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Kata Pengantar

Om Swastyastu,

Memperkuat  landasan  operasional  Organisasi  KMHDI  agar  tercipta  satu 
pemahaman dalam pola dan sistem kerja di setiap tingkatan Organisasi  merupakan 
tujuan penyusunan Buku Pedoman Administrasi ini, sebagaimana tercantum didalam 
Memorandum Mahasabha III KMHDI.

Departemen Penelitian dan Pengembangan Presidium KMHDI sebagai fasilitator 
penyususan  Buku  Pedoman,  selanjutnya  berharap  Buku  ini  dapat  menjadi  naskah 
tertulis  yang  berisi  keterangan-keterangan tentang  segala  sesuatu  yang  berkenaan 
dengan  Kesekretariatan,  Surat  menyurat,  Kearsipan,  dan  hal-hal  lainnya  yang 
merupakan pedoman Organisasi diluar AD/ART  KMHDI.

Penyusunan Buku Pedoman Administrasi ini tentunya masih jauh dari sempurna, 
oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran, dari semua pihak demi 
perbaikannya di masa yang akan datang.

Sebagai  penutup,  penyusun  mengucapkan  terima  kasih  bagi  berbagai  pihak 
yang  telah  memberikan  bantuan  dalam  proses  mewujudkan  buku  ini,  khususnya 
kepada Sekjen KMHDI: I Gede Udiantara, Ketua Departemen Litbang : I Made Surya 
Putra dan kawan-kawan lain yang tidak dapat disebutkan namanya disini. Semoga kita 
dapat mencapai tujuan bersama.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Surabaya, 29 Januari 2002
Penyusun,

   

A.A Gde Putra Partanta
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN ADMINISTRASI
Administrasi  ialah  proses  penyelenggaraan  kerja  yang  dilakukan  bersama-

sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Administrasi,  baik  dalam 
pengertian  luas  maupun  sempit  di  dalam  penyelenggaraannya  diwujudkan  melalui 
fungsi-fungsi  Manajemen,  yang  terdiri  dari  Perencanaan,  Pengorganisasian, 
Pelaksanaan,  dan Pengawasan.  Jadi  administrasi  adalah penyelenggaraannya,  dan 
manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari 
keduanya  adalah  penyelenggaraan  kerja  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  secara 
bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya  guna  menjamin  penyelenggaraan  kerja  berlangsung  dengan 
sebaik-baiknya,  dalam  arti  agar  orang-orang  yang  menyelenggarakan  kerja 
melaksanakan  kewajibannya  dengan  tenang,  merasa  dirinya  aman,  teratur,  perlu 
adanya  ajang,  wadah/tempat  dimana  kerja  itu  berlangsung  menuju  sasaran  yang 
dinamakan Organisasi. 

Pengelolaan fungsi-fungsi administrasi pada suatu Organisasi  seperti  KMHDI 
yang  memiliki  sejumlah  cabang,daerah,aparat,dan  aktivitas,  sangat  membutuhkan 
keseragaman mengingat semakin kompleknya penyelenggaraan administrasi KMHDI 
dimasa depan.

1.2 ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KMHDI 
Administrasi Kesekretariatan KMHDI adalah segenap proses penyelenggaraan 

aktivitas kesekretariatan KMHDI yang benar-benar berfungsi sebagai tempat dan pusat 
aktivitas  Organisasi.  Untuk  maksud  dan  tujuan  tersebut,  maka  dalam 
penyelenggaraannya aktivitas kesekretariatan KMHDI harus dijalankan secara efektif 
dan efisien.

Bertitik tolak pada sisi kepraktisan, maka administrasi kesekretariatan KMHDI 
mencakup antara lain:
1. Kesekretariatan KMMHDI 5. Inventarisasi dan dokumentasi KMHDI
2. Kearsipan KMHDI 6. Administrasi perpustakaan
3. Administrasi keanggotaan 7. Administrasi Keuangan
4. Administrasi surat menyurat 

(ketatausahaan)
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BAB II
KESEKRETARIATAN KMHDI

2.1 PENGERTIAN  
Untuk  menyelenggarakan  administrasi  Organisasi  dengan  efektif,  diperlukan 

suatu  tempat  tertentu  sebagai  tempat  pusat  pengurusan  segala  sesuatu  yang 
berhubungan  dengan  0rganisasi.  Tempat  penyelenggaran  Administrasi  Organisasi 
KMHDI, dinamakan Sekretariat KMHDI.

2.2 KESEKRETARIATAN KMHDI 
KMHDI sebagai  suatu Organisasi  adalah bentuk kerjasama dari  sekelompok 

mahasiswa  Hindu  untuk  mencapai  visi  dan  misi  bersama.  Dengan  demikian 
pembagian  kerja  bagi  setiap  anggota  pengurus  dalam mengelola  aktivitas-aktivitas 
Organisasi  sangat  dibutuhkan  mengingat  kompleksitas  aktivitas  anggota  pengurus 
Organisasi. Aktivitas Organisasi berpusat pada Sekretariat Organisasi. Bagi Presidium 
KMHDI  berpusat  di  Sekretariat  Presidium  KMHDI,  Pimpinan  Daerah,  Pimpinan 
Cabang,Komisariat,  dan  lain-lain  untuk  setiap  tingkatan  aktivitas  Organisasi. 
Administrasi  Kesekretariatan  merupakan  bagian  dari  administrasi  Organisasi,yaitu 
sebagai  unit  tugas  yang  penyelenggarannya  diserahkan  kepada  bidang  Sekretaris 
Organisasi.

Usaha penyelenggaran administrasi Kesekretariatan bertujuan agar Sekretariat 
KMHDI benar-benar dapat berfungsi sebagai Sekretariat Organisasi, yaitu:

 Tempat  kerja  yang  efektif  dan  efisien  bagi  pengurus  dalam 
mengendalikan Organissi. 

 Pusat komunikasi Organisasi
 Pusat kegiatan Administrasi

2.3 PERENCANAAN PENGATURAN SEKRETARIAT
Agar Sekretariat KMHDI dapat berfungsi sebagai Sekretariat Organisasi maka 

perlu  dibuat  perencanaan  dan  pengaturan  tentang  Kesekretariatan,  baik  mengenai 
letak,  bangunan,  maupun  ruangan-ruangannya.  Perencanaan  dan  Pengaturan 
Sekretariat meliputi:

1.1. Letak Sekretariat
Sekretariat KMHDI sebaiknya terletak pada tempat yang strategis karena turut 

menentukan  kelancaran  komunikasi  dengan  pihak  manapun,terutama  dengan 
anggota,sehingga  mudah  dicari,didatangi  dan  mudah  pula  mengadakan  hubungan 
keluar.  Disamping hal tersebut Sekretariat  KMHDI harus menjamin ketenangan dan 
kesehatan  sehingga  memungkinkan  bagi  pengurus  Organisasi  dapat  bekerja 
menunaikan tugasnya di Sekretariat ini dengan baik dan efisien.

1.2. Bangunan Sekretariat
Bangunan  Sekretariat  KMHDI  hendaknya  diusahakan  dapat  menampung 

seluruh  kegiatan  megenai  Administrasi  maupun  kegiatan-kegiatan  lainnya.  Untuk 
maksud tersebut,kiranya dapat diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kegiatan dalam 
Kesekretariatan KMHDI, yaitu adanya:         
 Ruangan  Tata  Usaha,  tempat  pengerjaan  dan  penyesuaian  surat 

menyurat dan penyimpanan arsip-arsip Organisasi.
 Ruangan Tamu, untuk menerima tamu-tamu Organisasi.
 Ruangan Perpustakaan.
 Ruangan Persidangan, untuk sidang-sidang pengurus.
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 Diusahakan  Sekretariat  ini  juga  merupakan  Sekretariat  dari  badan  - 
badan khusus  KMHDI yang setingkat.

b. Antara  ruangan  –  ruangan  tersebut  hendaknya  diperhatikan  tentang 
hubungan  antara  satu  ruang  dengan  ruang  lainnya,  sehingga  menjamin 
kelancaran komunikasi  dengan mempertimbangkan jarak antara satu dengan 
yang  lainnya.          

c. Dalam  setiap  ruangan  tersebut  sedapat  mungkin  diusahakan  adanya 
faktor faktor yang dapat memperlancar tugas dan kerja. Untuk itu perlu adanya 
alat-alat kesekretariatan yang menopang dan menjamin kelancaran tugas-tugas 
Organisasi.

1.3. Pengaturan Ruangan Penyimpanan Arsip
Ruangan penyimpanan arsip diatur sebagai berikut:
a. Ruangan  agar  dijaga  tetap  kering  dan  jangan  terlalu  lembab.  Jika 
mampu  sebaiknya  digunakan  AC,  yang  dihidupkan  selama  24  jam  terus 
menerus,  selain  mengatur  kelembabanan  temperatur  udara  AC  juga  bisa 
mengurangi banyaknya debu.
b. Ruangan  harus  terang,  dan  sebaiknya  mempergunakan  penerangan 
alam,  yaitu  sinar  matahari.  Sinar  matahari  disamping  untuk  memberi 
penerangan ruangan, dapat pula membantu kesehatan penghuni ruangan, dan 
membasmi musuh-musuh kertas arsip. Diusahakan agar sinar matahari tidak 
jatuh secara langsung pada bendel-bendel arsip karena membahayakan kertas-
kertas arsip,maka pintu-pintu dan jendela-jendela dibuat menghadap ke utara 
dan selatan.
c. Ruangan harus diberi ventilasi secukupnya. Ventilasi dapat membantu 
mengatur suhu udara dalam ruangan, sehingga ruangan tidak terlalu lembab.
d. Ruangan harus terhindar dari kemungkinan serangan api.
e. Ruangan harus terhindar dari kemungkinan serangan air (banjir/bocor).
f. Ruangan  harus  terhindar  dari  serangan  hama/serangan 
perusak/pemakan kertas arsip. Berbagai macam hama/serangga perusak atau 
pemakan kertas arsip antara lain : jamur,rayap,gegat,dan sebagainya.
g. Ruangan penyimpanan arsip sebaiknya terpisah dari ruangan-ruangan 
Sekretariat yang lain. Dilihat dari segi keamanan hal ini sangat penting dengan 
pertimbangan bahwa :
 Arsip (arsip dinamis) sifatnya rahasia.
 Mengurangi lalu-lintas (keluar masuk) para anggota/pengurus lainnya.
 Menghindari kehilangan arsip,khususnya arsip yang bernilai.

1.4. Ruangan Sekretariat
Dalam  mengatur  ruangan  Sekretariat,  hendaknya  diperhatikan  faktor-faktor 

yang dapat membuatnya berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor tersebut ialah hal-
hal yang memberikan kesenangan, kemauan, dan semangat bagi orang yang tinggal di 
dalamnya,  menyangkut  keindahan,  kesehatan,  dan  efisiensi.  Karena  di  dalam 
Sekretariat KMHDI terdapat ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri 
(ruang  tamu,ruang  sidang,dan  sebagainya),  maka  dalam  pengaturannya  haruslah 
disesuaikan dengan tujuan dan fungsi ruangan masing-masing.

1. Menghias Ruangan
Untuk menimbulkan keindahan ruangan perlu adanya hiasan-hiasan ruangan. 

Hiasan dari  tiap-tiap ruangan berbeda-beda menurut  tujuan dan fungsinya masing-
masing. Hiasan ini bertujuan untuk:

 Membangkitkan semangat kegairahan dan kemauan.
 Menimbulkan rasa senang dan tenteram di dalam hati.
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 Membuat rasa nyaman untuk tinggal di dalam ruangan .
1. Faktor Kesehatan

Dalam mengatur suasana ruangan Sekretariat KMHDI,sebaiknya diingat hal-hal 
yang dapat  menjamin dan menjaga kesehatan ruangan untuk memungkinkan kerja 
secara normal bagi seluruh anggota badan pengurus yang ada di dalam ruangan itu. 
Faktor tersebut antara lain :

 Sinar/cahaya, untuk kesehatan mata.
 Udara/hawa, untuk kesehatan paru-paru.
 Ketenangan, untuk kesehatan telinga.

Ruangan yang sehat, sebagaimana ditata menurut ketentuan - ketentuan diatas 
akan memberi kesegaran, daya dan kemampuan kerja bagi pengurus / anggota yang 
berada di dalam Sekretariat KMHDI.

