
 TUGAS – TUGAS 
PENGURUS PUSAT GAKESLAB INDONESIA 

MASA BHAKTI 2015 – 2019 

 

 
I.  STRUKTUR ORGANISASI : 

I.      DEWAN KODE ETIK 

II.   DEWAN PENASEHAT 

III.   PENGURUS HARIAN 

    

III.    PENGURUS HARIAN 

     Terdiri dari : 

1. KETUA UMUM.............   = 1 orang 

2. WAKIL KETUA UMUM 1  = 1 orang. 

3. WAKIL KETUA UMUM 2  = 1 orang 

4. WAKIL KETUA UMUM 3   = 1 orang 

5. WAKIL KETUA UMUM 4   = 1 orang 

6. WAKIL KETUA UMUM 5   = 1 orang 

IV.     SEKRETARIS JENDERAL. 

Terdiri dari : 

1. SEKRETARIS JENDERAL .........  = 1 orang 

2. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 1 = 1 orang. 

3. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 2 = 1  orang 

V. BENDAHARA  

Terdiri dari : 

1. BENDAHARA UMUM..................= 1 orang 

2. BENDAHARA       = 1 orang 



 

VI. KETUA – KETUA BIDANG  

Terdiri dari : 

1. BIDANG INDUSTRI 

Terdiri dari : 

a. Ketua Bidang .................................= 1 Orang. 

b. Sekretaris Bidang ...........................= 1 Orang. 

c. Anggota..........................................= 3 Orang 

2. BIDANG PERDAGANGAN DAN KEAGENAN. 

Terdiri dari : 

a. Ketua Bidang .................................= 1 Orang. 

b. Sekretaris Bidang ......................... = 1 Orang. 

3. BIDANG PURNA JUAL DAN KALIBRASI. 

Terdiri dari : 

a. Ketua Bidang ................................ = 1 Orang 

b. Sekretaris Bidang .........................  = 1 Orang 

4. BIDANG UMUM DAN ORGANISASI/HUBUNGAN KELEMBAGAAN. 

Terdiri dari : 

a. Ketua Bidang ................................ = 1 Orang. 

b. Sekretaris Bidang .......................... = 1 Orang. 

5. BIDANG LABORATORIUM DAN DIAGNOSTIK. 

Terdiri dari : 

a. Ketua Bidang ............................... = 1 Orang. 

b. Sekretaris Bidang.......................... = 1 Orang 

c. Anggota ........................................= 10 Orang 



 

VII. BADAN – BADAN.  

Terdiri dari : 

1. BADAN TEKNIS, REGULASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN LUAR 

NEGERI. 

Terdiri dari : 

a. Ketua  ............................... = 1 Orang. 

b. Anggota ..............................= 5 Orang 

2. BADAN REGULASI & BANTUAN HUKUM. 

Terdiri dari : 

a. Ketua  ............................... = 1 Orang. 

b. Anggota ..............................= 3 Orang 

 

VIII. KOORDINATOR WILAYAH. 

Terdiri dari : 

1. KOORDINATOR WILAYAH – I ( Wilayah Sumatera ) 

2. KOORDINATOR WILAYAH – II ( Wilayah Jawa )  

3. KOORDINATOR WILAYAH – III ( Wilayah Sulawesi ) 

4. KOORDINATOR WILAYAH – IV ( Wilayah Kalimanatan ) 

5. KOORDINATOR WILAYAH – V ( Wilayah Papua & Maluku ) 

6. KOORDINATOR WILAYAH – VI ( Wilayah Bali, NTB dan NTT ) 

 

 

 

 



 

IX. KOMITEE – KOMITEE DALAM BIDANG - BIDANG 

         Terdiri dari : 

A. BIDANG INDUSTRI. 

 A.1. KOMITE PROMOSI 

- Ketua Komite 

- Anggota – anggota Komite 

B. BIDANG PERDAGANGAN DAN KEAGENAN 

B.1. KOMITE KEAGENAN 

  Terdiri dari : 

1. Ketua Komite 

2. Anggota – anggota Komite 

B.2.  KOMITE PERDAGANGAN / DISTRIBUSI 

Terdiri dari : 

1. Ketua Komite 

2. Anggota – anggota Komite 

B.3.  KOMITE PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH 

Terdiri dari : 

1. Ketua Komite 

2. Anggota – anggota Komite 

B.4.  KOMITE RETAIL/ TOKO ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM 

Terdiri dari : 

1. Ketua Komite 

2. Anggota – anggota Komite 

 



C. BIDANG PURNA JUAL DAN KALIBRASI 

     C.1. KOMITE PURNA JUAL  

    Terdiri dari  

     - Ketua Komite 

     - Anggota – anggota Komite 

 C.2. KOMITE KALIBRASI 

- Ketua Komite 

- Anggota – anggota Komite 

 

D. BIDANG UMUM DAN ORGANISASI & HUBUNGAN KELEMBAGAAN 

D.1. KOMITE ORGANISASI DAN UMUM 

- Ketua Komite 

- Anggota – anggota Komite 

    D.2. KOMITE PEMBERDAYAAN DAERAH/KOMUNIKASI 

- Ketua Komite 

- Anggota –anggota Komite 

F. BIDANG LABORATORIUM DAN DIAGNOSTIK 

  

G. BADAN TEKNIS, REGULASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN LUAR NEGERI 

  - Ketua  

          - Anggota –anggota  

H. BADAN REGULASI & BANTUAN HUKUM 

- Ketua  

- Anggota –anggota  

 



X. LANDASAN & SASARAN 

II.1. LANDASAN : 

a. Undang –Undang Dasar NKRI – Th 1945 dan amandemennya yang up to date 

dan dinyatakan resmi berlaku. 

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan.   

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gakeslab Indonesia 

d. Hasil – hasil / Ketetapan MUNAS VI Gakeslab Indonesia Tahun 2015 

e. Visi dan Misi Organisasi. 

II.2. SASARAN : 

1. Melaksanakan amanat dan hasil / ketetapan MUNAS VI Gakeslab Indonesia 

2015. 

2. Membangun Organisasi Gakeslab yang accountable, kredible dan berkinerja 

baik serta mampu memberikan sumbangsih yang berarti untuk kemajuan  

bangsa dan negara Republik Indonesia. 

3. Secara bertahap, mampu mewujudkan Gakeslab Indonesia sebagai Center Of 

refferencies di Indonesia dalam bidang Alkeslab dan Business affairnya. 

4. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kerja sama dengan Pemerintah dan 

para pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam bidang Alkeslab. 

5. Meningkatkan hubungan kerja sama yang harmonis dan berkesinambungan 

dengan Pengurus Daerah (Propinsi) dan Assosiasi lainnya. 

6. Meningkatkan kualitas / mutu SDM dan Organisasi para pengusaha Alat – alat 

Kesehatan dan Laboratorium dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 

kemampuan bersaing yang sehat dan beretika. 

