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STRUKTUR ORGANISASI 



STRUKTUR ORGANISASI KOMPONEN DASAR 

»4 komponen dasar struktur organisasi: 
Pembagian tugas (tanggung jawab) pada individu (bagian) 
Hubungan pelaporan resmi, hirarki, rentang kendali 
Pengelompokan individu menjadi bagian organisasi 
Sistem hubungan, komunikasi, koordinasi, integrasi, vertikal 
maupun horisontal 

 
»Komponen 1, 2 & 3:  statis, tampak pada struktur organisasi 

»Komponen 4: dinamis, tidak tampak 



STRUKTUR ORGANISASI ATRIBUT 

» Appropriateness: sarana mempermudah 
pelaksanaan proses penetapan tujuan 

 
» Adequacy: sarana mempermudah pemecahan large 

proportion of problem 
 

» Effectiveness: sarana untuk mengerjakan sesuatu 
hasil yang tepat 
 

» Efficiency: sarana untuk mengerjakan sesuatu secara 
tepat dengan pengorbanan minimum 



SKEMA ORGANISASI  

 

 



PENUGASAN, HUBUNGAN 
PELAPORAN, PENGELOMPOKAN 

» Skema Organisasi menunjukkan:  
Aliran pelaporan (garis vertikal) 
Alokasi tugas & tanggung jawab 
Pengelompokan menurut fungsi 
 

» Hubungan: Tingkatan koordinasi antara 
elemen-elemen organisasi bisa vertikal atau 
horisontal 
 

 
 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN VERTIKAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

» Kapasitas & kualitas tergantung 2 faktor: 
Ukuran Organisasi: organisasi lebih besar 
Tingkat Ketidakpastian: ketidakpastian tinggi 

 
» Kapasitas lebih besar, kualitas lebih baik 



» Hirarki: 
Kapasitas paling rendah 
Antar tingkat, lewat saluran perintah (pelaporan) yang resmi 

» Peraturan & Prosedur 
Jika permasalahan sama, berulang 
Tugas jadi baku  tidak perlu komunikasi dengan atasan 

» Rencana & Jadwal 
Jika rinci, bisa jadi acuan  mengurangi keperluan 
komunikasi 

» Penambahan tingkat/posisi pada hirarki 
Staf khusus untuk permasalahan tertentu 

» Sistem Informasi Vertikal 
Peningkatan kapasitas pengolahan informasi 

PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

ALAT HUBUNGAN VERTIKAL 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

ALAT HUBUNGAN VERTIKAL 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

» Hubungan horisontal  integrasi bagian-bagian yang orientasinya 
berbeda 

» Kapasitas & kualitas tergantung 3 faktor: 
Tingkat Ketidakpastian: Ketidakpastian tinggi  
kapasitas/kualitas harus lebih baik 
Derajat Saling Ketergantungan: Mengumpul, berurutan & 
bolak-balik 
Sasaran: Berdasarkan isyu/masalah utama organisasi 
(dominant competitive issue)  tergantung jenis kegiatan 
organisasi 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

»Kalkulator Elektronik:  
Dominant Competitive Issue: 
Inovasi untuk menciptakan 
produk baru  koordinasi bagian 
Litbang dengan produksi dan 
pemasaran 

 

»Kotak Karton:  
Dominant Competitive Issue: 
penyelesaian pesanan dengan 
cepat dan murah  koordinasi 
bagian pemasaran dengan 
produksi 
 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

Task interdependence (Kegiatan yang saling bergantungan) 
» Salah satu dimensi teknologi: Saling ketergantungan antara kegiatan-

kegiatan 
» Thompson: Struktur dan aliran kerja dalam organisasi dipengaruhi adanya 

saling ketergantungan kegiatan 
» Saling ketergantungan artinya: 

Saling ketergantungan karyawan atau bagian dalam pelaksanaan 
kegiatan 
Saling ketergantungan rendah  karyawan/bagian mampu 
mengerjakan tugas sendiri tanpa memerlukan interaksi, 
konsultasi, pertukaran bahan dengan pihak lain 

