? 
 

Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu 

segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan 

untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja 

yang berupa tata usaha atau tata pembukuan 

keuangan. 

Apa tugas seorang administrasi keuangan? 
 

Tugasnya meliputi: 

pencatatan, mengecek aktivitas kas, membuat laporan keuangan, sampai 

dengan pengarsipan. 



CONTOH CATATAN/PEMBUKUAN CASHFLOW KEUANGAN: 

TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 

18-1-2022 Iuran wajib anggota  

(5000 X 20) 

100.000 - - 

19-1-2022 Penjualan produk UMKM 500.000 - - 

19-1-2022 Pembelian ATK  - 120.000 

 

- 

20-1-2022 Penutupan Pembukuan 

akhir bulan Januari 2022  

- - 480.000 

1-2-2022 Sisa bulan Januari 2022 480.000 - - 

5-2-2022 Dana Hibah dari Pemda  250.000 - - 

16-2-2022 Dana Kegiatan Diklatsar dari 

Unidha 

2.500.000 - - 

22-2-2022 Pembiayaan Diklatsar 

(LPJ terlampir) 

- 3.000.000 

 

- 

28-2-2022 Penutupan Pembukuan 

akhir bulan Februari 2022  

- - 230.000 



CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN: 

TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR BUKTI NOTA 
(terlampir) 

18-1-2022 Dana Bantuan dari Unidha 2.000.000 - 1 

19-1-2022 Dana Bantuan dari Sponsor 750.000 - 2 

19-1-2022 Dana Pendaftaran Peserta 

Lomba 

1.200.000 - 3 

20-1-2022 Pembelian ATK  - 80.000 4 

1-2-2022 Fotocopy formulir pendaftaran - 15.000 5 

5-2-2022 Banner - 250.000 6 

16-2-2022 Konsumsi (makan+minum) - 1.750.000 7 

22-2-2022 Piagam/Sertifikat - 200.000 8 

28-2-2022 Trophy - 600.000 9 

1-3-2022 Dokumentasi - 100.000 10 

1-3-2022 HR Juri - 500.000 11 

JUMLAH 3.950.000 3.495.000 

REKAPITULASI   3.950.000 – 3.495.000 = 455.000 



RAMBU-RAMBU 

PENGAJUAN  

PROPOSAL KEGIATAN 



SEBELUM MEMASUKKAN PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN PASTIKAN 

ANDA TELAH  MEMILIKI  DAN  MENYIAPKAN: 

1. PROGRAM KERJA TAHUNAN YANG TELAH DISAHKAN 

2. ADMINISTRASI  (kesekretariatan & keuangan) YANG BAIK 

3. PENGURUS YG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 

4. SK KEPENGURUSAN MASIH AKTIF DAN BERLAKU 

5. PROPOSAL / RENCANA KEGIATAN yang etis, rinci, rasional, dan logis 

6. BERSEDIA DAN BERKOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

7. MENANDATANGANI KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM 



Terima Kasih 
Semoga 

Bermanfaat 