7. Melaksanakan tertib Administrasi dan Keuangan dalam organisasi Gakeslab. 

8. Melaksanakan / mempersiapkan Pelaksanaan MUNAS VII Tahun 2019 

 

 

 



XI. TATA KERJA ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS  

 

III.1. TATA KERJA DAN UMUM : 

1. Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia adalah pelaksana kepengurusan tertinggi 

dalam organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan MUNAS Gakeslab Indonesia yang terdiri dari : 

a. PENGURUS HARIAN 

b. PENGURUS PLENO 

2. Pengurus Harian adalah Pelaksana Kepengurusan sehari – hari yang terdiri 

dari  : 

a. Ketua Umum 

b. Wakil Ketua Umum 1 ( Purna jual & Kalibrasi ) 

c. Wakil Ketua Umum 2 ( Industri ) 

d. Wakil Ketua Umum 3 ( Organisasi & Hukum ) 

e. Wakil Ketua Umum 4 ( Perdagangan dan Keagenan ) 

f. Wakil Ketua Umum 5 ( Pemberdayaan daerah) 

g. Sekretaris Jenderal 

h. Wakil Sekretaris Jenderal I ( Hubungan Bisnis ). 

i. Wakil Sekretaris Jenderal 2 ( Regulasi & antar lembaga ). 

j. Bendahara Umum 

k. Bendahara 

l. Ketua – Ketua Bidang  

m. Sekretaris Bidang. 

3. Pengurus Pleno adalah Pelaksana Kepengurusan Lengkap meliputi :  

a. Dewan Kode Etik 

b. Dewan Penasehat 



c. Pengurus harian serta Komite – Komite Bidang ,  Anggota Komite Bidang,  

d. Badan Teknis, Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Luar Negeri. 

e. Badan Regulasi dan Bantuan Hukum 

f. Koordinator Wilayah 1 sampai 6. 

4. Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia merupakan Kepengurusan yang Kolektif 

kolegial dibawah kepemimpinan dan kebijakan / koordinasi Ketua Umum 

Pusat, oleh karenanya, setiap keputusan dan kebijakan yang digariskan adalah 

sebagai hasil Musyawarah Mufakat bersama dan wajib ditaati oleh setiap 

Pengurus dan setiap Anggota Gakeslab Indonesia. 

5. Pengambilan segala keputusan yang prinsipiil organisatories diambil dengan 

modus kolektive kolegial sehingga menjadi suatu keputusan yang juga 

merupakan komitment bersama yang mengikat. 

6. Pembina adalah merupakan pihak – pihak yang ikut serta membina Organisasi 

Gakeslab Indonesia sesuai dengan kapasitasnya yang ikut memberi arahan 

tersedianya alat kesehatan yang baik dan bermutu untuk bangsa dan negara 

Indonesia. 

  

III.2. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

A. DEWAN PEMBINA 

1. Pembina adalah orang / perorang yang dipandang mempunyai kapasitas 

pengetahuan dalam bidang business peralatan Kesehatan dan 

Laboratorium yang berintegritas dan berkaracter baik dimasyarakat 

maupun dalam organisasi dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih 

berdasarkan kebutuhan organisasi. 

2. Pembina dapat memberikan masukkan untuk kepentingan organisasi 

diminta atau pun tidak diminta kepada pengurus demi untuk kemajuan 

Organisasi. 

3. Masukkan-masukkan bisa secara tertulis maupun lesan tetapi 

terdokumentasi dengan baik sehingga akan terwujud alur proses 

pengembangan organisasi yang terarah. 

 

 



B. DEWAN KODE ETIK : 

1. Bersama Pengurus harian menyusun dan menyempurnakan Landasan 

Kode Etik bidang Usaha Alat Kesehatan dan Laboratorium yang sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dan iklim perdagangan 

yang baik dan benar. 

2. Melaksanakan tugas- tugas yang ada hubungannya dengan Kode ETIK 

Usaha Alat Kesehatan dan Laboratorium dengan senantiasa berkoordinasi 

dengan Pengurus Harian. 

3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan agar dalam pelaksanaan Kode 

Etik berjalan sebagaimana mestinya dan mengusulkan penindakan 

terhadap anggota apa  bila terjadi pelanggaran Kode Etik usaha. 

4. Bertanggung Jawab Kepada Ketua Umum dan Munas Organisasi. 

C. DEWAN PENASEHAT: 

1. Memberikan  saran dan nasehat kepada Pengurus diminta atau tidak 

diminta yang disalurkan melalui Ketua Umum dalam rapat pleno pengurus 

harian. 

2. Aktif memantau dan menyelidiki dinamika serta perkembangan Organisasi 

dan dunia usaha ALKESLAB serta mengajukannya kepada Pengurus / 

Ketua Umum sebagai bahan masukkan dalam menjalankan kegiatan dan 

kinerja organisasi baik dipusat maupun di tingkat daerah. 

3. Aktif membantu Kepengurusan mencari Dana / Sumber – sumber dana 

untuk organisasi. 

 PENGURUS HARIAN : 

 KETUA UMUM : 

1. Mewakili organisasi keluar dan kedalam dibantu oleh Pengurus Harian 

2. Berwenang penuh untuk penetapan kebijakan / strategi organisasi serta 

pelaksanaannya berdasarkan semua program kerja yang telah ditetapkan 

dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja tersebut. 

3. Memimpin / Mengawasi/Menjalankan roda organisasi Gakeslab Indonesia 

berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gakeslab 

Indonesia serta sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan/ 

diamanatkan oleh MUNAS dan ketentuan umum kepemimpinan organisasi 

yang berlaku. 



4. Dalam melaksanakan tugas / kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 

dibantu oleh  para Wakil Ketua Umum , Ketua – ketua Bidang dan 

Sekretaris Bidang. 

5. Tugas dan Tanggung Jawab meliputi : 

a. Menyusun dan mengarahkan kinerja para Pengurus Gakeslab Indonesia 

sebagaimana diamanatkan oleh MUNAS 

b. Merumuskan / Menetapkan kebijakan umum organisasi sesuai dengan 

UU/ Peraturan Pemerintah serta Ketetapan MUNAS. 

c. Menyusun Strategi Organisasi dan rencana kerja Organisasi untuk 

jangka waktu masa jabatan Ketua Umum. 

d. Merumuskan kebijakan anggaran yang dapat menjamin terlaksananya 

operasi organisasi. 

e. Mempertimbangkan saran – saran / masukkan – masukkan yang 

diajukan oleh Pengurus Harian/Pleno, dewan penasehat dan dewan 

kode etik organisasi. 

f. Memberikan pengarahan dan melakukan pemantauan atas rencana 

kerja dan progres kerja Ketua – Ketua Bidang serta Pengurus Propinsi 

dalam mengembangkan kegiatan organisasi. 

g. Mengamankan harta / kekayaan / aset organisasi. 

h. Mewakili organisasi dalam hubungan dengan Pemerintah, Badan – 

badan swasta serta masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanakan 

kegiatan organisasi. 

i. Menentukan kebijakan dan menyusun prosedur kerja organisasi dan 

mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan kerja organisasi. 

j. Mengadakan koordinasi dengan Ketua – ketua Bidang dalam 

pelaksanaan tugas sehari – hari. 

k. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Wakil Ketua Umum 1 dan Wakil 

Ketua Umum 2, Wakil Ketua 3, Wakil Ketua 4, wakil Ketua Umum 5,   

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal 1 , Wakil Sekretaris 

Jenderal 2, Bendahara Umum, Bendahara dan Para Ketua Bidang, 

Komite- Komite, Badan – Badan. 

l. Bertanggung jawab kepada Anggota Gakeslab Indonesia melalui 

MUNAS. 



 WAKIL KETUA UMUM 1 : Purna jual & Kalibrasi. Bapak. Rd. Kartono. 