TASK INTERDEPENDENCE 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

TASK INTERDEPENDENCE 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

TASK INTERDEPENDENCE 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

TASK INTERDEPENDENCE 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

TASK INTERDEPENDENCE 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

HUBUNGAN HORIZONTAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

TASK INTERDEPENDENCE 

»Pengaruh Task 
Interdependence 
pada struktur 
organisasi 

Jenis saling 
ketergantungan 
dan dampak 
terhadap 
koordinasi dan 
struktur 



» Dokumen Tertulis: 
Paling sederhana, kapasitas terbatas 

» Kontak Langsung 
Antar pimpinan bagian yang terlibat permasalahan 
Kelemahan: Pimpinan tidak menguasai detail permasalahan, Bawahan hanya mengerti 
permasalahan secara parsial 

» Penghubung (Liasion) 
Petugas khusus untuk komunikas/koordinasi dengan bagian lain tentang tugas bersama 
Hanya untuk dua bagian 

» Satuan Tugas (Task Force) 
Menghubungkan lebih dari dua bagian 
Tidak permanen, bubar setelah tugas selesai 

» Tim : satgas yang bersifat permanen 
» Integrator Permanen 

Jabatan atau bagian, tugas: koordinasi 
Perlu keterampilan khusus karena wewenang terbatas, tanggung jawab besar 

PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

ALAT HUBUNGAN HORIZONTAL 



PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

ALAT HUBUNGAN HORIZONTAL 



PENYESUAIAN JENIS HUBUNGAN DAN SIFAT ORGANISASI: 
 
» Hubungan Vertikal - Horisontal saling melengkapi untuk 

mencapai koordinasi yang baik 
 

» Banyak organisasi 
Hanya memiliki koordinasi vertikal yang baik dalam fungsi, 
tapi koordinasi horizontal antar fungsi buruk  dibentuk 
unit-unit organisasi yang lebih kecil tetapi mempunyai seluruh 
fungsi yang dibutuhkan secara lengkap (self-contained unit) 

 

PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

JENIS HUBUNGAN & SIFAT ORGANISASI 



PENYESUAIAN JENIS HUBUNGAN DAN SIFAT ORGANISASI: 
 
» Hubungan Vertikal - Horisontal saling melengkapi untuk 

mencapai koordinasi yang baik 
 

» Banyak organisasi 
Hanya memiliki koordinasi vertikal yang baik dalam fungsi, 
tapi koordinasi horizontal antar fungsi buruk  dibentuk 
unit-unit organisasi yang lebih kecil tetapi mempunyai seluruh 
fungsi yang dibutuhkan secara lengkap (self-contained unit) 

 

PENUGASAN, HUBUNGAN PELAPORAN, PENGELOMPOKAN: 

JENIS HUBUNGAN & SIFAT ORGANISASI 



STRUKTUR ORGANISASI  

»Perancangan bentuk organisasi: membagi tugas-tugas, 
menetapkan hirarki, hubungan vertikal & horizontal  berbeda 
sesuai aliran: 
 

»Klasik: 
Pembagian & pengelompokan tugas sesuai fungsi, koordinasi vertikal 

melalui peraturan, rencana, hirarki 
 

»Modern: 
Pembagian dan pengelompokan tugas dalam self-contained units, 

koordinasi vertikal dan horisontal  muncul Struktur Fungsional dan 
Produk 



STRUKTUR ORGANISASI  

FUNGSIONAL 



STRUKTUR ORGANISASI  

PRODUK 



STRUKTUR ORGANISASI  

FUNGSIONAL dan PRODUK 

» Struktur Organisasi Fungsional:  
Organisasi terbagi menurut fungsi-fungsi 
4 fungsi Organisasi: Litbang, Produksi, Keuangan & Pemasaran, bekerja 
sama membuat dan menjual tiga jenis produk (Produk A, B & C) 

