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Mengelola Keorganisasian Posdaya 

Oleh: Afid Burhanuddin, M.Pd. 
 
 

osdaya. Begitulah kata yang hampir tiga tahun ini populer di telinga masyarakat Pacitan. 
Posdaya merupakan forum silaturrahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan 
sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi 

keluarga secara terpadu (Haryono Suyono, 2009: 6). Posdaya juga dapat berperan sebagai wadah 
pelayanan keluarga secara terpadu yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan 
dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah: 1) Bidang Keagamaan, 2) Bidang 
Kesehatan, 3) Bidang Pendidikan, 4) Bidang Kewirausahaan, 5) Bidang Lingkungan Hidup. 

 
Pengembangan Posdaya ditujukan untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut (Haryono Suyono, 

2009: 12): 
1. Dihidupkannya dukungan sosial budaya atau sosial capital seperti budaya hidup gotong royong 

dalam masyarakat untuk saling peduli sesama anak bangsa, saling tolong menolong antar 
keluarga dengan keluarga lain, saling mengulurkan bantuan pemberdayaan secara terpadu atau 
bersama-sama memecahkan masalah kehidupan yang komplek. 

2. Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu keluarga yang 
dapat menjadi perekat atau kohensi sosial sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun, damai 
dan memiliki dinamika yang tinggi. 

3. Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa atau kelurahan 
yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana partisipasi sosial.  

 

Keorganisasian Posdaya 

Kegiatan Posdaya tidak dapat 
berjalan secara baik tanpa adanya 
dukungan organisasi yang kuat. Untuk 
melaksanakan kegiatan Posdaya, 
diperlukan sentuhan manajemen atau 
administrasi. Organisasi posdaya yang 
dibentuk dan dikembangkan oleh 
masyarakat tertentu, manajemen 
organisasinya diantur oleh masyarakat itu 
sendiri. Manajemen Posdaya pada 
lingkungan desa dapat dilaksanakan oleh 
tim yang ditunjuk oleh desa. Manajemen 
Posdaya pada lingkungan dusun dapat 

dilaksanakan oleh tim yang disepakati oleh dusun tersebut. Manajemen posdaya yang dibentuk 
berbasis masjid, dapat dikembangkan oleh tim yang dibentuk oleh pengelola masjid. Begitu 
seterusnya.  

Agar pengelolaan Posdaya dapat berjalan secara berkesinambungan, maka pengorganisasian 
posdaya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dimulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan 
Desa/Kelurahan. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan memperoleh komitmen yang tinggi dari 
unsur-unsur pemerintahan (Haryono Suyono, 2009: 23). Misalnya: 
1. Tingkat desa 

Penasehat  : a) Kepala Desa/Lurah; b) LKMD/LMD 
Penanggungjawab : a) Tim Penggerak PKK; b) Pengurus RW/RT; c) Kader Posdaya/Dasawisma; 
d) Unsur lain yang dianggap perlu 
Penyelenggara : Pengurus Posdaya 
Kelompok Kerja : a) Kader; b) Anggota lain 

2. Tingkat dukuh/RW 
Penasehat  : Kepala Dukuh/dusun 
Penanggungjawab : Ketua RW/RT 
Penyelenggara : Pengurus Posdaya 
Kelompok Kerja : 1) Kader; 2) Anggota lain 

Pengurus Posdaya terbagi menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, 
dan wakil bendahara. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut: 

P
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1. Ketua 
Tugas ketua adalah sebagai berikut: 

a. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin Organisasi Posdaya 
b. Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan Posdaya di 

lingkungannya 
c. Mengoordinasikan penyelenggara pembinaan dan pengembangan kegiatan Posdaya 

d. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam 
melaksanakan tugasnya. 

e. Bertindak untuk dan atas nama Posdaya 
f. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh kesepakatan organisasi Posdaya dapat 

dilaksanakan dengan baik 
g. Mewakili Organisasi ke luar maupun ke dalam 
h. Menandatangani surat-surat penting, termasuk nota pengeluaran uang/dana/harta kekayaan 

organisasi 
i. Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pengurus 
j. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan kepada Musyawarah Anggota 