Dwidjosewojo. 

a. Mewakili organisasi keluar dan kedalam apabila Ketua Umum 

berhalangan khususnya di Bidang Purna jual  dan Kalibrasi. 

b. Mengkoordinir perencanaan program kerja dan pelaksanaannya khusus 

Bidang Purna jual dan kalibrasi.  

c. Mengkoordinir pembuatan dan pelaksanaan program kerja Bidang 

Purna Jual dan Kalibrasi .   

d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Purna 

jual dan kalibrasi.   

e. Melaporkan pelaksaan kegiatan dan evaluasi program kerja Bidang 

Purna jual dan kalibrasi minimal setengah tahun sekali. 

 WAKIL KETUA UMUM 2 : Industri - Bapak. Ade Tarya Hidayat. 

1. Mewakili organisasi keluar dan kedalam apabila Ketua Umum berhalangan 

khususnya di Bidang Industri.   

2. Mengkoordinir perencanaan program kerja Bidang Industri.   

3. Mengkoordinir pelaksanaan program dan evaluasi kerja Bidang Industri.  

4. Mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan program kerja 

Bidang Industri. 

5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan program kerja Bidang Industri minimal 

setahun sekali. 

 WAKIL KETUA UMUM 3 : Organisasi & Hukum – Bapak. DR. P. Benny 

Manullang 

1. Mewakili organisasi keluar dan kedalam apabila Ketua Umum berhalangan 

khususnya untuk bidang Organisasi dan hukum.   

2. Mengkoordinir perencanaan program kerja Bidang Organisasi dan Hukum  

3. Mengkoordinir pelaksanaan program dan evaluasi kerja Bidang Organisasi 

dan Hukum. 

4. Mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan program kerja 

Organisasi dan Hukum.   



5. Melaporkan kepada pleno gakeslab atas pelaksanaan kegiatan program 

kerja Bidang Organisasi dan Hukum  minimal setahun sekali 

 WAKIL KETUA UMUM 4 : Perdagangan dan Keagenan. Bapak. Erlyn 

Rommel. 

1. Mewakili organisasi keluar dan kedalam apabila Ketua Umum berhalangan 

khususnya untuk bidang Perdagangan dan keagenan.   

2. Mengkoordinir perencanaan program kerja Bidang Perdagangan dan 

keagenan.   

3. Mengkoordinir pelaksanaan program dan evaluasi kerja Bidang 

Perdagangan dan Keagenan.   

4. Mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan program kerja 

bidang perdagangan dan keagenan.   

5. Melaporkan kepada pleno gakeslab atas pelaksanaan kegiatan program 

kerja Bidang Perdagangan dan Keagenan  minimal setahun sekali 

 WAKIL KETUA UMUM 5 : Pemberdayaan daerah.  Bapak. Drs. H.  

Cucu Sutara. 

1. Mewakili organisasi keluar dan kedalam apabila Ketua Umum berhalangan 

khususnya untuk bidang Pemberdayaan daerah.   

2. Mengkoordinir perencanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Daerah     

3. Mengkoordinir pelaksanaan program dan evaluasi kerja Bidang 

Pemberdayaan daerah.    

4. Mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan program kerja 

bidang pemberdayaan daerah.   

5. Melaporkan kepada pleno Organisasi Gakeslab atas pelaksanaan kegiatan 

program kerja Bidang Pemberdayaan daerah. 

 SEKRETARIS JENDERAL : 

1. Membantu Ketua Umum mewakili organisasi keluar dan kedalam disemua 

Bidang sebagai bagian dari kegiatan organisasi. 

2. Mewakili Ketua Umum, Wakil Ketua Umum 1 sampai 5 , apabila 

berhalangan dibantu oleh Ketua Bidang sesuai dengan subyek 

permasalahannya. 



3. Mengkoordinir perancanaan & pelaksanaan program kerja Bidang Umum & 

Organisasi /Hubungan Kelembagaan  serta mengevaluasi dan melaporkan 

pada Ketua Umum minimal setengah setahun sekali. 

4. Melakukan dan mengawasi kegiatan Administrasi sejalan dengan Kebijakan 

Ketua Umum untuk memberikan dukungan kepada Ketua Umum dalam 

melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi. 

5. Bersama Bendahara Umum menyusun Anggaran dan membantu Ketua 

Umum mengawasi pelaksanaan eksekusi dan perencanaan keuangan dan 

cashflow organisasi serta turut aktif mencari pendanaan guna 

memperlancar kegiatan roda organisasi. 

6. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh : 

a. Wakil – wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Sekretariat 

Eksekutif/Sekretaris Eksekutif/Direktur Eksekutif. 

b. Staff sebagai pelaksana tugas sehari – hari termasuk tugas hubungan 

masyarakat. 

7. Merencanakan / membuat konsep kegiatan Administrasi untuk kepentingan 

organisasi dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal meliputi : 

a. Surat Keputusan 

b. Surat Keluar 

c. Catatan / Risalah Rapat 

d. Laporan Berkala / Tahunan 

e. Dokumentasi 

f. Publikasi dan Kehumasan 

g. Inventaris dan penyusunan anggaran biaya sekretariat periode bulanan 

dan tahunan 

h. Hal – hal yang dianggap perlu. 

8. Membantu Ketua Umum dalam pembinaan dan kontak komunikasi dengan 

anggota melalui Ketua Bidang yang berkompetensi danpengurus propinsi. 

9. Membantu Ketua Umum bersama sama para wakil ketua lainnya dan 

bendahara menyusun dan mengatur RKAB – P, demi terlaksananya 

pergerakan organisasi  



10. Berkoordinasi dengan Ketua – ketua Bidang sesuai dengan kepentingan 

dan kompetensi Bidang dalam menjalankan roda organisasi dan program 

kerja masing-masing Bidang seperti yang ditetapkan pada program kerja 

tahunan dari masing-masingnya. 

11. Melaksanakan strategi organisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua 

Umum dalam kebijakan organisasi. 

12. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

 WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 1 : Bapak. Drs. Asnawi Hamid 

1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam pelaksanan dan koordinasi tugas 

sehari – hari pada bidang Kesekretariatan khususnya yang melingkupi 

bidang Business dan aspek-2 lain yang terikat didalamnya.   

2. Dalam keadaan tertentu atau Sekjen berhalangan maka wasekjen I dapat 

mewakili Sekrearis Jenderal dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan 

wewenang yang ditetapkan. 

3. Membantu pelaksanaan pekerjaan Sekrearis Jenderal dalam menyelesaikan 

pekerjaan organisasi sesuai dengan bidang business dan interactionnya 

yang meliputi :  

a) Business interaction dengan Kamar dagang Indonesia.   

b) Business interaction dengan kementerian perdagangan.  

c) Business Interaction dengan Kementerian perindustrian. 

d) Business Interaction dengan Badan Promosi export. 

e) Business interaction dengan assosiasi Stake holder (PERSI, ARSADA, 

IRSYAM, ARSWASTA Indonesia, APINDO, PERKOSMI, ASKLIN, dll). 

f) Business Interaction dalam penerapan Konsep ABG. 

4. Membuat recording risalah kegiatan dan dampaknya terhadap organisasi 

serta melaporkannya minimal ½ tahun sekali pada rapat pleno organisasi.   

5. Menyusun dan menata dokumentasi organisasi sehingga tersusun 

berdasarkan kearsipan yang benar. 

