
 

 
 

PERATURAN ORGANISASI 
Nomor :    01 /PO/KU/PB/VIII/2010 

Tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengurus P.B. 
Perbakin 

 

1. PENDAHULUAN 
1.1. Umum 

1.1.1. Dalam rangka terciptanya tata laksana organisasi di lingkungan 
PB. Perbakin, perlu dibuat Aturan Organisasi yang mengatur 
tentang tugas pokok dan tanggung jawab setiap jabatan 
dilingkungan PB. Perbakin. 

1.2. Dasar 
1.2.1. Hasil Musyawarah Nasional Perbakin XVI/2010. 
1.2.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perbakin 2006. 
1.2.3. Surat Keputusan Ketua Umum PB. Perbakin no. 

08/SKEP/KU/III/2010 pada tanggal 18 Maret 2010. 
1.2.4. Rapat Pengurus harian PB. Perbakin tanggal 17 Mei, 2010. 
1.2.5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI 2008. 

1.3. Maksud dan Tujuan 
1.3.1. Peraturan Organisasi ini dibuat sebagai panduan bagi setiap 

Pengurus PB. Perbakin dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya. 

2. PENGURUS PB. PERBAKIN 
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus PB. Perbakin 

2.1.1. Pengurus PB. Perbakin mempunyai tugas, pokok dan fungsi 
melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan 
olahraga prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat dan 
kehormatan bangsa. 

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Umum 
2.2.1. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERBAKIN. 
2.2.2. Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan 

pengembangan olahraga menembak dan berburu; 



 

2.2.3. Mengoordinasikan penyelenggara pembinaan dan 
pengembangan kegiatan olahraga menembak sasaran dan 
berburu yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota.    

2.2.4. Bertindak untuk dan atas nama PERBAKIN, baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan 

2.2.5. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh produk 
hukum PERBAKIN dapat dilaksanakan dengan baik; dan 

2.2.6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Munas. 

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua Umum/Ketua Harian 
2.3.1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya; 
2.3.2. Dalam hal Ketua Umum oleh sebab apapun tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajibannya, pelaksana tugas dan 
kewajiban Ketua Umum dilakukan oleh Wakil Ketua Umum; 

2.3.3. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka 
Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang bertindak untuk 
mewakili Ketua Umum PERBAKIN. 

2.3.4. Melaksanakan tugas-tugas harian Ketua Umum; 
2.3.5. Membantu Ketua Umum PERBAKIN dalam pengawasan internal 

semua kegiatan mengenai keuangan PERBAKIN baik 
penerimaan maupun pengeluaran oleh pengurus PERBAKIN 
atau program-program yang pendanaanya dibiayai PERBAKIN 

2.3.6. Secara periodik melakukan pemerikasaan laporan Keuangan 
PERBAKIN dan melaporkan ke Ketua Umum PERBAKIN, yang 
terdiri atas laporan bulanan dan tahunan 

2.3.7. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua 
Umum PERBAKIN mengenai segala sesuatu  yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya 

2.3.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan 
2.3.9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Ketua Umum. 
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Jenderal 

2.4.1. Mewakili Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila 
berhalangan. 

2.4.2. Mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab atas 
kegiatan kerja Sekretariat Jenderal PERBAKIN. 

2.4.3. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bagian 
Rekomendasi dan Perizinan, dan Bagian Hubungan Masyarakat. 

2.4.4. Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di 
lingkungan Sekretariat Jenderal; 



 

2.4.5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, 
pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan 
kerumahtanggaan PERBAKIN. 

2.4.6. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus 
PERBAKIN 

2.4.7. Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara 
periodik. 

2.4.8. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan Munas dan 
Rapat Kerja Nasional. 

2.4.9. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Munas, 
Rapat Kerja Nasional 

2.4.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum. 
2.4.11. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris 

Jenderal; dan 
2.4.12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Ketua Umum. 
2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Sekretaris Jenderal 

2.5.1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya. 
2.5.2. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan. 
2.5.3. Menyusun rencana program kerja PERBAKIN mengenai 

Kesejahteraan Pelaku Olahraga menembak sasaran dan 
berburu (atlet, pelatih, wasit/juri dan Pembina); 

2.5.4. Membantu bidang organisasi dalam perencanaan pemberian 
penghargaan; 

2.5.5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Jenderal; dan 

2.5.6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Jenderal. 

