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Pengantar

• Pemimpin/manager setiap waktu akan mengambil 
keputusan khususnya dalam mendesain struktur 
organisasi yg efektif.

• Struktur organisasi adalah bentuk formal antar individu 
dengan kelompok sesuai dengan alokasi tugas, fungsi 
dan tanggungjawab serta otoritas
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Konsep dasar struktur organisasi
Struktur adalah hubungan antara macam-macam fungsi atau 

aktivitas di dalam organisasi . 
Organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha 

kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan 
yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau 
tugas-tugas untuk dilaksanakan. 

Struktur organisasi adalah hubungan antar pegawai dan 
aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap 
keseluruhan, di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, 
pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing 
anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya.
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Dimensi dalam Struktur Organisasi

• Pembagian Kerja
– Keahlan Khusus Pribadi
– Alur kerja yg lazim
– Hirarkhi kewenngan

• Pendelegasian Wewenang
– Pengembangan karir
– Peningatan iklim kompetisi

• Departementalisasi 
– Fungsional 
– Produk 
– Wilayah geografis
– Pelanggan 

• Rentang Kendali
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Bagian organisasi
Ada beberapa bagian dari organisasi, yaitu:
1)The Operating Core. Yang termasuk disini adalah para pegawai yang melaksanakan 

pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa.
2)The Strategic Apex. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah manajer tingkat puncak 

(top management).
3)The Middle Line. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah para manajer yang 

menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional
4)The Technostructure. Yang termasuk dalam bagian ini adalah mereka yang diserahi 

tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam 
organisasi.

5)The Support Staff. Yang termasuk disini adalah orang-orang yang memberi jasa 
pendukung tidak langsung terhadap organisasi ( orang-orang yang mengisi unit 
staff).
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Konsep mengenai Desain Organisasi

Pengorganisasian adalah proses penciptaan struktur organisasi. 

Beberapa tujuan pengorganisasian:
1) Membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke sejumlah departemen dan 

pekerjaan tertentu

2) Membagi-bagi tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan masing-
masing pekerjaan

3) Mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi

4) Mengelompokkan sejumlah pekerjaan ke sejumlah unit

5) Membangun hubungan di antara individu, kelompok, dan departemen

6) Menetapkan sejumlah garis wewenang formal

7) Mengalokasikan dan menggunakan secara efektif sumber daya organisasi
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• Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang dengan 
kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, 
dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ketika para manajer 
menyusun atau mengubah struktur organisasi, mereka terlibat 
dalam desain organisasi, proses yang melibatkan keputusan-
keputusan mengenai keenam unsur penting:
– Spesialisasi kerja : sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-

bagi menjadi sejumlah pekerjaan tersendiri; juga dikenal sebagai 
pembagian kerja

– Departementalisasi: dasar yang digunakan untuk mengelompokkan 
sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok atau satu grup. Terdapat 
lima bentuk umum departementalisasi:
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- Departementalisasi fungsional: mengelompokkan sejumlah pekerjaan berdasarkan fungsi yang 
dilaksanakan. Misalnya manajer pabrik memiliki bawahan: manajer perekayasaan, manajer 
akuntansi, manajer pabrikasi, manajer sdm, dan manajer pembelian

- Departementalisasi produk: mengelompokkan pekerjaan berdasar lini produk. Misalnya 
Bombardier, Ltd memiliki: Sektor Transit Masal, Sektor Kendaraan Serbaguna, dan Sektor Produk 
Perkereta-apian

- Departementalisasi geografis: mengelompokkan pekerjaan berdasar kewilayahan atau geografi 
(penjualan)

- Departementalisasi proses: mengelompokkan pekerjaan berdasar arus produk atau pelanggan. 
Misalnya kepala pabrik memiliki bawahan: manajer departemen pemotongan, manajer departemen 
perencanaan dan peleburan, manajer departemen perakitan, manajer departemen pencelupan dan 
penggosokan, manajer departemen finishing, dan manajer departemen pengawasan dan 
pengiriman

- Departementalisasi pelanggan: mengelompokkan pekerjaan berdasar kelompok pelanggan yang 
dapat dipenuhi dengan mempunyai tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan. Misalnya 
direktur penjualan memiliki bawahan: manajer pelanggan pengecer, manajer pelanggan pedagang 
besar, dan manajer pelanggan pemerintah. Ada kecendrungan departementalisasi ini termasuk 
yang populer oleh karena mampu memantau kebutuhan pelanggan lebih dekat dengan 
perubahannya, untuk itu para manajer menggunakan tim lintas fungsi (cross-functional team) yakni 
sejumlah kelompok orang yang ahli dalam berbagai bidang dan bekerja bersama untuk membawa 
produk baru yang unggul di pasar – mulai dari mendefinisikan pasar sasaran, mendefinisikan 
pengerjaan produk sampai pabrikasi untuk mendapatkan desain dan kemudian mulai dipasarkan.
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Design Organisasi

• Model Organik. Sangat umum, sedikit aturan dan kepuusan bisa 
diambiil oleh bawahan. 