6. Melakukan publikasi dan kehumasan atas kinerja dan warta Organisasi.   



7. Bersama sama wasekjen II dan Sekjen melakukan penyusunan RKAB dan 

perencanaan pembiayaannya untuk kebutuhan sekretariat dan 

operasionalnya.  

8. Dapat memberikan saran – saran positif guna kelancaran kegiatan 

organisasi kepada Pengurus Harian baik diminta atau tidak  

 

 WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 2 :  Bapak . dr. Randy Hendarto 

Teguh .MM 

1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinir perencanaan dan 

pelaksanaan program kerja khususnya pada Bidang Regulasi dan 

hubungan antar lembaga  

2. Dalam keadaan tertentu atau Sekjen berhalangan maka wasekjen II dapat 

mewakili Sekrearis Jenderal dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan 

wewenang yang ditetapkan. 

3. Membantu pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Jenderal dalam 

menyelesaikan pekerjaan organisasi sesuai dengan bidang Regulasi dan 

hubungan kelembagaan yang meliputi :  

a. Hubungan Organisasi dengan beberapa lembaga al : Lembaga 

Risbang Depkes, Lembaga sertifikasi dan standarisasi Nasional, 

Lembaga pengembangan business domestik dan international, dan 

lembaga-lembaga lainnya. 

b. Hubungan Organisasi dengan lembaga Kebijakan Pengadaan 

Pemerintah, Lembaga pengembangan Sumber daya Manusia 

Kemenkes, Lembaga Pembinaan dan pengawasan keselamatan 

kerja dan lain sejenisnya. 

c. Hubungan organisasi dengan lembaga pembiayaan dan pemodalan 

Usaha (BANK, Lembaga Pembiayaan Non Bank dll). 

d. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Kementerian 

Kesehatan.  

4. Membuat recording risalah kegiatan dan dampaknya terhadap organisasi 

serta melaporkannya minimal ½ tahun sekali pada rapat pleno organisasi.   

5. Menyusun dan menata dokumentasi organisasi khususnya bidang regulasi 

dan sehingga tersusun berdasarkan kearsipan yang benar. 



6. Melakukan publikasi dan kehumasan atas kinerja organisasikhususnya 

bidang Regulasi dan antar lembaga.   

7. Bersama sama wasekjen II dan Sekjen melakukan penyusunan RKAB dan 

perencanaan pembiayaannya untuk kebutuhan sekretariat dan 

operasionalnya.  

8. Dapat memberikan saran – saran positif guna kelancaran kegiatan 

organisasi kepada Pengurus Harian baik diminta atau tidak  

9. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melengkapi kepengurusan Daerah 

serta membantu mengaktifkan kembali daerah – daerah yang non aktif. 

 

II. BENDAHARA UMUM DAN BENDAHARA : 

1. Menyusun, melaksanakan dan mengatur anggaran yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. (Rencana Kerja Anggaran Belanja dan pendapatan (RKAB 

& P) 

2. Dibantu oleh tenaga admin Organisasi, Melakukan pembinaan 

pengawasan, perawatan semua inventaris kekayaan yang dimilki 

organisasi. 

3. Melakukan pembayaran terhadap biaya – biaya yang telah ditetapkan dan 

disetujui Ketua Umum 

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran serta melakukan 

pembukuan keuangan yang senantiasa update. 

5. Melaksanakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran dalam proses 

accountability dan menyusunnya dalam jurnal laporan Keuangan bulanan 

dan tahunan 

6. Mencari dan menciptakan alokasi sumber pendanan bagi organisasi guna 

menunjang kegiatan roda organisasi. 

7. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bendahara. 

8. Bertanggung jawab kepada Organisasi melalui Ketua Umum. 

 

 

 



III. KETUA BIDANG DAN SEKRETARIS BIDANG : 

1. Ketua Bidang merupakan wakil Ketua Umum untuk masing – masing 

bidang yang dipimpin / diketuainya. 

2. Ketua Bidang adalah anggota yang diminta / diangkat oleh Ketua Umum 

yang memiliki keahlian/kompetensi dalam bidang yang dipimpinnya untuk 

melaksanakan tugas organisasi. 

3. Menyusun perencanaan pelaksanaan jadwal program kerja berdasarkan 

prioritas dan sesuai bidang masing – masing. 

4. Ketua Bidang dapat memberikan pengarahan dan kebijakan sesuai dengan 

kebijakan organisasi dan kewenangan dalam bidangnya. 

5. Dengan sepengatuhan Organisasi, Dapat melakukan hubungan kerja 

dengan instansi Pemerintah maupun instansi swasta lainnya atau asosiasi 

sejenis sesuai dengan bidang yang dipimpinnya. 

6. Melakukan Pembinaan/ Pelatihan / Pendidikan / Bantuan keorganisasian 

kepada anggota organisasi sesuai dengan bidang – masing – masing. 

7. Melakukan pembinaan dan pengendalian anggaran yang dialokasikan 

kepada bidang masing – masing. 

8. Dalam membentuk komite sesuai dengan kebutuhannya serta sejalan 

dengan garis kebijakan yang ditetapkan Ketua Umum dan mengkoordinir 

kegiatan komite sesuai dengan program kerja di bidang masing – masing. 

9. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja di bidang 

masing – masing minimal setiap tahunnya. 

10. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris Bidang. 

11. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

IV. SEKRETARIS BIDANG : 

1. Membantu Ketua Bidang dalam melakukan tugas / kordinasi Bidag dalam 

melaksanakan kegiatan Bidangnya. 

2. Membantu Ketua Bidang melakukan kegiatan Administrasi bidang dan 

pembukuan bidang. 



3. Membantu Ketua Bidang dalam Administrasi surat masuk dan keluar 

bidang 

4. Membantu Ketua Bidang dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan 

bidangnya. 

5. Membantu Ketua Bidang dalam pengendalian anggaran yang dialokasikan. 

6. Membantu Ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan Komite 

Bidangnya. 

7. Membantu Ketua Bidang dalam pelaporan kegiatan program kerja bidang. 

8. Dapat mewakili Ketua Bidang apabila Ketua Bidangnya berhalangan. 

9. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang. 

 

V. KETUA KOMITE DAN ANGGOTA KOMITE : 

1. Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya 

masing – masing. 

2. Mengembangkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh MUNAS dan organisasi serta kebijakan Ketua Bidangnya dan sesuai 

dengan tugas bidangnya. 

3. Mempersiapkan rencana kerja komite bidangnnya dalam rangka 

peningkatan kemampuan bidang / anggota sesuai dengan bidangnya. 

4. Melaksanakan program kerja bidang sesuai dengan kebijakan organisasi 

dan pengarahan Ketua Bidangnya sesuai dengan tugas komitenya. 

5. Dapat mewakili Ketua Bidang apabila Ketua Bidang / Sekretaris Bidang 

berhalangan. 

6. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang. 

 

 

 

 



VI. KETUA BADAN TEKNIS, REGULASI DAN HUBUNGAN 

KELEMBAGAAN LUAR NEGERI 

1. Membantu Ketua Umum, Ketua Bidang - bidang dalam melaksanakan 

tugas sesuai bidang masing – masing ( Bidang Industri, Bidang 

Perdagangan, Bidang Purna Jual dan Kalibrasi, Bidang Umum , 

Organisasi /Hub.Kelembagaan dan Bidang Laboratorium Diagnostik ).  

2. Mengembangkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh MUNAS dan organisasi serta kebijakan Ketua Umum 

dan Bidang sesuai dengan tugas bidangnya. 

3. Mempersiapkan rencana kerja Badan Teknis , Regulasi dan Hubungan 

Kelembagaan luar Negeri dalam rangka peningkatan kemampuan   

anggota antara lain : 

a. Program di bawah Badan Teknis, Regulasi dan Hubungan 
Kelembagaan Internasional  : 
a.1 Pelatihan tentang usaha alat kesehatan (untuk distributor yang 

sangat kecil)  
a.2 Pelatihan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik 

(CDAKB). 
a.3  Pelatihan tentang perijinan dan pengurusan perijinan  
a.4  Kemudahan dan bantuan pengurusan sertifikasi CDAKB 
 a.5 Pelatihan tentang Health Technology Assessment  

 
b. Program di bawah Badan Regulasi dan Bantuan Hukum : 

 
b.1   Pelatihan tentang pengelolaan resiko usaha dari segi hukum. 
b.2 Konsultasi dan pendampingan untuk anggota yang akan 

membuat perjanjian kerjasama atau perjanjian pemasokan 
produk atau anggota yang mengalami masalah hukum. 

 
c. Program di bawah Bidang Perdagangan dan Keagenan : 

 
c.1 Pelatihan dan konsultasi tentang negosiasi perjanjian kerjasama 

(bekerja sama dengan Badan Regulasi dan Bantuan Hukum). 
c.2 Pelatihan tentang strategi membangun reputasi & pemasaran 

alat kesehatan serta pengembangan usaha. 
c.3 Lobbying dan advokasi dengan LKPP untuk memberdayakan 

distribusi lokal agar mampu bertahan dan menumbuhkan 
usahanya melalui sistem e-catalogue.  

 

4.   Ketua dan Anggota Badan- badan  agar segera  memulai dan 

melaksanakan Program – Program kerja tersebut dengan saling 
menunjang dan mendukung  antara Bidang- bidang  / badan- badan  
yang satu dengan bidang/badan yang lainnya.   



5. Dapat mewakili Ketua Umum dan Bidang apabila Ketua Umum atau 

Ketua Bidang / Sekretaris Bidang berhalangan. 
 
6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

7. KETUA BADAN REGULASI & BANTUAN HUKUM 

1. Memberikan advokasi kepada ketua umum Organisasi dan pengurus 

Organisasi terhadap adanya perubahan-2 aturan dan undang-undang yang 

berlaku terkait dengan jalannya operasional organisasi untuk segera 

diadakannya penyesuaian. 

2. Memberikan assistensi/konsultaasi kepada anggota organisasi yang 

menghadapi masalah-2 Hukum yang terkait dengan operasional 

perusahaan kepunyaan anggota organisasi diseluruh wilayah indonesia. 

3. Apa bila diminta, bersedia menjadi atau bertindak sebagai kuasa 

hukum/penasihat hukum atas Organisasi atau perusahaan yang menjadi 

anggota organisasi apa bila ada masalah yang terkait dengan hukum. 

4. Menampung aspirasi anggota organisasi atas hal-hal yang terkait dengan 

masalah hukum dan proses hukum untuk dikristalisasi sdan dijadikan 

masukkan organisasi kepada pemerintah. 

5. Dengan sepengetahuan ketua umum, Bersedia Mewakili Organisasi apa 

bila ada pertemuan/pembicaraan dengan para Stake holder yang terkait 

dengan aspek-2 hukum, undang-undang, pelaksanaan peraturan-2 baru 

yang keluar dari Pemerintah. 

8. KOORDINATOR WILAYAH 1 

1. Melakukan koordinasi dengan para pengda dibawahnya dalam hal urusan-

urusan organisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis ketetapan-ketetapan organisasi sesuai dengan rencana kerjanya.   

2. Menampung aspirasi para pengda dibawah koordinasinya yang 

dikristalisasi dan dijadikan masukkan kepada pengurus pusat sebagai 

bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. 

3. Bertanggung jawab terhadap kompetensi anggota organisasi dibawahnya 

dalam hal perbaikan kinerja dan daya saing sehingga para anggota 

organisasi mampu bertumbuh dengan baik diwilayah kerjanya masing 

masing. 



4. Mengolah program kerja regional termasuk membuat RKAB & P sehingga 

akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu organisasi 

yang hidup dan bermartabat. 

5. Dalam hal bidang Alkeslab dan Healthcare, koordinator wilayah diharapkan 

untuk mampu menjadi motivator para pengda dibawahnya untuk mampu 

menjadi “Mitra Pembangunan” Pemerintah daerah dalam hal 

pembangunan kesehatan daerah.   

6. Membangun hubungan yang harmonis dengan para stake holder 

organisasi, masyarakat, Regulator daerah dan Pemerintah daerah sehingga 

akan meningkatkan “Organisasi Value” dimata para stakeholder tersebut.  

7. Membuat laporan kinerja koordinator wilayah yang ditujukan kepada 

pengurus pusat minimal 3(tiga) bulan sekali untuk dapat dilakukan 

pembahasan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhannya. 

9. KOORDINATOR WILAYAH 2 

1. Melakukan koordinasi dengan para pengda dibawahnya dalam hal urusan-

urusan organisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis ketetapan-ketetapan organisasi sesuai dengan rencana kerjanya.   

2. Menampung aspirasi para pengda dibawah koordinasinya yang 

dikristalisasi dan dijadikan masukkan kepada pengurus pusat sebagai 

bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. 

3. Bertanggung jawab terhadap kompetensi anggota organisasi dibawahnya 

dalam hal perbaikan kinerja dan daya saing sehingga para anggota 

organisasi mampu bertumbuh dengan baik diwilayah kerjanya masing 

masing. 

4. Mengolah program kerja regional termasuk membuat RKAB & P sehingga 

akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu organisasi 

yang hidup dan bermartabat. 

5. Dalam hal bidang Alkeslab dan Healthcare, koordinator wilayah diharapkan 

untuk mampu menjadi motivator para pengda dibawahnya untuk mampu 

menjadi “Mitra Pembangunan” Pemerintah daerah dalam hal 

pembangunan kesehatan daerah.   

6. Membangun hubungan yang harmonis dengan para stake holder 

organisasi, masyarakat, Regulator daerah dan Pemerintah daerah sehingga 

akan meningkatkan “Organisasi Value” dimata para stakeholder tersebut.  



7. Membuat laporan kinerja koordinator wilayah yang ditujukan kepada 

pengurus pusat minimal 3(tiga) bulan sekali untuk dapat dilakukan 

pembahasan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhannya. 

 

10. KOORDINATOR WILAYAH 3 

1. Melakukan koordinasi dengan para pengda dibawahnya dalam hal urusan-

urusan organisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis ketetapan-ketetapan organisasi sesuai dengan rencana kerjanya.   

2. Menampung aspirasi para pengda dibawah koordinasinya yang 

dikristalisasi dan dijadikan masukkan kepada pengurus pusat sebagai 

bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. 

3. Bertanggung jawab terhadap kompetensi anggota organisasi dibawahnya 

dalam hal perbaikan kinerja dan daya saing sehingga para anggota 

organisasi mampu bertumbuh dengan baik diwilayah kerjanya masing 

masing. 

4. Mengolah program kerja regional termasuk membuat RKAB & P sehingga 

akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu organisasi 

yang hidup dan bermartabat. 