2.4  WISMA KMHDI  
Dalam mengusahakan Sekretariat KMHDI, sedapat mungkin meyediakan pula 

Wisma KMHDI, yaitu tempat menginap fungsionaris Organisasi.  Keberadaan Wisma 
KMHDI  akan  sangat  membantu  pelaksanaan  tugas-tugas  Organisasi  dan 
mempermudah komunikasi.
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BAB III
ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (KETATAUSAHAAN)

3.1 PENGERTIAN  
Urusan surat menyurat (ketatausahaan) adalah suatu bagian yang penting dari 

pekerjaan  administrasi  kesekretariatan.  Surat  pada  hakekatnya  adalah  bentuk 
penuangan  ide  atau  kehendak  seseorang  dalam  bentuk  tulisan.  Secara  terperinci, 
dikatakan pengertian surat sebagai berikut:

a. Bentuk  pernyataan  kehendak  seseorang  kepada  orang  lain 
melalui tulisan.
b. Suatu  media  pencurahan  perasaan,kehendak,pikiran,dan 
tujuan seseorang untuk dapat diketahui orang lain.
c. Merupakan  suatu  bentuk  gambaran  tentang  suatu  peristiwa 
atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
Dengan demikian surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikasi 

bagi seseorang dengan orang lain. Karena sifatnya yang demikian, maka surat-surat 
harus disusun secara singkat dan padat tetapi jelas dan tegas. Bahasa yang dipakai 
haruslah mudah dimengerti,sederhana,dan teratur.

Penulis surat harus memikirkan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh apa 
yang akan ditulis serta menyadari kepada siapa tulisan itu ditujukan. Karena melalui 
surat itu berarti penulis telah mengantarkan dan membawa idenya kepada orang lain.

3.2 SURAT  KMHDI   
Mengingat pengertian dan sifat dari surat seperti tersebut di atas, maka bagi 

Organisasi KMHDI, surat  berarti sangat penting,yaitu:
a. Sebagai alat komunikasi.
b. Sebagai dokumentasi Organisasi.
c. Sebagai tanda bukti (alat pembuktian/persaksian).
Melalui berbagai daya dan manfaat dari surat, maka Pimpinan KMHDI dapat 

menyalurkan suatu kebijakan dan keputusan Organisasi serta dapat pula mengetahui 
perkembangan roda Organisasi. Dengan proses surat menyurat yang berjalan lancar 
dan  efektif  di  seluruh  bagian  dan  aparat  Organisasi,  informasi  dan  pengendalian 
Organisasi akan dapat berjalan dengan baik,karena pada hakekatnya suatu kegiatan 
ketatausahaan mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut:

 Bersifat pelayanan.
 Bersifat menetes keseluruh bagian atau aparat Organisasi.
 Dilaksanakan oleh semua pihak dalam Organisasi.

Ciri yang pertama berarti surat menyurat (ketatausahaan) merupakan pekerjaan 
pelayanan  yang  berfungsi  memudahkan  atau  meringankan,  yang  dilakukan  untuk 
membantu pekerjaan-pekerjaan lain agar dapat berjalan secara lebih efektif.

Ciri  berikutnya  surat  menyurat  (ketatausahaan)  diperlukan  dan  digunakan 
dalam seluruh jenjang Organisasi,dari pucuk pimpinan tertinggi sampai kepada ruang 
kerja satuan Organisasi terendah.

3.3 ADMINISTRASI SURAT MENYURAT KMHDI   
Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain  administrasi 

surat  menyurat  adalah  suatu  proses yang terencana dan teratur  yang dimulai  dari 
adanya  ide  pembuatan  sampai  penyelesaian  dan  penyimpanan  sebagaimana 
mestinya. Administrasi surat menyurat KMHDI meliputi 3 (tiga) hal :
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1.1.  Bentuk dan IsI Surat
Surat-surat KMHDI adalah termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isi 

harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  telah  dibuat  Organisasi.  Ketentuan 
tersebut  meliputi  hal  pemakaian  kertas,pengetikan  atau  penulisan,bentuk 
surat,macam,dan isi surat. Pemakaian kertas dalam pembuatan surat menyurat resmi 
KMHDI:

 Surat-surat Organisasi di tulis dalam kertas putih.
 Ukuran kertas yang dipakai  adalah kertas ukuran folio  (C4). 
Hal ini mengingat format model kertas kop surat KMHDI. 
Mengenai perihal  dimaksudkan sebagai inti  atau isi surat, biasa juga disebut 

badan  surat,tidaklah  perlu  panjang,ringkas,tetapi  jelas  dan tepat.  Sehingga  dengan 
membaca perihal  atau pokok surat  saja penerima surat  sudah mengetahui,minimal 
mengetahui maksud surat. Dibawah ini diberikan contoh yang mudah:

Hal: Permohonan
Perihal surat adalah permohonan buku, lamat surat yaitu kepada siapa surat itu 
ditujukan,terletak  pada  kiri  atas  surat,  dibawah   perihal.  Alamat  surat  tidak 
selamanya  ditujukan  kepada  perseorangan,tetapi  sering  pula  kepada  suatu 
badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi, maka 
penyebutannya bukan kepada nama lembaganya,melainkan kepada pengurus 
atau pimpinan lembaga itu.

Contoh 1:
Nomor :
Lamp. :
Hal  : Permohonan

Kepada : Yth. Sdr. Ketua PC.KMHDI Jember
   di

 T e m p a t

Bila surat itu ditujukan kepada salah satu bagian/unit yang ada pada lembaga 
itu,hendaknya dilengkapi dengan “up” yang berarti “untuk perhatian”

Contoh 2:
Kepada : Yth. Sdr. Ketua PD  KMHDI  Jabar

   Up. Litbang
   di

T e m p a t

Dengan  begitu  penerima  surat  (setelah  mengagendakan  seperlunya)  bisa 
meneruskan kepada Biro Litbang PD KMHDI Jabar untuk ditindaklanjuti.

1.2. Kata Permulaan Surat
Bagi KMHDI dipakai kalimat “Om Swastyastu”,minimal “Dengan Hormat”. Kata 

permulaan ini berfungsi sebagai pembuka surat, ditulis dengan alinea baru, berjarak 2 
½ spasi dibawah pokok surat.
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Contoh 1:
Hal :…………………………                                           

Kepada : Yth. Sdr. Ketua PD  KMHDI  Jabar
    Up. Litbang
    di

T e m p a t
                                                                   2 ½ spasi

Om Swastyastu / Dengan Hormat,

1.3. Isi Surat
Suatu  surat  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  suatu  karangan. 

Penyusunnya memakai sistematika sebagai berikut:
 Pendahuluan
 Uraian persoalan (isi surat)
 Penutup

3.3.3.1 Pendahuluan
Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima surat tentang hal 

atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu. Kalau hanya sekedar menyampaikan 
berita  singkat,  kata  atau  kalimat  pendahuluan  ini  tidaklah  menjadi  keharusan, 
pertimbangannya adalah efisiensi.  Tapi  bila  menyangkut  persoalan penting (apalagi 
kalau memerlukan penguraian  dan perincian),  maka surat  itu  semestinya  memakai 
kata  pendahuluan.  Manfaatnya  tidak  sekedar  untuk  menarik  perhatian,  melainkan 
sekaligus sebagai motivasi dengan memberikan pertimbangan.

Contoh:
“  diberitahukan  bahwa…………”  atau  “  Dengan  ini  disampaikan  bahwa 
………..dan seterusnya”. (untuk surat pemberitahuan)
“  Bersama ini  …………..”  atau “  Dengan  ini……….dan  seterusnya  “.  (untuk 
surat-surat pengantar).
“  Memenuhi  permintaan  saudara  “  atau  “  Menunjuk  surat  saudara  No  .. 
bertanggal  ………dan  seterusnya”.  (untuk  surat 
permintaan,jawaban,balasa,pertanyaan).

Tempo-tempo  kalimat  pendahuluan  ini  bisa  berupa  konstatasi  ataupun 
pertimbangan-pertimbangan  yang  melatarbelakangi  hingga  surat  dibuat 
misalnya :

“ Berhubung adanya gejala yang kita rasakan bersama tentang ………… dan 
seterusnya “

Kalimat pendahuluan ini sebaiknya tidak lebih dari satu alinea. Ditulis 2 (dua) 
spasi dibawah kata permulaan surat ( Om Swastiastu ).

3.3.3.2 Uraian Persoalan (Isi surat)
Kecuali maksud, sasaran atau tujuan isi surat haruslah jelas serta harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu hal-hal yang minimal harus diperhatikan adalah :
1. Jangan  memakai  kalimat  yang  panjang  dan 
berbelit-belit,singkat  dan  terputus  putus  juga  tidak  baik,  hal-hal  ini  seperti 
biasanya akan membuat salah pengertian bagi penerima surat. Untuk mudah 
dipahami,  maka  pada  surat-surat  yang  panjang  sebaiknya  diberi  alinea. 
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Banyak sedikitnya alinea tergantung dari banyaknya pokok-pokok pikiran yang 
ada dalam surat tersebut,tetapi perlu diperhitungkan untuk mencapai susunan 
yang baik dan harmonis,pembagian dalam alinea akan sangat  memudahkan 
pengertian. Jarak antar alinea dan spasi ( kalimat) dalam satu alinea 1 ½ (satu 
setengah) spasi.
2. Dalam  satu  surat,sebaiknya  hanya 
mempersoalkan satu jenis  perkara atau permasalahan.  Sebab pencampuran 
permasalahan dalam satu surat akan menimbulkan kesukaran,baik pada saat 
penyelesaian maupun dalam penyusunannya serta mencari kembali  surat itu 
bila diperlukan lagi.
3. Dalam  penyusunan  isi  surat  selanjutnya 
penggunaan kata-kata dan kalimat hendaknya sopan dan wajar, tidak berlebih-
lebihan, kecuali yang sudah lazim digunakan. Pengaruh bahasa sangat besar, 
sebab  disitu  tegambar  tentang  sikap  orang  yang  membuat  surat  itu.  Oleh 
karena  itu  menyusun  surat  sebaiknya  diserahkan  kepada  orang  yang 
berkemampuan bahasa cukup.

3.3.3.3 Kalimat Penutup
Untuk  kesopanan  dalam  melaksanakan  suatu  korespondesi,  perlu  adanya 

kalimat-kalimat penutup seperti :
Contoh:
“ Demikian harap maklum”
“ Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih “
Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat, karena itu 

dalam pembuatan surat-surat resmi Organisasi perlu digunakan kalimat penutup yang 
sesuai dan serasi dengan isi surat.

1.4. Penutup Surat
Kalau  dalam  pembuatan  surat  resmi  dimulai  dengan  “  Om Awighnam  Astu 

Namo Sidham”, dibuka dengan “ Om Swastyastu “. Maka dalam penutup surat-surat 
resmi  KMHDI  ditutup  dengan  “  Om Shanti  Shanti  Shanti  Om “,  diakhiri  dengan  “ 
Satyam  Eva  Jayate  “.  Surat  khusus  (seperti  surat  keputusan,surat  keterangan 
edaran,instruksi,tugas/mandat dan sebagainya), dibuka dengan “ Om Awighnam Astu 
Namo Sidham “.
Catatan :
Model-model penulisan di dalam kalimat Sansekerta, misalnya: Om Swastyastu atau 
Aum  Suastiastu,  dsb  tidak  diseragamkan.  Titik  tekan  penggunaan  kalimat-kalimat 
Sansekerta  adalah kepada pemahaman dan makna-nya, tidak kepada hal-hal lain.

1.5. Lampiran 
Adalah kelengkapan surat berupa dokumen yang merupakan kesatuan dengan 

surat pengantarnya. Surat yang mempunyai lampiran mengemban dua fungsi: 
a. Untuk menyampaikan maksud tertentu 
b. Sebagai  pengantar  untuk  lampirannya.  Oleh  sebab  itu, 

sesuatu  yang  dilampirkan  ,  misalnya  brosur,  kuitansi,atau  dokumen lainnya, 
harus disebutkan dalam isi surat.

Untuk  menyebutkan  adanya  lampiran  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara. 
Pertama,  menyebutkan  satu  persatu  setiap  dokumen  yang  dilampirkan,  bila 
lampirannya sedikit. Kedua, menyebutkan secara umum, bila lampirannya banyak.

Contoh untuk menyatakan lampiran yang sedikit:
“Agar lebih jelas bagi Saudara, bersama ini kami lampirkan Brosur, dan Syarat 
Calon Anggota KMHDI.”
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Contoh untuk menyatakan lampiran yang banyak:
“Untuk melengkapi keterangan ini, bersama ini kami lampirkan AD/ART, GBHO, 
dan peraturan-peraturan penting lainnya.”

Selain disebutkan di dalam isi surat, lampiran harus dinyatakan pula di dalam 
notasi lampiran.

Contoh: 
Nomor : 17/301-KMHDI/XI/2008
Lamp : 1 lembar
Hal : SABHA VIII PC KMHDI Surabaya

Istilah lembar (pada lampiran) dapat diganti eksemplar, atau bundel tergantung 
keperluannya. 