2.6. Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Umum 
2.6.1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum 

dalam urusan keuangan, perbendahaaan keuangan dan 
anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

2.6.2. Menyusun dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
bekerja sama dengan Bidang Organisasi; 

2.6.3. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
yang telah disetujui. 

2.6.4. Bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari 
sektor pemerintah maupun non pemerintah. 

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



 

2.6.6. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan 
secara periodik. 

2.6.7. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Munas dan 
Rapat Kerja Nasional. 

2.6.8. di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 
Wakil Bendahara; dan 

2.6.9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Ketua Umum. 

2.7. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Bendahara Umum 
2.7.1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugasnya; 
2.7.2. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan; 
2.7.3. Menyusun laporan kerja secara periodik;  
2.7.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum; 

dan 
2.7.5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bendahara Umum. 
2.8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hubungan Luar Negeri 

2.8.1. Merumuskan perencanaan program kerja PERBAKIN mengenai 
kerjasama dan hubungan luar negeri; 

2.8.2. Melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, 
dan tata laksana kerjasama luar negeri; 

2.8.3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Bidang Organisasi 
tentang kerjasama dan hubungan luar negeri; 

2.8.4. Menyusun laporan kerja secara periodik; 
2.8.5. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 

Umum. 
2.9. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tembak Sasaran 

2.9.1. Membantu Ketua Umum dalam pembinaan, kepelatihan dan 
perwasitan Tembak Sasaran; 

2.9.2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja 
PERBAKIN dalam bidang pembinaan, kepelatihan dan 
perwasitan tembak sasaran; 

2.9.3. Mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat 
tembak sasaran; 

2.9.4. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan 
perwasitan tembak sasaran yang dilaksanakan oleh Pengurus 
Provinsi PERBAKIN dan Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN; 

2.9.5. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan 
penataran tembak sasaran yang dilaksanakan oleh Pengurus 
Provinsi PERBAKIN dan Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN. 



 

2.9.6. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan 
anggota dalam bidang tembak sasaran; 

2.9.7. Mengoordinasikan pemusatan latihan tembak sasaran nasional; 
2.9.8. Memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak sasaran 

dalam setiap even perlombaan tingkat nasional dan 
internasional; 

2.9.9. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak sasaran 
pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional; 

2.9.10. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 
Pembinaan Tembak Sasaran, Komisi Kepelatihan Tembak 
Sasaran dan Komisi Perwasitan Tembak Sasaran; dan 

2.9.11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Ketua Umum. 

2.10. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Bidang Tembak Reaksi 
2.10.1. Membantu Ketua Umum dalam Bidang  Pembinaan Tembak 

Reaksi, Perwasitan Tembak Reaksi, dan Airsoft; 
2.10.2. Mengoordinasikan menyusun rancangan program kerja 

PERBAKIN dalam bidang pembinaan, kepelatihan dan 
perwasitan tembak reaksi; 

2.10.3. Mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat 
tembak reaksi; 

2.10.4. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan 
perwasitan tembak reaksi yang dilaksanakan oleh Pengurus 
Provinsi PERBAKIN dan Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN; 

2.10.5. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan 
penataran tembak reaksi yang dilaksanakan oleh Pengurus 
Provinsi PERBAKIN dan Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN; 

2.10.6. Mengoordinasikan pemusatan latihan tembak reaksi nasional; 
2.10.7. Memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak reaksi 

dalam setiap even perlombaan tingkat nasional dan 
internasional; 

2.10.8. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak reaksi 
pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional; 

2.10.9. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 
Pembinaan Tembak Reaksi, Komisi Perwasitan Tembak Reaksi 
dan Komisi Airsoft; 

2.10.10. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Ketua Umum. 