5. Dalam hal bidang Alkeslab dan Healthcare, koordinator wilayah diharapkan 

untuk mampu menjadi motivator para pengda dibawahnya untuk mampu 

menjadi “Mitra Pembangunan” Pemerintah daerah dalam hal 

pembangunan kesehatan daerah.   

6. Membangun hubungan yang harmonis dengan para stake holder 

organisasi, masyarakat, Regulator daerah dan Pemerintah daerah sehingga 

akan meningkatkan “Organisasi Value” dimata para stakeholder tersebut.  

7. Membuat laporan kinerja koordinator wilayah yang ditujukan kepada 

pengurus pusat minimal 3(tiga) bulan sekali untuk dapat dilakukan 

pembahasan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhannya. 

11. KOORDINATOR WILAYAH 4 

1. Melakukan koordinasi dengan para pengda dibawahnya dalam hal urusan-

urusan organisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis ketetapan-ketetapan organisasi sesuai dengan rencana kerjanya.   



2. Menampung aspirasi para pengda dibawah koordinasinya yang 

dikristalisasi dan dijadikan masukkan kepada pengurus pusat sebagai 

bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. 

3. Bertanggung jawab terhadap kompetensi anggota organisasi dibawahnya 

dalam hal perbaikan kinerja dan daya saing sehingga para anggota 

organisasi mampu bertumbuh dengan baik diwilayah kerjanya masing 

masing. 

4. Mengolah program kerja regional termasuk membuat RKAB & P sehingga 

akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu organisasi 

yang hidup dan bermartabat. 

5. Dalam hal bidang Alkeslab dan Healthcare, koordinator wilayah diharapkan 

untuk mampu menjadi motivator para pengda dibawahnya untuk mampu 

menjadi “Mitra Pembangunan” Pemerintah daerah dalam hal 

pembangunan kesehatan daerah.   

6. Membangun hubungan yang harmonis dengan para stake holder 

organisasi, masyarakat, Regulator daerah dan Pemerintah daerah sehingga 

akan meningkatkan “Organisasi Value” dimata para stakeholder tersebut.  

7. Membuat laporan kinerja koordinator wilayah yang ditujukan kepada 

pengurus pusat minimal 3(tiga) bulan sekali untuk dapat dilakukan 

pembahasan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhannya. 

12. KOORDINATOR WILAYAH 5 

1. Melakukan koordinasi dengan para pengda dibawahnya dalam hal urusan-

urusan organisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis ketetapan-ketetapan organisasi sesuai dengan rencana kerjanya.   

2. Menampung aspirasi para pengda dibawah koordinasinya yang 

dikristalisasi dan dijadikan masukkan kepada pengurus pusat sebagai 

bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. 

3. Bertanggung jawab terhadap kompetensi anggota organisasi dibawahnya 

dalam hal perbaikan kinerja dan daya saing sehingga para anggota 

organisasi mampu bertumbuh dengan baik diwilayah kerjanya masing 

masing. 

4. Mengolah program kerja regional termasuk membuat RKAB & P sehingga 

akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu organisasi 

yang hidup dan bermartabat. 



5. Dalam hal bidang Alkeslab dan Healthcare, koordinator wilayah diharapkan 

untuk mampu menjadi motivator para pengda dibawahnya untuk mampu 

menjadi “Mitra Pembangunan” Pemerintah daerah dalam hal 

pembangunan kesehatan daerah.   

6. Membangun hubungan yang harmonis dengan para stake holder 

organisasi, masyarakat, Regulator daerah dan Pemerintah daerah sehingga 

akan meningkatkan “Organisasi Value” dimata para stakeholder tersebut.  

7. Membuat laporan kinerja koordinator wilayah yang ditujukan kepada 

pengurus pusat minimal 3(tiga) bulan sekali untuk dapat dilakukan 

pembahasan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhannya. 

13. KOORDINATOR WILAYAH 6 

a. Melakukan koordinasi dengan para pengda dibawahnya dalam hal 

urusan-urusan organisasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis ketetapan-ketetapan organisasi sesuai dengan rencana 

kerjanya.   

b. Menampung aspirasi para pengda dibawah koordinasinya yang 

dikristalisasi dan dijadikan masukkan kepada pengurus pusat sebagai 

bagian dari perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. 

c. Bertanggung jawab terhadap kompetensi anggota organisasi 

dibawahnya dalam hal perbaikan kinerja dan daya saing sehingga para 

anggota organisasi mampu bertumbuh dengan baik diwilayah kerjanya 

masing masing. 

d. Mengolah program kerja regional termasuk membuat RKAB & P 

sehingga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu 

organisasi yang hidup dan bermartabat. 

e. Dalam hal bidang Alkeslab dan Healthcare, koordinator wilayah 

diharapkan untuk mampu menjadi motivator para pengda dibawahnya 

untuk mampu menjadi “Mitra Pembangunan” Pemerintah daerah dalam 

hal pembangunan kesehatan daerah.   

f. Membangun hubungan yang harmonis dengan para stake holder 

organisasi, masyarakat, Regulator daerah dan Pemerintah daerah 

sehingga akan meningkatkan “Organisasi Value” dimata para 

stakeholder tersebut.  



g. Membuat laporan kinerja koordinator wilayah yang ditujukan kepada 

pengurus pusat minimal 3(tiga) bulan sekali untuk dapat dilakukan 

pembahasan dan perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhannya. 

14. KEPALA SEKRETARIAT / SEKRETARIS EKSEKUTIF/ DIREKTUR 

EKSEKUTIF : 

1. Kepala Sekretariat / Sekretaris Eksekutif / Direktur Eksekutif adalah 

individu professional dalam tata kelola menegerial organisasi yang 

diangkat oleh Pengurus harian lengkap dengan hak dan kuwajibannya 

untuk masa jabatan paling lama 4 tahun. 

2. Melaksanakan tugas-tugas praktis organisasi dalam kegiatan rutin 

sesuai dengan pengarahan Pengurus harian dan kebijakan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

3. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat sesuai dengan misi yang 

ditugaskan oleh Pengurus Harian. 

4. Dapat mewakili Pengurus apabila ditugaskan secara terbatas pada 

representasi dan tidak memberikan kebijakan atau keputusan atas 

nama  organisasi berupa apapun. 

5. Melakukan, menjalankan dan mengawasi kegiatan administrasi guna 

memberi dukungan kepada organisasi dalam melaksanakan ketetapan 

dan kebijakan organisasi. 

6. Membantu Pengurus Harian dan melaksanakan kegiatan organisasi / 

administrasi untuk kepentingan organisasi meliputi Pelaksanaan 

Pembuatan / Penyimpanan / Arsip : 

a. Surat Keputusan 

b. Surat Keluar 

c. Catatan / Risalah Rapat 

d. Laporan Berkala / Tahunan 

e. Dokumentasi 

f. Publikasi dan Kehumasan 

g. Inventaris dan penyusunan anggaran biaya sekretariat periode 

bulanan dan tahunan. 

h. Hal – hal yang dianggap perlu 



7. Melaksanakan dan mengawasi lalulintas pembelanjaan dan pembiayan 

kegiatan organisasi sesuai dengan tata laksana dan tata kelola  

prosedur administrasi keuangan yang ditetapkan. 

8. Mengatur dan memdaya-gunakan personalia sekretariat agar dapat 

bekerja sesuai dengan fungsinya. 