1.6. Tembusan
Surat  KMHDI  akan mempunyai  tembusan  bila  kopi  surat  dikirimkan  kepada 

pihak  ketiga  yang  ada  sangkut-paut  atau  keterkaitannya  dengan  surat  yang 
dikeluarkan. Kadang-kadang ada pengurus atau pihak tertentu yang harus mengetahui 
terbitnya  surat  karena  surat  itu  menyangkut  bidang  tugasnya  sehingga  kepadanya 
perlu  diberikan  tembusan,  dengan  cara  itu,  orang  yang  dikirimi  tembusan  ikut 
mengetahui  permasalahan  surat,  dan  orang  yang  dikirimi  surat  juga  mengetahui 
kepada siapa saja surat yang diterimanya itu ditembuskan.

Teknik penulisan tembusan ada 2 macam, yaitu:
1. Tembusan  yang  objeknya  hanya  satu, 

dituliskan sebaris atau sejajar dengan notasinya.
Contoh:
Tembusan: Ketua Biro Organisasi 

2. Tembusan  yang  objeknya  lebih  dari  satu, 
dituliskan berderet kebawah, dan diberi nomor urut.
Contoh:
Tembusan:

1. Kabid. Pendidikan dan Kaderisasi 
2. Kabid. Organisasi
3. Kabid. Penelitian dan Pengembangan

Catatan :
Berdasarkan penelitian ternyata masih banyak ditemukan kesalahan pemakaian dan 
penulisan tembusan di dalam surat-surat. Kebanyakan penulis tidak menyadarinya dan 
hanya ikut-ikutan menulis tanpa bersikap kritis, hal itu dapat dilihat dari kasus berikut.
Tembusan : Arsip
Notasi  tembusan  dimaksudkan  untuk  menyatakan  bahwa  kopi  surat  disampaikan 
kepada pihak  yang terkait  atau yang ikut  berkepentingan.  Tentu  arsip disini  bukan 
merupakan  pihak yang dimaksud.  Jadi,  dengan sendirinya tembusan kepada arsip 
tidak perlu diumumkan lagi.

3.4 SIRKULASI SURAT
1.1. Surat Masuk

Surat  masuk  merupakan  sarana  komunikasi  tertulis  yang  diterima  dari 
organisasi  /  instansi  lain  atau dari  perorangan.  Dapat  pula  diberi  pengertian,  surat 
masuk  adalah  semua  jenis  surat  yang  diterima  dari  Organisasi/  Instansi  maupun 
perorangan, baik yang diterima melalui pos (kantor pos) maupun yang diterima dari 
kurir (pengirim surat) dengan mempergunakan buku pengiriman (ekspedisi).
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PENERIMA SEKRETARIS

SURAT TUGAS MEMOSURAT MANDAT

KETUA UMUM

ARSIP

tindak lanjut

LAINNYA

Gambar 3.1: Alur Surat Masuk

Keterangan:
 Sekretaris menerima surat, kemudian mencatat dalam buku surat masuk dan 

diserahkan kepada Ketua.
 Ketua membaca  surat yang datang, menelaah, dan megembalikan lagi untuk 

dimasukkan dalam arsip
 Ketua mengeluarkan perintah berupa surat tugas apabila yang diperintahkan 

bukan  tugas  rutin  atau  berhubungan  dengan  pihak  luar,  dan  mengeluarkan 
perintah berupa memo apabila tugas yang diperintahkan adalah tugas rutin.

1.2. Surat Keluar
Yang  dimaksud  dengan  surat  keluar  adalah  surat  yang  sudah  lengkap 

(bertanggal,bernomor,berstempel,dan  telah  ditandatangani  oleh  yang  berwenang) 
yang  dibuat  oleh  Organisasi  KMHDI  yang  ditujukan/dikirim  kepada 
Organisasi/Instansi,kantor/lembaga atau perorangan yang lain.  

KETUA UMUM SEKRETARIS

TUJUANPENGIRIMKEBIJAKAN

ARSIP
Gambar 3.2: Alur Surat Keluar

Keterangan:
 Permintaan dari pengurus kepada ketua untuk diberikan surat berupa 
surat  tugas,surat  undangan  rapat,maupun  surat  ucapan  selamat  dalam 
melaksanakan suatu tugas.
 Apabila  dianggap  perlu  Ketua  memerintahkan  Sekretaris  untuk 
membuat surat dan membuat salinan untuk dimasukkan didalam arsip (buku 
verbal).
 Surat  yang  ada  selanjutnya  diberikan  kepada  pengirim  untuk 
mengirimkan surat tersebut sampai di tujuan.

1.3. Surat Mandat dan Surat Tugas 
3.4.3.1 Surat Mandat KMHDI

Surat  Mandat  KMHDI  adalah  surat  yang  berisi  pelimpahan  wewenang  dari 
pimpinan kepada pengurus atau anggota sehingga pihak yang diberi wewenang dapat 
bertindak mewakili pihak yang memberi wewenang kekuasaan.
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Di dalam surat mandat KMHDI selalu ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu 
pihak yang memberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa.

Pemakaian surat mandat di dalam organisasi KMHDI dapat dibedakan sebagai 
berikut.

1. Surat mandat untuk keperluan intern KMHDI
2. Pada dasarnya lebih merupakan formalitas saja. Karena 

itu, data pribadi kedua belah pihak tidak perlu dicantumkan secara rinci. 
3. Surat mandat untuk keperluan ekstern KMHDI

Di dalam surat ini harus dicantumkan secara jelas dan rinci:
a. Data  pribadi  pihak  yang  memberi 

kuasa
b. Data pribadi yang diberi kuasa
c. Bentuk  kekuasaan  yang  diberikan 

lengkap dengan batas-batasnya.
     

Surat mandat baru dikatakan sah jika telah ditandatangani oleh kedua belah 
pihak. Di dalam prosesnya pihak yang diberi mandat lebih dahulu membubuhkan tanda 
tangan di hadapan yang memberi mandat.

3.4.3.2 Surat Tugas KMHDI
Surat  Tugas  KMHDI  adalah  surat  yang  dipergunakan  untuk  menugaskan 

seseorang pengurus atau lebih agar ia/mereka melakukan pekerjaan tertentu.
Sepintas  lalu  surat  tugas  sama  dengan  surat  perintah  atau  instruksi. 

Perbedaannya  adalah,  surat  perintah  mempunyai  konsiderans, yaitu  hal-hal  yang 
menjadi  dasar  untuk  mengeluarkan  perintah,  dan  diktum,  yaitu  bunyi  perintah  itu 
sendiri;  sedangkan surat  tugas tidak mempunyai  konsiderans.  Isi  surat  tugas dapat 
langsung mengenai penugasan yang diberikan atau dapat pula diawali dengan bagian 
pengantar yang melandasi pemberian tugas.

Gambar 3.3: Alur Surat Tugas / Mandat 

Keterangan:
 Surat tugas atau mandat diberikan kepada penerima tugas oleh 

Sekretaris,sesuai dengan perintah dari pemberi tugas.
 Surat tugas yang keluar dibuatkan salinan untuk dimasukkan ke 

dalam arsip (buku verbal).
 Jika dalam melaksanakan tugas penerima tugas membutuhkan 

biaya, maka akan menghubungi Bendahara dengan sepengetahuan Ketua 
Umum.
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 Penerima tugas membuat laporan kegiatan apabila tugas telah 
selesai dan diberikan kepada pemberi tugas untuk diperiksa dan selanjutnya 
diberikan kepada Sekretaris untuk kemudian dimasukkan ke dalam arsip.

3.5 PEMERIKSAAN SURAT
Sebelum  surat-surat  dilipat  untuk  dimasukkan  ke  dalam  amplop  hendaknya 

diperiksa dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat adalah :
1.1. Kelengkapan surat

1. Alamat surat
2. Alamat pengirim (KMHDI)
3. Tanggal
4. Nomor surat
5. Tanda tangan
6. Cap atau stempel
7. Jumlah lampiran

1.2. Jumlah lampiran 
Supaya  diadakan  pemeriksaan  apakah  ada  lampiran  surat  yang  dikirim 

tersendiri. Perlu diketahui bahwa untuk surat-surat rahasia dipergunakan dua amplop. 
Amplop pertama (amplop luar) diketik lengkap alamat surat, dan dibubuhi RAHASIA. 
Sedang  amplop  yang  kedua  (amplop  dalam)  tidak  diketik,tetapi  tetap  dibubuhi 
RAHASIA.

3.6 PENGARSIPAN
Penyimpanan arsip KMHDI, melalui prosedur sebagai berikut:

1.1. Membaca surat
Tujuan membaca surat ialah untuk mengetahui isi surat, asal atau tujuan surat 

dan yang paling pokok adalah tanggal  surat.  Disamping itu juga untuk mengetahui 
apakah sudah ada persetujuan dari pimpinan yang bersangkutan bahwa surat tersebut 
sudah boleh disimpan.

1.2. Memberi kode
Kode  yang  digunakan  adalah  kode  surat  masuk/keluar,disamping  itu  juga 

tanggal yang tercantum pada baris tanggal.

1.3.  Menyortir
Surat-surat  yang  mempunyai  kode  dan  tanggal  yang  sama  dikelompokkan 

menjadi satu sehingga mempermudah dan memperlancar penyimpanan. 

1.4.  Mencatat Surat
Surat-surat,sebelum  disimpan  pada  tempatnya,dicatat  dahulu  dalam  buku 

agenda.

3.6.4.1 Buku agenda
Untuk  memudahkan  sistem  administrasi  dan  kesekretariatan  dalam  hal  ini 

pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsi pan  dan 
dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka sistem pengagendaan surat menyurat 
perlu diatur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting untuk dicatat adalah:

 Nomor urut arsip.
 Nomor kode arsip.
 Nomor surat.
 Tanggal terima.
 Nomor dan tanggal surat.
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 Isi surat.
 Asal surat.
 Keterangan.

3.6.4.2 Buku verbal
Buku verbal untuk surat keluar memuat antara lain :
 Nomor urut dan kode arsip.
 Nomor surat.
 Tanggal surat (penanggalan nasional).
 Perihal isi surat.
 Kepada siapa (keputusan,lampiran,penyimpanan).

Contoh Agenda Buku VerbaL
Tabel 3.1: Agenda Buku Verbal

No Kode Arsip No.Surat Tanggal Perihal Kepada Keterangan
22 KA II 18/A/SEK/V/98 8-12-1998 Undangan Litbang

Contoh Agenda Surat Keputusan
Tabel 3.3: Agenda Surat Keputusan

No.Surat Tanggal Isi Surat Keputusan Keterangan
7/KEP/A/VI/1

998

13-5-1998 Pembentukan formatur Lokasabha III 

PD KMHDI NTB

Konsep  surat  yang  telah  dapat  clearence  dan  nomor  surat  diketik  sesuai 
dengan  jumlah  yang  dikehendaki.  Legalitas  Organisasi  (tanda  tangan  Ketua, 
Sekretaris,  stempel)setelah  dibukukan  barulah  surat  tersebut  siap  dilirim  kepada 
tujuan.

Pengiriman  surat  betul-betul  menempuh  perjalanan  menuju  tujuannya,  kita 
bukukan dulu dalam buku ekspedisi yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:

Contoh Ekspedisi

Tabel 3.3: Ekspedisi

Pengiriman Kepada Tgl / No. Surat Lampiran Penerima Keterangan
20-8-2020 PC  KMHDI 

Sidney

20-8-2020 1 (satu) Made 

Johnson

Per Pos

 

3.7 PEDOMAN PENOMORAN SURAT
1.1. Surat Keputusan

Adalah:  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Pimpinan  Organisasi  dimasing-masing 
tingkatan.

Contoh Penomeran I: 03/SK/KMHDI/V/2003
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut  surat,ditulis 
dengan angka sebanyak 2 (dua)digit.

2. Kolom  kedua  menjelaskan  Surat  Keputusan,  disingkat 
SK.
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3. Kolom ketiga  menjelaskan Kode Pengurus Pusat dalam 
hal ini Sekjen Presidium KMHDI.

4. Kolom  keempat  menjelaskan  bulan  kegiatan,  ditulis 
dengan angka Romawi.

5. Kolom kelima menjelaskan tahun kegiatan, ditulis penuh.

Contoh Penomeran II: 01/SK/201-KMHDI/IX/2002
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut 
surat,ditulis dengan angka sebanyak 2 (dua)digit.