• Model Matrik. Model ini berusaha menggabungkan design 
berdasarkan produk dan proyek dengan design berdasarkan fungsi.

• Model Mekanistik: desain organisasi yang dikendalikan secara kaku 
dan ketat. Struktur ini dicirikan oleh:
– Spesialisasi tinggi
– Departementalisasi kaku
– Rantai komando jelas
– Rentang kendali sempit
– Sentralisasi
– Formalisasi tinggi
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Faktor kontingensi : pendesainan struktur yang memadai tergantung pada empat 
variabel kontingensi

1) Strategi dan Struktur: karena sasaran organisasi dipengaruhi oleh strategi organisasi maka 
struktur harus mengikuti strategi. Jika manajer mengubah strategi organisasi, mereka 
akan perlu memodifikasi struktur supaya dapat mendukung perubahan itu. Ada tiga 
dimensi strategi: 

1) inovasi, 
2) minimalisasi biaya, dan 
3) imitasi (meniru pemimpin pasar).

2) Ukuran dan Struktur: ukuran organisasi yang dilihat pada jumlah anggota organisasi 
terutama karyawan yang jumlahnya relatif besar akan mempengaruhi strukturnya 
menjadi mekanis

3) Teknologi dan Struktur: semakin rutin teknologi, semakin terstandarisasi dan mekanis 
strukturnya. Organisasi dengan teknologi yang tidak rutin akan lebih cenderung 
mempunyai struktur yang organis

4) Ketidakpastian lingkungan dan Struktur: semakin besar ketidakpastian lingkungan 
(persaingan global, percepatan inovasi produk oleh pesaing, meningkatnya permintaan 
pelanggan terhadap mutu dan penyerahan yang cepat), makin besar kebutuhan akan 
fleksibilitas yang ditawarkan oleh desain organis (restrukturisasi terhadap organisasi agar 
ramping, gesit, dan fleksibel). Di lain pihak, lingkungan yang sederhana dan stabil, desain 
mekanistis cenderung menjadi efektif.
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Konsep mengenai Desain Pekerjaan
Desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan 

yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu 
dilaksanakan, dimana tugas dikerjakan dan hasil apa yang diharapkan. 

Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok 
karyawan secara organisasional. 

Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan 
organisasi. 

Definisi diatas menjelaskan bahwa desain pekerjaan dibuat oleh 
perusahaan untuk mengatur tugas- tugas yang tepat sasaran , memberikan tugas 
kepada orang dengan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk 
mengerjakan tugas tersebut demi mencapai sasaran dari perusahaan.

Sejalan dengan Dessler (2004) desain pekerjaan merupakan pernyataan tertulis 
tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu 
melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya.
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Model Mekanik

• Prinsip spesialisasi

• Kesatuan arah

• Kewenangan dan tanggungjawab

• Rantai bertingkat

• Birokrasi 
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Model Organik

• Lebih informal

• Relatif terdesentralisasi

• Relatif sederhana
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Matrik 

• Berdasarkan proyek/fungsi

• Tepat untuk perubahan lingkungan 
yang berubah cepat

• Sdm dan keuangan terbatas
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Desain Tradisional vs Kontemporer

Tradisional 

1) Struktur yang 
simpel:Departemensialisasi rendah

2) Struktur yang fungsional :pembagian 
departemen berdasarkan fungsi

3) Struktur yang divisional : terdiri dari 
beberapa divisi dengan terbatasnya 
otonomi dibawah koordinasi dan 
kontrol dari bagian atas perusahaan

Kontemporer 
1) Tim Terstruktur : terdiri dari beberapa grup kerja 

dengan memberi wewenang kepada karyawan untuk 
memanajemen diri sendiri

2) Matriks dan Struktur Proyek : Para spesialis ditugaskan 
untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh 
seorang project managers : Matrix and Project 
Participants mempunyai dua managers dan karyawan 
terus berkerja pada proyek, dan akan pindah setelah 
proyeknya selesai

3) Organisasi tanpa batas-batas organisasi yang jelas : 
desain organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur 
yang cenderung untuk tidak terdapat penghalang 
antara organisasi dengan para pelanggan dan supplier

4) Menghapus penghalang (horizontal)
5) Menghapuskan batas-batas external, mendekat ke 

stakeholder
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Sederhana vs Modern