» Struktur Organisasi Produk: 
Organisasi terbagi menurut jenis produk 
Setiap Bagian hanya membuat 1 jenis Produk tetapi mempunyai ke-
empat fungsi: Litbang, Produksi, Keuangan & Pemasaran, secara 
lengkap 

» Sifatnya berbeda, sesuai kebutuhan: 
Kebutuhan efisiensi maksimal: struktur fungsional 
Kebutuhan koordinasi maksimal: struktur (menurut) produk 
 



STRUKTUR ORGANISASI  

FUNGSIONAL (1) 
» Kegiatan yang fungsinya sama dikumpulkan pada satu bagian 
» Contoh: Bagian Pengetikan melayani: Produksi, Pemasaran, Logistik, dll. 
» Berarti pengelompokan orang (kegiatan) menurut sumber 
» Efisien, menuntut keahlian fungsional & mutu pekerjaan yang baik 
 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL 
» Lingkungan: 

Ketidakpastian: Rendah sampai dengan sedang 
Masalah (isue) utama: Spesialisasi Teknis, Efisiensi, Perbaikan Mutu 
 



STRUKTUR ORGANISASI  

FUNGSIONAL (2) 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL 
» Kelebihan: 

Paling sesuai untuk lingkungan yang stabil 
Dapat mencapai efisiensi ekonomis pada masing-masing bagian 
Merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional 
Mampu mencapai sasaran bagian (sasaran fungsi) 
Sesuai untuk organisasi berukuran kecil sampai sedang 
Baik bagi organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis 
produk 



STRUKTUR ORGANISASI  

FUNGSIONAL (3) 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL 
» Kekurangan: 

Respon organisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan agak lambat 
Pengambilan keputusan menumpuk pada puncak organisasi, sehingga 
beban pimpinan menjadi terlalu berat 
Koordinasi antar bagian (fungsi) tidak terlalu baik 
Inovasi terbatas: Pandangan terhadap sasaran organisasi agak 
terbatas, anggota cenderung hanya memperhatikan sasaran bagiannya 
sendiri  visi terbatas, tidak ada integrasi 

 
 



STRUKTUR ORGANISASI  

PRODUK (1) 

» Terdiri dari bagian-bagian yang memiliki seluruh fungsi yang 
dibutuhkan secara lengkap 

» Berarti pengelompokan orang (kegiatan) menurut output 
» Fleksibel - mudah beradaptasi 
» Koordinasi tinggi, tetapi efisiensi rendah 

 
 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI PRODUK 
» Lingkungan: 

Ketidakpastian: Sedang sampai dengan tinggi 
Masalah (isue) utama: Merebut atau melayani suatu segmen pasar, 
kepuasan konsumen, kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi menurut 
suatu jenis output/produk 



STRUKTUR ORGANISASI  

PRODUK (2) 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI PRODUK 
» Kelebihan: 

Paling sesuai untuk lingkungan yang tidak stabil dengan perubahan 
yang cepat 
Penanggungjawab produk jelas, sehingga konsumen bisa merasa 
puas 
Koordinasi antar fungsi menjadi baik 
Bagian-bagian dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan dari 
luar 
Sesuai untuk organisasi berukuran besar 
Baik bagi organisasi yang menghasilkan banyak jenis produk 



STRUKTUR ORGANISASI  

PRODUK (3) 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI PRODUK 
» Kekurangan: 

Tidak mampu mencapai efisiensi ekonomis 
Koordinasi antara produk sulit 
Keahlian teknis hilang karena tidak ada spesialisasi fungsional 
Integrasi ataupun standardisasi antara produk sulit tercapai 



STRUKTUR ORGANISASI  

FUNGSIONAL dan PRODUK 

» Organisasi selalu berubah-ubah dari kebutuhan akan efisiensi tinggi 
ke koordinasi tinggi & juga sebaliknya  



STRUKTUR ORGANISASI 
YANG DISESUAIKAN (1) 

» Bentuk dasar organisasi: Struktur Fungsional & Struktur Produk 

» Kadang-kadang perlu disesuaikan karena tuntutan     
lingkungan  Struktur Geografis & Struktur Hibrid 
 