2. Kolom  kedua  menjelaskan  Surat  Keputusan, 
disingkat SK.

3. Kolom  ketiga   menjelaskan  Kode  Pimpinan 
Organisasi.

Angka  pertama  menjelaskan  Tingkatan  Organisasi,  contoh: 
Pimpinan Daerah, bernomor 2

Angka  kedua  dan  ketiga  menjelaskan  nomor  urut  sesuai 
Tingkatan Organisasi, contoh: Pimpinan Daerah KMHDI Sumsel, nomor 
urut 01 

Pengertian di dalam contoh : Surat Keputusan ini dikeluarkan 
oleh Ketua PD KMHDI Sumsel
4. Kolom  keempat  menjelaskan  bulan  kegiatan, 

ditulis dengan angka Romawi.
5. Kolom kelima menjelaskan tahun kegiatan, ditulis 

penuh.

1.2. Keputusan
Adalah: hasil dari permusyawatan anggota KMHDI di masing-masing tingkatan 

Organisasi yang hanya berlaku selama permusyawaratan tersebut berlangsung.

Contoh Penomeran : 02/KEP /SABHA III/307-KMHDI /IX/2008
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut 
surat,ditulis dengan angka sebanyak 2 (dua)digit.

2. Kolom  kedua  menjelaskan  Keputusan,  disingkat 
KEP.

3. Kolom  ketiga  menjelaskan  Nama 
Permusyawaratan,  ditulis  dengan  huruf  kapital,  dan  penomerannya  dihitung 
maju.

4. Kolom  keempat   menjelaskan  Kode  Pimpinan 
Organisasi.

 Angka  pertama menjelaskan  Tingkatan  Organisasi,  contoh:  Pimpinan 
Cabang, bernomor 3

 Angka  kedua  dan  ketiga  menjelaskan  nomor  urut  sesuai  Tingkatan 
Organisasi, contoh: Pimpinan Cabang KMHDI Palangkaraya, nomor urut 
07 

 Pengertian di dalam contoh : Keputusan ini dihasilkan oleh PC KMHDI 
Palangkaraya
5. Kolom kelima menjelaskan bulan kegiatan, ditulis 

dengan angka Romawi.
6. Kolom  keenam  menjelaskan  tahun  kegiatan, 

ditulis penuh.

18



1.3. Ketetapan
Adalah hasil dari permusyawatan anggota KMHDI di masing-masing tingkatan 

Organisasi yang berlaku selama dan setelah permusyawaratan tersebut.

Contoh Penomeran : II/TAP/LOKASABHA V/206-KMHDI /IV/2010
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut 
surat,ditulis dengan angka Romawi.

2. Kolom  kedua  menjelaskan  Ketetapan,  disingkat 
TAP.

3. Kolom  ketiga  menjelaskan  Nama 
Permusyawaratan,  ditulis  dengan  huruf  kapital,  dan  penomerannya  dihitung 
maju.

4. Kolom  keempat   menjelaskan  Kode  Pimpinan 
Organisasi.

 Angka  pertama menjelaskan  Tingkatan  Organisasi,  contoh:  Pimpinan 
Daerah, bernomor 2

 Angka  kedua  dan  ketiga  menjelaskan  nomor  urut  sesuai  Tingkatan 
Organisasi, contoh: Pimpinan Daerah KMHDI Bali, nomor urut 06

 Pengertian di dalam contoh : Ketetapan ini dihasilkan oleh PD KMHDI 
Bali
5. Kolom kelima menjelaskan bulan kegiatan, ditulis 

dengan angka Romawi.
6. Kolom  keenam  menjelaskan  tahun  kegiatan, 

ditulis penuh.

1.4. Surat Bentuk Umum
Adalah  surat  dalam  kondisi  umum,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepengurusan  di 

masing-masing tingkatan Organisasi, ditujukan kedalam ataupun keluar Organisasi.

Contoh Penomeran : 012/A/204-KMHDI/XI/2004
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut 
surat,ditulis dengan angka sebanyak 3 (tiga)digit.

2. Kolom kedua menjelaskan Jenis Surat: Kedalam 
(A) atau Keluar (B).

3. Kolom  ketiga   menjelaskan  Kode  Pimpinan 
Organisasi.

 Angka  pertama menjelaskan  Tingkatan  Organisasi,  contoh:  Pimpinan 
Daerah, bernomor 2

 Angka  kedua  dan  ketiga  menjelaskan  nomor  urut  sesuai  Tingkatan 
Organisasi, contoh: Pimpinan Daerah KMHDI DKI Jakarta, nomor urut 
04

 Pengertian di dalam contoh: Ketetapan ini dihasilkan oleh PD KMHDI 
DKI Jakarta
4. Kolom  keempat  menjelaskan  bulan  kegiatan, 

ditulis dengan angka Romawi.
5. Kolom kelima menjelaskan tahun kegiatan, ditulis 

penuh.

1.5. Surat Kegiatan
Adalah surat yang dikeluarkan oleh Panitia Kegiatan KMHDI.
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Contoh Penomeran : 07/SABHA X/301-KMHDI/V/2010
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut 
surat,ditulis dengan angka sebanyak 2 (dua)digit.

2. Kolom kedua menjelaskan Nama Kegiatan.
3. Kolom  ketiga   menjelaskan  Kode  Pimpinan 

Organisasi.
 Angka  pertama menjelaskan  Tingkatan  Organisasi,  contoh:  Pimpinan 

Cabang, bernomor 3
 Angka  kedua  dan  ketiga  menjelaskan  nomor  urut  sesuai  Tingkatan 

Organisasi, contoh: Pimpinan Cabang KMHDI Surabaya, nomor urut 01
 Pengertian di dalam contoh : K egiatan ini diadakakan oleh PC KMHDI 

Surabaya
4. Kolom  keempat  menjelaskan  bulan  kegiatan,  ditulis  dengan 

angka Romawi.
5. Kolom kelima menjelaskan tahun kegiatan, ditulis penuh.

Catatan:
Panitia Kegiatan KMHDI dapat mencantumkan Lambang Kegiatan di sebelah 
kanan  atas  Kop  Surat  suatu  Kegiatan,  berdampingan  dengan  Lambang 
Organisasi KMHDI (kiri atas).
Penomeran untuk seluruh Kegiatan Organisasi di setiap tingkatan Organisasi 
dihitung maju. Tidak kembali ke angka 1 (satu).
Contoh : 

 MAHASABHA I KMHDI, dan seterusnya.
 MPAB I PC KMHDI Malang, dan seterusnya.

1.6. Penomoran Surat Intern di masing-masing tingkatan organisasi
Adalah  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen/Biro/Bidang/kepada  intern 

kepengurusannya,  misalnya:  Ketua  Bidang  Litbang  PC  KMHDI  Malang  bersurat 
kepada Ketua PC KMHDI Malang.

Contoh Penomeran : 15/302-KMHDI/LTB /V/2010
Keterangan :

1. Kolom  pertama  menjelaskan  nomor  urut  surat,ditulis  dengan 
angka sebanyak 2 (dua)digit.

2. Kolom kedua  menjelaskan Kode Pimpinan Organisasi.
 Angka  pertama menjelaskan  Tingkatan  Organisasi,  contoh:  Pimpinan 

Cabang, bernomor 3
 Angka  kedua  dan  ketiga  menjelaskan  nomor  urut  sesuai  Tingkatan 

Organisasi, contoh: Pimpinan Cabang KMHDI Malang, nomor urut 02
 Pengertian di dalam contoh : Surat ini dikirimkan oleh Bidang Litbang 

PC KMHDI Malang.
3. Kolom  ketiga  menjelaskan  singkatan  nama 

Departemen/Biro/Bidang dengan cukup mencantumkan 3 (tiga) huruf KAPITAL.
4. Kolom  keempat  menjelaskan  bulan  kegiatan,  ditulis  dengan 

angka Romawi.
5. Kolom kelima menjelaskan tahun kegiatan, ditulis penuh.
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BAB IV

KEARSIPAN KMHDI

4.1 PENGERTIAN
 Arsip  adalah  kumpulan  surat-surat  yang  disimpan  secar  sistematis  karena 

mempunyai  suatu  kemanfaatan  apabila  dibutuhkan  dapat  secara  cepat  ditemukan 
kembali.  Jadi intinya arsip artinya pengumpulan dan penyimpanan surat-surat.  Tata 
kearsipan  yang  sempurna  apabila  semua  surat  dan  dokumen-dokumen  lainnya 
tersimpan pada suatu tempat  tertentu dan teratur  rapi,  serta dapat  dengan mudah 
ditemukan kembali walau surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang 
baik sangat berguna, terutama membantu kelancaran dan kerapian Organisasi pada 
khususnya,serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

 Surat-surat Organisasi pada prinsipnya harus disimpan di Sekretariat,adalah 
sangat tidak benar dan dilarang apabila penyimpanan surat-surat Organisasi di  luar 
arsip  Organisasi  ataupun  oleh  personal-personal  pengurus.  Tepat  apabila  kita 
mengenal beberapa sistem penyimpanan surat-surat antara lain:

 Sistem Abjad (Alphabetic Filing).
 Sistem Perihal (Subject Filing).
 Sistem Nomer (Numerical Filing).
 Sistem Tanggal (Chronological Filing).
 Sistem Daerah (Geographical Filing).

4.2 CIRI-CIRI KEARSIPAN KMHDI
Sistem  kearsipan  KMHDI  berjalan  dengan  baik  apabila  mempunyai  ciri-ciri 

sebagai berikut:
1. Mudah dilaksanakan
2. Mudah dimengerti
3. Murah/ekonomis
4. Tidak memakan banyak tempat
5. Mudah dicapai/ditemukan
6. Cocok bagi KMHDI di seluruh ditingkatan Organisasi
7. Fleksibel  atau  luwes  (dapat  mengikuti  perkembangan 
Organisasi)
8. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip
9. Mempermudah pengawasan

4.3 ALAT-ALAT KEARSIPAN
Alat-alat  yang dipergunakan dalam bidang kearsipan,  misalnya:  map,  folder, 

guide, filing kabinet, lemari, rak, dan rotari filling.

4.4 KODE MAP / ARSIP KMHDI
Bagi KMHDI surat-surat disimpan pada map-map atau tempat-tempat tertentu 

dengan membedakan kode KA untuk surat keluar interen dan kode KB untuk surat-
surat keluar ekstern. Sedangkan surat-surat masuk intern berkode MA dan surat nasuk 
ekstern dengan kode MB.

Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas 
dibagi atas kebutuhan/wilayah/bidang.
1.1. Arsip Surat Masuk

1. Masuk Intern:
MA I    : Presidium KMHDI
MA II  : PD KMHDI

21



MA III  : PC KMHDI
MA IV  : Komisariat
MA V   : Anggota Perseorangan
2. Masuk Ekstern
MB I    : Lembaga Negara, Instansi, Pemerintah, BUMN
MB II   : Partai Politik
MB III  :  Lembaga  Umat  Hindu  (  Ormas,  Organisasi  Mahasiswa  & 
Pemuda,           Badan Swasta) .      
MB IV   : Perguruan Tinggi. Kemahasiswaan, Kepemudaan, Ormas
MB V    : Kedubes, Badan Asing, Luar Negeri
MB VI   : Alumni, Lembaga Alumni
MB VII  : Badan Swasta Nnn Hindu
MB VIII : Perseorangan Lepas

1.2. Arsip Surat Keluar
a. Keluar Intern
KA I   : Presidium KMHDI
KA II  : PD KMHDI
KA III : PC KMHDI
KA IV  : Komisariat
KA V   : Surat Mandat, Surat Ketrangan, Surat Tugas
KA VI  : Surat Keputusan KMHDI
b. Keluar Ekstern
KB I   : Lembaga Negara, Instansi, Pemerintah, BUMN
KB II  : Partai Politik
KB III :  Lembaga  Umat  Hindu  (Ormas,  Organisasi  Mahasiwa  & 
Pemuda, Badan Swasta).
KB IV  : Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, Kepemudaan, Ormas
KB V   : Kedubes, Badan Asing, Luar negeri
KB VI  : Alumni, Lembaga Alumni
KB VII : Badan Swasta Non Hindu
KB VIII : Perseorangan Lepas

1.3. Map Dokumentasi
1. Dokumentasi Intern

DA 1  : Kebijaksanaan KMHDI (Laporan / Keputusan, Pernyataan, dll)
DA 2  : Kebijaksanaan KMHDI      

2. Dokumentasi Ekstern
DB 1  : Politik
DB 2  : Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi
DB 3  : Umat Hindu
DB 4  : Internasional
DB 5  : Guntingan surat kabar / kliping

Ada satu faktor lagi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengarsipan 
yakni  pengawetan  arsip.  Pengawetan  ini  dapat  ditempuh  dengan  beberapa  jalan, 
antara lain:

 Tempat penyimpanan (map/lemari) arsip dipilih dari bahan-bahan yang baik 
dan tahan lama oleh kerusakan.

 Tempat penyimpana dijauhkan dari api, air,  dan kelembaban serta mudah 
diawasi dari ancaman hewan perusak.