 
2. Wakil Ketua 

a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya. 
b. Menjalankan tugas dan kewajiban Ketua, apabila tugas tersebut tidak dapat dilakukan oleh 

Ketua.  
c. Jika Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Ketua berhak dan berwenang bertindak 

untuk mewakili Ketua. 
d. Melaksanakan tugas-tugas harian Ketua. 
e. Membantu ketua dalam pengawasan internal semua kegiatan. 
f. Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan melaporkan kepada ketua 
g. Memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada ketua mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua  
i. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum  
 

3. Sekretaris 
a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus  
b. Membuat daftar hadir rapat 
c. Membuat notulensi rapat 
d. Melaksanakan kegiatan surat menyurat 
e. Mendokumentasikan surat dan berkas berkas yang terkait dengan organisasi 
f. Mengoordinasi penyusunan laporan secara periodik 
g. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan musyawarah anggota 
h. Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan  
i. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, 

perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan  
j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Sekretaris 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua  
l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua  
 

4. Wakil Sekretaris 

a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugasnya  
b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan atau tidak mampu dalam menjalankan 

tugas  
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris  
d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris  

 
5. Bendahara 

a. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua dalam urusan keuangan, 
perbendahaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku  

b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi  
c. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui  
d. Bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor internal maupun 

eksternal.  
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e. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  

f. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik.  
g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara  
h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua  

 
6. Wakil Bendahara 

a. Membantu bendahara dalam menjalankan tugasnya  
b. Mewakili bendahara apabila berhalangan atau tidak mampu dalam menjalankan 

tugas  
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara 
d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara 

 
Setelah pengurus inti Posdaya terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi 

keluarga yang menjadi anggotanya atau yang tinggal dalam lingkungan Posdaya. Pengurus 
membentuk tim atau kelompok kerja untuk menangani bidang-bidang garapan dalam Posdaya. 
Kelompok kerja ini bertugas untuk melaksanakan tugas keseharian organisasi dan sekaligus 
kaderisasi calon pemimpin masa depan.  

 

 
Gambar 1 

Kelompok Kerja dalam Organisasi Posdaya 
 

Kelompok kerja (Pokja) diantaranya terdiri dari: 
1. Pokja keagamaan dan Budi Pekerti 

Pokja ini bertugas untuk memberikan penyadaran terhadap keluarga dengan anggota 
anak-anak remaja dan dewasa dengan tujuan agar kedua orang tua mengajak anak-anaknya 
melaksanakan ajaran agama secara konkret melalui partisipasi dalam kegiatan Posdaya berupa 
kegiatan peduli sesama anak bangsa atau kegiatan sosial lainnya. Pokja ini juga dapat 
menyelenggarakan berbagai lomba yang bernuansa keagamaan untuk merangsang minat dan 
mutu pendalaman keagamaan di daerah yang bersangkutan.  

2. Pokja Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Tugas Pokja ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan 

program keluarga berencana dan pentingnya hidup sehat. Sasaran utamanya adalah keluarga 
muda. Keluarga muda adalah keluarga yang baru menikah, keluarga dengan anak batita/balita, 
keluarga dengan istri sedang mengandung, keluarga dengan istri yang baru saja melahirkan dan 
keluarga dengan istri yang sedang menyusui.  

Tujuan dibentuknya Pokja ini adalah agar setiap keluarga melakukan pembinaan ibu 
hamil, ibu menyusui, memelihara bayi usia antara 0 sampai 1 tahun dengan baik, melalui 
imunisasi, makanan bergizi dan segala keperluan untuk tumbuh kembang secara optimal. 
Keberadaan Pokja ini bukan untuk menggantikan Posyandu atau Polindes yang sudah ada, tetapi 
untuk mendukung keberadaan keduanya. 

