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APAKAH ORGANISASI 

ITU?

• Organisasi adalah suatu unit sosial 

yang dikoordinasikan secara sengaja, 

terdiri dari dua orang atau lebih yang 

berfungsi pada suatau basis yang relatif 

bersinambung untuk menapai tujuan 

atau serangkaian tujuan.
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1.1

Pengertian Organisasi

• Pada dasarnya pengertian organisasi dapat 
dibedakan menjadi dua kelompok , yaitu 

Dalam arti statis berarti melihat 
organisasi sebagai sesuatu yang tidak 
bergerak /sama halnya melihat 
organisasi seperti yang tergambar 
dalam bagan (organogram) yang 
beraneka ragam.

> Dalam arti dinamis, berarti memandang 
organisasi sebagai organ yang hidup, 
artinya tidak hanya melihat dari segi 
bentuk dan wujudnya, tetapi juga dari 
segi isi organisasi tersebut.
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Organisasi Dalam Arti Statis

• pandangan organisasi dalam 
arti statis antara lain :

• Organisasi dipandang sebagai wadah
atau sebagai alat (tool) 

• Organisasi dipandang sebagai 
jaringan dari hubungan kerja yang 
bersifat formal 

• Organisasi dipandang sebagai saluran 
hirarki kedudukan yang ada  dan 
menggambarkan  secara jelas tentang 
garis wewenang .

• Jadi arti statis adalah Wadah kegiatan 
administrasi dengan gambaran yang 
jelas tentang hirarki kedudukan atau 
wewenang dari suatu kelompok .
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Organisasi Dalam Arti Dinamis

• pandangan tentang  organisasi  dalam arti dinamis , 

sebagai berikut :

– Berarti organisasi tersebut selalu bergerak 

mengadakan pembagian tugas sesuai dengan 

sistem yang telah ditentukan dan sesuai pola 

organisasi tersebut.

– Memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu 

sekelompok orang yang melakukan kerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama..

– Kemungkinan organisasi itu akan mati, hal ini 

merupakan tantangan yang harus diatasi. 
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Organisasi Sebagai Sistem 

Kerjasama
Sistem adalah suatu keseluruhan dari berbagai unsur atau 

faktor tertentu yang dipadukan  oleh suatu asas tata 
tertib tertentu  sehingga menjadi suatu kebulatan 
yang utuh.

adalah suatu sistem mengenai pekerjaan yang 
dirumuskan denga baik, dan masing masing pekerjaan 
mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab 
tertentu yang memungkinkan orang dari suatu 
organisasi dapat bekerjasama secara efektif dalam 
usaha mencapai tujuan bersama.

– Adalah suatu sistem penugasan pekerjaan  kepada 
orang-orang yang mengadakan kerjasama yang 
mengkhususkan diri  dalam suatu bidang  tertentu  dari 
suatu tugas bersama

– Adalah suatu  sistem daripada aktivitas kerjasama dari 
sekelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk 
mencapai tujuan .

– Adalah suatu sistem yang terencana daripada usaha 
kerjasama dengan memberikan  peran kepada setiap  
orang untuk dijalankan, wewenang, tugas, dan 
tanggungjawab untuk dilaksanakan.
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Organisasi sebagai suatu sistem 

tata hubungan kerja
• Tata hubungan kerja adalah  hubungan 

yang dilakukan oleh orang yang berada 

didalam suatu situasi kelompok untuk 

mengadakan kerjasama dalam usaha 

mencapai tujuan bersama.

• Yang dimaksud situasi kelompok adalah 

suatu kelompok yang anggotanya dapat 

mengadakan interaksi dalam waktu yang 

sama sehingga terjalin suatu hubungan 

yang sangat erat.

– JADI sistem tata-hubungan kerja yang 

sangat rumit tetapi sistematis sehingga 

dapat  menimbulkan suatu bentuk 

kerjasama yang baik dan serasi diantara 

para anggota, antar unit satuan kerja 

yang ada untuk mencapai tujuan.
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Organisasi sebagai proses pembagian tugas

.

• Dengan demikian pengertian dengan berbagai cara 
adalah :

1. Adalah suatu proses menetapkan, 
mengelompokkan jenis pekerjaan yang akan 
dilakukan dan merumuskan  suatu pelimpahan 
wewenang serta tanggung jawab  yang 
memungkinkan  orang orang yang diserahi tugas 
itu  dapat bekerjasama secara efisien dan efektif 
untuk mencapai tujuan.

2. Adalah proses kegiatan menghimpun secara teratur 
atas bagian yang saling bergantung sehingga 
merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam usaha 
mencapai tujuan.

3. Adalah  proses pembagian tugas serta mengatur 
dan menentukan bagian-bagian  atau orang yang 
diserahi tugas untuk memikul tanggung jawab dari 
suatu bentuk usaha

4. Adalah suatu proses kegiatan menyusun , 
pengembangkan, memelihara  pola hubungan kerja 
dari bagian atau orang  yang ada dalam suatu 
usaha.
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• Organizing berasal dari kata organize yang berarti 
menciptakan struktur dengan bagian bagian yang 
diintregrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya 
satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhan.

• Pendapat dari Louis A Allen 

• organisasi adalah : sebagai suatu proses penentuan dan 
pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, 
menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung 
jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang orang 
bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan

• Drs M Manulang,

• organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses 
penetapan  dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, 
pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta 
wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara 
unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-
orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk 
mencapai tujuan, Secara singkat organisasi adalah  suatu 
perbuatan diferensiasi tugas-tugas.

• Drs H Malayu S.P. Hasibuan,

• organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, 
berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang 
bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi 
hanya merupakan alat dan wadah saja.

• James D Mooney, 

organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk
mencapai tujuan bersama.
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• Chester I Barnard,

• organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang 

terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh 

dua orang atau lebih.

• Koontz & O’Donnel,organisasi

• adalah hubungan struktural yang mengikat dan 

menyatukan perusahaan dan kerangka dasar 

tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi.

• March & Simon,

• organisasi adlah sistem yang komplek yang 

terdiri dari unsur psikologis, sosiologis, teknologi, 

dan ekonomi yang dalam dirinya sendiri 

membutuhkan penyelidikan yang intensif.

• S Pradjudi Atmosudiro,

• organisasi adalah struktur tata pembagian  kerja 

dan struktur tata hubungan kerja antara 

sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja 

sama secara tertentu untuk bersama-sama 

mencapai suatu tujuan tertentu.
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Tujuan Organisasi

 Tujuan organisasi

 merupakan pernyataan 

tentang keadaan atau situasi yang tidak 
terdapat sekarang tetapi dimaksudkan 
untuk dicapai diwaktu yang akan datang  
melalui  kegiatan kegiatan organisasi dan 
setiap aktifitas organisasi mengacu pada 
tujuan organisasi.

 Penentuan tujuan organisasi memegang 
peranan yang sangat penting dalam 
sebuah organisasi , peran tersebut adalah 
sebagai penentu arah organisasi .



14

Organisasi Sebagai Alat Untuk 
Mencapai Tujuan

 Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah  

 alat untuk meringankan, mengefektifkan, 
mengefisiensikan, mengoptimalkan pencapaian tujuan 
yang hendak dicapai dengan cara kerja bersama sama

 Dengan demikian tujuan yang tidak dapat dicapai secara
individu, melalui organisasi tujuan tersebut kemungkinan 
besar dapat tercapai.

 Organisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai 
tujuan , sekaligus juga dapat menjadi kendala manakala 
orang-orang yang terlibat didalamnya tidak tahu menahu 
tentang organisasi.
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(2)

PERKEMBANGAN

TEORI ORGANISASI

Teori Organisasi Klasik

– Teori Birokrasi

– Teori Administrasi

– Teori Manajemen Ilmiah

1. Teori Organisasi Neoklasik

2. Teori Organisasi Moderen

3. Bagian Dari Sistem
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(2.1.)

TEORI ORGANISASI KLASIK

• Organisasi secara umum digambarkan oleh para 
ahli klasik sebagai sangat tersentralistik, dan 
tugas-tugasnya terspesialisasi.

• Para teoritis klasik menekankan pentingnya rantai 
perintah dan penggunaan disiplin, aturan, serta 
supervisi ketat untuk mengubah organisasi agar 
berperasi dengan lebih efisien. 

• Teori ini memberikan  petunjuk mekanistik, 
struktur yang kaku, dan bukan kreatifitas, teori ini 
berkembang  sekitar tahun 1900 sampai dengan 
tahun 1950, dan dibagi menjadi tiga aliran :

1. Teori Birokrasi

2. Teori Administrasi

3. Manajemen Ilmiah 
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TEORI BIROKRASI

• Teori ini pertama kali diperkenalkan MAX  

WEBER dalam bukunya The Protestant Ethic and 

Spirit Of Capitalism

• Weber mengemukakan karateristik birokrasi 

sebagai berikut :

1. Pembagian kerja yang jelas

2. Hirarki wewenang

3. Program yang rasional dalam mencapai tujuan

4. Sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja

5. Sistem aturan yang mencakup hak hak dan 

kewajiban posisi para pemegang saham

6. Hubungan antar  pribadi yang bersifat impersonal

• Jadi birokrasi adalah sebuah model organisasi 

normatif  yang menekankan struktur dalam 

organisasi
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TEORI  

ADMINISTRASI
• Teori ini dikembangkan oleh Hnry Fayol  di 

Prancis pada tahun 1916, dengan bukunya yang 
terkenal  :

“ ADMINISTRATION INDUSTRIELLE  ET GENERALE 
“,

• Ada 14 kaidah manajemen yang menjadi dasar 
teori administrasi , antara lain adalah :

1. Pembagian kerja

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

3. Disiplin

4. Kesatuan Perintah,

5. Kesatuan Pengarahan

6. Mendahulukan Kepentingan Umum

7. Balas Jasa

8. Sentralisasi

9. Rantai Skalar

10. Aturan

11. Keadilan

12. Kelanggengan Personalia

13. Inisiatif

14. Semangat Korp
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TEORI MANAJEMEN 

ILMIAH
• Teori ini berkembang pada tahun 1990 atas ide 

Frederick Winslow Taylor.

• Taylor mencoba mengembangkan metode kerja  

yang lebih efisien dengan mengadakan 

pendekatan ilmiah terhadap masalah manajemen.

• Sebagai hasilnya Taylor  mengemukakan 

empat kaidah dasar manajemen  yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi yaitu :

1. Menggantikan metode kerja daam praktek  

dengan berbagai metode yang dikembangkan 

atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja 

yang ilmiah dan benar.

2. Mengadakan seleksi, latihan, dan 

pengembangan  para karyawan secara ilmiah

3. Pengembangan karyawan  harus 

diintregasikan, sehingga karyawan 

memperoleh kesempatan untuk mencapai 

tingkat upah yang tinggi, sementara 

manajemen dapat menekan biaya produksi 

serendah mungkin.

4. Perlu dikembangkan semangat dan mental 

karyawan melalui pendekatan 
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TEORI ORGANISASI 

NEO KLASIK

• Tori ini bukan teori baru, tetapi mengusulkan 

perubahan pada teori klasik dengan menitik 

beratkan pada perilaku manusia.

• Anggapan dasar teori ini adalah  menekankan 

pentingnya aspek psikologis  dan sosial karyawan 

sebagai individu maupun sebagai  bagian dari 

kelompok.

• Teori ini mengemukakan perlunya tiga hal antara 

lain: 

1. Partisipasi, melibatkan setiap individu dalam 

proses pengambilan keputusan

2. Perluasan Kerja, sebagai kebalikan dari pola 

spesialisasi

3. Menejemen bottom-up, yang memberikan 

kesempatan kepada para junior untuk  

berpartisipasi



21

TEORI ORGANISASI 

MODERN
• Teori modern mengemukakan bahwa 

organisasi bukanlah suatu sistem tertutup 

yang berkaitan dengan lingkungan yang 

stabil, tetapi adalah suatu sistem terbuka 

yang harus menyesuaikan  diri dengan 

perubahan lingkungan.

• Teori ini berkembang sejak tahun 1950  teori 

ini dalam banyak hal sangat berbeda dengan 

teori klasik

• Faktor yang membedakan kualitas teori 

organisasi modern dengan teori lainnya 

adalah dasar konseptual , 

ketergantungannya pada data riset empiris, 

dan diatas semuanya sifat pemanduan dan 

pengintegrasiannya.
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Memahami Perilaku 

Organisasi

1. Membandingkan perilaku 

organisasi dengan teori organisasi

2. Tujuan memahami  perilaku 

organsiasi

3.  Unsur pokok dalam perilaku 

organisasi
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TEORI ORGANISASI 

DAN PERILAKU ORGANISASI

• Teori organisasi

adalah disiplin ilmu yang  mempelajari struktur dan 
desain organisasi

• Perilaku organisasi 

adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentang 
bagaimana orang orang bertindak di dalam organisasi.

• Teori organisasi 

memfokuskan pada pandanga makro, unit unit 
analisisnya adalah organisasi itu sendiri,memperhatikan 
kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk 
menyesuaikan diri dan mencapai tujuan yang diinginkan 
organisasi.

• Sedangkan perilaku organisasi mengambil pandangan 
mikro, memberi tekanan kepada individu dan kelompok 
kecil.
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3.2.

TUJUAN MEMAHAMI PERILAKU 

ORGANISASI

• Ada tiga hal terpenting dari tujuan 

memahami perilaku organisasi, antara lain :

1. Prediksi, perkiraan dalam kaitannya 

dengan perilaku organisasi , 

2. Eksplanasi, atau penjelasan terhadap 

berbagai peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi,

3. Pengendalian, pengendalian atas perilaku 

yang terjadi dalam organisasi adalah tujuan 

ketiga dan sebagai kontrol  bagi 

pengendalian perilaku individu dan 

kelompok dalam organisasi.
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3.3.

UNSUR POKOK

DALAM PERILAKU ORGANISASI

• Unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah :

1. Orang, adalah makluk hidup yang berjiwa, berpikiran, 
dan berperasaan, yang membuat organisasi untuk 
mencapai tujuan, orang membentuk sistem sisial intern 
organisasi, dan organisasi dibentuk untuk melayani 
manusia bukan sebaliknya.

2. Struktur, menetukan hubungan resmi orang orang 
dalam suatu organisasi, dan harus dihubungkan denga 
cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan organisasi 
bisa efektif.

3. Teknologi, menyediakan sumber daya yang digunakan 
orang untuk bekerja dan sumber daya itu 
mempengaruhi tugas yang mereka lakukan.

4. Lingkungan, merupakan bagian dari sistem yang lebih 
besar  yang memuat banyak unsur  dan semua unsur 
tersebut saling mempengaruhi dalam suatu hubungan 
yang rumit.
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(4)

Konsep Dasar

Perilaku Organisasi 

• Hakekat Manusia

• Hakekat Organisasi

• Perilaku Organisasi Holistik
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(4.1)

HAKEKAT MANUSIA

• Dalam kaitannya dengan manusia ada 4 asumsi 

dasar :

1. Perbedaan Individu, setiap orang dalam dunia ini 

berbeda secara individu, apabila bukan karena 

perbedaan individu, tentunya dapat diterapkan  

standart tertentu yang berlaku untuk semua orang 

dalam hal pengelolaan pegawai.

2. Orang seutuhnya, bukan saja berusaha 

mengembangkan pegawai  lebih baik, tetapi juga 

mengembangkan orang dalam hubungannya dengan 

pertumbuhan dan pemenuhan,.