 Dengan mengadakan reproduksi dan fotografi.
 Dengan mengadakan restorasi dan penjilidan arsip.
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 Dengan mengusahakan laminasi arsip.
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BAB V

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

5.1 PENGERTIAN
Anggota  KMHDI  merupakan  sasaran  kerja,  pembinaan  dan  pengkaderan 

Organisasisehingga  perlu  adanya  Administrasi  yang  rapi  tentang  anggota  KMHDI 
dalam rangka terciptanya sasaran kerja/aktivitas KMHDI yang konkrit dan terarah.

KMHDI adalah Organisasi  kader,  sehingga KMHDI selalu menerima anggota 
baru,selanjutnya  melalui  proses/jenjang  pengkaderan  dan  akhirnya  melepaskan  diri 
sebagai  alumni.  Menjadi  anggota  KMHDI  pada pokoknya  adalah  sementara,  untuk 
selanjutnya  terjun  kedalam  masyarakat  yang  sesungguhnya.  Proses 
pengadministrasian  anggota  mulai  dari  aktivitas  penerimaan  anggota  KMHDI  yaitu: 
Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB).

5.2 MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU (MPAB)
Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) dilakukan oleh Pimpinan Cabang atau 

Pimpinan Daerah yang belum memiliki  Pimpinan Cabang.  Prosedur administrasinya 
adalah :

1. Mahasiswa Hindu mendaftarkan diri ke Organisasi untuk mengisi 
Formulir Pendaftaran (A).

2. Formulir  pendaftaran  KMHDI  tersebut  diserahkan  ke  Panitia 
dengan segenap persyaratannya dan untuk selanjutnya disebut dengan Calon 
Anggota.

3. Calon  Anggota  dapat  mengikuti  proses  seleksi  yang  telah 
ditetapkan Panitia  dan bagi  yang diterima sebagai  Anggota akan dinyatakan 
sah apabila telah memiliki Kartu Anggota KMHDI yang sah.

4. Anggota  KMHDI  tersebut  akan  kembali  didata  dalam  buku 
Dokumen Organisasi Keanggotaan secara periodik.    

Bagi yang masih memenuhi syarat keanggotaan dan belum terdaftar sah dalam 
buku Dokumen Organisasi Keanggotaan serta secar defacto yang bersangkutan aktif 
sebagai eksponen KMHDI, maka penerimaannya dapat dilakukan secara administrasi 
melalui Formulir Keluarga Besar (B). namun, bagi mereka yang pernah aktif sebagai 
eksponen  KMHDI  dan  kini  tidak  lagi  memenuhi  syarat  keanggotaan,  maka 
pendataannya dapat dilakukan dalam buku Dokumen Organisasi Alumni.

Dalam buku Dokumen Organisasi tentang Keanggotaan hanya memuat hal-hal 
dari anggota dan lebih detailnya telah tertuang dalam formulir pendaftarannya.

No.
Urut

No. 
Anggota 
KMHDI

Nama
Lengkap

Tempat /
Tanggal Lahir

Fakultas /
Universitas

Tahun 
Masuk

Tahun 
Keluar

Ket
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Dalam  Organisasi  untuk  alumni  kembali  diinventaris  dan  terus  disesuaikan 
dengan data terbaru :

No.
Urut

Nama
Lengkap

Tempat/ 
Tanggal Lahir

Tahun 
Keluar

No.Anggota
KMHDI

Alamat / 
Telpon

Ket

5.3 PENOMERAN KEANGGOTAAN
Setelah melalui  tahapan  Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB), dilakukan 

penomeran keanggotaan sebagai berikut:

1.1. Angka Pertama
1. Presidium           = 1      
2. Pimpinan Daerah     = 2
3. Pimpinan Cabang = 3

4. Pimpinan Komisariat  = 4
   

1.2. Angka Kedua dan Ketiga

NO PIMPINAN DAERAH ANGKA NO PIMPINAN CABANG ANGKA
1 Palembang 01 1 Surabaya 01
2 Lampung 02 2 Malang 02
3 Jawa Barat 03 3 Jember 03
4 DKI Jakarta 04 4 Badung 04
5 Jawa Timur 05 5 Denpasar 05
6 Bali 06 6 Buleleng 06
7 Kalimantan Tengah 07 7 Palangkaraya 07
8 Sulawesi Tengah 08 8 Mataram 08
9 Sulawesi Tenggara 09 9 Bandar Lampung 09

10 Sulawesi Selatan 10
11 Nusa Tenggara Barat 11
12 Nusa Tenggara Timur 12
13 Dst dst

1.3. Angka Keempat dan Kelima
Tahun 1993                 
Tahun 1994
Tahun 1995
Tahun 1996
Tahun 1997
Tahun 1998
Tahun 1999
Tahun 2000
Tahun 2001  
Dan Seterusnya

1.4. Angka Keenam sampai Kesembilan.
Pada urutan keenam sampai  kesembilan  adalah penomoran dengan alokasi 

sejumlah 4 (empat) digit. Contoh:
Nama : M. Murdayaso   
Nomor urut : 0012
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Contoh Penomeran Keanggotaan:
 M. Murdayaso adalah anggota KMHDI yang direkrut  oleh PD. 

KMHDI Jawa Barat pada tahun 1994 dengan nomor urut anggota 12, maka 
Nomor Tanda Anggotanya adalah 204940012.

 Ni  Putu  Adi  Agustini  adalah  anggota  KMHDI  yang  direkrut  oleh  PC 
KMHDI Surabaya pada tahun 1999 dengan nomor urut  40,  maka Nomor 
Tanda Anggotanya adalah 301990040.

5.4 PENDAFTARAN ULANG
Setiap  2  (dua)  tahun  sekali  diadakan  pendaftaran  ulang  (  heregristrasi  ) 

anggota  KMHDI  yaitu  dengan  penggantian  Kartu  Anggota  lama.  Sedang  nomor 
anggota  tetap,  cukup  diberi  kode  heregristrasi  dilaksanakan  dengan  mengisi 
permohonan kembali  kepada Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah yang belum 
memiliki Pimpinan Cabang.
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BAB VI

INVENTARIS DAN DOKUMEN ORGANISASI

6.1 PENGERTIAN INVENTARIS ORGANISASI
Inventaris  Organisasi  adalah  segala  sesuatu  yang  menjadi  milik  organisasi 

berupa kekayaan  Organisasi.  Inventaris  Organisasi  pada  pokoknya  dapat  kita  bagi 
menjadi dua yaitu :

1. Inventaris  yang  permanen,yaitu:  milik  Organisasi  yang 
dalam jangka waktu lama tidak akan mengalami perubahan, misalnya :

 Sekretariat KMHDI.
 Alat-alat tulis kantor.
 Dan sebagainya.

2. Inventaris  yang tidak  permanen,  yaitu:  milik  Organisasi 
yang mengalami perubahan dalam jangka waktu pendek / habis terpakai.

Untuk  mengontrol  inventaris  Organisasi  ini  perlu  dibuat  Daftar  Inventarisasi. 
Tujuan dibuatnya Daftar Inventaris Organisasi adalah:

 Menunjukkan kekayaan Organisasi.
 Untuk menghindari adanya pemborosan.
 Sebagai  alat  kontrol  dari  inventaris  (mengetahui 

kerusakan,perubahan,penggantian,  serta  untuk  menambah  bila  terjadi 
kekurangan).
Penyimpanan Inventaris Organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-

orang  yang  bertanggungjawab  sesuai  dengan  job  discription  Kesekretariatan. 
Penyimpanan  harus  dilaksanakan  serta  ditempatkan  si  Sekretariat  KMHDI,  tidak 
diperbolehkan dibawa atau disimpan di rumah fungsionaris / anggota tanpa suatu ijin 
tertulis dari yang berwenang. 

6.2 PENGERTIAN DOKUMEN ORGANISASI 
Dokumen  Organisasi  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  kegiatan 

pencarian,  pengumpulan,  penyimpanan  serta  pengawetan  dokumen-dokumen 
Organisasi.

Bentuk-bentuk dokumen KMHDI:
 Gambar-gambar dan foto-foto.
 Tulisan-tulisan dan surat-surat penting.
 Benda-benda berharga dan bernilai.
 Fotocopy atau salinan surat.
 Surat khabar,majalah dan lain sebagainya.

Dokumen itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk 
Menyusun  laporan  tahunan  Organisasi  serta  bukti  yang  sah.  Pemeliharaan  dan 
penyimpanan dokumen seperti halnya barang-barang inventaris dan arsip hendaknya 
disusun dengan rapi dan teratur dalam map-map dan tempat-tempat tertentu dengan 
pengelompokan menurut kebutuhan.

Aktivitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan 
organisasi.  Berikut  ini  adalah  gambaran  pengelolaan  inventaris  dan  dokumentasi 
organisasi:
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Gambar 6.1: Alur Pengelolaan Inventaris / Dokumentasi
Keterangan:

 Dokumentasi  atau  inventaris  organisasi  dapat  berasal  dari 
pembelian, hibah dan sumber lain seperti: sisa hasil  kegiatan, sumbangan 
tidak mengikat.

 Semua dokumentasi dan inventaris yang masuk ke organisasi ini 
dikelola  oleh  bagian  kesekretariatan  dalam  organisasi  yang 
pertanggungjawabannya disampaikan langsung kepada ketua organisasi.

 Inventaris  dan  dokumentasi  organisasi  digunakan  untuk 
keperluan operasional organisasi dan administrasi organisasi.
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BAB VII

ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

7.1 PENGERTIAN
Dengan  keberadaan  KMHDI  sebagai  Organisasi  mahasiswa  yang 

berkecimpung dalam badan  ilmu pengetahuan  dengan tujuan-tujuan seperti  dimuat 
dalam Anggaran Dasar  KMHDI,  maka perpustakaan KMHDI  adalah  hal  yang tidak 
dapat dipisahkan. Dengan demikian KMHDI juga merupakan lembaga pendidikan dan 
lembaga ilmiah. Perpustakaan yang ideal bagi KMHDI adalah yang meliputi buku-buku 
yang  diperlukan  oleh  anggota  dalam  studinya.  Sebagaimana  bahwa  KMHDI 
mempunyai  kegiatan  berupa  kajian/kaderisasi.  Oleh  karena  itu  Perpustakaan  yang 
dimiliki,  mencakup  buku-buku  yang  diperlukan  dalam  kelengkapan  kurikulum 
kajian/kaderisasi KMHDI yang meliputi antara lain :

 Ke-Hinduan, Keagamaan, Ideologi
 Ke-Organisasian, ke-KMHDI an, Pendidikan, dan Kemahasiswaan
 Kemasyarakatan, Kenegaraan, Politik,Ekonomi, Sosial, dsb

7.2 SYARAT-SYARAT PENGURUS ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN KMHDI
Penyelenggaraan Administrasi Perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada 

seseorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggung jawab 
serta memahami seluk beluk Perpustakaan. Sekurang-kurangnya ada 4 syarat untuk 
dapat menjadi pengurus kearsipan/administrasi perpustakaan, yaitu:
1.1. Ketelitian

Faktor ketelitian harus didukung oleh:
1. Sikap jiwa yang cermat,penuh minat  dan penuh 

perhatian terhadap tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Kesempurnaan  mata,dalam arti  tidak  cacat,tidak 

buta warna.

1.2. Kecerdasan
Setiap  pengurus  harus  mampu  menggunakan  pikirannya  dengan  baik, 

mempunyai daya ingatan yang cukup tajam, sehingga tidak mudah lupa.

1.3. Kecekatan
Kecekatan  berarti  kecepatan  untuk  memahami  sesuatu,ketangkasan  dalam 

melakukan pekerjaan.

1.4. Kerapian
Setiap pengurus harus mampu menciptakan dan menjaga kerapian, kebersihan 

dan ketertiban administrasi di perpustakaan.
 