 

Pokja 
keagamaan dan 
Budi Pekerti

Pokja 
Keluarga 

Berencana dan 
Kesehatan

Pokja 
Pendidikan 

dan Pelatihan

Pokja 
kewirausahaan

Pokja 
lingkungan 
hidup dan 

keluarga bergizi
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3. Pokja Pendidikan dan Pelatihan 
Pokja ini dibentuk dan dikembangkan agar keluarga dengan anak-anak di bawah usia 15 

tahun dapat bersekolah. Dari mulai PAUD, TK, SD, dan SMP sebagai bagian dari wajib belajar. 
Pokja ini juga dapat memfasilitasi pendirian sekolah di desa, agar mampu menampung seluruh 
anak-anak yang ada. Juga dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah yang ada sehingga 
anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Pokja juga harus tanggap 
dengan anak atau remaja putus sekolah atau anak yang sebelumnya tidak sempat sekolah dengan 
mendirikan dan mengembangkan kursus-kursus keterampilan, kegiatan belajar Paket A, B, dan C. 

4. Pokja kewirausahaan 
Tugas pokja ini adalah untuk mendorong agar keluarga-keluarga muda yang belum 

berusaha dan tidak bekerja, agar mulai berusaha dan bergabung dengan kelompok-kelompok 
usaha mikro dan kecil yang telah ada di sekitar tempat kediamannya. Sasaran utamanya adalah 
keluarga muda yang mempunyai anak balita atau keluarga yang mempunyai anak di bawah usia 
15 tahun. Pokja ini juga perlu memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan serta 
dukungan pendampingan baik bagi mereka yang baru mulai berusaha, maupun bagi mereka yang 
telah berusaha dan membutuhkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berusaha. 
Selain itu Pokja perlu menjajagi kerja sama dengan perusahaan kecil, menengah atau besar 
dengan tujuan agar remaja yang siap kerja memperoleh kesempatan untuk dititipkan sebagai 
magang dalam proses pemberdayaan wirausaha. Selanjutnya, mengusahakan kerja sama dengan 
bank atau lembaga keuangan dengan tujuan agar para wirausaha mendapatkan bantuan 
pendanaan untuk modal usaha. 

5. Pokja lingkungan hidup dan keluarga bergizi 
Pokja ini tujuannya adalah memberikan penyadaran agar setiap keluarga dapat 

memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan halaman atau tanah kosong dengan menanam 
tanaman yang berguna untuk memelihara kelestarian alam, merawat lingkungan dan 
memperbesar manfaat untuk peningkatan gizi atau pendapatan keluarga. Pemeliharaan dan 
pengembangan lingkungan diusahakan menuju terciptanya suasana sejuk dan nyaman, sehingga 
kehidupan keluarga bisa makin marak dan serasi penuh ketenteraman dan kedamaian. 

 

Pengelolaan Kesekretariatan 

Kesekretariatan menjadi indikator awal apakah manajemen organisasi tersebut baik atau 
tidak. Hal-hal yang perlu ada di dalam sekretariat posdaya adalah sebagai berikut: 
1. Buku tamu 

Buku tamu berfungsi untuk: 

a. Mengetahui data jumlah banyaknya tamu yang berkunjung 

b. Mengenal data tamu lebih dekat (nama, alamat dan sebagainya) 
c. Mengetahui keperluan tamu yang hadir. 
d. Mengetahui saran-saran bagi perkembangan Posdaya 

e. Tolok ukur perkembangan Posdaya. 
f. Bentuk kedekatan antara tamu/undangan dengan tuan rumah 

 
Contoh format buku tamu: 
No Tanggal Nama Instansi Keperluan Saran Tanda tangan 
       
       

 
2. Buku daftar hadir dan notulensi rapat 

Fungsi daftar hadir dan notulensi rapat adalah: 
a. Alat bukti bagi organisasi 
b. Sumber informasi bagi peserta rapat yang tidak hadir 
c. Pedoman untuk rapat-rapat berikutnya 
d. Alat pengingat untuk peserta rapat terhadap keputusan yang disepakati 
e. Dokumen bagi organisasi 

