
Pendidikan Dasar Kepengurusan

KPMP Informatika

Materi : Kepengurusan

Oleh : Eka Risyana Pribadi



Pernah terlibat di organisasi…

 SMA :

◦ KPMP IT Angkatan 3 :  Anggota

◦ KPMP Kimia :  Anggota

◦ KPMP IPS :  Anggota

◦ DKM Darul Fikri :  Kaderisasi

 Kuliah :

◦ DPM KEMAKOM :  Komisi I

◦ BEM KEMAKOM : Kadep Pengembangan Organisasi



APA SIH ORGANISASI ITU ?

 Merupakan tempat berkumpulnya orang-

orang yang mempunyai tujuan yang sama.



OBJECTIVES :

1. Landasan Dalam Organisasi

2. Susunan Kepengurusan

3. Penyusunan Program Kerja

4. Kaderisasi

5. Upgrading Pengurus



Landasan Dalam Berorganisasi

Analogi :

◦ Negara Indonesia mempunyai aturan berupa

undang-undang

◦ Negara merupakan sebuah organisasi

MENGAPA NEGARA MEMILIKI 

UNDANG-UNDANG ?



Landasan Dalam Berorganisasi

 Aturan dibentuk agar organisasi dapat

berjalan dan mencapai tujuannya.

 Aturan tersebutlah yang akan menjadi

landasan dalam berorganisasi



Landasan Dalam Berorganisasi

 Pesawat tanpa landasan akan sangat sulit

untuk dapat terbang

 Begitu pula dengan organisasi, agar dapat

berjalan dibutuhkan suatu landasan.



Landasan Dalam Berorganisasi

Landasan pada suatu organisasi dinamakan :

AD/ART 
(Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga)





SUSUNAN KEPENGURUSAN

 Susunan kepengurusan merupakan

pembagian tugas yang terdapat pada suatu

organisasi.

 Tidak ada istilah kasta dalam suatu

kepengurusan.



Contoh Susunan Kepengurusan

Ketua

Departemen

Pelatihan

Divisi

Desain Grafis

Divisi

Programming

Departemen

Kaderisasi

Departemen

HUMAS

Departemen

Aset dan Fasilitas

Wakil Ketua

BendaharaSekretaris





MENENTUKAN PROGRAM KERJA

 Program kerja merupakan keharusan dalam

suatu organisasi, karena :

◦ Menunjukkan eksistensi organisasi

◦ Langkah nyata dalam pencapaian tujuan

◦ Memberikan manfaat kepada semua pihak

"Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak

manfaatnya bagi orang lain“ (Muhammad SAW)



MENENTUKAN PROGRAM KERJA

 Langkah-Langkah Dalam Menentukan Program 

Kerja :

◦ Setiap departemen merancang program kerja

(internal departemen)

◦ Diadakan rapat kerja seluruh pengurus, tujuannya

: menyatukan program kerja setiap departemen

agar tidak ada yang bentrok



MENENTUKAN PROGRAM KERJA

 Hal yang harus dipertimbangkan dalam

menyusun program kerja

◦ Waktu pelaksanaan

◦ Estimasi dana

◦ Kesiapan pengurus



MENENTUKAN PROGRAM KERJA

Contoh :





KADERISASI

Organisasi bagaikan api unggun. 



KADERISASI

- Karena tidak semua ‘kayu bakar’ siap, maka

harus ada persiapan agar ‘kayu bakar’ 

tersebut dapat digunakan dan cukup kuat

untuk tetap menyalakan api unggun.

- Kaderisasi : Mendayagunakan semua

potensi yang dimiliki untuk memperiapkan

kepengurusan selanjutnya.



KADERISASI

- Kaderisasi harus dilakukan bertahap dan
berkesinambungan, meliputi :

- Training Hard skill, misal :

- Pemrograman

- Desain grafis

- Matematika Komputer

- dll

- Training Soft skill, misal :

- Leadership

- Entrepreneurship 

- Skill Organisasi

- dll





UPGRADING PENGURUS

 Upgrading dilakukan bertujuan untuk :

◦ Menambah skill pengurus

◦ Menjaga kinerja pengurus

◦ Menjaga kebersamaan dalam organisasi



UPGRADING PENGURUS

 Bentuk kegiatan upgrading pengurus:

◦ Pelatihan hard skill

◦ Training motivasi

◦ Hiking 

◦ Outbond



ADAKAH PERTANYAAN ???