7.3 FUNGSI PERPUSTAKAAN

Penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu terus berkembang dan 
bertambah  tiap  tahun.  Bertambahnya  pengetahuan  anggota  KMHDI  ikut  pula 
mengubah pola kehidupan KMHDI menuju tingkat yang lebih baik. Hal ini memerlukan 
pengolahan  informasi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  pemahaman ajaran 
agama  Hindu  bagi  KMHDI  sehingga  memberikan  sumbangan  pikiran  terhadap 
kemajuan tersebut. Oleh karena itu, perpustakaan bagi KMHDI memiliki fungsi-fungsi 
sebagai barikut:
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a. Fungsi Informasi
Perpustakaan  KMHDI  harus  mampu  menyediakan  sumber-sumber 

bahan/bacaan yang beraneka ragam, bermutu dan mutakhir sesuai dengan visi dam 
misi  Organisasi.  Bahan/bacaan tersebut disusun secara teratur  dan sistematis agar 
mudah dicari dan ditemukan oleh orang yang membutuhkan.

b. Fungsi Pendidikan
Perpustakaan KMHDI diharapkan dapat membangkitkan kegemaran membaca 

anggota melalui proses kajian/kaderisasi yang tersusun sesuai dengan program kerja 
yang ditetapkan Organisasi.

c. Fungsi Administrasi
Perpustakaan  KMHDI  menjalankan  fungsinya  melalui  suatu  prosedur 

perencanaan,pelaksanaan,dan  tindak  lanjut  dalam  bentuk  kegiatan 
pencatatan,penyeleksian,pemprosesan  bahan-bahan  pustaka,penyelenggaraan 
pelayanan lainnya.

d. Fungsi Rekreatif
Perpustakaan  KMHDI  disamping  menyediakan  bahan-bahan/bacaan 

buku,pengetahuan  Agama,Organisasi,KMHDI.ilmu  pengetahuan 
umum,sosial,ekonomi,politik,budaya,kebangsaan,  dan  sebagainya  sebaiknya  juga 
menyediakan buku hiburan atau rekreatif  bermutu. Buku tersebut bermanfaat  untuk 
mengisi waktu senggang yang tersedia serta menumbuhkan kegemaran membaca.

e. Fungsi Sosial 
Perpustakaan  KMHDI  menjadi  penghubung  kehidupan  masyarakat  dengan 

KMHDI,untuk memperoleh informasi yang ada disekitarnya.

f. Fungsi Riset
Perpustakaan  KMHDI  diselenggarakan  untuk  melayani  pemakai  dalam 

memperoleh informasi sebagai bahan rujukan untuk kepentingan penelitian mengenai 
permasalahan hidup yang berkembang dalam masyarakat dan di dalam KMHDI.

7.4 PENGADAAN KOLEKSI
Pengadaan  koleksi  adalah  proses  menhimpun  bahan  pustaka  yang  akan 

dijadikan  koleksi  KMHDI.  Koleksi  yang  diadakan  harus  sesuai  dengan  misi 
Organisasi,dan relevan dengan kebutuhan anggota. Koleksi perpustakaan berasal dari 
berbagai macam sumber, antara lain:
1. Hadiah

Koleksi  ini  kadang-kadang  kurang  cocok  dengan  misi  dan  ruang  lingkup 
layanan  perpustakaan,maka  pengadaan  koleksi  melalui  hadiah  bukan  merupakan 
andalan pembinaan. Hadiah dapat diperoleh dengan cara:

2. Mengajukan permintaan hadiah pustaka.
Perpustakaan  dapat  mengajukan  permintaan  kepada  lembaga  pemerintah 
dan.atau swasta,lembaga ilmiah,di  dalam dan luar  negeri,perwakilan  negara 
sahabat  atau  perorangan.  Permintaan  secara  lisan  sebaiknya  dikuatkan 
dengan cara tertulis melalui surat,supaya ada bukti autentik.

3. Hadiah tidak atas permintaan
Hal  ini  dapat  terjadi  karena kebetulan  lembaga  atau seseorang mempunyai 
pustaka yang ingin dihadiahkan.
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4. Tukar menukar
Tukar menukar bahan pustaka dapat dilakukan apabila perpustakaan KMHDI 

memiliki  sejumlah  pustaka  yang  banyak  dan  kurang  diperlukan  lagi,  dan  ingin 
ditukarkan dengan pustaka lain.

5. Titipan
Pustaka  yang  dititipkan  harus  melalui  kesepakatan  dengan  petugas 

perpustakaan terutama bila menyangkut hal peminjaman, tetapi statusnya tetap milik 
pemilik.

6. Pembelian 
Untuk  mengadakan  koleksi  lewat  pembelian,  perpustakaan  menyediakan 

anggaran.  Anggaran  pengadaan  koleksi  merupakan  bagian  dari  anggaran 
perpustakaan yang telah direncanakan.

Di  samping  anggaran,  perpustakaan  harus  menentukan  macam  dan  jenis 
bahan  pustaka  yang  akan  dijadikan  koleksi  perpustakaan,  maka  diperlukan  juga 
kebijakan dalam seleksi bahan pustaka.

7.5 PENGOLAHAN PUSTAKA
Pengolahan dilakukan sejak pustaka masuk perpustakaan KMHDI sampai siap 

untuk dimanfaatkan/dipinjam oleh pemakai/anggota.
1.1. Inventarisasi

Aktivitas yang dilakukan adalah
1. Mencatat  setiap  eksemplar  buku  dalam  buku 

induk.
2. Memberi nomor induk/inventaris setiap eksemplar 

buku dan mencatatnya dalam buku yang bersangkutan.
3. Majalah  lepas dicatat  dalam kartu/buku majalah 

agar mudah diketahui volume dan edisi yang diterima.
4. Majalah yang dijilid diperlakukan sebagai buku.
5. Memberi  cap/stempel  milik  pada  setiap  buku, 

pada halaman tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

1.2. Klasifikasi
Klasifikasi  adalah  kegiatan  mengelompokkan  buku:  buku  yang  subjek/isinya 

sama dikumpulkan dan yang berbeda dipisahkan.

1.3. Penyusunan buku
Penyusunan  buku  adalah  kegiatan  menempatkan  buku-buku  yang  sudah 

selesai diolah dan telah dilengkapi dengan label di dalam rak/almari buku.

1.4. Pengolahan majalah
Setelah  diinventaris  dalam kartu/buku majalah  diberi  cap/stempel  dan dapat 

langsung disajikan kepada pembaca/anggota agar tidak ketinggalan informasi.
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Contoh 1. Laporan koleksi perpustakaan KMHDI

No. Judul buku
/ klasifikasi

Jumlah 
buku

Keadaan
Baik/rusak

Keterangan 

1.
2.
3.
dst
Jumlah total

      Mengetahui.
PC KMHDI Surabaya  Perpustakaan

         Ketua       Petugas

Contoh 2. Buku peminjaman perpustakaan

No Judul buku
/klasifikasi

Tanggal 
peminjaman

Tanggal 
pengembalian

Tanda 
tangan

Petugas Ket.
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BAB VIII

ADMINISTRASI  KEUANGAN

8.1 PENGERTIAN
Keuangan  bagi  organisasi  adalah  satu  sumber  daya  yang  menggerakkan 

aktivitas-aktivitas. Bagi KMHDI, keuangan harus dikelola sebaik mungkin melalui peran 
seorang  bendahara,  yang  mengelola  administrasi  keuangan  secara  bertanggung 
jawab.  Administrasi  Keuangan  KMHDI  secara  khusus  memberi  penekanan  kepada 
Bendahara, Anggaran,Pembukuan,Pendanaan, Laporan Keuangan, serta Dana.

8.2      BENDAHARA
   Bendahara  bertanggung  jawab  atas  keuangan  Organisasi.  Tugasnya  ialah 

mengumpulkan  uang  iuran,  membayar  rekening,  meneliti  keuangan,  membuat 
pembukuan,memberitahu  kepengurusan  mengenai  keadaan  keuangan,  menyiapkan 
laporan keuangan untuk Permusyawaratan (Sabha/Lokasabha/Mahasabha), memberi 
masukan/pemikiran mengenai pengumpulan dana untuk tujuan khusus dan mengenai 
keuangan pada umumnya. Dia bertanggung jawab kepada anggota mengenai semua 
kegiatan keuangan,  akan tetapi  tidak  mengenai  pencarian  dana;  urusan ini  adalah 
tanggung jawab kepengurusan atau Panitia Keuangan.

Mengingat  beratnya  tugas  seorang  bendahara,  bendahara  KMHDI  minimal 
sejumlah 2 (dua) orang. Bendahara I, yang khusus menangani masalah pembukuan 
dan Bendahara II, yang secara khusus menangani uang keluar dan uang masuk yang 
didapat  dari  pencarian  dana.  Hal-hal  umum  lainnya,  dapat  dibagi  antara  kedua 
bendahara.

8.3 ANGGARAN (BUDGET)
Dalam  melakukan  kegiatan-kegiatan  dalam  suatu  organisasi  maka 

perencanaan  yang  cermat  sangat  dibutuhkan,  termasuk  juga  mengenai  rencana 
alokasi  anggaran  (budget).  Budget  dapat  dianggap  sebagai  sistim  yang  memiliki 
kekhususan tersendiri atau sebagai sub-sistem yang memerlukan hubungan dengan 
sub-sistem lain  yang  ada  dalam  organisasi  itu.  Dalam  sebuah  organisasi  seorang 
bendahara dalam menyusun anggaran yang dibuatnya dalam suatu kurun waktu masa 
kepengurusannya harus berkoordinasi dengan semua pengurus organisasi  terutama 
pimpinan dari organisasi tersebut sehingga ia dapat membuat alokasi pendanaan yang 
sesuai dengan prioritas program kerja dan sejalan dengan visi dan misi dari organisasi 
tersebut. 

Alokasi anggaran (budget) merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis 
daripada pelaksanaan tanggung jawab managemen di dalam perencanaan, koordinasi 
dan pengawasan. Bersifat  formal karena anggaran tersebut disusun dengan sengaja 
dan bersungguh-sunguh dalam bentuk tertulis. Dikatakan sistematis karena anggaran 
tersebut disususn dengan berurutan berdasarkan alur waktu  dan berdasarkan suatu 
logika.  Anggaran  yang  dibuat  juga  merupakan  suatu  hasil  dari  pengambilan 
keputusan yang berdasarkan  beberapa  asumsi   tertentu  yang dibuat  berdasarkan 
perhitungan  yang  cermat  pada  saat  itu.  Budget  juga  merupakan  salah  satu  dari 
pelaksanaan  fungsi managemen dimana disana terkait  fungsi perencanaan,  fungsi 
koordinasi, fungsi pengawasan dan evaluasi.

Di  dalam  menyusun  suatu  anggaran  organisasi,  perlu  diperhatikan  bahwa 
anggaran yang disusun harus realistis,  luwes dan kontinyu.  Realistis,  artinya tidak 
terlalu  optimis ataupun terlalu  pesimis tetapi disesuaikan dengan kondisi  yang ada. 
Luwes,  artinya  tidak  terlalu  kaku,  mempunyai  peluang  untuk  disesuaikan  dengan 
keadaan  yang  meungkin  dapat  berubah  sewaktu-waktu.  Walaupun  telah 
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diperhitungkan  dengan  cermat  dapat  adakalanya  kondisi  dan  lingkungan  dapat 
berubah sewaktu-waktu misalnya saja terdapat lonjakan harga yang sulit diperkirakan 
sebelumnya.  Sedangkan  kontinyu,  artinya  membutuhkan  perhatian  secara  terus 
menerus.

Dalam  membuat  anggaran  dalam  organisasi  seorang  bendahara  meminta 
anggaran kegiatan dan operasianal dari setiap departemen dan pimpinan organisasi 
dan  bersama-sama  dengan  mereka  membuat  skala  prioritas  kegiatan  dan  alokasi 
anggaran  masing-masing  kegiatan  yang  disesuaikan  dengan  sumber  pendanaan 
organisasi dan prioritas program kerja kepengurusan organisasi tersebut.

8.4 PEMBUKUAN
Sistem pembukuan yang baik dan kesanggupan bekerja teliti dengan angka-

angka merupakan modal dasar bagi pembukuan KMHDI. Hal-hal yang menunjangnya, 
antara lain: satu buku penerimaan dengan karbon atau struk, satu buku kas berkolom, 
sebuah buku ekspedisi, suatu file menurut abjad untuk korespondensi dan satu untuk 
tanda terima pembayaran.

Meskipun jumlah dana tidak banyak, sebaiknya bendahara KMHDI membuka 
rekening bank. Dibuat atas nama Organisasi dan tidak pada tempat bendahara pribadi 
membuka rekening untuk mencegah kekeliruan.

Uang  iuran  harus  disampaikan  kepada  bendahara  dengan  selembar  tanda 
terima  yang  diberi  stempel  KMHDI  dan  bagi  setiap  penerima  berapapun  kecilnya. 
Suatu  daftar  nama  serta  alamat  anggota  yang  diperlukan  dapat  diperoleh  dari 
sekretaris.  Akan  tetapi  sebaiknya  bendahara  memilikinya  secara  terpisah.  Harap 
diperhatikan bahwa iuran harus dibedakan dari sumbangan,sebab kalau tidak dapat 
menimbulkan  kekeliruan.  Iuran ialah  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu  secara 
berkala  sebagai  anggota  KMHDI.  Sedang  sumbangan adalah  suatu  pemberian 
tersendiri tanpa imbalan keuntungan.