3. Perilaku yang termotivasi, perilaku  memiliki sebab 

tertentu, yang berkaitan dengan kebutuhan 

seseorang atau konsekkuensi yang timbul  dari 

tindakan. Dalam hal kebutuhan , individu tidak 

termotivasi oleh hal hal  yang dianggap harus dimiliki, 

tetapi oleh hal yang mereka inginkan.

4. Martabat Manusia, bahwa orang (manusia) perlu 

dibedakan dari faktor produksi lainnya.mereka ingin 

dihormati sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia.
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4.2.

HAKEKAT ORGANISASI

• Bahwa organisasi merupakan sistem 
sosial dan dibentuk atas dasar 
kepentingan bersama.

• Sistem sosial, organisasi adalah 
sistem sosial, konsekwensinya 
segala aktifitas organisasi diatur oleh 
hukum sosial, dan hukum psikologi.

• Eksistensi sistem sosial menyiratkan  
bahwa lingkungan organisasi 
merupakan sesuatu yang berubah  
secara dinamis, dan bukan 
seperangkat hubungan yang statis 
seperti tergambar dalam bagan 
organisasi.

• Kepentingan bersama, organisasi 
dibentuk dan dipertahankan atas 
dasar  kebersamaan
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4.3.

PERILAKU HOLISTIK

• Perilaku organisasi holistik 

menafsirkan hubungan orang –

organisasi dalam hubungan 

seutuhnya, organisasi seutuhnya, 

kelompok seutuhnya, dan sistem 

sosial secara keseluruhan.

• Konsep ini mengandung  

pandangan menyeluruh tentang 

orang orang dalam organisasi 

untuk memahami sebanyak 

mungkin faktor  yang 

mempengaruhi perilaku mereka.
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BAB 2
KEEFEKTIFAN 

ORGANISASI

1. Pendekatan Untuk 

Mengidentifikasi 

Keefektifan

2. Tiga Macam Prespektif 

Keefektifan

3. Kriteria Keefektifan



31

(2.1)
Pendekatan Untuk Mengidentifikasi 

Keefektifan

1. Pendekatan pencapaian 

tujuan

2. Pendekatan menurut teori 

sistem

3. Pendekatan konstituensi 

strategi

4. Pendekatan nilai bersaing

5. Membandingkan keempat 

pendekatan
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• Keefektifan 

didifinisikan 

• sebagai sejauh mana sebuah 

organisasi mewujudkan tujuan 

tujuannya.

• Keefektifan bisa juga

diartikan 

• sebagai penilaian yang kita buat 

sehubungan dengan prestasi 

individu, kelompok dan organisasi .
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2.1.1.

Pendekatan Pencapaian 

Tujuan

• Pendekatan ini menyatakan bahwa 

keefektifan sebuah organisasi harus 

dinilai sehubungan dengan 

pencapaian tujuan, ketimbang 

caranya, dan yang perlu 

diperhitungkan adalam bottom line-

nya,

• Pendekatan ini mengasumsikan bahwa 

organisasi adalah kesatuan yang dibuat  

dengan sengaja, rasional, dan mencari 

tujuan. Oleh karenanya pencapaian 

tujuan yang berhasil adalah menjadi 

buah ukuran yang tepat tentang 

keefektifan sebuah organisasi.
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2.1.2.

Pendekatan Menurut Teori 

Sistem

• organisasi adalah suatu kerangka kerja 
sistem, organisasi memperoleh masukan, 
melakukan proses transformasi, dan 
menghasilkan keluaran. 

• organisasi harus diukur dengan 
kemampuannya untuk  memperoleh 
masukan, memproses masukan tersebut, 
menyalurkan keluaran, dan mempertahankan 
stabilitas dan keseimbangan organisasi

• tujuan akhir diabaikan, namun dipandang 
sebagai salah satu  dari elemen didalam 
kumpulan kriteria yang lebih komplek.

• Jadi pendekatan sistem berfokus bukan pada 
tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang 
dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu.
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2.1.3

Pendekatan Konstituensi-

Strategis

• Pendekatan ini mengemukakan bahwa

organisasi dikatakan efektif apabila dapat 

memenuhi tuntutan dari konstituen yang 

terdapat di dalam lingkungan organisasi 

tersebut, yaitu konstituen yang menjadi 

pendukung kelanjutan eksistensi 

organisasi tersebut.

• Prinsip pandangan ini sama dengan 

pendekatan sistem, tetapi lebih 

menekankan kepada pemenuhan tuntutan 

dari hal-hal  di dalam lingkungan 

organisasi yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup organisasi.
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2.1.4.

Pendekatan Nilai Bersaing

• Pendekatan ini menerangkan bahwa

kriteria yang anda nilai dan gunakan 

dalam menilai keefektifan 

organisasi, bergantung kepada 

siapa sebenarnya anda dan siapa 

yang anda wakili.
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2.1.5.

Membandingkan Keempat 

Pendekatan
Dalam kondisi yang bagaimana masing 

masing pendekatan lebih disukai dari 

pendekatan yang lain ?

1. Pendekatan pencapaian tujuan, berguna 

pada saat tujuan jelas, dibatasi waktu, dan 

dapat diukur.

2. Pendekatan sistem, berguna pada saat ada 

hubungan yang jelas antara masukan dan 

keluaran

3. Pendekatan konstituen strategis, berguna 

pada saat konstituen mempunyai pengaruh 

yang kuat  terhadap organisasi dan 

organisasi harus menanggapi tuntutan 

tuntutan.

4. Pendekatan nilai bersaing,  dalam organisasi 

yang tidak jelas apa yang menjadi 

penekanannya, atau mengenai minat dalam 

perubahan kriteria dalam jagka waktu 

tertentu.
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(2.2)

Tiga Macam Prespektif 

Keefektifan

• Keefektifan individu

• Keefektifan kelompok

• Keefektifan organisasi
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• Tiga macam prespektif keefektifan 
dapat diidentifikasi :

1. Keefektifan indifidu, yang menekankan 
pelaksanaan tugas pekerja dari 
organisasi

2. Keefektifan kelompok, yang terdiri dari 
gabungan individu-individu, keefektifan 
ini akan terlaksana bila setiap anggota 
organisasi  juga efektif.

3. Keefektifan organisasi, yang meliputi 
individu dan kelompok, dan 
merupakan fungsi dari keefektifan 
individu dan kelompok.
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(2.3)

KREITERIA 

KEEFEKTIFAN

• Ukuran jangka Pendek, adalah kriteria 
untuk menunjukkan hasil tindakan yang 
mencakup waktu satu tahun atau 
kurang.

• Ukuran Jangka Menengah, adalah 
untuk menunjukkan hasil dari penilaian 
keefektifan individu, kelompok maupun 
organisasi dalam jangka waktu yang 
lebih dari satu tahun sampai dengan 
lima tahun.

• Ukuran jangka Panjang, sedangkan 
kriteria jangka panjang adalah untuk 
menunjukkan hasil dari penilaian 
keefektifan individu, kelompok maupun 
organisasi dalam jangka waktu yang 
lebih dari lima tahun sampai dengan 
tidak terbatas waktunya. 
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BAGIAN 2

PERILAKU 

• BAB 3

• PERILAKU INDIVIDU

• BAB 4

PERILAKU KELOMPOK



• SELAMAT 

• MENGIKUTI PERKULIAHAN

• PRILAKU ORGANISASI
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BAB  3
PERILAKU INDIVIDU

1. Dasar dasar perilaku individu

2. Nilai, sikap dan kepuasan kerja

3. Kepribadian dan emosi

4. Persepsi dan pengambilan keputusan 
individual

5. Motivasi
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3.1
Dasar Perilaku Individu

A. Karateristik Biografis

1. Usia

2. Jenis kelamin

3. Status perkawinan

4. Masa kerja

B. Kemampuan

1. Kemampuan intelektual

2. Kemampuan fisik

3. Kesesuaian pekerjaan-kemampuan

C. Pembelajaran

1. Difinisi pembelajaran

2. Teori pembelajaran
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A. Karateristik Biografis

1. Usia 
• Alasan  positif terhadap pekerja usia tua,

@   lebih  berpengalaman

– Lebih mementingkan pertimbangan

– Mempunyai etika kerja yang kuat

– Komitmen terhadap mutu 

• Alasan negatif pekerja usia tua adalah :

– Kurang luwes dalam bekerja

– Menolak teknologi baru

– Mengganggu regenerasi organisasi
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JENIS KELAMIN

• Apakah  kinerja wanita 
sama dengan kinerja 
pekerja Pria.

• pekerja wanita 
mempunyai kesulitan 
tentang jadwal  kerja.

• Peran historis wanita 
mengalami kesuliatan 
dalam perawatan
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3. Status Perkawinan

• Dampak status perkawinan  pada produktifitas 
kerja karyawan.

• lebih sedikit absen kerja dp yang lajang.

• rotasi kerja (Pindah pindah kerja) lebih sedikit dp 
lajang.

• lebih puas thd pekerjaan dp  lajang.

• Mempunyai rasa tanggung jawab dan pekerjaan  
lebih  berharga dan penting. 
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4. MASA KERJA

• Masa kerja adalah alat yang paling 
konsisten  untuk meramal perputaran 
karyawan atau keluar masuknya 
karyawan.

• senioritas  tidak sering  absen kerja.

• Senioritas berpengaruhb terhadap 
kepuasan kerja
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2. KEMAMPUAN
• Kemampuan ialah sifat bawaan 

lahir atau dipelajari yang 
memungkinkan seseorang 
menyesuaikan pekerjaannya, yang 
bersifat mental atau fisik.

• Ketrampilan  adalah kecakapan 
yang berhubungan dengan tugas 
yang dimiliki  dan dipergunakan 
oleh seseorang pada waktu  yang 
tepat.

• Kemampuan dan ketrampilan 
memainkan peranan utama 
dalam perilaku dan prestasi 
individu. 
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3. PEMBELAJARAN

• Proses belajar suatu proses perubahan, 
walaupun tidak selalu berupa perbaikan 
perilaku.

• Perubahan perilaku bersifat permanen, 
sehingga terjadi proses belajar.

• Beberapa bentuk pemberian pengalaman 
diperlukan untuk terjadinya proses belajar.

• Akhirnya perlu ditegaskan bahwa 
pemberian pengalaman perlu dibantu dan 
diperkuat sehingga memungkinkan 
terjadinya proses belajar.
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3. PEMBELAJARAN

• Adalah setiap perubahan yang relatif 
permanen dari perilaku  yang terjadi 
sebagai hasil dari pengalaman.

• Adalah suatu proses yang membuat 
suatu informasi  yang diperoleh 
melalui proses persuasif  menjadi 
punya arti dan makna bagi proses 
pemilihan tindakan.

• Belajar  efektif merubah perilaku 
para anggota organisasi, hendaknya 
memperhatikan hal hal sebagai 
berikut :
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3. Teori Pembelajaran 
Sosial

Teori ini 
mengkombinasikan  
baik perilaku dan 
cognitif dan 
menekankan 
interaksi hubungan 
timbal balik dan 
eviromental 
determinants. 
Dalam teori 
pembelajaran 
dapat dilakukan 
melalui modeling 
dan self-control.



TEORI TEORI PEMBELAJARAN

1. Teori yang Berhubungan Dengan 
perilaku

Clasiccal Conditioning, pada 
dasarnya teori ini besumber 
dari hasil penelitian Pavlov 
(1902) dalam hubungannya 
dengan perilaku organisasi, 
teori ini menggambarkan 
bahwa perilaku seseorang 
akan kembali seperti semula 
bila tidak terjadi rangsangan 
atau proses belajar. (perilaku 
dikendalikan oleh stimulus 
atau rangsangan)
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2. Teori Kognitif, 
Terdiri atas 

suatu 
hubungan 
antara isyarat 
lingkungan 
yang didasari 
dengan 
harapan
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3. Teori Pembelajaran 
Sosial

Teori ini 
mengkombinasikan  
baik perilaku dan 
cognitif dan 
menekankan 
interaksi hubungan 
timbal balik dan 
eviromental 
determinants. 
Dalam teori 
pembelajaran 
dapat dilakukan 
melalui modeling 
dan self-control.
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3. Teori Pembelajaran 
Sosial

Teori ini 
mengkombinasikan  
baik perilaku dan 
cognitif dan 
menekankan 
interaksi hubungan 
timbal balik dan 
eviromental 
determinants. 
Dalam teori 
pembelajaran 
dapat dilakukan 
melalui modeling 
dan self-control.



NILAI , SIKAP, DAN KEPUASAN KERJA

A. Nilai

 Tipe Nilai

 Nilai kesetiaan dan

Perilaku Etis

B. Sikap

 Tipe Sikap

 Sikap Dan Konsistensi

C. Kepuasan Kerja

 Mengukur Kepuasan Kerja

 Efek Kepuasan Kerja pada

Kinerja karyawan
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A . NILAI

• Nilai adalah keyakinan dasar bahwa suatu modus 
perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas lebih  
disukai  secara pribadi atau  sosial  

• Sistem nilai, suatu hirarki yang didasarkan pada suatu  
peringkat nilai  seseorang individu  dalam hal 
intensitasnya.

• Nilai cenderung relatif stabil dan bertahan.

• Nilai penting untuk mempelajari perilaku 
keorganisasian karena nilai  meletakkan dasar untuk 
memahami sikap dan motivasi serta nilai 
mempengaruhi  persepsi.

• Umumnya nilai mempengaruhi sikap dan perilaku 
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TIPE  NILAI

• Milton Rokeach mengemukakan ada
dua perangkat nilai yaitu :

\1.Nilai terminal,  keadaan
akhir eksistensi yang 
sangat diinginkan, 
tujuan yang ingin
dicapai selama hayat.

/ 2.Nilai Instrumental, 
modus modus perilaku
yang lebih diinginkan
atau cara mencapai
nilai nilai terminal 
seseorang.
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B. SIKAP

• Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang 
menguntungkan  atau  tidak menguntungkan, 
mengenai objek, orang, atau peristiwa. 

• Sikap mencerminkan  bagaimana seseorang  
merasakan sesuatu.

• Sikap tidak sama dengan nilai  tetapi keduanya 
saling berhubungan. Ada tiga komponen sikap 
antara lain adalah :

1. Cognitif (pengertian),segmen pendapat atau 
keyakinan 

2. Afektif (keharuan),adalah segmen emosional  atau 
perasaan  dari suatu sikap komponen afektifnya.

3. Behavior (perilaku),suatu maksud untyuk 
berperilaku dengan  suatu cara  tertentu terhadap 
seseorang atau sesuatu.
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Tipe  Sikap

• Sikap yang berkaitan dengan 
pekerjaan ini  membuka 
jalan  evaluasi positif atau 
negatif yang dipegang para 
karyawan mengenai aspek  
dari lingkungan kerja 
mereka.

• Tiga sikap yang perlu 
dipelajari adalah 

1. Kepuasan kerja
2. Keterlibatan Kerja
3. Komitmen pada Organisasi
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1. Kepuasan Kerja, merujuk pada 

sikap umum seseorang individu 

terhadap pekerjaannya, seseorang 

dengan tingkat kepuasan yang 

tinggi  menunjukkan sikap yang 

positif terhadap kerja itu, 

seseorang yang tidak puas  dengan 

pekerjaannya menunjukkan sikap 

yang negatif  terhadap pekerjaan 

itu.

2. Keterlibatan Kerja, sampai tingkat 

mana seseorang memihak pada 

pekerjaannya, berpartisipasi aktif 

didalamnya, dan menganggap 

kinerjanya penting bagi harga diri.