2.11. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Bidang Berburu 
2.11.1. Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan olahraga 

berburu; 



 

2.11.2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja 
PERBAKIN dalam bidang olahraga berburu; 

2.11.3. Mengoordinasikan kegiatan olahraga berburu; 
2.11.4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan 

anggota dalam bidang olahraga berburu; 
2.11.5. Memberikan pengarahan di bidang olahraga berburu; 
2.11.6. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang olahraga berburu 

pada setiap Munas dan Rakernas; 
2.11.7. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 

Umum.  
2.12. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Bidang Organisasi 

2.12.1. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi. 
2.12.2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja 

PERBAKIN dalam bidang organisasi; 
2.12.3. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam Bidang 

Pembinaan Organisasi; 
2.12.4. Mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan/pembinaan organisasi anggota; 
2.12.5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi 

Organisasi dan Komisi Hukum, Etika, Disiplin dan Advokasi; 
2.12.6. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada 

setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional. 
2.12.7. Menyusun laporan kerja secara periodik; 
2.12.8. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 

Umum. 
2.13. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Rekomendasi dan Perizinan 

2.13.1. Menyusun rancangan program kerja PERBAKIN mengenai 
rekomendasi dan perizinan. 

2.13.2. Mengoordinasikan dan mempersiapkan pemberian rekomendasi 
dan perizinan; 

2.13.3. Mendokumentasikan setiap kegiatan di bidang rekomendasi 
perizinan; 

2.13.4. Menyusun tata kerja atau prosedur pengurusan rekomendasi 
perizinan; 

2.13.5. Menyusun laporan kerja secara periodik; 
2.13.6. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Jenderal. 
2.14. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat 

2.14.1. Menyusun rancangan program kerja PERBAKIN mengenai 
media dan hubungan masyarakat; 



 

2.14.2. Mengoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan 
disampaikan kepada masyarakat melalui media massa; 

2.14.3. Mengoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-
bahan publikasi; 

2.14.4. Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal 
kegiatan keolahragaan menembak sasaran dan berburu 
nasional kepada masyarakat melalui media massa; 

2.14.5. Mendokumentasikan setiap kegiatan PERBAKIN 
2.14.6. Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers 

dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat 
olahraga; 

2.14.7. Mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan 
pemasaran olahraga yang berkaitan dengan kegiatan 
PERBAKIN, kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya untuk 
kepentingan PERBAKIN. 

2.14.8. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal 
tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau 
pengembangannya; 

2.14.9. Mengoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan 
penyiaran kegiatan olahraga menembak sasaran dan berburu; 

2.14.10. Menyusun laporan kerja secara periodik; dan 
2.14.11. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Jenderal. 
2.15. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pembinaan Tembak Sasaran 

2.15.1. Menyusun standarisasi dan membantu mengoordinasikan 
pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat tembak 
sasaran; 

2.15.2. Membantu mengoordinasikan pusat pendidikan dan latihan 
tembak sasaran; 

2.15.3. Merumuskan perencanaan program pendidikan tentang 
perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan 
sarana tembak sasaran; 

2.15.4. Menyusun rancangan standarisasi pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga tembak sasaran; 

2.15.5. Mengoordinasikan dan mendayagunakan para ahli untuk 
peningkatan tembak sasaran; 

2.15.6. Mengembangkan system dan metode pengumpulan dan 
pengolahan data tentang tembak sasaran; 

2.15.7. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data tentang tembak 
sasaran; 

2.15.8. Menyusun laporan kerja secara periodik; 



 

2.15.9. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 
bidang tembak sasaran serta bertanggung-jawab kepada Ketua 
Umum. 

2.16. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Kepelatihan Tembak Sasaran 
2.16.1. Melaksanakan pembinaan pelatih tembak sasaran; 
2.16.2. Mengoordinasikan kajian dan penelitian tentang metode 

kepelatihan tembak sasaran; 
2.16.3. Mengoordinasikan dan mendayagunakan para ahli untuk 

peningkatan kepelatihan tembak sasaran; 
2.16.4. Menyusun laporan kerja secara periodic; 
2.16.5. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 

bidang tembak sasaran serta bertanggung-jawab kepada Ketua 
Umum. 