Uraian Penerimaan dan Pembayaran atau Debet dan Kredit sama saja. Istilah 
debet  dipergunakan  sebagai  suatu  kata  sifat,berarti  kiri,  sebagai  sebuah  kata 
kerja,menempatkan pada sisi kiri akun; atau sebagai kata benda, berarti jumlah yang 
ditempatkan pada sisi kiri akun. Demikian pula halnya kredit,berarti kanan. Istilah ini 
tidak mengandung pengertian kenaikan atau penurunan apapun, dalam dan dari istilah 
itu sendiri. Untuk KMHDI, istilah yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran. 
Dimana penerimaan diletakkan disebelah kiri dan pengeluaran disebelah kanan.

Masukkan perincian  pos-pos dalam buku,  struk-struk  kwitansi  dan cek.  Beri 
nomor semua tanda terima untuk uang yang diterima dan tanda bukti  pembayaran 
untuk faktur yang dibayar kemudian masukkan jumlah-jumlah tersebut kedalam buku 
kas. Semuanya ini akan memudahkan pemeriksaan. 

Penataan  buku kas  harus  up  to  date/terbaru  dan  sesuai  dengan  lembaran-
lembaran  buku  penerimaan  dan  pengeluaran  pada  saat  tertentu  sehingga  posisi 
keuangan dengan mudah dapat diketahui.

Contoh halaman Buku Kas :

  Penerimaan    Pengeluaran  
Tgl Bukti Keterangan Jumlah Tgl Bukti Keterangan Jumlah
 AgsNo.  Ags No.  
 1  Saldo Rp.100.000,- 7 30 Pengeluaran oleh Sekretaris Rp.5.000,-
 5 47 Iuran Sdr.Made Rp.1000,- 7 31 Pembelian Buku Agama Rp15.000,-
 7 48 Sumbangan Bp.Toto Rp.200.000,- 9 33 Foto Copy Bid. Organisasi Rp.3000,-
 8 49 Hasil Pameran Buku Rp.400.000,- 12 34 Pembuatan Kop Surat Rp.50.000,-
  dst.    dst.  
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8.5 LAPORAN KEUANGAN
Laporan  keuangan  berisi  informasi  tentang  prestasi  perusahaan  di  masa 

lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijaksanaan di masa yang 
akan datang

Secara  teratur  bendahara  harus  melaporkan  posisi  keuangan  kepada 
kepengurusan.  Bendahara  berhak  memeriksa  pengeluaran  akan  tetapi  tidak  dapat 
mengawasinya;  pengawasan  adalah  tanggung  kepengurusan.  Bendahara  harus 
mendapat kepastian bahwa setiap pengeluaran yang besar telah mendapat otorisasi 
yang  diperlukan  dan  dicatat.sekiranya  bendahara  merasa  bahwa  pengurus 
menjalankan kebijakan keuangan yang bertentangan dengan kepentingan Organisasi, 
Bendahara dapat meminta Ketua untuk mengadakan permusyawaratan. Setiap 3 bulan 
atau  6  bulan  harus  dibuat  sebuah  neraca.  Apabila  dibuat  secara  teratur  akan 
memudahkan  pembuatan  neraca  tahunan  pada  saat  Rapat 
Anggota/Permusyawaratan.

Bila  menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran,  pertama-tama harus 
diperiksa  semua  penerimaan  dengan  struk-struk  buku  penerimaan  dan  semua 
pembayaran  dibandingkan  dengan  tanda  terima  pembayaran  untuk  mendapatkan 
kepastian bahwa semuanya ada dengan jumlah yang sesuai. Neraca akhir diperoleh 
dengan menyandingkan pnerimaan dan pengeluaran, dan jumlah hasilnya harus sama 
dengan jumlh uang di bank ditambah dengan uang tunai yang ada.

Contoh Laporan 3 Bulan: Penerimaan dan Pengeluaran

PENERIMAAN    PENGELUARAN   
Saldo di Bank 1 April 
Rp.500.000,- Pameran Buku Rp.150.000,-
Iuran Anggota Rp.150.000,- MPAB Rp.250.000,-
MPAB Rp.300.000,- Saldo di Bank 30 Juni Rp.550.000,-
   
  Total: Rp.950.000,-   Total: Rp.950.000,-

8.6. DANA 
8.6.1 Pencarian dana

- Pencarian dana dilakukan untuk membantu pendanaan Organisasi.
- Dana organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang 

tidak  mengikat,  dan  usaha-usaha  yang sah  dan tidak  bertentangan  dengan 
ketentuan organisasi. 

- Pencarian dana dapat dilakukan oleh Kepanitiaan ataupun Organisasi.
- Pencariaan dana oleh Kepanitiaan harus melalui  Surat  Panitia  yang ditanda 

tangani  Ketua  Panitia,  diketahui/disetujui  dan  ditanda  tangani  oleh  Ketua 
KMHDI.

- Pencariaan  dana  oleh  Organisasi  dilakukan  oleh  seseorang  yang 
ditunjuk/Pengurus melalui Surat Mandat Ketua KMHDI.

- Pencarian dana dilakukan secara wajar,  tidak memaksa dan tidak mengikat.
- Dana  organisasi  juga  berasal  dari  iuran  pokok  dan  iuran  anggota  yang 

merupakan salah satu kewajiban dari seorang  angota KMHDI (ART , BAB IV, 
Pasal 7).

- Iuran  pokok  merupakan  iuran  yang  dibayarkan  pada  saat  seorang  anggota 
KMHDI mendaftarkan diri  menjadi  anggota pada bendahara  tempat  anggota 
tersebut mendaftar. 

- Iuran wajib  merupakan iuran yang dibayarkan  seorang anggota  secara  rutn 
setiap  bulannya  kepada  bendahara  tempat  anggota  tersebut  terdaftar. 
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Besarnya  iuran  diputuskan  oleh  bendahara  presidium  berdasarkan 
kemufakatan dengan PD/PC. (Hasil kesepakatan  Rakornas II Lampung

      Rp. 500/bulan/anggota).
- Iuran wajib dibayarkan oleh bendahara PC/PD pada bendahara pusat dengan 

pembagian prosentasi yang sudah disepakati sebelumnya.

8.6.2    Penggunaan dana.
- Dana-dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepanitiaan ataupun 

Organisasi.
- Dana  yang  didapat  dilaporkan  kepada  Bendahara  I  untuk  dilakukan 

pembukuan.
- Bendahara  II  mengendalikan  uang  masuk  dan  uang  keluar  dari 

pencarian dana.
- Pendistribusian dan pemanfaatan dana disesuaikan dengan kebutuhan 

bidang-bidang /Organisasi.

8.6.3    Pertanggungjawaban dana.
- Dana-dana yang digunakan harus dipertanggungjawabkan Kepanitiaan kepada 

Ketua KMHDI dan para Donatur.
- Dalam penyelenggaraan Maha Sabha, Loka Sabha, Sabha, dan Sabha Khusus 

maka pendanaannya harus dipertanggung jawabkan kepada pengurus masing-
masing

- Pembukuan  dan  pencatatan  uang  masuk/keluar  oleh  Bendahara  harus 
dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

8.6.4  Alur Dana.

Keterangan Alur Dana :
                    :  Garis pertanggung jawaban dana
                    :  Garis alur dana

- Pencarian Dana dilakukan dengan usaha ekonomis ataupun pihak donatur.
- Penggunaan dana, melalui  Bendahara I  dan Bendahara II.  Bendahara I,  khusus. 

menangani pembukuan dan Bendahara II,  khusus menangani pengendalian dana 
(keluar/masuk).

- Pencarian  dana  dilakukan  oleh  sie  dana  usaha  yang  bekerjasama  dengan 
bendahara presidium yang sumber dananya diperoleh dari pihak donatur,  usaha-
usaha mandiri (dana usaha),dan alumni. Dana yang diperoleh akan disimpan dalam 
kas organisasi di bawah tanggung jawab bendahara.

- Pada  keadaan  tertentu  sebuah  kepanitian  yang  telah  mendapat  mandat  dari 
pimpinan  KMHDI  dapat  mencari  dana  langsung  kepada  pihak  donatur.  Hasil 
pencarian danan tersebut dilaporkan kepada bendahara presidium.
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- Dana  yang  diperoleh  akan  dipertanggung  jawabkan  kepada  pihak  donatur  oleh 
organisasi melalui bendahara . 

- Dana yang diperoleh langsung oleh panitia dipertanggung  jawabkan langsung oleh 
panitia terkait dengan pengawasan dari pimpinan KMHDI tempat kegiatan tersebut 
berlangsung  (Ketua  PC/PD)  kepada  pihak  donatur  dengan  memberikan  salinan 
laporan keuangan tersebut kepada bendahara presidium.

Alur dana iuran organisasi :

Keterangan :
- Iuran  wajib  anggota  dikumpulkan  oleh  bendahara  PD/PC  tempat  anggota 

tersebut terdaftar langsung dari anggota
- Bendahara  PD/PC  tersebut  menyetorkan  dana  iuran  kepada  bendahara 

presidium 
- Dana  iuran  wajib  anggota  yang  diterima  oleh  bendahara  presium  akan 

dibagikan  lagi  untuk  alokasi  pendanaan  presidium  dan  PC/PD  dengan 
perbandingan (berdasarkan kesepakatan Rakornas II di Lampung) Presidium 
30% : PC/PD 70%

- Pembagian  dana  kepada  PC  (bagi  PD  yang  memiliki  PC  )  proporsinya 
tergantung  kesepakatan  antara  PC  dan  PD  setempat  dengan 
mempertimbangkan program kerja dan situasi kondisi  masing-masing PC/PD 
tersebut.
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Lampiran 1: Contoh Surat Keputusan

SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 14/SK/KMHDI/V/2001

Tentang :

KOMPOSISI DAN PERSONALIA 
PENGURUS PD KMHDI LAMPUNG PERIODE 2001-2003

OM AWIGNAM ASTU NAMO SIDHAM
Menimbang : 1. Bahwa  Lokasabha  III  PD  KMHDI  Lampung  telah 

dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2001 di Bandar Lampung;
2. Bahwa Lokasabha III PD KMHDI Lampung telah berhasil 

menetapkan  pengurus  PD  KMHDI  Lampung  periode  tahun 
2001-2003;

3. Bahwa  atas  dasar  hal  tersebut  diatas  dipandang  perlu 
dibuatkan  Surat  Keputusan  Presidium  KMHDI  tentang 
Komposisi dan Personalia Pengurus PD KMHDI Lampung;

Mengingat : 1. Ketetapan  Mahasabha  KMHDI  Nomor:  I/M_Sabha 
III/KMHDI/XII/1999  tentang  Anggaran  Dasar  dan  anggaran 
Rumah Tangga;

2. Ketetapan  Mahasabha  KMHDI  Nomor:  II/M_Sabha 
III/KMHDI/XII/1999  tentang  Garis  Garis  Besar  Haluan 
Organisasi;

Memperhatikan : 1. Ketetapan Lokasabha III PD KMHDI Lampung Nomor: 04 
/Lokasabha III/PD-KMHDI/LPG/V/2001 tentang Pengurus PD 
KMHDI Lampung Periode 2001-2003;

Memutuskan
Menetapkan : SURAT  KEPUTUSAN  PRESIDIUM  KMHDI  TENTANG 

KOMPOSISI  DAN  PERSONALIA  PENGURUS  PD  KMHDI 
LAMPUNG PERIODE 2001-2003

PERTAMA : Menetapkan / mensahkan Komposisi  dan Personalia Pengurus 
PD KMHDI Lampung Periode 2001-2003.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Pengurus yang dimaksud pada diktum 
pertama keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Mei 2001

PRESIDIUM KMHDI

I GEDE UDIANTARA

Sekretaris Jenderal
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Lampiran 2: Contoh Surat Keputusan untuk Kepanitiaan

SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 16/SK/KMHDI/XI/2001

Tentang :

PANITIA RAPAT KOORDINASI NASIONAL V

OM AWIGNAM ASTU NAMO SIDHAM

Menimbang : 1. Bahwa  penyelenggaraan  Rapat  Koordinasi  Nasional  V 

yang  merupakan  agenda  kerja  nasional  telah  disepakti 

dalam Rapat Koordinasi Nasional IV, sehingga wajib untuk 

didukung  pelaksanaannya  dengan  membentuk  kepanitian 

pelaksana;

2. Bahwa  atas  dasar  hal  tersebut  diatas  dipandang  perlu 

dibuatkan  Surat  Keputusan  Presidium  KMHDI  tentang 

Panitia Rapat Koordinasi Nasional V;
Mengingat : 1. Ketetapan  Mahasabha  KMHDI  Nomor:  I/M_Sabha 

III/KMHDI/XII/1999 tentang Anggaran Dasar  dan anggaran 

Rumah Tangga;