3. Komitmen Pada Organisasi,sampai 

tingkat mana seseorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi  

tertentu dan tujuannya, dan 

berniat memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi 

itu.

62



Sikap dan Konsistensi

 Bagaimana anda memperhatikan orang
mengubah apa yang mereka katakan
sehingga tidak berkontradiksi dengan
apa yang mereka lakukan ?

 Umumnya riset telah menyimpulkan
bahwa orang orang mengusahakan
konsistensi di tengah sikap-sikapnya
serta antara sikap dan perilakunya.

 Ini berarti bahwa individu berusaha
merujukkan sikap sikap yang 
berpisahan dan menyatukan sikap serta
perilaku mereka sehingga mereka
tampak rasional dan konsisten.

 Jika ada ketidakkonsistenan, dikenakan
kekuatan untuk mengembalikan
individu itu pada keadaan setimbang di
mana sikap dan perilaku konsisten
lagi.

6
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C. KEPUASAN KERJA

• Kepuasan kerja adalah suatu sikap  umum seseorang 
individu terhadap pekerjaannya.

• Ada dua pendekatan yang sementara ini bisa digunakan 
untuk mengukur kepuasan kerja karyawan antara lain 
adalah :

1. Pendekatan Nilai Global tunggal (single global 
rating)

2. Pendekatan Skor Penjumlahan (summation Score)

 Metode nilai global tunggal tidak lebih dari  meminta 
individu pekerja  untuk menjawab suatu pertanyaan, 
dalam suatu kuisener lalu jawaban dari responden 
tersebut dinilai sesuai dengan penilaian responden.

 Metode skor penjumlahan lebih maj lagi, metode ini 
menggali  unsur unsur utama dalam suati pekerjaan dan 
menanyakan karyawan mengenai tiap unsur tersebut, 
unsur unsur ini dinilai  pada suatu skala baku dan 
kemudian  dijumlahkan  untuk menciptakan skor  
kepuasan kerja karyawan  secara keseluruhan.
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Kepuasan Dan Produktifitas

 Karyawan yang bahagia dalam bekerja belum tentu

selalu pekerja yang produktif, tetapi pada kenyataanya, 

produktifitas itu mungkin menimbulkan kepuasan.

 Organisasi dengan karyawan lebih puas cenderung

lebih produktif daripada organisasi dengan karyawan

yang selalu kurang puas, biasanya produktifitasnya

kurang sekali.

Kepuasan Dengan Kemangkiran Kerja

 Secara logika karyawan yang merasa tidak puas, lebih

besar kemungkinan untuk tidak masuk kerja, atau

melakukan kemangkiran kerja.

 Tetapi faktor faktor lain juga sangat mendukung dan

menjadi penyebab kemangkiran karyawan dalam

bekerja.

Kepuasan dan Tingkat Turnover Karyawan

 Kepuasan juga berhubungan negatif dengan tingkat

perputaran (keluar masuknya )karyawan dalam

perusahaan. Tetapi faktor ini lebih dominan daripada

kemangkiran kerja, artinya banyak karyawan yang 

keluar masuk perusahaan disebabkan karena merasa

tidak puas setelah mengetahui keadaan perusahaan.

6
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.

Kepribadian Dan Emosi

–Kepribadian

»Difinisi

»Ciri Ciri

• Emosi

–Difinisi

–Dimensi Emosi
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A.Kepribadian

Difinisi Kepribadian

• Adalah : organisasi dinamik dari sistem 
sistem spikologi dalam individu yang 
menentukan penyesuaiannya yang unik 
terhadap lingkungannya.

• Adalah suatu konsep dinamik yang 
menggambarkan pertumbuhan dan 
perkembangan keseluruhan sistem 
psikologi seseorang.

• Sebagai keseluruhan total cara 
seseorang individu bereaksi dan 
berinteraksi dengan individu lain.

• Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi  atau membentuk 
kepribadian seseorang individu , antara 
lain adalah :

1. Faktor Keturunan

2. Faktor Lingkungan

3. Faktor Situasi dan Kondisi
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Ciri Ciri Kepribadian

• Ciri ciri kepribadian adalah sifat sifat yang tetap 

bertahan yang menggambarkan perilaku seseorang 

individu.

• Ada lima faktor mendasar yang menjadi landasan 

kepribadian seorang manusia , adalah :

1. Extraversi, dimensi ini mencakup tingkat 

kesenangan seseorang akan berhubungan dengan 

orang lain

2. Kemampuan untuk bersepakat, meruuk pada 

kecenderungan individu untuk selalu kooperatif, 

hangat dan percaya.

3. Sifat mendengarkan suara hati, orang yang sangat 

peka terhadap suara hati, terorganisir, bertanggung 

jawab, dan gigih.

4. Stabilitas emosional, dimensi ini  membuka jalan 

bagi kemampuan seseorang  untuk bertahan  

terhadap stres, cenderung tenang , percaya diri, dan 

aman.

5. Keterbukaan terhadap pengalaman, .
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B. Emosi
Difinisi

• Emosi adalah  perasaan yang hebat terhadap 

seseorang atau sesuatu. Atau bisa dikatan reaksi 

terhadap suatu objek baik seseorang atau sesuatu.

• Pengaruh, adalah suatu kisaran luas  perasaan yang 

dialami orang

• Suasana hati, perasaan perasaan yang cenderung 

kurang intens dibanding emosi emosi  dan kekurangan 

rangsangan kontekstual

Dimensi Emosi

• Didasarkan pada R D Woodworth, Experimental 

Psychology, New York, 1938, ada beberapa variasi 

emosi yang dialami individu, antara lain :

• Senang, heran, takut, sedih, marah, muak, netran 

(tanpa reaksi)
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Persepsi

 Difinisi

 Faktor yang mempengaruhi 
persepsi

 Hubungan persepsi dengan 
pengambilan keputusan  
individual
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Difinisi 

 Persepsi adalah suatu proses yang  
ditempuh individu untuk 
mengorganisasikan dan menafsirkan 
kesan kesan indera mereka agar 
memberikan makna bagi lingkngan 
mereka.

 Mengapa persepsi penting dalam studi 
perilaku organisasi, semata mata 
karena perilaku  orang orang 
didasarkan pada persepsi mereka 
mengenai apa realitas itu, bukannya 
mengenai realitas itu sendiri.

 Akan tetapi pada kenyataan 
sebenarnya apa yang dipersepsikan 
seseorang dapat berbeda dari 
kenyataaan yang sebenarnya.

 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi :
1. Perilaku individu
2. Target 
3. Situasi 
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MOTIVASI

A.Difinisi
Kesediaan untuk mengeluarkan 
tingkat upaya yang tinggi untuk  
tujuan organisasi, yang 
dikondisikan oleh kemampuan 
upaya itu dalam memenuhi 
beberapa kebutuhan individual.
suatu proses yang menghasilkan 
suatu intensitas, arah dan 
ketekunan individual  dalam usaha 
untuk mencapai satu tujuan.

 Ketiga unsur pokok dalam motifasi 
adalah :

1. Intensitas
2. Tujuan 
3. Ketekunan 
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B. Teori Teori Tentang Motivasi

1. Teori Hirarki Kebutuhan (Maslow)

2. Teori X dan Y (Douglas McGregor)

3. Teori Motivasi Higiene (Frederick 
H)

4. Teori ERG (Clayton Alderfer)

5. Teori Kebutuhan (McClelland)

6. Teori Evaluasi Kognitif

7. Teori Penetapan Tujuan 
(G.Broadwater)

8. Teori Penguatan

9. Teori Keadilan  (Jane Pearson)

10. Teori Harapan (Victor Vroom)
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1. Teori Hirarki Kebutuhan

 Pada dasawarsa  1950-an, ada teori motivasi yang paling 
dikenal baik  adalah teori hirarki keburuhan dari Abraham 
Maslow.

 Ia mengatakan bahwa didalam diri manusia ada lima  jenjang 
kebutuhan 

 Maslow memisahkan lima tingkat kebutuhan tersebut menjadi 
kebutuhan tingkat rendah dan kebutuhan tingkat tinggi.

 Dua kebutuhan paling bawah merupakan kebutuhan tingkat 
rendah, sedangkan kebutuhan diatasnya merupakan kebutuhan 
tingkat tinggi.

 Bila ingin memotivasi seseorang, perlu menyadari sedang 
berada pada tingkat berapa orang tersebut, dan memfokuskan 
pada pemenuhan kebutuhan itu atau pada kebutuhan diatas 
tingkat tersebut.

 Berikut hirarki kebutuhan Abraham Maslow :

Aktualisasi Diri

Penghargaan

Sosial

Keamanan

Psikologis
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2. Teori X Y McGregor

 McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seorang 
manajer pada kodrat manusia (karyawan)  
didasarkan pada  suatu pengelompokan  
pengandaian tertentu  dan manajer  cenderung  
mencetak perilakunya terhadap bawahannya 
menurut pengandaian itu. 

 McGregor berpendapat dua kodrat manusia  kodrat 
negatif ditandai dengan X, dan kodrat positif 
ditandai dengan Y.

 Menurut teori X  empat pengandaian yang dipegang 
para manajer  adalah :

1. Karyawan secara inheren tidak menyukai kerja, bilamana 
dimungkinkan akan mencoba menghindarinya.

2. Karena tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, 
diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mrncapai 
tujuan.

3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari 
pengarahan formal bilamana dimungkinkan

4. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua 
faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan 
menunjukkan sedikit saja ambisi 

 Menurut teori Y kodrat manusia adalah :
1. Karyawan dapat memandang  kerja, sama wajarnya seperti 

istirahat atau bermain.
2. Oarang akan menjalankan pengarahan diri dan 

pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran
3. Rata rata orang dapat belajar untuk menerima, bahkan 

mengusahakan untuk tanggung jawab.
4. Kemampuan untuk mengambil  keputusan inovatif tersebar 

meluas dalam populasi dan bukan hanya milik mereka yang 
berada dalam posisi manajemen.
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3. Teori Motivasi Higiene

• Menurut Frederick Herzberg, bahwa hubungan seseorang 

individu  dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan  

dasar  dan bahwa sikapnya terhadap  kerja dapat sangat  

menentukan  sukses atau gagalnya individu  itu.

• Herzberg mencari jawaban atas pertanyaan apa yang dicari 

orang orang dari pekerjaan mereka ?

• Ia meminta orang orang untuk mengurai secara rinci situasi 

dimana mereka merasa luar biasa baik atau buruk mengenai 

pekerjaannya, respon respon ini lalu ditabelkan dan 

dikatagorikan oleh Herzberg.

• Dari respon  yang dikatagorikan, Herzberg menyimpulkan 

bahwa jawaban yang diberikan orang ketika mereka merasa 

senang  dalam bekerja, berbeda dengan jawaban  ketika 

mereka  merasa tidak senang dalam bekerja.

• Menurut Herzberg, lawan kepuasan  bukanlah ketidak puasan, 

seperti yang diyakini orang selama ini. Tetapi lawan kepuasan 

adalah tidak ada kepuasan.

• Menurut herzberg faktor faktor yang menimbulkan kepuasan 

kerja terpisah dan berbeda  dari faktor faktor yang 

menimbulkan ketidak puasan kerja.

• Faktor Higiene, faktor seperti kebijakan dan administrasi 

perusahaan, penyeliaan, dan gaji, yang bila memadai  dalam 

suatu pekerjaan, menentramkan pekerjaan, bila faktor faktor 

ini tidak memadai , orang akan terpuaskan dalam 

pekerjaannya.
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4. Teori ERG

• Clayton Alderfer dari Universitas  Yale telah memperbaiki 

ulang teori kebutuhan Maslow dan digabungkan dengan 

riset empirisnya. 

• Hirarki kebutuhan revisi Clayton disebut dengan Teori 

ERG, dalam teori ini Clayton merevisi bahwa kebutuhan 

dasar manusia ada tiga  kelompok yaitu :

1. Eksistensi

2. Hubungan

3. Pertumbuhan

• Kelompok eksistensi memperdulikan pemberian 

persyaratan eksistensi materiel dasar manusia, mencakup  

kebutuhan faali dan keamanan.

• Kelompok kebutuhan hubungan, adalah hasrat yang kita 

miliki  untuk memelihara hubungan antar pribadi yang 

penting, seperti hasrat sosial dan status menuntut interaksi 

dengan  orang lain  agar terpuaskan.

• Kelompok ketiga adalah kelompok pertumbuhan, adalah 

suatu hasrat instrinsik untuk perkembangan pribadi, 

mencakup komponen intrinsik dari kategori  Maslow yaitu 

kategori  aktualisasi diri.  
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5. Teori Kebutuhan McClelland

• David McClelland 
mengemukakan teori kebutuhan  
berfokus pada tiga  kebutuhan 
dasar yaitu :

1. Kebutuhan akan prestasi, yaitu 
dorongan untuk mengungguli,  
berprestasi sehubungan dengan 
seperangkat standart berusaha 
keras untuk sukses.

2. Kebutuhan akan Kekuasaan, 
kebutuhan untuk membuat orang 
lain  berperilaku  dalam  suatu 
cara  yang orang orang itu (tanpa 
dipaksa)  tidak akan  berperilaku 
demikian.

3. Kebutuhan akan Afiliasi,  hasrat 
untuk berhubungan antar pribadi 
yang ramah dan akrab.
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6. Teori Evaluasi  Kognitif

• Pendapat teori evaluasi kognitif adalah, diperkenalkannya 

ganjaran ganjaran ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya 

secara intrinsik telah diberi hadiah, cenderung mengurangi 

tingkat motivasi keseluruhan.

• Secara historis, ahli teori motivasi umumnya mengasumsikan 

bahwa motivasi instrinsik seperti  misalnya prestasi, tanggung 

jawab, dan kompetensi, tidak tergantung pada motivator 

ekstrinsik seperti  upah tinggi, promosi, kondisi kerja yang 

menyenangkan, dan lain sebagainya.

• Artinya, rangsangan satu tidak akan mempengaruhi yang lain, 

teori ini berarumen bahwa bila ganjaran ganjaran ekstrinsik 

digunakan oleh organisasi sebagai hadiah untuk kinerja yang 

unggul, menyebabkan minat instriksik  terhadap tugas sendiri 

merosot.

• Mengapa hal itu akan terjadi, jawabannya adalah bahwa 

individu mengalami hilangnya kendali  terhadap perilakunya 

sehingga motivasi instrinsik sebelumnya akan berkurang.

• Memang, jika teori evalusi kognitif itu benar, akan masuk akal  

untuk membuat upah seseorang individu tidak bergantung 

pada kinerja  agar menghindari berkurangnya motivasi 

instrinsik.
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Teori Harapan

• Teori harapan berargumen bahwa kekuatan  dari suatu 

kecenderunga untuk bertindak dengan suatu cara 

tertentu bergantung pada  kekuatan  dari suatu 

pengharapan bahwa tindakanitu akan  diikuti oleh suatu  

keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran 

tersebut pada individu tersebut.

• Dalam arti lain seorang karyawan dimotivasi untuk 

menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini  

upaya akan menghantar ke suatu penilaian  kinerja 

yang baik dan akibatnya akan mendorong ganjaran 

organisasi seperti bonus, kenaikan gaji dan 

sebagainya.

• Teori harapan membantu menjelaskan mengapa 

banyak sekali pekerja tidak termotivasi pada pekerjaan 

mereka, dan semata mata melakukan yang minimum 

untuk menyelamatkan diri.

