
 

 

 

Jl.Raya Hankam-Kranggan Gg.Kampus-Labschool Cibubur No.06 RT.003/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna 

Kota Bekasi Jawa Barat Indonesia 17432  Email. Yayasananakbangsa20@gmail.com, Facebook:.Yayasan Anak Bangsa 

Indonesia,Youtube: Yayasan Anak Bangsa Indonesia Official , No HP/WA : 087872698140 ( Abdul ),0818856440 ( WA ), 

087820190229 (HP) Denny 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Dewan Penasehat : 

1. Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan 

yayasan sesuai dengan visi, misi dan tujuan. 

2. Memberikan masukan kepada ketua umum dalam 

menetapkan Program Yayasan. 

3. Memberikan masukan kepada ketua umum dalam 

pelaksanaan program Yayasan. 

4. Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi 

kepada seluruh pengurus dalam hal penjagaan kondisi 

persatuan dan kesatuan serta motivasi berorganisasi para 

pengurus. 

Pembina  : 
1. Membuat Program Kerja Yayasan. 

2. Membuat keputusan yang mengatur secara operasional 

penyelenggaraan Yayasan. 

3. Membuat kebijakan Yayasan terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul baik yang bersifat intern 

maupun ekstern Yayasan. 

Ketua Umum : 
1. Menjalankan Visi dan misi Yayasan sesuai dengan 

Anggaran Dasar. 

2. Memberikan wewenang kepada para ketua divisi 

sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruang 

lingkup masing-masing divisi 

3. Berhak mendelegasikan kepada salah satu ketua Divisi 

dalam melakukan hubungan dengan pihak-pihak di luar 

Yayasan. 

4. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota dan 

pengurus Yayasan. 

5. Mengkoordinasikan program kerja Yayasan baik 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun 

pertanggungjawaban. 

Sekertaris : 
1. Mengatur dan menertibkan pengorganisasian administrasi 

Yayasan. 

2. Mengatur pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi 

barang-barang milik Yayasan. 

3. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan 

operasional harian Yayasan. 

4. Berhak dan mempunyai wewenang mendokumentasikan 

serta mengarsipkan semua surat-surat masuk maupun 

keluar. 

5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

Bendahara Umum : 
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Yayasan. 

2. Membuat laporan keuangan secara periodik dan secara 

tertulis yang disampaikan secara berkala. 

3. Menyusun dan mengatur anggaran dengan 

mengkoordinasikan kepada Ketua Umum. 

4. Mengatur pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan 

pengeluaran keuangan, surat-surat berharga, bukti kas yang 

berhubungan dengan kegiatan Yayasan dan dlaporkan 

secara transparan. 
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5. Mempunyai hak bertanya dan menyelenggarakan audit 

keuangan pada setiap kepanitiaan. 

6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

Staf Keuangan  :        1. Melakukan transaksi pembayaran kepada rekanan dalam  

               Pengadaan barang dan jasa 

           2. Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi  

               Keuangan 

                                           3. Bertanggung jawab ke ketua umun dan bendahara 

          4. Dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan koordinasi 

              Dengan bendahara umum 

 

Kepala Divisi Diklat  : 
1. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam 

melaksanakan tugas-tugas Yayasan sesuai dengan bidang 

kerjanya. 

2. Memimpin dan mengatur Divisi yang dipimpinnya, 

meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget 

dan mengatur/membina anggotanya. 

3. Bertanggung jawab dalam menyususn dan mengkoordinir 

program-program Yayasan yang berkaitan dengan masalah 

pendidikan dan pelatihan 

4. Menggantikan/mewakili ketua Umum jika berhalangan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

Kepala Divisi Keagamaan, Sosial & Kemasyarakatan : 
1. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam 

melaksanakan tugas-tugas Yayasan sesuai dengan bidang 

kerjanya. 

2. Memimpin dan mengatur Divisi yang dipimpinnya, 

meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget 

dan mengatur/membina anggotanya. 

3. Bertanggung jawab dalam menyusun dan mengkoordinir 

program-program Yayasan yang berkaitan dengan masalah 

keagamaan, sosial kemasyarakatan 

4. Menciptakan dan mengusulkan berbagai program yang 

bermanfaat, kreatif dan berdaya guna dalam rangka 

meringankan beban sesama. 

5. Menggantikan/mewakili Ketua Umum jika berhalangan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

Kepala Divisi Usaha dan Ekonomi Masyarakat : 
1. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam 

melaksanakan tugas-tugas Yayasan sesuai dengan bidang 

kerjanya 

2. Memimpin dan mengatur Divisi yang dipimpinnya, 

meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget 

dan mengatur/membina anggotanya. 

3. Bertanggung jawab dalam menyususn dan mengkoordinir 

program-program Yayasan yang berkaitan dengan usaha 

dan Ekonomi masyarakat 

4. Membuat program usaha dan ekonomi kretif 

berkesinambungan untuk menopang kebutuhan yayasan. 
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5. Menggantikan/mewakili Ketua Umum jika berhalangan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

7. Membina usaha kecil orang muda, masyarakat sekitar dan 

kelompok didalam mengembangkan usaha kecil dan 

ekonomi kreatif 

 

Kepala Perlindungan dan Hak Anak: 

1. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam 

melaksanakan tugas-tugas Yayasan sesuai dengan bidang 

kerjanya. 

2. Memimpin dan mengatur Divisi yang dipimpinnya, 

meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget 

dan mengatur/membina anggotanya. 

3. Bertanggung jawab dalam mengkoordinir program-

program Yayasan yang berkaitan dengan Perlindungan 

anak dan hak-hak anak 

 

4. Melakukan sosialisasi dan jaringan kerja kepada lembaga, 

pemerintah dan perusahaan yang peduli dan berpihak 

kepada isu hak-hak anak dan perlindungan anak 

berdasarkan konvensi hak anak internasional 

5. Menggantikan/mewakili Ketua Umum jika berhalangan 

sesuai dengan bidang tugasnya 

 

Kepala Divisi Seni Dan Budaya : 
1. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam 

melaksanakan tugas-tugas Yayasan sesuai dengan bidang 

kerjanya. 

2. Memimpin dan mengatur Divisi yang dipimpinnya, 

meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget 

dan mengatur/membina anggotanya. 

3. Bertanggung jawab dalam menyususn dan mengkoordinir 

program-program Yayasan yang berkaitan dengan masalah 

seni dan budaya 

4. Menggantikan/mewakili ketua Umum jika berhalangan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat dan Lingkngan : 
1. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam 

melaksanakan tugas-tugas Yayasan sesuai dengan bidang 

kerjanya. 

2. Memimpin dan mengatur Divisi yang dipimpinnya, 

meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget 

dan mengatur/membina anggotanya. 

3. Bertanggung jawab dalam menyususn dan mengkoordinir 

program-program Yayasan yang berkaitan dengan masalah 

kesehatan masyarakat dan pendidikan lingkungan 

4. Menggantikan/mewakili ketua Umum jika berhalangan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

 
 

 