2. Ketetapan  Mahasabha  KMHDI  Nomor:  II/M_Sabha 

III/KMHDI/XII/1999  tentang  Garis  Garis  Besar  Haluan 

Organisasi;

3. Ketetapan  Rakornas  IV  Nomor:  I  /  TAP  / 

RAKORNAS_IV  /  KMHDI/V/2001  tentang  Penjabaran 

Program Kerja Presidium KMHDI Tahap Kedua;
Memperhatikan : 1. Permusyawarahan  dalam  Rapimnas  II  Kesatuan 

Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.
Memutuskan

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PRESIDIUM KMHDI TENTANG PANITIA 

RAPAT KOORDINASI NASIONAL V 
PERTAMA : Menetapkan  beberapa  anggota  pengurus  pusat   (Presidium 

KMHDI) sebagai panitia pengarah (SC) dalam Rapat Koordinasi 

Nasional V. 
KEDUA : Menetapkan PD KMHDI BALI sebagai Panitia Pelaksana dalam 

Rapat Koordinasi Nasional V.
KETIGA : Komposisi dan personalia serta pembagian tugas secara umum 

didalam kepanitian  yang dimaksud dalam diktum pertama dan 

diktum kedua dari  keputusan ini terdapat pada bagian lampiran 
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yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari 

keputusan ini. 
KEEMPAT : Perubahan  komposisi  dan  personalia  kepanitian  Rakornas  V 

serta  pembagian  tugas  lebih  lanjut,  akan  menjadi  wewenang 

sepenuhnya dari Koordinator Panitia Pengarah dan Ketua Panitia 

Pelaksana.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 November 2001

PRESIDIUM KMHDI

I GEDE UDIANTARA

Sekretaris Jenderal
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Lampiran 3: Contoh Surat Keterangan 

Om Awighnam Astu Namo Sidham

SURAT KETERANGAN
Nomor: 05 / B /307-KMHDI / VII / 2002

Atas Asung Kertha Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, PC. Bandar Lampung 

menerangkan bahwa:

Nama  : Wirayana

Alamat :Bukit Raya D 27 Palangka Raya

Adalah Anggota PC KMHDI Palangkaraya, dengan jabatan terakhir sebagai anggota 

Bidang Organisasi periode 2001-2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.

Palangkaraya, 7 Juli 2002

PC KMHDI Palangkaraya

Armadiansah                                Kadek Sukasna

 Ketua                   Sekretaris
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Lampiran 4: Contoh Surat Tugas

Om Awighnam Astu Namo Sidham

SURAT TUGAS

Nomor: 01/ST/204-KMHDI/V/2005

Kepada : Yth. Kepala Biro Pusat Statistik
  Jl. Dr.Sutomo No.8 Jakarta

Dengan hormat,
Dalam  rangka  menunjang  program Pemberdayaan  Umat  Hindu,  kami  memerlukan 
data kependudukan di wilayah DKI Jakarta.

Data umat Hindu yang kami perlukan meliputi
a) Jumlah penduduk dan jenis kelamin
b) Asal daerah
c) Pendidikan dan mata pencaharian

Untuk keperluan itu kami menugaskan
1. Kusnanto, anggota Biro Penelitian dan Pengembangan
2. Hermawan Finoza, anggota Biro Bina Dharma

Untuk bekerja sama dengan pejabat instansi Bapak/Ibu guna pengumpulan data yang 
dimaksud.

Jakarta, 22 Mei 2005
PD KMHDI DKI Jakarta

Soebiantoro                   I Wayan Sujiwa
                                      Ketua                        Sekretaris 

Catatan:
 ST adalah singkatan dari Surat Tugas
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Lampiran 5: Contoh Surat Mandat

Om Awighnam Astu Namo Sidham

SURAT MANDAT

Nomor: 01/SM/222-KMHDI/X/2010

Atas Asung Kertha Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melalui surat ini, saya,

Nama : Izak Eulay
Jabatan : Ketua PC KMHDI Merauke

Yang bertindak untuk dan atas nama PC KMHDI Merauke, memberi mandat kepada:

Nama : Daniel Haroi
Jabatan : Ketua Bidang Penggalian Dana

Untuk dan atas nama PC KMHDI Merauke, 
1. Menandatangani kontrak kerjasama pemberian materi pendidikan Agama 

Hindu dengan Yayasan Pendidikan Insan Satya.
2. Menerima pembayaran uang muka biaya pendidikan tersebut sebesar Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Demikian surat mandat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 10 Oktober 2010
PC KMHDI Merauke

Penerima Mandat,                              Pemberi Mandat,

Daniel Haroi       Izak Eulay

Catatan : SM adalah singkatan dari Surat Mandat
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Lampiran 6: Contoh Surat Bentuk Umum

Om Awighnam Astu Namo Sidham

Nomor : 082 / B / 210-KMHDI/ VIII / 1996
Lamp   : -
Hal      : PERMOHONAN BUKU

Kepada : Yth. Ketua FCHI

   Bapak Putu Setia

   di 

J a k a r t a

Om Swastyastu,

Teriring salam dan doa semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, senantiasa memberikan 

Asung Kertha Waranugraha kepada Bapak dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya buku “ Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman 

Berabad-abad  “  ,maka  PD.  KMHDI  Sulawesi  Selatan  memohon  bantuan  buku 

sebanyak 20 ( dua puluh ) buah. Buku tersebut akan kami sosialisasikan kepada PC 

dan Komisariat KMHDI se- Sulawesi Selatan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak kami haturkan terima 

kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Ujung Pandang, 7 Agustus 1996

PD KMHDI Sulawesi Selatan

Budhi Arcana I Gusti Suastika

Ketua          Sekretaris
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Lampiran 7: Contoh Bentuk Surat Pengantar

Om Awighnam Astu Namo Sidham

Nomor : 17 / A / 206-KMHDI/XII / 2005

Lamp  : 1 (satu) berkas

Hal   : LOKASABHA V

Kepada    : Yth. Ketua PC. KMHDI se- Bali
      di

T e m p a t

Om Swastyastu,

Teriring salam dan doa semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, senantiasa memberikan 
Asung Kertha Waranugraha kepada Saudara dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan  dengan akan dilaksanakannya  LOKASABHA V PD.  KMHDI Bali  pada 
tanggal 10 Desember 2005 di Denpasar, dengan ini kami kirimkan beberapa hal yang 
berkenaan dengan kegiatan dimaksud, antara lain:
1. Undangan dan syarat Peserta LOKASABHA III PD.KMHDI Bali.
2. SK Presidium KMHDI tentang LOKASABHA III PD. KMHDI Bali.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas peehatiannya kami ucapkan terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti

Denpasar, 10 Desember 2005
PD KMHDI BALI

     

Gede Suwindya                     Yudana
      Ketua                                                           Sekretaris
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Lampiran 8: Contoh Surat Undangan 

Om Awighnam Astu Namo Sidham

Nomor : 022 / A / 205-KMHDI/ V / 2004     

Lamp. : -
Hal   : UNDANGAN  

Kepada :Yth. Sdr. Ketua Biro Kaderisasi 
di 

T e m p a t 

Om Swastyastu,

Teriring salam dan doa semoga Ida sang Hyang Widhi Wasa, senantiasa memberikan 

Asung Kertha Waranugraha kepada saudara dalam menjalankan tugas sehari-hari.

PD  KMHDI  Jatim  mengundang  Saudara  untuk  hadir  dalam  rapat  yang  akan 

diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Mei 1998

Jam             : 09.00 BBWI

Tempat          : Sekretariat PD. KMHDI Jatim

Agenda acara : Persiapan Rapat Kerja Daerah

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Surabaya, 24 April 1998

PD KMHDI JATIM

I Gede Udiantara   I Gede Agustin

      Ketua         Sekretaris
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Lampiran 9: Contoh Surat Himbauan

Om Awighnam Astu Namo Sidham

Nomor : 008 / A / 202-KMHDI/VII / 2003
Lamp  : -
Hal   : PENGAMANAN ORGANISASI

Kepada : Yth. Ketua PC. KMHDI se – Lampung
   di

T e m p a t

Om Swastyastu,

Teriring salam dan doa semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, senantiasa memberikan 
Asung Kertha Waranugraha kepada Saudara dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dalam upaya menjaga kontinuitas, dan konsistensi Organisasi, maka kepada seluruh 
fungsionaris Organisasi dalam melaksanakan setiap aktivitas supaya memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh  fungsionaris  KMHDI  untuk  menghindari  diri  dalam memberikan sikap 
politik keluar menyangkut apapun.

2. Seluruh aktivitas Organisasi  harus dijalankan secara prosedural  konstitusional 
dan tidak menimbulkan kekeliruan, baik secara internal maupun eksternal.

3. Setiap langkah maupun kebijakan Organisasi  harus senantiasa sesuai dengan 
prinsip-prinsip  Organisasi  yang  berpedoman  pada  kebijakan  PD.  KMHDI 
Lampung yang ada dengan tidak terpancing terhadap isu dan provokasi dari luar.

4. Penyampaian ini  agar disebarkan kepada seluruh anggota untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 
terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Lampung, 22 Januari 2003
PD KMHDI LAMPUNG

I Ketut Sugina   Mujiono
     Ketua              Sekretaris
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Lampiran 10: Contoh Surat Instruksi

Om Awighnam Astu Namo Sidham

Nomor : 201 / A / V / 2001

Lamp : -

Hal  : INSTRUKSI

Kepada :Yth. Sdr. Ketua PC KMHDI Mataram

  di

T e m p a t

Om Swastyastu,

Menunjuk  surat  Komisariat  UKKH  STIKOM  Nomor:  21  /  A  /  IV  /  2010  perihal 

pemeriksaan  atas  diri  angota  Komisariat  UKKH  STIKOM,  maka  dengan  ini  kami 

instruksikan kepada Saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam penyelesaiannya harap memperhatikan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

1. Sebelum  Saudara  mengunjungi  Komisariat  UKKH  STIKOM,  maka  saudara 

sebelumnya mengadakan pertemuan dengan:

 a.   Pimpinan STIKOM

b. Pembina UKKH STIKOM

2. Dari  hasil  pertemuan  tersebut  diatas,  maka  untuk  lebih  lanjutnya  Saudara 

diharuskan  untuk  bersama-sama  dengan  unsur  Pimpinan  STIKOM,  Komisariat 

UKKH  STIKOM  mengadakan  pertemuan  untuk  membicarakan  kasus-kasus 

tersebut.

3. Setelah selesai laporkan segera hasil konfirmasi Saudara tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 
terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Jayapura, 22 Mei 2010

PD KMHDI PAPUA 

 Izak Fatari                                                         I Gede Asoy

   Ketua                                                                 Sekretaris
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Lampiran 11: Formulir Pendaftaran untuk Calon Anggota

FORMULIR PENDAFTARAN
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

Pimpinan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : ..................
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: .........................................................................
Data Pribadi :

Nama lengkap : ..............................................................................
Nama panggilan : ..............................................................................
Tempat, tanggal Lahir           :...............................................................................
Alamat lengkap :...............................................................................
Telephone/pager/fax              :...............................................................................
Anak ke.....dari..... :...............................................................................

Data Orang Tua :
Nama Ayah : ..............................................................................
Nama Ibu    : ..............................................................................
Alamat Orang Tua  : ..............................................................................

Data Pendidikan :    
SD : ..............................................................................
SMP : ..............................................................................
SMA : ..............................................................................
Universitas/Institut/Akademi    : ..............................................................................
Fakultas/Jurusan   : ..............................................................................
Masuk tahun/tingkat                 : ..............................................................................

Lain-lain :
 Pengalaman Organisasi : ………...................................................................
 Prestasi : ..............................................................................
 Motivasi gabung ke KMHDI   : ..............................................................................

Bersedia bergabung dalam keluarga besar Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma 
Indonesia.  Semua  hal  yang  berkenaan  dengan  syarat  keanggotaan  KMHDI  dapat 
diberlakukan dan untuk dilaksanakan sejak tanggal ditanda-tanganinya formulir ini.

Demikian  surat  ini  saya  buat  dengan  sungguh-sungguh.  Terima  kasih  atas 
perhatian dan kerjasamanya.

              Jakarta,
   Mengetahui,

   Panitia               Yang Bertanda Tangan,

(……………………)    (……………………………)
Petugas           Calon Anggota

Syarat :
1) Foto copy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
2) Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna
3) Pas foto 2 x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar berwarna
4) Uang pendaftaran Rp. 2.500,-
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Lampiran 12 : Rekap untuk Formulir Pendaftaran dan Formulir keluarga Besar

Nama Lengkap : .....................................................................................

Alamat       : .....................................................................................

Syarat-syarat yang telah dipenuhi : (1); (2); (3); (4)

               Jakarta,

                                                    (……………………………)

         Petugas
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