Upaya 
Individu

Kinerja 
Individu

Ganjaran 
Organisasi

Tujuan 
Pribadi

Teori Harapan
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BAB  4

PERILAKU KELOMPOK

A. Dasar Dasar Perilaku Kelompok

1. Difinisi

2. Tahap perkembangan Kelompok

3. Hubungan Antar Kelompok

4. Tugas Kelompok

5. Pengambilan Keputusan Kelompok

B. Konflik



82

A. Dasar Dasar Perilaku kelompok

Difinisi
• Kelompok, adalah dua individu atau lebih  yang 

berinteraksi dan saling bergantung, yang saling 
bergabung untuk mencapai sasaran tertentu.

• Kelompok Formal, suatu kelompok rancangan yang 
ditemukan dalam struktur organisasi

• Kelompok Informal, suatu kelompok baik terstruktur 
formal maupun  organisasi tersusun, tampak dalam 
respon pada kepentingan untuk hubungan sosial.

• Kelompok Komando, seorang manajer dan semua 
bawahannya.

• Kelompok Tugas, pekerjaannya dilakukan bersama 
untuk menyelesaikan suatu tugas

• Kelompok Kepentingan, pekerjaannya dilakukan 
bersama untuk mencapai sasaran khusus dan yang 
diperhatikan

• Kelompok Persahabatan, ditetapkan secara bersama-
sama karena memiliki satu atau lebih karateristik  yang 
sama.
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Tahap Perkembangan Kelompok

• model lima tahap , antara lain adalah :

1. Pembentukan, dicirikan ketidakpastian mengenai maksud, 
struktur, dan kepemimpinan kolompok.

2. Keributan (konflik), para anggota menerima baik
eksistensi kelompok, tetapi melawan kendala kendala
yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas.

3. Penormaan, berkembang hubungan yang karib dan
kelompok memperagakan kekohesifan (saling tertarikan), 
ada rasa yang kuat akan identitas kelompok dan
persahabatan.

4. Pelaksanaan, pada titik ini struktur itu telah sepenuhnya
fungsional dan diterima baik, energi kelompok telah
bergeser dari tahap saling memahami ketahap
pelaksanaan tugas yang berada didepan kelompok.

5. Penundaan , bagi kelompok kerja permanen, tahap
keempat adalah tahap terakhir, tetapi pada kelompok
sementara, tahap penundaan adalah tahap terakhir dimana
kelompok dicirkan oleh kesungguhan dengan penyelesaian
aktivitas daripada kinerja tugas.
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Hubungan Antar Kelompok

• Keeratan hubungan merupakan 
kekuatan suatu kelompok atau 
organisasi untuk berfikir, dan bertindak 
sebagai suatu kesatuan untuk 
mencapai tujuan bersama organisasi.

• Dalam pengertian keeratan hubungan  
terdapat dua hal penting  yang perlu 
diperhatikan :

1. Persoalan yang berkaitan dengan 
faktor faktor yang dapat  mempererat 
atau mengurangi rasa keeratan,

2. Persoalan yang berkaitan dengan 
pengaruh rasa tersebut  terhadap 
perilaku dalam kelompok.

• Jadi pada hakekatnya faktor tingkat 
keeratan hubungan mempunyai 
pengaruh terhadap mutu dan intensitas 
interaksi yang terjadi dalam kelompok
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Tuga Tugas Kelompok

• Tugas dapat digeneralisasikan sebagai :

1. Tugas Sederhana

2. Tugas Rumit

• Tugas Sederhana adalah tugas rutin  dan 

terbuka yang biasa dilakukan.

• Tugas Rumit adalah tugas yang cenderung 

baru (tidak pernah dilakukan) atau tak rutin
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Pengambilan Keputusan Kelompok

• Proses pengambilan keputusan kelompok  adalah 
salah satu corak proses pengambilan keputusan 
organisasi.

• Ciri dari prosesnya ditandai dengan keterlibatan dan 
partisipasi dari banyak orang atau anggota 
organisasi.

• Apakah pengambilan keputusan kelompok lebih 
disukai daripada pengambilan keputusan oleh 
individu ?, jawabannya adalah bergantung pada 
sejumlah faktor.

• Berikut ini diberikan keunggulan dan kerugian
pengambilan keputusan secara kelompok :

• Keunggulan keputusan kelompok :

1. Informasi dan pengetahuan lebih lengkap

2. Keragaman pandangan lebih banyak

3. Penerimaan keputusan lebih besar

4. Legimitasi keputusan lebih kuat.

• Kelemahan Keputusan kelompok :

1. Memakan waktu

2. Tekanan untuk sependapat

3. Dominasi oleh minoritas

4. Tanggung jawab yang kabur.
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B.  Konflik

• Banyak manajer berpendapat bahwa pandangan yang 
lebih realistik tentang konflik ialah bahwa konflik tidak 
dapat dihindarkan.

• Pada tahap pembentukan kelompok diatas, konflik 
adalah tahap pertumbuha kedua setelah penbentukan 
kelompok.

• Sebenarnya kebanyakan manajer berkeyakinan  bahwa 
dalam kadar tertentu konflik tidak hanya bermanfaat 
tetapi peningkatan prestasi organisasi juga 
menghendaki suatu  tingkat konflik moderat.

• Tanpa konfliktidak akanada kebutuhan untuk berubah 
dan perhatian tidak akan diarahkan pada berbagai 
bidang  masalah.

• Macam macam konflik antara lain adalah :

Konflik Fungsional :

• Adalah pertentangan antara kelompok yang 
mempertiggi atau menguntungkan prestasi organisasi.

• Tanpa konflik jenis ini didalam organisasi, akan sedikit 
perubahan dalam organisasi dan akan banyak 
organisasi yang tanpa hasil.

• Jadi konflik fungsional dapat dianggap sebagai suatu 
jenis ketegangan yang kreatif.
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Konflik Yang Tidak Fungsional

• Konflik yang tidak fungsional adalah 
setiap pertentangan atau interaksi antara 
kelompok atau individu yang 
mengganggu organisasi  atau merintangi 
upaya pencapaian tujuan organisasi.

• Manajemen harus berupaya 
menghilangkan  konflik yang tidak 
fungsional ini,  sebab konflik jenis ini  
menyebabkan  dampak negatif terhadap 
individu, kelompokdan organisasi.
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BAB 5
KOMUNIKASI ORGANISASI
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PENGERTIAN DAN PROSES
KOMUNIKASI

• Pengertian Komunikasi :

• Asal kata komunikasi berasal darikata kerja  bahasa latin 
“Kommunicare”, yang berarti menyebarkan atau 
memberitahukan.

• Jadi menurut asal katanya komunikasi berarti menyebarkan 
atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna 
mendapatkan pengertian yang sama tentang sesuatu hal.

• Wexley and Yukl berpendapat : komunikasi dapat diberikan 
difinisi sebagai pengiriman informasi antara dua orang atau 
lebih.

• Sedang Mc Farland memberikan difinisi , sebagai interaksi 
atau proses hubungan saling pengertian antar manusia.

• Elliot Jaques berpendapat, komunikasi  adalah penyampaian  
berbagai  macam perasaan, sikap dan kehendak  baik secara 
langsung maupun tidak langsung , baik secara sadar maupun 
tidak sadar.
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Unsur Unsur Komunikasi

• Charles E Redfield, mengatakan bahwa unsur 
unsur komunikasi ada lima yaitu  :

1. Komunikator , yaitu pemberi berita

2. Menyampaikan berita, dalam hal ini dapat 
dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, 
atau menyiarkan.

3. Berita yang disampaikan, dapat dalam bentuk 
perintah, laporan,  atau saran.

4. Kommunikan, yaitu orang yang dituju atau 
sipenerima berita.

5. Tanggapan atau reaksi,  dalam bentuk jawaban 
atau reaksi oleh sipenerima berita.
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Tahap Proses Komunikasi

1. Tahan penciptaan gagasan, dilakukan oleh pihak pengirim 
(Komunikator)

2. Tahan penyusunan gagasan dalam bentuk simbul atau tanda 
tanda untuk komunikasi

3. Tahap pengiriman , gagasan yang telah disusun  disampaikan 
melalui saluran  atau media komunikasi yang telah disediakan 
oleh organisasi bersangkutan.

4. Tahan penerimaan, informasi yang dikirim komunikator  
melalui media komunikasi  diterima oleh pihak penerima 
informasi (komunkan).

5. Tahap menginterprestasikan (mengartikan) pesan yang 
diterima, tahap ini dilakukan oleh penerima pesan informasi

6. Tahap pemberian tanggapan , ini merupakan tahap terakhir 
dari serangkaian proses tahapan  komunikasi, tanggapan yang 
diterima oleh penerima pesan sering disebut respon, umpan 
balik, atau dalam bahasa asing feedback. Respon ada beberapa 
macam yaitu :

• Respon langsung, respon yang langsung diberikan oleh 
penerima tidak menunggu waktu

• Respon tidak langsung, respon yang memerlukan jangka waktu

• Respon yang kurang dimengerti

• Respon yang dapat dimengerti

• Respon yang bersifat netral

• Respon yang bersifat negatif. 
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Media Komunikasi Organisasi
1. Dari segi Sifatnya

– Komunikasi lisan

– Komunikasi tertulis

– Komunikasi verbal

– Komunikasi non verbal 

2. Menurut arahnya

– Komunikasi keatas

– Komonikasi kebawah

– Komunikasi diagonal keatas

– Komunikasi diagonal kebawah

– Komunikasi horisontal

– Komunikasi satu arah

– Komunikasi dua arah

3. Menurut lawannya

– Komunikasi satu lawan satu

– Komunikasi satu lawan banyak

– Kelompok lawan satu

– Kelompok lawan kelompok

4. Menurut keresmiannya

– Komunikasi formal

– Komunikasi informal
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Sasaran Dan Hambatan Komunikasi
• Sasaran dan Hambatan Komunikasi

• Yang dimaksud dengan sasaran komunikasi adalah berbagai hasil 
yang ingin dicapai  atau diperoleh dalam proses komunikasi, dan 
tergantung dari arah komunikasi dalam organisasi.

• Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa sasaran 
komunikasi adalah agar setiap perintah intruksi nasehat 
pengarahan saran dan lain lain sesuai dengan arah komunikasi 
yang dilakukan organisasi dapat diterima, dimengerti dan 
dipahami oleh penerima komunikasi.

• Untuk mencapai sasaran komunikasi sebagaimana yang telah  
diuraikan diatas, komunikasi sering menghadapi berbagai 
hambatan antara lain adalah :

1. Hambatan yang bersifat teknis
– Kurangnya sarana dan prasarana

– Penguasaan teknik dan metode komunikasi yang kurang 

– Kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi

2. Hambatan semantik
– Semantik dapat diartikan sebagai suatu studi tentang pengertian, 

pengertian dapat diungkapkan melalui bahasa, baik bahasa lisan 
maupun bahasa tertulis. Jadi yang dimaksud adalah  hambatan yang 
disebabkan  kesalahan dalam penafsiran, kesalahan dalam 
memberikan pengertian yang dipergunakan.

3. Hambatan perilaku
– Pandangan yang bersifat apriori

– Prasangka yang didasarkan pada emosi

– Suasana otoriter

– Ketidakmauan untuk berubah

– Sifat yang egoistis.
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JARINGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

• Ada empat jaringan komunikasi :

1. Jaringan Lingkaran, 

2. Jaringan Model rantai

3. Jaringan Model Bintang

4. Jaringan Model Y

Jaringan Lingkaran :

Subjek A hanya bisa berhubungan dengan B dan C 

Untuk hubungan dengan D dan E harus melewati B dan C 

Jaringan Rantai

Subjek B dan C harus melapor pada A , 

Serta  E dan D harus melapor pada B dan C
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Jaringan Model Bintang

• Dalam Model ini masing masing komponen tidak 
bisa berhubungan tanpa melalui  A

Jaringan Model Y

• Dalam Model ini masing masing komponen tidak 
bisa berhubungan tanpa melalui  A
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Hambatan Komunikasi

• Hambatan Organisasi

1. Tingkatan hirarki

2. Wewenang manajerial

3. spesialisasi

• Hambatan Antar Individu

1. Persepsi selektif

2. Status dan kedudukan komunikator

3. Keadaan membela diri

4. Pendengaran lemah
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BAB 6 

ORGANISASI

• Pengertian Organisasi

• Pentingnya Kajian 
Organisasi

• Unsur ,tipe, macam dan 
prinsip organisasi

• Desain Organisasi
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PENGERTIAN  ORANISASI

• Berbagai literatur ilmu keorganisasian 

dan manajemen telah memberikan 

difinisi tentang organisasi, dengan 

berbagai cara, tergantung segi 

pendekatannya.

• Pada dasarnya pengertian organisasi 

dapatdibedakan menjadi dua 

kelompok , yaitu dalam arti statis, dan 

dalam arti dinamis.

• Organisasi dalam arti statis berarti 

melihat organisasi sebagai sesuatu 

yang tidak bergerak /sama halnya 

melihat organisasi seperti yang 

tergambar dalam bagan (organogram) 

yang beraneka ragam.

• Organisasi dalam arti dinamis, berarti 

memandang organisasi sebagai organ 

yang hidup, artinya tidak hanya 

melihat dari segi bentuk dan 

wujudnya, tetapi juga dari segi isi 

organisasi tersebut.
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Organisasi Dalam Arti Statis

Ada beberapa macam pandangan organisasi dalam

arti statis antara lain :

1. Organisasi dipandang sebagai wadah atau 

sebagai alat (tool) yang berarti :

• Sebagai alat pencapaian tujuan yg sudah 

ditetapan

• Wadah daripada kelompok orang yg bekerjasama 

mencapai tujuan

• Wadah bagi administrasi dan manajemen 

sehingga memungkinkan untuk bergerak .

2. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari 

hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang 

tergambar dalam bagan .

3. Organisasi dipandang sebagai saluran hirarki 

kedudukan yang ada  dan menggambarkan  

secara jelas tentang garis wewenang .

Jelasnya adalah organisasi  dalam arti statis adalah 

Wadah kegiatan administrasi dengan gambaran yang 

jelas tentang hirarki kedudukan atau wewenang 

dari suatu kelompok .
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Organisasi Dalam Arti Dinamis

• Dalam arti dinamis berarti menyoroti 

aktivitas atau kegiatan yang ada di 

dalam organisasi, serta segala 

macam aspek yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan 

demikian terdapat berbagai macam 

pandangan tentang  organisasi  

dalam arti dinamis , sebagai berikut :
1. Berarti organisasi tersebut selalu bergerak 

mengadakan pembagian tugas sesuai 

dengan sistem yang telah ditentukan dan 

sesuai pola organisasi tersebut.

2. Memandang organisasi itu dari segi isinya, 

yaitu sekelompok orang yang melakukan 

kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Pada dasarnya menyoroti unsur manusia 

yang ada didalamnya.

3. Kemungkinan untuk tumbuh dan 

berkembang, sesuai dengan perkembangan 

zaman.

4. Kemungkinan organisasi itu akan mati, hal ini 

merupakan tantangan yang harus diatasi. 
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Organisasi Sebagai Sistem 

Kerjasama
• Sistem adalah suatu keseluruhan dari berbagai unsur 

atau faktor tertentu yang dipadukan  oleh suatu asas 

tatatertib tertentu  sehingga menjadi suatu kebulatan 

yang utuh.

• Kerjasama merupakan suatu perwujudan hubungan 

dua orang atau lebih  dalam usaha mencapai tujuan 

bersama 

• Dari uraian diatas jelas bahwa organisasi sebagai 

sistem kerja dapat diartikan dengan berbagai cara 

yaitu :

1. Organisasi adalah suatu sistem mengenai pekerjaan yang 

dirumuskan denga baik, dan masing masing pekerjaan 

mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab 

tertentu yang memungkinkan orang dari suatu organisasi 

dapat bekerjasama secara efektif dalam usaha mencapai 

tujuan bersama.