 
Contoh buku daftar hadir dan notulensi rapat adalah sebagai berikut: 

a. Hari/Tanggal : 
b. Waktu  : 
c. Agenda rapat : 



Afid Burhanuddin 

5 �  

   

d. Jumlah peserta : 
e. Pemimpin rapat : 
f. Catatan rapat : 

Tuliskan tentang apa saja yang terjadi pada saat rapat, meliputi pengantar, tanya jawab, hingga 
suasana pada saat rapat berlangsung 

 
 

g. Daftar hadir rapat: 
No Nama Instansi/jabatan Tanda tangan 
    
    

 
3. Buku Kas/keuangan 

Fungsi dari buku keuangan adalah: 
a. Transparansi keuangan organisasi 
b. Menganalisa sumber penghasilan organisasi 
c. Memonitor aliran keuangan organisasi 
d. Mengetahui perkembangan keuangan organisasi 

Contoh format buku keuangan adalah sebagai berikut: 
No Uraian Penerimaan  Pengeluaran Jumlah 
     
     

 
4. Buku Pedoman Posdaya 

Keberadaan buku ini dimaksudkan untuk rujukan bagi para pengurus dalam 
pengembangan Posdaya. Buku ini dapat di unduh di laman Yayasan Damandiri, atau di laman 
LPPM STKIP Pacitan http://lppm.stkippacitan.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/pedoman-
posdaya.pdf, atau di http://afidburhanuddin.wordpress.com/unduhan.   
 

5. Buku Induk Anggota Posdaya 
Buku induk berfungsi untuk mengetahui data keanggotaan posdaya secara berkala. Format 

buku induk sebagai berikut: 
 
No No 

Induk 
Nama  L/P Tempat, 

tanggal lahir 
Agama Alamat Pekerjaan Dan 

sebagainya 
         
         

 
6. Matrik Program Kerja 

Matrik ini berfungsi untuk: 
a. Mengingatkan kepada anggota tentang program kerja yang harus dikerjakana 
b. Mempermudah pelaksanaan program kerja 
c. Mempermudah evaluasi dan monitoring program kerja 
d. Mempermudah manajemen waktu pelaksanaan program kerja 
e. Mengetahui sasaran dan penanggungjawab setiap program kerja 

 
Contoh matrik program kerja adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Sasar
an 

Bulan Dana Penang
gung 
jawab 

Ket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                  
                  

 
7. Foto Kegiatan 

Foto kegiatan berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan organisasi. Foto dapat 
menggambarkan program-program yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Foto juga dapat 
digunakan sebagai bukti penyusunan laporan. 
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8. Struktur Kepengurusan 
Struktur kepengurusan diperlukan untuk mengetahui posisi dan tanggung jawab masing-

masing anggota. Contoh skema kepengurusan Posdaya adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Profil Posdaya 
Profil posdaya berisi tentang sejarah berdirinya Posdaya di lingkungan tersebut. Selain itu, 

profil berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Profil sedikitnya berisi tentang 
sejarah berdiri, pendiri, tahun berdiri, keorganisasian, pembagian tugas organisasi, dan panduan 
tentang organisasi posdaya lainnya. 

 
10. Arsip Surat Masuk dan Keluar 

Pengarsipan surat masuk dan surat keluar bertujuan untuk mengetahui sirkulasi surat 
masuk dan surat keluar. Format pengarsipan surat masuk dan surat keluar adalah sebagai 
berikut: 
a. Surat Masuk 

No Tanggal 
Diterima 

Tanggal 
Surat 

Nomor 
Surat 

Pengirim 
Surat 

Perihal Surat Lampiran 
Surat 

Keteran
gan 

        
        

 
b. Surat keluar 

No Tanggal 
Surat 

Nomor Surat Tujuan Surat Perihal Surat Lampiran 
Surat 

Keterangan 

       
       