9. Senantiasa melakukan koordinasi dengan Pengurus Harian guna 

kelancaran kegiatan operasionil organisasi, sejalan dengan program 

kerja yang telah ditentukan / ditetapan. 

10. Dapat memberikan saran Kepada Pengurus guna peningkatan kinerja 

Sekretariat baik diminta atau tidak. 

11. Melaksanakan tugas – tugas lain kesekretariatan yang ditugaskan oleh 

organisasi. 

12. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. 

 

IV. 3. PELAKSANAAN RAPAT – RAPAT : 

A. RAPAT PENGURUS PLENO : 

1. Rapat Pengurus Pleno adalah rapat resmi organisasi yang diadakan secara 

regular maupun ad hoc sesuai dengan urgensinya dan dihadiri oleh seluruh 

anggota pengurus, termasuk Dewan Penasehat, Dewan Kode Etik. 

2. Rapat Pengurus Pleno diselenggarakan minimal 1 ( satu ) kali dalam 6        

( enam ) bulan atau sesuai dengan kepentingan dan urgensinya. Ketua 

Umum dan Sek Jen berhak menetapkan dan mengaturnya. 

 

B. RAPAT PENGURUS INTI : 

1. Rapat Pengurus Inti  adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Inti yang 

terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum , Sekretaris Jenderal, Wakil 

Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum , Bendahara dan Sekretaris –  

eksekutive. 

2. RAPAT PENGURUS INTI di adakan 1 ( satu ) kali dalam 2 ( dua ) bulan 

atau sesuai dengan kepentingan dan urgensinya. Ketua Umum dan Sek 

Jen berhak menetapkan dan mengaturnya. 

 



C. RAPAT PENGURUS HARIAN : 

1. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian 

yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum , Sekretaris Jenderal, 

Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum , Bendahara, Ketua – ketua 

Bidang dan Sekretaris – Sekretaris Bidang dan Sekretaris eksekutive. 

2. Rapat Pengurus Harian dapat diselenggarakan setiap saat apabila 

dibutuhkan atau minimal 3 (tiga) bulan sekali. 

D. RAPAT PENGURUS BIDANG - BIDANG : 

1. Rapat Pengurus Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Bidang, 

Sekretaris Bidang dan Para Ketua Komite dan Anggota – anggota Komite, 

dan bila mana perlu bersama Ketua Umum , Wakil Ketua Umum, Sekretaris 

Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan urgensinya. 

2. Rapat Pengurus Bidang diadakan sesuai dengan kebutuhan. 

E. RAPAT PENGURUS BADAN – BADAN   : 

1. Rapat Pengurus Badan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Badan, 

Sekretaris dan Anggota – anggota badan, dan bila mana perlu bersama 

Ketua Umum , Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris 

Jenderal, Ketua Bidang - bidang sesuai dengan urgensinya. 

2. Rapat Pengurus Badan-Badan diadakan sesuai dengan kebutuhan. 

F. RAPAT KHUSUS : 

Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas / 

membicarakan masalah – masalah khusus dan Urgent Organisasi yang dihadiri 

oleh sebagaian atau seluruh Anggota Pengurus , Pembina serta dapat 

mengundang ahli – ahli yang dianggap kompeten dalam bidangnya. 

III. 4. TATA LAKSANA KOMUNIKASI ADMINISTRASI : 

A. Tata laksana komunikasi administrasi Gakeslab Indonesia adalah suatu sistim 

tata laksana dan ketentuan dasar mengenai tata cara surat menyurat dan tata 

cara komunikasi yang ada dalam organisasi Gakeslab.  

B. Komunikasi yang dimaksudkan pada point A diatas adalah komunikasi resmi 

antara Organisasi Gakeslab dengan para stake holdernya yang proses 

penanganannya ditangani sedemikian rupa sehingga dalam waktu 2x24 jam 

semua komunikasi akan selesai dan terlaksana/terkirim.  



C. Semua mentuk komunikasi tertulis akan teregistrasi dan terdokumentasi 

sebagai mana ditetapkan pada standard komunikasi organisasi.   

D. Isi dan tata laksanan administrasi.   

1. Bentuk Komunikasi. 

2. Bentuk, Model, Kode dan Initial surat. 

3. Penandatanganan surat. 

4. Distribusi / alokasi surat. 

5. Lalu lintas surat dan sistim arsip. 

E. Bentuk Komunikasi.   

1. Bentuk komunikasi lisan atau langsung dengan menggunakan sarana 

komunikasi tetelopn atau tatap muka. 

Hasil pembicaran lisan, menyangkut hal – hal penting dan prinsipil harus 

dikonfirmasikan secara tertulis dengan memorandum atau contact report. 

2. Bentuk Komunikasi tertulis :  

a. Memo dinas untuk komunikasi tertulis antar anggota pengurus. 

b. Surat menyurat untuk komunikasi keluar antar anggota atau pengurus 

daerah, atau organisasi ekstern lainnya. 

c. Cable / Telex/ Facsimile dapat digunakan untuk memperlancar dan 

mempercepat komunikasi tertulis. 

d. E-mail bentuk komunikasi layar kaca elektronik untuk mempercepat 

komunikasi resmi tertulis maupun informal. 

F. Bentuk, model , initial surat – surat. 

1. Bentuk surat yang berlaku untuk surat menyurat adalah dengan desain / 

lay out sebagai berikut : 

a. Tanggal, Kota tercantum pada surat. 

b. Nomor, Perihal, Lampiran. 

c. Alamat yang dituju. 

d. Ucapan salam dan tanda tangan berada pada sisi kiri bawah surat. 



e. Tanda Tangan berada pada sisi kiri bawah surat. 

2. Model kop surat digunakan 2 ( dua ) macam model : 

a. Kop surat resmi, digunakan untuk komunikasi keluar. 

b. Memorandum, digunakan untuk komunikasi intern antar pengurus 

pusat. 

3. Kode surat dibedakan menurut : 

a. Bidang / materi. 

b. Nomor surat secara urutan. 

c. Waktu pembuatan surat yang berisikan tanggal, bulan, tahun. 

4. Initial surat . 

Setiap surat resmi organisasi ditandatangani oleh oleh pengurus yang 

berwenang, Dalam teknis pembuatan dan pengetikan surat, sipembuat 

wajib membubuhkan paraf. 

G. PENANDATANGANAN SURAT : 

1. Surat – surat keputusan untuk organisasi ditanda tangani oleh Ketua 

Umum dan Sekreataris Jenderal  setelah diberikan penomoran dan agenda 

oleh sekretariat sesuai dengan sisdur administrasi organisasi yang 

ditetapkan. 

2. Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 

Apabila Ketua Umum berhalangan maka ditanda tangani oleh Wakil Ketua 

Umum sesuai bidang masing – masing. 

Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan dapat ditanda tangani oleh Wakil 

Sekretaris Jenderal. 

3. Surat – surat kepada Pengurus Propinsi : 

- Bersifat keuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum dengan 

Bendahara Umum atau Bendahara. 

- Surat-2 yang berisikan masalah-2 organisasi ditanda tangani oleh Ketua 

Umum dan Sek jen atau Wakil Ketua Umum dan Sek jen bila ketua 

umum berhalangan. 



-  

H. DISTRIBUSI / ALOKASI SURAT – SURAT : 

1. Setiap surat masuk dan keluar dari dan ke Pengurus Pusat harus dicatat 

didalam buku agenda sesuai dengan standard procedure pencatatan atas 

surat masuk dan surat keluar suatu organisasi. 