2. Adalah suatu sistem penugasan pekerjaan  kepada orang-

orang yang mengadakan kerjasama yang 

mengkhususkan diri  dalam suatu bidang  tertentu  dari 

suatu tugas bersama

3. Adalah suatu  sistem daripada aktivitas kerjasama dari 

sekelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk 

mencapai tujuan .

4. Adalah suatu sistem yang terencana daripada usaha 

kerjasama dengan memberikan  peran kepada setiap  

orang untuk dijalankan, wewenang, tugas, dan 

tanggungjawab untuk dilaksanakan.
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Organisasi sebagai suatu sistem tata hubungan kerja

• Tata hubungan kerja adalah  hubungan yang 

dilakukan oleh orang yang berada didalam suatu 

situasi kelompok untuk mengadakan kerjasama 

dalam usaha mencapai tujuan bersama.

• Yang dimaksud situasi kelompok adalah suatu 

kelompok yang anggotanya dapat mengadakan 

interaksi dalam waktu yang sama sehingga 

terjalin suatu hubungan yang sangat erat.

• Dari uraian diatas, organisasi sebagai tata 

hubungan dapat diberi pengertian sebagai 

berikut :

1. Organisasi sebagai tata hubungan kerja adalah 

suatu sistem tata-hubungan kerja yang sangat 

rumit tetapi sistematis sehingga dapat  

menimbulkan suatu bentuk kerjasama yang baik 

dan serasi diantara para anggota, antar unit 

satuan kerja yang ada untuk mencapai tujuan.

2. Adalah suatu jaringan kerja yang mewujudkan 

suatu bentuk kerjasama yang baik dan serasi antar 

para anggota / antar unit satuan kerja sehingga 

tujuan bisa tercapai.
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Organisasi sebagai proses pembagian tugas

• Organisasi sebagai proses pembagian tugas 

mempunyai pengertian memandang organisasi dari 

segi sistem  distribusi tugas sehingga masing masing 

pejabat atau masing masing unit satuan kerja 

memegang tugas tertentu.

• Dengan demikian pengertian dengan berbagai cara 

adalah :

1. Adalah suatu proses menetapkan, mengelompokkan 

jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan merumuskan  

suatu pelimpahan wewenang serta tanggung jawab  

yang memungkinkan  orang orang yang diserahi tugas 

itu  dapat bekerjasama secara efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan.

2. Adalah proses kegiatan menghimpun secara teratur 

atas bagian yang saling bergantung sehingga 

merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam usaha 

mencapai tujuan.

3. Adalah  proses pembagian tugas  serta mengatur dan 

menentukan bagian-bagian  atau orang yang diserahi 

tugas untuk memikul tanggung jawab dari suatu bentuk 

usaha

4. Adalah suatu proses kegiatan menyusun , 

pengembangkan, memelihara  pola hubungan kerja 

dari bagian atau orang  yang ada dalam suatu usaha.
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PENGERTIAN ORGANISASI

• Organizing berasal dari kata organize yang berarti 
menciptakan struktur dengan bagian bagian yang 
diintregrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya 
satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap 
keseluruhan.

• Pendapat dari Louis A Allen tentang pengertian organisasi 
adalah : sebagai suatu proses penentuan dan 
pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, 
menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung 
jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang orang 
bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan

• Drs M Manulang, organisasi dalam arti dinamis adalah 
suatu proses penetapan  dan pembagian pekerjaan yang 
akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung 
jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-
hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga 
memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama 
seefektif mungkin untuk mencapai tujuan, Secara singkat 
organisasi adalah  suatu perbuatan diferensiasi tugas-
tugas.

• Drs H Malayu S.P. Hasibuan, organisasi adalah suatu 
sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi 
dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam 
mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan 
alat dan wadah saja.

• James D Mooney, organisasi adalah setiap bentuk 
perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
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• Chester I Barnard, organisasi adalah 
suatu sistem kerjasama yang 
terkoordinasi secara sadar dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih.

• Koontz & O’Donnel,organisasi adalah 
hubungan struktural yang mengikat 
dan menyatukan perusahaan dan 
kerangka dasar tempat individu-
individu berusaha, dikoordinasi.

• March & Simon, organisasi adlah 
sistem yang komplek yang terdiri dari 
unsur psikologis, sosiologis, teknologi, 
dan ekonomi yang dalam dirinya 
sendiri membutuhkan penyelidikan 
yang intensif.

• S Pradjudi Atmosudiro, organisasi 
adalah struktur tata pembagian  kerja 
dan struktur tata hubungan kerja 
antara sekelompok orang pemegang 
posisi yang bekerja sama secara 
tertentu untuk bersama-sama 
mencapai suatu tujuan tertentu.
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Pentingnya Kajian Organisasi

• Kajian organisasi memberikan 

pemahaman tentang organisasi sebagai 

subjek dan objek teori.

• Jika studi perilaku keorganisasian 

berdasarkan anggapan bahwa organisasi 

berperilaku sendiri, berbeda dengan 

perilaku orang orang yang 

membentuknya,  maka teori organisasi  

terbentuk dari karateristik organisasi 

sebagai objek dan subjeknya.

• Organisasi dapat diamati sebagai gejala 

sosial dari level makro dan bisa juga 

sebagai  gejala administratif dari sudut  

mikro.

• Organisasi dapat juga diamati sebagai 

living organism seperti halnya manusia, 

dan sebagai produk proses organizing. 

Sebagai living organism yang sudah ada, 

suatu organisasi merupakan output 

proses panjang di masa lalu, sedangkan 

sebagai produk proses organizing, 

organisasi adalah alat atau input bagi 
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Kenapa Organisasi Sangat 

Penting dalam Manajemen ?

1. Organisasi adalah syarat utama 

adanya manajemen, tanpa 

organisasi manajemen tidak ada

2. Organisasi merupakan wadah 

dan alat  pelaksanaan proses 

manajemen  dalam mencapai 

tujuan

3. Organisasi adalah tempat 

kerjasama formal  dari 

sekelompok orang  dalam 

melakukan tugas tugasnya.

4. Organisasi menpunyai tujuan  

yang ingin dicapai.
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Unsur Tipe dan Macam Organisasi

•Unsur Unsur Organisasi

•Macam Bentuk Organisasi

•Tipe Organisasi

•Prinsip Organisasi

•Pengembangan Organisasi
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UNSUR UNSUR ORGANISASI

• Manusia, 

• Kerjasama

• Tujuan, 
• Secara sederhana organisasi mempunyai tiga  

unsur pokok, yaitu manusia, kerjasama, dan 

ada tujuan yang ingin dicapai bersama.

• Ketiga unsur itu tidak saling berdiri sendiri, 

melainkan saling terkait  dan berhubungan 

sehinga merupakan suatu kesatuan yang 

utuh. 

• Agar orang  dalam organisasi dapat bekerja 

sama untuk mencapai tujuan diperlukan  

DAYA KERJA. 

• Daya kerja  dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu :

1. Daya manusia,  yang mempunayi kemampuan 

dan kemampuan untuk berbuat, mempengaruhi 

orang, dan melaksanakan prinsip organisasi.

2. Daya Bukan Manusia, adalah daya yang 

diperoleh dari sumber bukan manusia antara 

lain materi, benda, waktu, metode dan alam.  
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MAN  (MANUSIA)
• Man (orang-orang) dalam 

organisasi atau ketatalembagaan 

sering disebut dengan istilah 

pegawai atau personnel.

• Personnel terdiri dari semua 

anggota atau warga organisasi, 

yang menurut fungsi dan 

tingkatannya terdiri dari unsur 

pimpinan sebagai unsur tertinggi 

dari organisasi, manager yang 

memimpin satuan unit kerja sesuai 

dengan fungsi masing masingdan 

para pekerja .

• Semua unsur atau elemen dari 

personnel itu  secara bersama 

sama merupakan kekuatan 

manusiawi (man power) dari 

sebuah organisasi.
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Kerjasama

• Kerjasama merupakan suatu 

perwujudan hubungan dua 

orang atau lebih  dalam usaha 

mencapai tujuan bersama

• Kerjasama juga merupakan 

perbuatan bantu membantu 

atau perbuatan yang dilakukan 

secara berama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama.

• Oleh karena itu semua unsur 

man untuk melakukan 

kerjasama dalam mencapai 

tujuan organisasi



114

Tujuan Organisasi

• Tujuan merupakan arah atau 

sasaran yang akan dicapai.

• Tujuan menggambarkan 

tentang apa yang akan dicapai, 

diinginkan, dan diharapkan 

bersama sama.

• Tujuan merupakan titik akhir 

tentang apa yang harus 

dikerjakan dan apa yang harus 

dicapai melalui prosedur, 

program, pola, kebijakan, 

strategi, anggaran, dan 

peraturan yang telah 

ditetapkan.
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Unsur Unsur Lain :

• Equipment (Peralatan) 

merupakan unsur keempat 

organisasi, unsur ini adalah 

peralatan  yang terdiri dari 

semua  sarana/tool, berupa 

materi, mesin, uang  dan barang 

modal lainnya.

• Environment (Lingkungan), yang 

termasuk unsur lingkungan ini 

misalkan keadaan sosial budaya, 

ekonomi, dan teknologi.

• Kekayaan Alam, yang termasuk 

dalam kekayaan alam ini 

misalnya keadaan iklim, udara, 

air ,     cuaca ( geografi, 

hidrologi, geologi, klimatologi) 

flora dan fauna.
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Prinsip Organisasi

• Pembagian tugas

• Pendelegasian wewenang

• Disiplin

• Kesatuan perintah

• Kesatuan arah

• Rentang pengawasan

• Koordinasi

• Jenjang organisasi

• Sentralisasi

• Inisiatif

• Kesatuan jiwa korp

Prinsip organisasi akan dibicarakan dalam bab lain dgn lebih 

mendalam.



117

Macam Organisasi

• Segi jumlah pucuk 

pimpinan

• Segi keresmian

• Segi tujuan

• Menurut luas wilayah

• Menurut tipe
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Macam Organisasi dari segi 

pucuk pimpinan

• Dari segi pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu organisasi tunggal (single organization) 
dan organisasi jamak (plural organization).

Organisasi Tunggal

• Dinamakan organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan 
organisasi itu ada ditangan satu orang

Organisasi Jamak

• Dinamakan organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan 
organisasi itu ada ditangan satu orang

• Dua jenis organisasi tersebut masing masing mempunyai 
kelebihan dan kelemahan.

• Kekuatan organisasi tunggal adalah keputusan yang 
diambil bisa lebih cepat karena keputusan ada ditangan 
satu orang dan  diambil tanpa melalui prosedur .

• Kelemahan organisasi ini adalah keputusan yang diambil 
dari satu orang mungkin kurang tepat karena kurangnya 
input atau masukan yang diperlukan, akan menimbulkan 
kekuasaan otoriter atau diktator.

• Kekuatan organisasi jamak adalah dalam hal pengambilan 
keputusan dapat lebih tepat menuju apa yang diinginkan 
bersama karena memang dilakukan oleh beberapa orang.

• Kelemahannya adalah keputusan yang diambil tidak 
terlalu cepat, karena penentuan keputusan ditentukan 
dengan musyawarah yang terkadang memerlukan waktu 
yang tidak sebentar. 
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Macam Organisasi Dari Segi 

Keresmian

• Menurut keresmiannya organisasi dapat 

dibedakan menjadi dua  macam  yaitu organisasi 

formal dan organisasi informal

Organisasi Formal

• Organisasi formal, apabila kegiatan yang 

dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung 

dalam suatu kelompok secara sadar 

dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang 

ditetapkan, sehingga orang yang tergabung  

dalam kelompok itu mempunyai struktur yang 

jelas.

• Ciri Organisasi Formal : (Menurut Herbet G 

Hicks)

1. Mempunyai struktur yg baik yang dapat 

menggambarkan hubungan wewenang , 

kekuasaan, akuntabilitas, dan 

pertanggungjawaban.

2. Mempunyai spesifikasi jabatan yang jelas

3. Hirarki dari tujuan dinyatakan dengan jelas

4. Status, prestise, gaji,kedudukan, dan 

penghasilan diatur dengan baik

5. Tahan lama dan direncanakan sebab 

penempatannya sesuai  dengan peraturan

6. Keanggotaannya diperoleh  secara sadar dan 

terbuka pada waktu tertentu.



120

Organisasi Informal

• Adalah organisasi yang disusun secara bebas dan 

spontan , dan keanggotaannya diperoleh secara 

sadar atau secara tidak sadar dimana dan kapan 

seseorang menjadi anggota sulit ditentukan.

• Dalam organisasi informal tidak ada  perincian 

secara tegas tentang tujuan organisasi, biasanya 

organisasi informal bersifat sementara , karena 

pembentukannya tidak didasarkan atas rencana 

yang jelas dan matang.

• Ciri organisasi informal menurut Herbert G Hicks :

1. Disusun secara bebas, spontan, tak pasti, 

fleksible.

2. Keanggotaannya diperoleh secara sadar dan tak 

sadar.

3. Kapan seseorang menjadi anggota sulit 

ditentukan

4. Tidak ada perincian yang tegas tentang tujuan 

organisasi

5. Biasanya bersifat sementara

6. Tidak mempunyai struktur yang dinyatakan 

dengan baik

7. Tidak mempunyai perincian yang tegas  tentang 

tugas dari setiap anggota organisasi

8. Hubungan yang terjadi antara para anggota 

berlangsung secara pribadi
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Macam Organisasi 

Dari Segi Tujuan

• Dari segi tujuan  yang hendak dicapai, 

organisasi dibedakan menjadi dua  macam, 

yaitu organisasi niaga dan organisasi sosial 

atau kemasyarakatan.

Organisasi Niaga
• Organisasi niaga atau organisasi ekonomi  adalah  yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar besarnya, kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi ini adalah memproduksi dan 

mendistribusikan barang atau jasa . 

• Pelayanan yang diberikan adalah memberikan barang 

atau jasa  guna mendapatkan pengganti  / imbalan  

dalam bentuk  uang. Karena itu organisasi ini 

dinamakan Profit Organization.

• Adapun macam macam bentuk organisasi niaga ini 

adalah :

1. Firma (Fa)

2. Perseroan Komanditer (CV)

3. Perseroan Terbatas (PT)

4. Koperasi

5. Perusahaan Pemerintah  dan Daerah

6. Joint Venture

7. Trust

8. Kartel, Holding Company, Dan Yayasan 
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Organisasi Sosial / Kemasyarakatan

• Yang dimaksud dengan organisasi sosial 

atau kemasyarakatan adalah  organisasi  

seperti yang dimaksud oleh Undang Undang  

Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan.

• Menurut Undang Undang ini ormas adalah 

organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat  WNI secara sukarela atas dasar 

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama  

dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa untuk berperan serta dalam 

pembangunan  dalam rangka pencapaian 

tujuan  nasional  dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

• Semua organisasi yang dibentuk pemerintah 

tidak termasuk  dalam organisasi 

kemasyarakatan, dan organisasi yang 

dibentuk oleh WNI yang bergerak dalam 

bidang perekonomian bukan termasuk 

Ormas.
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MACAM ORGANISASI 

MENURUT LUAS WILAYAH

• Menurut luas wilayahnya organisasi dapat  
dibedakan menjadi empat  macam, yaitu :

1. Organisasi Daerah

2. Organisasi Nasional

3. Organisasi Regional

4. Organisasi Internasional

Organisasi daerah

• Adalah organisasi  yangluas wilayahnya meliputi suatu 
wilayah  daerah Kabupaten / Provinsi. Luas wilayah ini 
disesuaikan dengan pembagian wilayah dimasing 
masing negara.