Penasehat 

Nama 

Penanggung jawab 

Nama 

Ketua 

Nama 

Wakil Ketua 

Nama 

Sekretaris 

Nama 

Wakil Sekretaris 

Nama 

Bendahara 

Nama 

Wakil Bendahara 

Nama 

Kelompok Kerja 

Pokja 

Keagamaan dan 

Budi Pekerti 

Pokja Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Pokja  

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pokja 

kewirausahaan 

Pokja lingkungan 

hidup dan 

keluarga bergizi 

1. Nama 

2. Nama 

1. Nama 

2. Nama 

1. Nama 

2. Nama 

1. Nama 

2. Nama 

1. Nama 

2. Nama 
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Surat Menyurat 

Ada beberapa hal yang diperlukan dalam kegiatan surat menyurat, diantaranya: 
1. Kop surat 

Format kop surat dapat disesuaikan dengan kondisi di mana Posdaya tersebut didirikan. 
Demikian pula dengan logonya. Setiap daerah dapat membuat logo sendiri sesuai dengan karakter 
daerah tersebut. Contohnya sebagai berikut: 

 

 

 

Pos Pemberdayaan Keluarga 

POSDAYA MELATI 
Dusun Suruhan, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan 
Sekretariat: RT 5/RW 2 Suruhan, Sirnoboyo, Pacitan. Telp. 0357-88485695 

 
2. Nomor Surat 

Format penomoran surat disesuaikan dengan kondisi Posdaya masing-masing. Setiap 
Posdaya, dapat membuat nomor surat berbeda dengan Posdaya yang lain. Sebagai contoh: 
123/A/VIII/2014. Nomor “123” menunjukkan urutan surat. Huruf “A” menunjukkan kode jenis 
surat. Angka romawi “VIII” menunjukkan bulan ke-8. Dan angka “2014” sebagai penunjuk tahun 
pembuatan surat.  

 
3. Stempel 

Tidak ada ketentuan bentuk stempel dalam organisasi Posdaya. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam pembuatan stempel adalah ada identitas tentang 1) Pos Pemberdayaan 
Keluarga atau Posdaya), 2) Alamat Posdaya (Kabupaten, desa, RT/RW, dsb) 

 
4. Jenis surat 

Jenis surat terdiri dari: 1) surat dinas, 2) nota dinas, 3) memo, 4) surat pengantar, 5) surat 
edaran, 5) surat undangan, 6) surat tugas, 7) surat kuasa, 8) surat pengumuman, 9) surat 
pernyataan, 10) surat keterangan, 11) surat berita acara. 

 
Contoh surat undangan: 

 

 

 

Pos Pemberdayaan Keluarga 

POSDAYA MELATI 
Dusun Suruhan, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan 
Sekretariat: RT 5/RW 2 Suruhan, Sirnoboyo, Pacitan. Telp. 0357-88485695 

 
No : 123/A/VIII/2014         27 Agustus 2014  
Hal : Undangan 
 

Yth. Bapak Sumargono 
Pengurus Posdaya 
Dusun Suruhan, Desa Sirnoboyo 
 

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak pada: 
Hari : Senin  
Tanggal : 1 September 2014  
Waktu : 19.00 WIB s/d selesai 
Tempat : Sekretariat Posdaya Melati 
Agenda : Rapat evaluasi program bulan Agustus 
 
Demikian undangan ini disampaikan, atas kedatangannya diucapkan terima kasih. 

 
 

Ketua, 

 

Ahmad Mutaqin 

 
Tembusan: 
1. Kepala Desa Sirnoboyo (sebagai laporan) 
2. Kepala Dusun Suruhan (sebagai undangan) 
 



Afid Burhanuddin 

8 �  

   

Daftar Pustaka 

Haryono Suyono & Rohadi Haryanto. 2009. Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos 
Pemberdayaan Keluarga Posdaya. Jakarta: Balai Pustaka. 

Mukodi. 2011. Buku Panduan Relawan Posdaya. Pacitan: LPPM STKIP Pacitan. 
 
*) Afid Burhanuddin, M.Pd., Penulis adalah dosen STKIP PGRI Pacitan. 
https://afidburhanuddin.wordpress.com 