1. Surat yang dianggap penting yang harus dikirim kepada pihak ekstern 

organisasi harus proses secepatnya (2x24jam) dengan cara sebaik – 

baiknya tanpa meninggalkan standard procedure. 

2. Cara penulisan surat dan penulisan alamat tujuan dilaksanakan sesuai 

dengan standard penulisan surat seperti tersebut pada Petunjuk teknis 

administrasi organisasi dan petunjuk pelaksanaannya.   

I. LALU LINTAS SURAT DAN SISTEM ARSIP : 

1. Lalulintas Surat. 

Semua surat – surat masuk dan keluar dari Pengurus Pusat harus melalui 

Sekretariat yang dikelola sehari – hari oleh Kepala Sekretariat / Sekretaris 

Eksekutif / Direktur Eksekutif, dan selanjutnya diedarkan / disirkulasikan 

kepada bidang – bidang yang berkepentingan sesuai disposisi Ketua 

Umum. 

2. Sistem Kearsipan. 

a. Arsip surat keluar dikelompokan sesuai bidang / materi, nomor urut 

waktu pembuatan surat. 

b. Arsip surat masuk dikelompokkan sesuai bidang / materi dan nomor 

urut masuknya surat dan waktu masuknya surat sesuai agenda. 

c. Surat – surat masuk dikelompokkan menurut asal dan sifat / isi surat. 

d. Agenda surat masuk & Surat keluar dilaporkan pada rapat bulanan 

Organisasi. 

e. Gakeslab Indonesia sebagai Organisasi yang berskala Nasional, 

diwajibkan untuk mempunyai “Arasip Standarad Baku” yang 

dikelompokan sbb : 

1) Arasip Dokumen Organisasi. 

2) Arsip Peraturan-2 pemerintah yang terkait dengan Usaha Bidang 

Alkeslab : 



1) Permenkes yang terkait dengan perdagangan & Industri 

Alkeslab. 

2) Kemenkes yang terkait dengan perdagangan dan 

Industri Alkeslab. 

3) Peraturan-2 Kemendag yang terkait dengan 

Perdagangan dan Industri Alkeslab. 

4) Peraturan-2 Kemenperin yang terkait dengan Industri 

Alkeslab. 

5) Peraturan LKPP yang terkait dengan Proses pembelian 

pemerintah. 

6) Perundang undangan yang terkait dengan usaha bidang 

Alkeslab. 

7) Data-data anggota dan pengurus Gakeslab baik 

nasional maupun daerah. 

8) Data data pasar yang terkait dengan business /usaha 

bidang Alkeslab. 

III.5. TATA LAKSANA ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN : 

A. ANGGARAN : 

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka 

sumber keuangan / penghasilan bagi Pengurus Pusat aadalah uang iuran 

Pengurus Propinsi / uang Kartu Tanda Anggota ( KTA ) , sumbangan dari 

donatur dan usaha – usaha lain yang sah. 

2. Pembiayaan kegiatan organisasi rutin maupun operasional ditetapkan oleh 

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum. 

3. Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal dan pengurus harian membuat 

RKAB + P untuk rentang waktu 12 bulan (Satu tahun). RKAB + P tersebut 

adalah bagian dari rencana kerja Organisasi yang eksekusinya menjadi 

tanggung jawab kolegial. 

4. Setiap Bidang diwajibkan mempunyai Rencana Kerja masing masing. Apa 

bila menyangkut pembiayaan, maka usulannya anggaran harus sudah 

dimasukkan minimal sebulan sebelumnya pada rapat pleno bulanan. 



5. Besarnya anggaran ditetapkan setiap tahunnya dan disahkan oleh Rapat 

Pengurus Pleno. 

B. ADMINISTRASI KEUANGAN : 

1. Administrasi keuangan untuk Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia, disusun 

berdasarkan prinsip “ sederhana “ tetapi tetap memenuhi prinsip – prinsip 

keuangan dan akuntansi yang berlaku. 

2. Administrasi tersebut terdiri dari : 

a. Buku Kas/ Kas Kecil harian. 

b. Buku laporan balance sheet bulanan. 

c. Buku Bank 

d. Daftar inventaris aktiva tetap. 

C. TATA CARA / PROSEDUR PENERIMAAN / PENGELUARAN UANG : 

1. Setiap penerimaan / pengeluaran uang harus menggunakan Bukti Kas / 

Bank. 

2. Setiap penerimaan / pengeluaran uang harus disertai dengan bukti – bukti 

yang dilampirkan pada bukti Kas / Bank yang terkait. 

3. Setiap pengeluaran uang harus dengan persetujuan Ketua Umum atau 

Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. 

4. Bendahara Umum / Bendahara harus selalu membubuhi tanda tangannya 

pada bukti kas sebagai fiat bayar. 

5. Apabila terdapat kelebihan dana, dapat disimpan dalam bentuk tabungan 

atau deposito. 

6. Untuk operasional harian, diadakan petty cash yang jumlahnya ditetapkan 

oleh Ketua Umum dan disepakati oleh Bendahara Umum. Pertanggungan 

jawab petty cash dilakukan oleh staff amin office yang ditunjuk dan dibuat 

laporannya setiap minggu. Laporan tersebut dilakukan verivikasinya oleh 

Bendahara umum. 

 

 

 



D. PENANDATANGANAN CHEQUE / BILYET GIRO : 

1. Setiap pembayaran kepada pihak lain dalam jumlah tertentu harus 

menggunakan Cheque / BILYET Giro. Sedangkan jumlah yang lebih kecil 

dari jumlah tersebut diatas menggunakan kas kecil. Ketentuan mengenai 

jumlah yang harus menggunakan Cheque, Bilyet Giro ditetapkan oleh 

Ketua Umum. 

2. Setiap Cheque / Bilyet Giro harus ditandatangani oleh dua Pengurus Harian 

yang telah diberi mandat dan ditetapkan sebagai berikut oleh: 

1) Ketua Umum dengan Bendahara Umum ,  atau  

2) Sekretaris Jenderal dengan Ketua Umum dengan atau  

3) Sekretaris Jenderal dengan Bendahara Umum dengan persetujuan 

tertulis Ketua Umum   

Tanpa prosedure tersebut diatas maka tidak dapat dilaksanakan.  

Juga setiap pembayaran tersebut harus berdasarkan faktur atau 

kwitansi resmi yang mana sebelumnya dokumen tersebut telah 

mendapatkan verikasi dan persetujuan dari bagian 

pembukuan/administrasi keuangan organisasi  

E. LAPORAN KEUANGAN : 

1. Laporan keuangan dibuat secara berkala yaitu Bulanan dan Tahunan 

dalam bentuk balance sheet yang siap diaudit secara resmi oleh auditor. 

2. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang menjelaskan tentang 

sumber penerimaan dan pengeluaran / penggunaan dana yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh Bendahara Umum dan disetujui oleh Ketua Umum. 

3. Laporan Keuangan bulanan dibuat setiap akhir bulan dan disajikan dalam 

rapat pleno bulanan organisasi. 

PENGURUS PUSAT GAKESLAB INDONESIA 

Jakarta. 10 Juni 2015 

        Ketua Umum                       Sekretaris Jenderal 

 

Drs. H. Sugihadi.HW.MM            Ary Gunawan Murtomo 



 

 

 