Organisasi nasional

• Adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi seluruh 
luas wilayah suatu negara .

Organisasi regional

• Adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi 
beberapa negara  disuatu kawasan tertentu saja.

Organisasi Internasional

• Adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi semua 
negara negara di dunia.
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Macam Organisasi 

Menurut Bentuk

Pengertian bentuk organisasi adalah meman

dang organisasi dari segi tata-hubungan, 

wewenang,  dan tanggung jawab yang ada

dalam organisasi.

• Organisasi Staff

• Organisasi Garis

• Organisasi Fungsional

• Organisasi Staf dan Garis

• Organisasi garis Dan Fungsional

• Organisasi Fungsional Dan Staf

• Organisasi Garis, Fungsional Dan Staf

• Organisasi Panitia
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Bentuk Organisasi Staf

• Dalam organisasi staf hanya terdapat  pucuk pimpinan dan 

staf yang memberikan bantuan pemikiran berupa saran  atau 

nasihat kepada pucuk pimpinan.

• Oleh karena itu dalam organisasi bentuk ini tidak ada  garis 

komando kebawah, karena tidak ada pejabat pimpinan lini.

• Bentuk organisasi staf adalah sebagai berikut :

PIMPINAN

STAFF STAFF
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Bentuk Organisasi Lini

• Bentuk organisasi ini disebutbentuk organisasi garis atau 

bentuk komando  karena dimana pucuk pimpinan  dipandang 

sebagai sumber kekuasaan tunggal, segala ketentuan, 

keputusan, atau segala kebijaksanaan ada ditangan  satu 

orang , yaitu pucuk pimpinan.

• Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-

satuan organisasi dibawahnya untuk semua jenis pekerjaan, 

menurut garis komanda. Oleh karena itu  dalam bentuk 

organisasi ini  hanya dikenal  unsur pimpinan dan unsur 

pelaksana kegiatan . 

• Gambar dibawah ini merupakan contoh organisasi garis :

G  M

Divisi Divisi

Bag Bag Bag Bag Bag Bag
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Ciri Organisasi Garis

1. Bentuknya sederhana dipergunakan 

oleh organisasi yang relatif masih kecil

2. Bawahan hanya mengenal satu 

pimpinan 

3. Pucuk pimpinan merupakan sumber 

dari  wewenang

4. Bawahan hanya sebagai pelaksana 

tugas

5. Hanya dikenal unsur pimpinan dan  

pelaksana

6. Dari pucuk pimpinan sampai kebawah 

segala sesuatu berlangsung menurut 

garis komando

7. Jumlah karyawan sedikit

8. Biasanya pemilik menjadi pimpinan 

tertinggi (dalam organisasi niaga)

9. Hubungan kerja antar anggota masih 

hubungan tatap muka

10. Tujuan yang hendak dicapai masih 

sederhana

11. Tingkat spesialisasi masih rendah
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Keuntungan dan Kelemahan Organisasi Garis  :

Keuntungan

1. Adanya kesatuan perintah dapat dijamin

2. Perintah dapat disampaikan dengan cepat

3. Pengambilan keputusan cepat

4. Rasa kebersamaan masih tinggi

5. Disiplin masih tinggi

6. Pengawasan dapat dilakukan dengan mudah

7. Sederhana

Kelemahan

1. Koordinasi antar pelaksana yang setingkat masih sulit 

dilakukan karena masing masing merasa diperintah oleh 

pucuk pimpinan

2. Kurangnya tenaga ahli

3. Memungkinkan pimpinan bertindak otoriter

4. Bawahan kurang berkembang karena semua diatur 

pimpinan

5. Organisasi akan terancam kelangsungan hidupnya bila 

pimpinan tidak mampu melaksanakan tugasnya .

6. Kurangnya koordinasi akan mengakibatkan  tidak adanya 

kerjasama  diantara masing masing  kepala pelaksana.
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Bentuk Organisasi Fungsional

• Organisasi fungsional diperkenalkan oleh seorang tokoh 
manajemen  ilmiah (Bapak Manajemen Ilmiah ) FW Taylor

• Organisasi fungsional disusun berdasarkan  sifat dan 
macam macam fungsi  sesuai dengan kepentingan 
organisasi, tiap tiap fungsi saling berhubungan karena 
saling tergantung, dengan demikian wewenang dalam 
organisasi fungsi dilimpahkan oleh pimpinan kepada unit 
unit pelaksana dibawahnya atas dasar fungsi , dan 
pimpinan dari setiap unit berhak memerintah kepada 
semua pelaksana dibawahnya sepanjang berhubungan 
dengan pekerjaan masing masing.

Ciri Organisasi Fungsional

1. Dipergunakan oleh organisasi niaga

2. Disusun atas dasar sifat dan macam fungsi  sesuai dengan 
kepentinga organisasi, sehingga lebih menekankan pada 
pembagian fungsi.

3. Wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada unit 
pelaksana dibawahnya sesuai dengan fungsi  masing 
masing, dan setiap pimpinan berhak memerintah semua 
pelaksana dibawahnya sepanjang masih berhubungan 
dengan pekerjaan.

4. Seseorang bawahan dapat diperintah oleh beberapa 
pimpinan

5. Bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan yang 
memberikan perintah

6. Tidak terlalu menekankan kepada hirarki struktural
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Kebaikan dan Kelemahan Organisasi Fungsional :

Kebaikan

1. Adanya pembagian pekerjaan  yang baik

2. Spesialisasi pekerjaan dapat berkembang dengan baik

3. Adanya kesempatan  berkembang para pekerja

4. Adanya kerjasama yang fleksible dari anggota

5. Solidaritas dari tiap fungsi masih tinggi

6. Moral disiplin tinggi

7. Ada kesempatan para anggota untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan

8. Masing masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli

9. Tugas pucuk pimpinan lebih ringan

10. Koordinasi antar pelaksana  lebih mudah

Kelemahan

1. Terlalu ruwet

2. Tidak ada kesatuan perintah

3. Tidak ada hubungan lurus secara langsung dari pimpinan

4. Masalah tidak dapat segera teratasi

5. Perselisihan antara pimpinan pelaksana sering terjadi 
akibat kurang koordinasi

6. Tour of area sulit dilaksanakan karena  setiap anggota  
terlalu menspesialisasikan diri dalam bidang tertentu.

7. Sulit mendapatkan pimpinan yang berpengetahuan luas 
karena persyaratan yang diperlukan sampai kepada tingkat 
tertentu.
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Gambar Organisasi Fungsi

Manajer

Div Produksi Div Admin

Bagian 

Keuangan

Bagian

Produk

lain

Bagian 

Produk

Utama

Bagian 

Pemasaran
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BENTUK ORGANISASI FUNGSI DAN LINI

• Bentuk organisasi fungsi dan lini ini  merupakan perpaduan  

antara bentuk fungsi dan bentuk lini.

• Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada pimpinan 

unit yang ada dibawahnya dalam bidang bidang  yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi.

• Masing masingpimpinan unit berhak memerintah semua 

pelaksana kerja  sepanjang ada hubungan dengan pekerjaan.

• Setiap satuan pelaksana mempunyai wewenang dalam semua 

bidang pekerjaan.

• Gambar organisasi Fungsi dan Lini :

General Manager

Manager

Foreman

Workers
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General Manager

Manager

Foreman

Workers

Staff Staff

BENTUK ORGANISASI FUNGSI,LINI DAN STAFF

Bentuk organisasi fungsi lini dan staf ini  merupakan 

perpaduan  antara bentuk fungsi ,bentuk lini dan bentuk 

staf.Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan 

kepada pimpinan unit yang ada dibawahnya dalam 

bidang bidang  yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Pada dasarnya sama dengan bentuk fungsi 

lini, tetapi dibawah pucuk pimpinan ditempatkan staf 

sebagai penasehat.
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BENTUK ORGANISASI LINI DAN STAF

• Bentuk organisasi ini adalah perpaduan 

daribentuk lini dan bentuk staf. Wewenang 

diserahkan dari pucuk pimpinan  kepada 

pimpinan unit yang ada dibawahnya dalam 

semua bidang pekerjaan dan dibawah pucuk 

pimpinan ada staf ahli yang hanya memberikan 

nasehat kepada pucuk pimpinan, tetapi tidak 

punya wewenang komando kebawah. Staf 

dapat pula ditempatkan disetiap pimpinan unit 

yang ada dibawah.

• Ciri Ciri organisasi staf adalah sebagai berikut :

1. Dipergunakan oleh organisasi  yangbesar dan komplek

2. Jumlah anggota relatif banyak

3. Unit unit dalam organisasi dibedakan menjadi  dua macam:

– Unit lini, adalah unit yang secara langsung terlibat 

dalam pelaksanaan produksi

– Unit staf adalah unit yang tidak secara langsung terlibat 

dalam pelaksanaan produksi.
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Kebaikan Dan Kelemahan Lini Dan Staf

Kebaikan

1. Ada pembagian pekerjaan yang jelas,antara pejabat lini 

dan staf

2. Adanya kesempatan  yang baik untuk mengembangkan diri  

para pegawai

3. Pimpinan dapat mengatasi  berbagai  macam persoalan  

berkat bantuan staf yang berupa saran

4. Staf dapat memperingan pekerjaan pimpinan 

5. Koordinasi mudah dijalankan

6. Disiplin dan moral tinggi

7. Prinsip the right man in the right place dapat diterapkan

8. Spesialisasi dapat diterapkan

9. Staf mampu mendidik pekerja sesuai  bakat

10. Para bawahan dapat mengetahui kepada siapa mereka 

bertanggung jawab.

Kelemahan

1. Sering terjadi pertentangan antara pimpinan lini di masing 

masing unit

2. Saran dari staf terkadang diberikan dalam bentuk perintah 

sehingga membingungkan pelaksana / pegawai

3. Perintah dari pejabat lini kadang  kurang mendapatkan  

perhatian

4. Perintah dari pejabat lini belum tentu  sejalan dengan  

nasihat staf. 
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Bentuk Organisasi Lini Dan Staf

General 

Manager

Staff Staff

Manager

Ka Unit Ka Unit

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
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BENTUK ORGANISASI PANITIA

• Istilah panitia adalah sekelompok orang atau kumpulan orang yang 

menerima sejumlah persoalan dari suatu komunitas atau organisasi 

untuk dipecahkan bersama. 

• Pengertian lain adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh sebuah 

organisasi untuk menjalankan  atau melaksanakan kegiatan  

kegiatan khusus yang tidak dapat diselesaikan  seseorang (pejabat / 

pimpinan) atau oleh beberapa  orang.

• Kewenangan yang dimiliki oleh panitia  berbeda-beda, dan dapat 

dikatakan bahwa  wewenang yang diberikan kepada panitia ada 

beberapa macam. 

Sebab Penggunaan Panitia

• Penggunaan panitia dalam organisasi disebabkan  karena berbagai 

pertimbangan sebagai berikut :

1. Merupaka forum untuk saling bertukar pendapat diantara para 

anggota sehingga sifatnya demokratis.

2. Sebagai alat koordinasi untuk menyusun  rencanaan dan penentuan  

kebijakan, untuk mengintegrasikan  rencana dan kegiatan 

organisasi, karena kebutuhan akan penugasan  berbagai bagian 

untuk masalah yang sulit dipecahkan atau diatasi.

3. Dapat digunaka untuk  menampung  semua jenis informasi.

4. Alat untuk konsolidasi wewenang

5. Pemusatan wewenang dalam penyusunan rencana program

6. Pertimbangan keputusan kelompok lebih baik daripada 

perseorangan

7. Meningkatkan motivasi melalui partisipasi aktif 

8. Meningkatkan pengawasan

9. Lebih menitik beratkan pada keahlian

10. Dapat memainkan peran sebagai pendidik
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Macam Macam Panitia Menurut Sifatnya :

Menurut sifatnya panitia dapat dibedakan menjadi :
1. Panitia Formal, dibentuk atas dasar wewenang yang 

membentuk, mempunyai tempat dalam struktur 

organisasi, mempunyai tujuan yang jelas,menerima 

delegasi wewenang dan tugas tertentu.

2. Panitia Informal, tidak adanya pembentukan dari 

eksekutif yang berwenang, tidak adanya pemberian 

tugas yang bersifat khusus,anggotanya berkumpul 

secara spontan,keanggotaan secara 

sukarela,anggotanya lebih banyak,dibentuk tanpa 

adanya  pendelegasian wewenang.

3. Panitia Yang Bersifat Permanen, dibentuk secara 

formal, mempunyai daya laku  yang tidak terbatas 

waktunya sepanjang organisasi  masih memerlukan 

panitia

4. Panitian Yang Bersifat Temporer,dibentuk secara 

informal,mempunyai daya laku sementara .
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Kelemahan Kelemahan Panitia :
• Pemborosan waktu maupun biaya

• Proses pengambilan keputusan berjalan 

lambat

• Ada kemungkinan ingkar mengingkari 

tanggung jawab

• Para pelaksana sering mendapat kesulitan 

dalam melaksanakan perintah

• Kadang keputusan diambil secara kompromi

• Kurang adanya sifat kepemimpinan yang 

tegas

• Semua pelaksanaannya didasarkan pada 

kolektivitas sehingga kurang kreatif.

Ciri  - Ciri  Panitia :

• Kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif

• Semua anggota mempunyai hak, wewenang 

dan tanggung jawab yang sama

• Para pekerja dikelompokkan menurut gusus 

tugas

• Semua anggota ikut serta dalam 

membicarakan  tugas yang dilaksanakan

• Keputusan diambil secara konsensus

• Bebas mengemukakan pendapat bagi anggota

• Ketua panitia tidak mempunyai kekuasaan

• Masing masing anggota saling mendengarkan 

pendapat anggota yang lain.
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Tipe  Organisasi
• Tipe organisasi berbeda dengan bentuk 

organisasi, tipe organisasi ini memandang 

organisasi dari segi jumlah  dan susunan pejabat 

atau jumlah satuan organisasi yang terdapat 

dalam organisasi.

• Secara hirarki satuan organisasi dapat dibedakan 

menjadi:

1. Satuan organisasi utama, adalah satuan 

organisasi yang langsung dibawah pucuk 

pimpinan

2. Satuan organisasi lanjutan, adalah langsung  

dibawah satuan organisasi  utama

3. Sub-satuan organisasi lanjutan, adalah satuan 

organisasi yang langsung dibawah  satuan 

organisasi lanjutan.

4. Satuan organisasi operasional, adalah satuan 

organisasi  yang ada langsung dibawah sub-

satuan organisasi lanjutan. 

Tipe Organisasi  dibedakan menjadi :

1. Tipe piramid mendatar

2. Tipe kerucut

3. Tipe piramid terbalik
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Tipe Piramid Mendatar
Ciri Tipe Piramid Mendatar :

• Jumlah satuan organisasi tidak banyak  sehingga 

tingkat hirarki wewenang  sedikit

• Jumlah pekerja yang harus dikendalikan cukup 

banyak

• Formasi jabatan untuk tingkat pimpinan sedikit

Keunggulan Tipe Piramid Mendatar :

• Jarak hubungan pimpinan bawahan dekat

• Komunikasi dapat langsung dan cepat

• Hubungan pribadi para anggota sangat erat

• Bawahan diberi kesempatan untuk berkembang, 

sehingga dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi.