2.17. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Perwasitan Tembak Sasaran 
2.17.1. Melaksanakan pembinaan wasit tembak sasaran; 
2.17.2. Mengoordinasikan pendistribusian wasit tembak sasaran; 
2.17.3. Mengoordinasikan pengembangan aturan dan metode 

perwasitan tembak sasaran; 
2.17.4. Mengoordinasikan dan mendayagunakan para ahli untuk 

peningkatan perwasitan tembak sasaran; 
2.17.5. Menyusun laporan kerja secara periodik; 
2.17.6. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 

bidang Tembak Sasaran serta bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 

2.18. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pembinaan Tembak Reaksi 
2.18.1. Menyusun standarisasi dan membantu mengoordinasikan 

pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat tembak 
reaksi; 

2.18.2. Membantu mengoordinasikan pusat pendidikan dan latihan 
tembak reaksi; 

2.18.3. Merumuskan perencanaan program pendidikan dan latihan 
tembak reaksi; 

2.18.4. Mengoordinasikan kajian dan penelitian tentang metode 
kepelatihan tembak reaksi ; 

2.18.5. Mengoordinasikan kajian dan penelitian tentang perencanaan, 
pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana tembak 
reaksi ; 

2.18.6. Menyusun rancangan standarisasi pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga tembak reaksi; 

2.18.7. Mengoordinasikan dan mendayagunakan para ahli untuk 
peningkatan tembak reaksi; 



 

2.18.8. Mengembangkan system dan metode pengumpulan dan 
pengolahan data tentang tembak reaksi; 

2.18.9. menghimpun, mengolah dan menyajikan data tentang tembak 
reaksi; 

2.18.10. Menyusun laporan kerja secara periodik; 
2.18.11. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 

bidang tembak reaksi serta bertanggung-jawab kepada Ketua 
Umum. 

2.19. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Airsoft 
2.19.1. Melaksanakan pembinaan Airsoft; 
2.19.2. Mengoordinasikan penyelenggaraan lomba Airsoft; 
2.19.3. Mengoordinasikan dan mendayagunakan para ahli untuk 

peningkatan Airsoft; 
2.19.4. Menyusun laporan kerja secara periodik; 
2.19.5. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 

bidang tembak reaksi serta bertanggung-jawab kepada Ketua 
Umum. 

2.20. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Organisasi 
2.20.1. Menyusun rancangan program kerja PERBAKIN; 
2.20.2. Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam menyusun 

rancangan program kerja PERBAKIN; 
2.20.3. Mengadakan koordinasi dengan bendahara dalam menyusun 

anggaran pendapatan dan belanja; 
2.20.4. Membantu mengoordinasikan pengendalian anggaran kerja 

PERBAKIN; 
2.20.5. Menyusun laporan kerja secara periodik ; 
2.20.6. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 

Bidang Organisasi  serta bertanggung-jawab kepada Ketua 
Umum. 

2.21. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Hukum, Etika, Disiplin dan 
Advokasi 
2.21.1. Menyusun rancangan program kerja PERBAKIN mengenai 

Komisi Hukum; 
2.21.2. Melakukan kajian atas setiap usul perubahan terhadap 

ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga; 
2.21.3. Memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang 

menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota 
PERBAKIN;  

2.21.4. Menyusun rancangan peraturan dan/atau keputusan Ketua 
Umum PERBAKIN dan naskah kerjasama; 



 

2.21.5. Memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan pelanggaran organisasi.  

3. PENUTUP 
3.1. Demikian Peraturan Organisasi ini dibuat untuk dilaksanakan 

sebagaimana mustinya.  
3.2. Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan ini akan diadakan 

perbaikan secara seksama. 
3.3. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

  Ditetapkan di : Jakarta 
  Pada tanggal : 26 Agustus 2010 

                    
KETUA UMUM 

PENGURUS BESAR PERBAKIN 
 
 
 
 
 
 

DRS. NANAN SOEKARNA 