• Jurang pemisah antara atasan bawahan dapat 

dihilangkan

• Biaya overhead relatif lebih murah, karena jumlah 

pimpinan sedikit.

Kelemahan Tipe Ini :

• Rentang kendali cukup luas , sehingga kendala 

koordinasi menjadi masalah.

• Kesempatan menduduki jabatan lebih tinggi relatif 

tidak ada

• Hanya cocok untuk organisasi  relatif kecil. 
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Gambar Tipe Piramid Mendatar  :
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Organisasi Tipe Kurecut
Ciri Organisasi Tipe Kerucut :

• Jumlah satuan organisasibanyak sehingga tingkat 

hirarki kewenangan banyak

• Rentang kendali sempit

• Pelimpahan wewenang  dilakukan sampai pada 

tingkatan paling bawah

• Jarak antara pimpinan paling atas dan paling 

bawah cukup jauh

• Jumlah formasi jabatan pimpinan cukup besar

Kebaikan Tipe Kerucut :

• Pengendalian dapat dilakukan secara efektif

• Motivasi tinggi karena kesempatan  berkembang 

besar

• Semangat kerja  dan promosi  tinggi

Kelemahan Tipe Kerucut :

• Jarak antara pimpinan atas dan paling bawah 

cukup jauh

• Komunikasi organisasi harus melalui beberapa jalur  

sehingga sering terhambat

• Penyampaian informasi  memakan waktu cukup 

lama

• Hubungan sering bersifat formal sehingga kaku

• Kurangnya saling mengenal antar pegawai 
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Bagan Tipe Kerucut :

1

2

3

4
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Prinsip Organisasi

1. Tujuan yang jelas

2. Kesatuan perintah

3. Keseimbangan

4. Pendistribusian Pekerjaan

5. Rentang Pengawasan

6. Pelimpahan Wewenang

7. Departementalisasi

8. Penempatan yang tepat

9. Koordinasi

10. Balas jasa yang memuaskan
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(1) Tujuan Yang Jelas
• Tanpa tujuan yang jelas organisasi tidak mempunyai 

arah

• Tanpa tujuan organisasi akan tidak ada artinya atau 
pemborosan belaka

• Mempermudah dalam menentukan bentuk dan  struktur 
organisasi

• Mempermudah dalam menentukan jumlah dan 
menempatkan pegawai

• Memberikan perangsang kerja bagi para anggota

• Mempermudah pelaksanaan koordinasi

• Merupakan awal penetapan strategi, siasat,  metode 
dan prosedur yang digunakan

• Dasar daripada organisasi untuk bergerak maju.

Hal hal yang perlu diperhatikan dlm menentukan tujuan 
: 

• Tujuan harus selalu ditinjau kembali untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan yang ada

• Harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap 
anggota 

• Tujuan harus dapat diterima  oleh semua anggota

• Dalam perumusan harus dibedakan antara tujuan 
utama, sekunder, jangka panjang dan pendek, dan 
tujuan pribadi serta organisasi.

Manfaat Memahami Tujuan Organisasi :

• Dapat mengetahui apa yang sebenarnya diingini oleh 
organisasi

• Dapat memahami apa yang hendak diperoleh  dari 
organisasi

• Apakah organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi 
kebutuhan anggota
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(2) Prinsip Kesatuan 

Perintah
• Kesatuan Perintah adalah bahwa 

setiap pegawai dalam organisasi 

hendaknya mempunyai atasan 

langsung, dan hal ini bahwa pegawai 

hanya dapat diperintah oleh satu 

orang atasan, dan pegawai tersebut 

hanya bertanggug jawab kepada 

atasan itu.

• Tidak adanya kesatuan perintah akan  

menyebabkan kebingungan  dan 

ketidak-pastian bagi para bawahan  

dalam menjalankan  tugas.

• Kesatuan perintah tidak akan 

mengurangi  kerjasama secara 

diagonal  sepanjang melalui saluran  

hirarki yang telah ditetapkan.
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(3) PRINSIP  KESEIMBANGAN

• Organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip 

keseimbangan  di dalam organisasi dapat dibedakan  

menjadi beberapa  macam :

1. Keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi 

kewenangan.

– Keseimbangan sistem ini mempunyai 3 pengertian :

1. Sentralisasi dan desentralisasi fisik, 

2. Sentralisasi dan desentralisasi fungsi

3. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan

2. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab

– Kewenangan adalah sekumulan hak atau kekuasaan , maka 

beberapa kewenangan yang harus seimbang adalah :

1. Wewenang policy

2. Wewenang pengambilan keputusan

3. Wewenang memberi perintah

4. Wewenang pengawasan

5. Wewenang pengerahan sumber daya

– Tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang untuk 

melakukan pekerjaan yang sudah dibebankan kepadanya, 

tanggung jawab ini ada 2 macam :

1. Tanggung jawab operatif

2. Tanggung jawab manajemen

3. Keseimbangan antara Pengeluara dan Penerimaan 

4. Keseimbangan antar unit 
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(4) PRINSIP PENDISTRIBUSIAN 

PEKERJAAN

• Disebut juga prinsip pembagian tugas, adalah 

mengelompokkan tugas yang sejenis menjadi satu 

unit kerja.

• Pembagian tugas sangat penting karena :

1. Pengetahuan, kemampuan dan keahlian 

seseorang sangat terbatas, sehingga tidakmugkin 

seseorang melakukan semua tugas dalam 

organisasi sedangkan tugas dalam organisasi 

sangat komplek.

2. Seseorang tidak mungkin mengerjakan dua jenis 

tugas yang berbeda dalam waktu yang sama

3. Dan berada dalam dua tempat kerja dalam waktu 

bersamaan

4. Setiap orang pasti mempunyai kelemahan dan 

kelebihan masing masing.

• Dalam menjalankan prinsip ini, ada  beberapa 

faktor yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perincian tugas

2. Jumlah tugas

3. Beban tugas

4. Penggolongan tugas



150

1. Perincian Tugas

• Perincian tugas adalah  sejumlah tugas yang 

telah ditetapkan dalam daftar tugas yang harus 

dilaksanakan oleh seseorang. 

• Dengan adanya perincian tugas tersebut setiap 

anggota organisasi  akan tahu dengan jelas apa 

yang menjadi  tugas dan tanggung jawabnya.

2. Jumlah Tugas, 

• Jumlah tugas yang dibebankan kepada 

seseorang pegawai, sebaiknya lebih dari satu 

macam,  untuk menghindari  kejenuhan tugas. 

• Tugas tugas yang dibebankan haruslah yang 

saling berhubungan dan berkaitan satu sama 

lainnya.

3. Beban tugas,

• Beban tugas dari masing-masing pejabat 

hendaknya  sama atau seimbang, jangan 

sampai ada kesenjangan tugas antara para 

pegawai.

4. Penggolongan Tugas

• Tugas dapat digolongkan menjadi dua  macam, 

yaitu tugas utama jabatan dan tugas sampingan.

• Sedangkan tugas utama dibedakan menjadi 

tugas utama rutin dan tugas  utama periodik.
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(5) PRINSIP RENTANG 

PENGAWASAN
• Prinsip rentang pengawasan atau prinsip rentang kendali adalah 

seberapa jauh  kemampuan seseorang pemimpin mampu 

mengawasi  para bawahannya secara cepat dan tepat.

• Dilihat dari jumlah bawahan yang diawasi, rentang pengawasan 

dibedakan menjadi rentang pengawasan yang lebar, dan rentang 

pengawasan yang sempit.

• Rentang pengawasan yang lebar adalah apabila jumlah pegawai 

yang diawasi oleh seorang pemimpin adalah cukup banyak, 

sebaliknya bila pegawai yang diawasi relatif sedikit dinamakan 

rentang pengawasan sempit.

• Gambar dibawah ini adalah contoh rentag lebar dan rentang 

sempit :rentang lebar

rentang sempit



152

• Luas sempitnya rentang pengawasan 
mempengaruhi kemampuan atasan dalam 
berhubungan dengan para bawahan.

• Makin luas rentang pengawasan semakin besar 
jumlah  hubungan yang harus dilakukan.

• Terlepas dari apakah rentang itu sempit atau 
luas,  pada dasarnya setiap pimpinan harus 
menghadapi tiga macam hubungan:

1. Hubungan tunggal langsung

2. Hubungan kelompok langsung

3. Hubungan silang

• Untuk mengetahui berapa jumlah dari masing 
masing jenis hubungan dapat dihitung  dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut :

• Rumus Hubungan Langsung Tunggal :

P = n

P = adalah jumlah hubungan

n= adalah jumlah bawahan

• Rumus Hubungan Kelompok Langsung :

P = n (2n / 2 -1)

• Rumus Hubungan  Tunggal Silang :

P = n ( n – 1 )

• Rumus menghitung jumlah total hubungan  dari 
berbagai macam hubungan :

P = n (2n / 2 + n  -1)
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Faktor Yang Mempengaruhi 

Seseorang Melakukan Pengawasan 

adalah sebagai berikut :
1. Faktor Kecakapan , pimpinan yang 

mempunyai kecakapan yang lebih 
biasanya mempunyai kelebihan 
dibandingkan denga pimpinan yang kurang 
cakap.

2. Faktor Pengalaman, seorang pimpinan  
berpengalaman baik teoritis maupun  
praktis diharapkan mampu untuk 
melakukan pengawasan yang lebih baik 
daripada yang tidak berpengalaman .

3. Faktor Usia, faktor ini berhubungan  
dengan produktivitas kerja seseorang, 
pada usia usia tertentu biasanya seseorang 
lebih produktif .

4. Faktor Geografis, menyangkut jarak dari 
tempat kerja para bawahan , apabila antar 
bawahan jaraknya jauh  akan semakin 
menyulitkan pengawasan, begitu juga 
sebaliknya.

5. Faktor Beban Tugas, beban tugas dari 
setiap pemimpin berbeda satu sama 
lainnya, hal ini tergantung daripada 
wewenang dan tanggung jawab seorang 
pemimpin.
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(6) PRINSIP PELIMPAHAN 

WEWENANG

• Prinsip pelimpahan wewenang disebut  dengan 

pelimpahan kekuasaan  dan tanggung jawab atau 

mendelegasikan. Yang dimaksud mendelegasikan 

adalah memberikan sebagian dari kekuasaan yang 

dimiliki oleh seorang atasan kepada bawahannya untuk 

melakukan suatu tindakan, dan pemberian kekuasaan 

itu diikuti dengan  suatu pertanggung jawaban.

• Atas dasar pengertian tersebut maka pelimpahan 

wewenang belum tentu  mengalir dari seorang atasan 

ke bawahan, tetapi juga dari seseorang pimpinan 

kepada pimpinan yang lain yang setingkat. Dengan kata 

lain pelimpahan wewenang bisa secara vertikal dan 

secara horisontal.

• Pelimpahan wewenang sangat penting karena 

beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengembangan organisasi

2. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas kerja 

3. Bagaimanapun kemampuan seseorang itu terbatas, 

sehingga sebagian wewenang dilimpahkan kepada 

yang mampu melaksanakan.

4. Mendapatkan bantuan dari yang ahli daripada dilakukan 

sendiri tetapi hasilnya jelek.

5. Meringankan beban dan tanggung jawab seorang 

pemimpin. 
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(7) PRINSIP DEPARTEMENTALISASI 

• Yang dimaksud dengan departementasi adalah  proses 
penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan 
yang sejenis, kelompok pekerjaan yang sejenis 
dinamakan denga fungsi.

• Departementasi  dapat disusun atas dasar sebagai 
berikut :

1. Atas dasar fungsi disebut departementasi fungsional

2. Atas dasar produk disebut departementasi produk

3. Atas dasar teritorial disebut departementasi teritorial

4. Atas dasar proses disebut departementasi proses

5. Atas dasar pelanggan disebut departementasi 
pelanggan

6. Atas dasar gabungan   disebut departementasi 
campuran

Departementasi Fungsional

• Departementasi fungsional adalah pengelompokan 
pekerjaan menurut fungsi dari organiasi . Gambar 
dibawah ini merupakan departementasi fungsional :

Top Manager

Divisi 

Produksi

Divisi 

Keuangan

Divisi 

Personalia
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Departementasi Produk

• Departementasi produk didasarkan atas jenis produk yang 

dihasilkan oleh organisasi  atau perusahaan . 

• Gambar departementasi produk adalah :

Manajer Pabrik

Divisi 

Produk 

A

Divisi 

Produk 

B

Divisi 

Produk 

C
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Departementasi Teritorial

• Disebut juga dengan departementasi wilayah , dikatakan 
demikian karena pengelompokan pekerjaan didasarkan 
pada wilayah / teritorial / tempat kerja .

Kantor Pusat 

Wilayah 

Barat

Wilayah 

Timur

Kota 

A

Kota 

B

Kota 

C

Kota 

D
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Departementasi Proses

• Dikatakan departementasi proses apabila kegiatan dalam 

organisasi dikelompokkan menurut unit unit proses 

memproduksi barang.

Kepala 

Pabrik

Divisi bahan 
Divisi 

produksi

Divisi 

Pengepakan

& Brg Jadi.
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Departementasi 

Pelanggan
• Organisasi ini berorientasi pada pelanggan. 

Departementasi Campuran

Organisasi menggunakan berbagai macam 

departementasi  diatas, dan diterapkan beberapa 

departementasi sekaligus. 
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(8) PRINSIP PENEMPATAN 

PEGAWAI

• The right man in the right place, yang 

berarti orang yang baik ditempatkan 

ditempat yang tepat, adalah salah satu 

pedoman bagi penempatan pegawai.

• Prosedur penempatan pegawai adalah 

sebagai berikut :

1. Analisis kepegawaian

2. Perekrutan dan pengadaan pegawai 

dengan seleksi, testing, wawancara, dan 

pelatihan pegawai.
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(9) PRINSIP KOORDINASI

• Koordinasi adalah kegiatan pengaturan  usaha 

sekelompok orang secara terarah dan teratur untuk 

menciptakan  kesatuan gerak/tindakan dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain 

koordinasi adalah usaha untuk mendapatkan  

sinkronisasi  usaha yang berpangkal pada waktu dan  

tata-urutan pelaksanaan pekerjaan.

• Menurut arahnya koordinasi dibedakan menjadi  dua 

macam : 

1. Koordinasi Vertikal, adalah tindakan atau kegiatan 

pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap 

kegiatan unit kerja yang langsung ada dibawah  

wewenang dan  tanggung jawabnya.

2. Koordinasi Horizontal, dibedakan menajdi dua :

– Koordinasi Interdisiplinary, adalah suatu koordinasi dalam 

rangka mengarahkan  tindakan untuk mewujudkan  disiplin  

antara unit baik secara internal atau eksternal pada unit 

yang mempunyai tugas yang sama 

– Koordinasi Interelated, adalah koordinasi antar badan / 

instansi yang fungsinya satu sama lain saling bergantung 

atau mempunyai kaitan secara internal atau eksternal 

• Koordinasi dapat dijalankan dengan berbagai cara, yaitu 

:

1. Dengan memanfaatkan media komunikasi

2. Dengan mengangkat koordinator

3. Membuat simbul, kode, atau tanda tertentu

4. Dengan aba aba tertentu,

5. Dengan menyanyi bersama
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(10) PRINSIP BALAS JASA YANG 

MEMUASKAN

• Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada 

seseorang atas jerih payah yang disumbangkannya. 

• Memuaskan dalam arti imbalan yang diberikan dapat 

mencukupi kebutuhan hidup.

• Balas jasa dapat diberikan dengan berbagai macam , 

misalkan dengan Gaji atau dengan Kesejahteraan 

Sosial.

– Gaji , penghitungan pemberian gaji yang memuaskan 

dapat dilakukan denga 3 cara yaitu :

1. Sistem Skala Tunggal, memberikan gaji yang 

besarnya sama kepada pegawai yang pangkatnya 

sama dengan tidak melihat sifat pekerjaan dan berat 

ringannya tanggung jawab. 

2. Sistem Skala Ganda, ialah sistem penggajian dengan 

melihat sifat pekerjaan  yang dilakuakan, tanggung 

jawan  serta prestasi kerja  dari pegawai 

3. Sistem Campuran adalah sistem perpaduan antara 

dua sistem tersebut.

 Kesejahteraan sosial adalah bentuk pemberian 

penghasilan, baik dalam bentuk fasilitas  maupun  

bentuk materi lainnya.
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DESAIN ORGANISASI
STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI
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STRUKTUR DAN BAGAN

ORGANISASI

Top

Manager

Middle

Manager

Foreman

Workers
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(1) STRUKTUR ORGANISASI

• Organisasi bukanlah suatu yang kongkrit, karena 

organisasi tidak berwujud,  maka perlu  diberi nama  

sesuai dengan jenis kegiatandan tujuan yang akan 

dicapai. 

• Akan tetapi meski organisasi sudah diberi nama tetapi 

harus mempunyai struktur, dengan demikian organisasi 

akan semakin kongkrit.

• Struktur dalah cara bagaimana sesuatu itu disusun. 

Sesuatu yang ada dalam organisasi adalah pekerjaan 

yang saling berhubungan. Oleh karena itu struktur 

bertalian dengan hubungan pekerjaan pekerjaan dalam 

organisasi yang saling berkaitan

• Gibson, Invancevich, dan Donnely, memberikan difinisi 

bahwa struktur organisasi adalah hasil dari proses yang 

ditempuh oleh para manajer  untuk memecahkan empat 

bagian  persoalan yang  terdiri dari  pembagian pekerjaan, 

departemenisasi, rentang kendali, dan pendelegasian.

• Dalton E. Macfarland, mendifinisikan struktur organisasi 

lebh sederhana antara lain adalah sebagai suatu pla 

jaringan  hubngan antara berbagai  macam jabatan  dan 

para pemegang jabatan.

• Dari uraian para ahli diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa : struktur organisasi adalah  susunan hubungan 

antar satuan organisasi, jabatan jabatan,  tugas tugas,  

wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
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(2) BAGAN ORGANISASI

• Agar struktur organisasi tampak jelas, mudah dilihat, 
mudah dan cepat dimengerti orang lain, struktur 
organisasi perlu digambar dalam sebuah gambaran 
grafis.

• Gambaran grafis dari struktur organisasi dinamakan 
bagan organisasi.

• Jadi pada dasarnya bagan organisasi dan struktur 
organisasi berbeda,  bagan adalah gambaran grafis dari 
struktur organisasi.

A. Kegunaan Bagan Organisasi :

Dapat diketahui bentuk organisasi yang bersangkutan

Dapat diketahui besarnya organisasi

Dapat diketahui saluran perintah, wewenang dan 
tanggung jawab

Dapat diketahui saluran hubungan dalam organisasi

Dapat diketahui perincian tugas untuk setiap anggota

Diketahui batas wewenang dari masingmasing unit 
satuan

Diketahui jumlah pimpinan

Diketahui nama dari masing masing jabatan yang ada 

Diketahui pangkat dan golongan dari jabatan

Diketahui foto dari masing masing pejabat

Digunakan untuk menggambarkan organisasi dg jelas

Digunakan sebagai alat  melihat apakah organisasi 
berjalan sesuai prinsip dan azas yang telah ditetapkan

Alat pegawai agar mengetahui kedudukan pegawai 
dalam organisasi

Dapat sebagai alat motivasi bagi pegawai untuk 
menduduki jabatan yang lebih tinggi.
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(3) MACAM BAGAN ORGANISASI

• Menurut bentuknya bagan organisasi dibedakan 

menjadi 9 macam yaitu :

1. Bagan Piramid

2. Bagan Pohon

3. Bagan Menegak

4. Bagan Lingkaran

5. Bagan Setengah Lingkaran

6. Bagan Elip

7. Bagan Setengah Elip

8. Bagan Mendatar

9. Bagan Garis

• Menurut isinya, bagan organisasi dibedakan menjadi 9  :

1. Bagan Struktur

2. Bagan Kegiatan

3. Bagan Jabatan

4. Bagan Tugas

5. Bagan Nama

6. Bagan Pangkat/Golongan

7. Bagan Photo

8. Bagan Kode

9. Bagan Lukisan
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Bagan Piramid

Bagan Pohon

Ka  Biro

Ka  Bag Ka  Bag

Ka  Sie Ka  Sie Ka  Sie Ka  Sie
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Bagan Menegak

Bagan  Lingkaran

Golongan I

GolonganII

Golongan III

Golongan IV

Top manager

manager

manager

manager manager

Workers

Workers
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Bagan Setengah 

Lingkaran

Bagan Elips
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Bagan Organisasi 

Mendatar

Bagan Organisasi Garis

Ka Biro

Ka bag

Ka Bag

Ka Sie

Ka Sie

Ka Sie

Ka Sie
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Bagan Struktur

Ka Biro Kepegawaian

Ka Bag Mutasi
Ka Bag 

Pengangkatan

Dan Penempatan

Sei 

Non 

Edukatif

Sei 

tenaga 

Edukatif

Sei 

Pengang

katan

Sei 

Penem

patan
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Bagan Organisasi Menurut 

Tingkatannya. 

• Selain berbagai bagan seperti tersebut diatas, menurut 

tingkatannya dalam struktur organisasi, bagan dapat 

dibedakan menjadi :

1. Bagan Organisasi Lengkap

2. Bagan Organisasi Induk

3. Bagan Organisasi satuan

• Bagan Organisasi Lengkap, adalah bagan yang 

menggambarkan struktur organisasi secara lengkap , 

saluran wewenang dari pucuk pimpinan  sampai dengan 

satuan  organisasi  yang terendah digambarkan secara 

lengkap.

• Bagan Organisasi Induk, adalah  bagan yang 

menggambarkan struktur organisasi pokok dan induk, 

dalam bagan ini hanya digambarkan  pucuk pimpinan  

samai dengan satuan utama saja, sedang satuan 

organisasi lanjutan kebawah tidak digambarkan dalam 

bagan.

• Bagan organisasi satuan adalah bagan yang 

menggambarkan  struktur  dari setiap  satuan organisasi  

yang ada dalam struktur .
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Bagan Organisasi 

satauan

• Bagan organisasi satuan menurut tingkatannya, dibagi 

lagi menjadi  :

1. Bagan satuan organisasi utama

2. Bagan satuan organisasi lanjutan

3. Bagan satuan organisasi  sub-satuan  organisasi

4. Bagan satuan organisasi operasional

• Bagan satuan organisasi utama, yang dimaksud satuan 

organisasi utama adalah sataun satuan org yang 

langsung dibawah pucuk pimpinan organisasi.

• Bagan satuan organisasi lanjutan adalah bagan yang 

menggambarkan satuan organisasi yang berada 

dibawah satuan utama.

• Bagan organisasi sub-satuan organisasi   adalah bagan 

yang menggambarkan satuan organisasi yang berada 

dibawah satuan lanjutan.

• Bagan operasional adalah bagan yang menggambarkan 

satuan organisasi yang berada dibawah sub-satuan 

organisasi sampai dengan pekerja.
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PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN 

ORGANISASI

1. Perubahan Organisasi

– Lingkungan Intern

– Lingkungan Ekstern

– Proses Perubahan

• Mengadakan Pengkajian

• Mengadakan Identifikasi

• Menetapkan Perubahan

• Menentukan Strategi

• Melakukan Evaluasi

2. Pengembangan Organisasi

– Difinisi Pengembangan

– Ciri Pengembangan

– Metode Pengembangan

• Metode Pengembangan Perilaku

• Metode Pengambangan Ketrampilan Dan Sikap
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PERUBAHAN ORGANISASI

• Segala sesuatu yang masih berada didunia ini pasti akan 
mengalami perubahan, hanya saja tingkat perubahannya 
saja yang tidak sama, ada yang cepat ataupun lambat.

• Tidak ada yang permanen didunia ini, perubahan dari satu 
segi kehidupan pasti akan mempengaruhi segi kehidupan 
yang lain.

• Organisasi sebagai salah satu bagian dari kehidupan juga 
mengalami perubahan . Sebab organisasi adalah sesuatu 
yang dinamis, sesuatu yang selalu berubah sesuai dengan 
lingkungannya.

LINGKUNGAN INTERN
• Lingkungan intern adalah keseluruhan faktor yang ada di 

dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi dan 
kegiatan organisasi.

• Faktor faktor intern yang mempengaruhi perubahan 
organisasi antara lain adalah :

1. Perubahan kebijakan pimpinan

2. Perubahan tujuan

3. Perluasan wilayah operasi organisasi

4. Berubahnya volume kegiatan

5. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan anggota organisasi

6. Sikap dan perilaku anggota organisasi

7. Berbagai macam ketentuan baru  yang berlaku dalam 
organisasi
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LINGKUNGAN EKSTERN

• Adalah keseluruhan faktor yang ada di luar 

organisasi  yang mempengaruhi organisasi dan 

kegiatan organisasi

• Lingkunga ekstern antara lain adalah:

1. Politik

2. Hukum

3. Kebudayaan

4. Teknologi

5. Sumber Alam

6. Demografi

7. Sosiologi

• Dalam menghadapi berbagai macam faktor yang 

menyebabkan perubahan, organisasi dapat 

menyesuaikan  diri dengan mengadakan perubahan 

antar lain :

1. Mengadakan perubahan struktur organisasi

2. Mengubah sikap dan perilaku anggota organisasi

3. Mengubah tata aliran kerja

4. Mengubah sarana dan prasarana kerja (teknologi)

5. Mengadakan perubahan prosedur kerja

6. Mengadakan perubahan hubungan kerja 
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Tujuan Perubahan Organisasi :

1. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja 
organisasi

2. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam 
menghadapi perubahan sehingga organisasi 
mempu bertahan dan berkembang

3. Mengadakan penyesuaian seperlunya akibat 
adanya perubahan sebagai sarana 
pengendalian organisasi

4. Meningkatkan peran organisasi dalam 
perubahan yang sedang berlangsung

• Untuk mengantisipasi hambatan dari intern 
organisasi langkah yang perlu dilakukan adalah 
:

1. Melakukan perencanaan yang matang dan 
jelas tujuannya.

2. Mempersiapkan faktor faktor yang mendukung 
perubahan organisasi

3. Memberikan sosialisasi perubahan yang 
dilakukan dan akibatnya agi usaha organisasi , 
pegawai, dan kelanjutan organisasi. 
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PROSES PERUBAHAN

• Yang dimaksud dengan proses perubahan adalah tata 

urutan atau langkah dalam mewujudkan perubahan 

organisasi.

• Berikut ini adalah  proses perubahan organisasi :

Mengadakan

Pengkajian Tinjauan

Identifikasi

Kembali

Keyakinan dari

Pihak Pimpinan

Penentuan 

Strategi

Evaluasi
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PENGEMBANGAN ORGANISASI

• Menurut Admosudirdjo (1980;323-324) pengembangan 

organisasi  mempunyai dua arti, yaitu pengembangan 

organisasi sebagai fungsi administrasi, dan 

pengembanga organisasi  sebagai fungsi spesialisasi.

Ciri Pengembangan Organisasi :

• Bahwa pengembangan organisasi merupakan  usaha 

yang dilakukan  secara berencana

• Mencerminkan suatu proses  yang berlangsung terus 

menerus

• Berorientasi kepada masalah atau  persoalan 

organisasi yang harus dipecahkan

• Merupakan kegiatan yang  menerapkan azas azas dan 

praktek perilaku 

• Usaha kearah  penyempurnaan organisasi

• Merupakan tanggapan dari  berbagai perubahan  yang 

terjadi 

• Merupakan usaha untuk menyesuaikan dengan hal hal 

barumerupakan usaha penyempurnaan organisasi 

melalui intern atau ekstern perusahaan

• Merupakan fungsi administrasi dari manajer tingkat 

tinggi

• Merupakan bagian integral dari proses organizing

• Berorientasi pada kemajuan 
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Metode Pengembangan 

Organisasi

Metode Pengembangan Perilaku

• Merupakan metode yang berusaha menyelidiki  

secara mendalam  tentang  proses perilaku  

kelompok  dan individu.

• Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Jaringan Manajerial

2. Latihan Kepekaan,

3. Pembentukan Tim

4. Umpan Balik Survei

Jaringan Manajerial

• Teori ini  dipelopori oleh Robert Blake Jane Mouton

• Dalam teori ini dikenal dua perilaku pimpinan

1. Pimpinan yang memusatkan pada produksi 

2. Pimpinan yang memusatkan perhatian pada  orang

 Menurut Robert Blake, seorang peimpin seharusnya  

memusatkan perhatian  pada kedua faktor, baik 

produksi maupun orang secara proporsional dan 

seimbang agar kepemimpinannya berjalan dengan 

efektif.
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Latihan Kepekaan

• Latihan kepekaan merupakan latihan dalam kelompok

• Dalam metode  ini yang dimaksud dengan kepekaan  

adalah kepekaan terhadap diri sendiri dan yang 

berhubungan dengan orang lain

• Metode ini beranggapan bahwa kesulitan  untuk 

berprestasi adalah berpangkal pada pengendalian 

emosional dari kelompok orang orang yang harus  

mencapai tujuan.

• Maka apabila persoalan emosi bisa diatasi, dengan 

sendirinya kesulitan untuk berprestasi  dapat hilang.

• Oleh karena itu tujuan dari latihan kepekaan adalah 

untuk melatih  mempertajam daya peka, perasaan 

(emosi) , dan kecepatan reaksi dalam menghadapi 

berbagai persoalan.

Pembentukan Tim

• Pembentukan tim  merupakan salah satu metode 

pengembanga organisasi  dengan mengembangkan 

perilaku kelompok melalui suatu teknik intervensi  yang 

disebut pembentukan tim.

• Tujuannya adalah membentuk perilaku kelompok kerja 

yang efektif dalam sebuah tim kerja.
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Umpan Balik Survei

• Adalah suatu metode yang berusaha 

mengumpulkan data data dari para 

anggota organisasi

• Data tersebut yang berhubungan dengan 

tingkah laku, sikap,  serta berbagai 

perasaan lain yang ada dalam diri para 

anggota

• Data tersebut setelah terkumpul 

dikembalikan lagi pada para anggota 

untuk didiskusikan bersama perlu 

tidaknya diadakan perubahan atau tidak 

ada perubahan.
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METODE PENGEMBANGAN 

KETRAMPILAN DAN SIKAP

• Metode ini merupakan program latihan 

yang dilaksanakan secara terus 

menerus denga tujuan untuk 

meningkatkan  ketrampilan dan sikap 

kerja anggota organisasi.

• Latihan latihan ini bisa dilakukan 

dengan :

1. Latihan ditempat kerja

2. Latihan instruksi kerja

3. Latihan diluar tempat kerja

4. Latihan ditempat kerja tiruan



“SEMOGA”

• MATERI PRILAKU 

ORGANISASI INI 

MEMBERIKAN MAMFAAT 

KEPADA PEMBACA
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