» Struktur Geografis: 
Organisasi dengan daerah operasi yang luas  sering tidak dapat 
dikoordinasikan dari kantor pusat, & tiap daerah berbeda sifatnya. 
Setiap unit yang menangani suatu daerah tertentu mempunyai 
seluruh fungsi yang dibutuhkan secara lengkap 

 



STRUKTUR ORGANISASI 
YANG DISESUAIKAN (2) 

» Struktur Campuran (Hybrid): 
Gabungan Fungsional-produk: struktur produk memiliki 
secara lengkap fungsi-fungsi yang dibutuhkan, tetapi 
beberapa fungsi lainnya tetap dikuasai pusat perusahaan 
Fungsi yang tidak didesentralisasi : memerlukan efisiensi dan 
keahlian fungsional 

 



STRUKTUR ORGANISASI YANG DISESUAIKAN 

STRUKTUR CAMPURAN (HYBRID) 
» Struktur Campuran (Hybrid) 



STRUKTUR ORGANISASI  

MATRIKS (1) 
» Kondisi yang sesuai untuk struktur matriks: 

Tekanan ganda dari dua/lebih sektor kritis secara simultan 
Lingkungan kompleks, sering berubah, memerlukan hubungan vertikal & 
horizontal yang efektif 
Perlu penggunaan sumber secara efisien, sehingga sesuai untuk organisasi 
ukuran sedang  

» Dekan Fakultas Teknik mempunyai lebih dari satu atasan, antara lain:  
Direktur Lembaga Pendidikan S1 & Direktur Lembaga Konsultasi 

» Bisa konflik, contoh: 

Direktur Lembaga Konsultasi maupun Direktur Pendidikan S1 menginginkan 
Penggunaan Laboratorium yang berada di bawah Dekan Fakultas Teknik & 
masing-masing menginginkan penggunaan secara maksimal 
Bisa terjadi konflik jika jam yang tersedia teryata tidak mencukupi  dalam matriks 
perlu koordinasi 



STRUKTUR ORGANISASI  

MATRIKS (2) 



STRUKTUR ORGANISASI  

MATRIKS (3) 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI MATRIKS 
» Lingkungan: 

Ketidakpastian: tinggi 
Masalah (isue) utama: bersifat ganda, seperti: lokasi-fungsi, produk-
fungsi, mutu-efisiensi 

» Kelebihan: 
Mampu mencapai tingkat koordinasi yang cocok untuk tuntutan ganda 
Pemanfaatan karyawan fleksibel, menurut jenis produk maupun kegiatan 
Sesuai untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rumit serta untuk 
lingkungan yang tidak stabil dengan frekeunsi perubahan tinggi 
Memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan 
fungsional maupun keterampilan integrasi menurut produk 
Sesuai untuk organisasi ukuran sedang dengan beberapa jenis produk 



STRUKTUR ORGANISASI  

MATRIKS (4) 

KARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISASI MATRIKS 
» Kekurangan: 

Wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingunan dan frustasi 
Karyawan perlu dilatih agar terampil saling berhubungan dalam matriks 
Menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi penyelesaian masalah 
Lancar jika karyawan mengerti sifat matriks, menganut hubungan 
kolegial, bukan vertikal 
Perlu tuntutan ganda dari lingkungan agar organisasi seimbang 



STRUKTUR ORGANISASI  

MATRIKS (5) 

JABATAN PENTING DALAM STRUKTUR ORGANISASI MATRIKS 
» Pimpinan Tertinggi (Top Leadership): 

» Harus menyeimbangkan kekuatan fungsi dan produk,  jika gagal  jadi 
Fungsional/produk 
Delegasi  keputusan oleh bawahan 
Merangsang kontak dan koordinasi 

 
» Pimpinan Matriks (Matrix Boss): 

Pimpinan salah satu sisi matriks 
Masalah utama: kewenangan terhadap bawahan tidak 100%  perlu 
berunding 
Harus berani konfrontasi  
Menghabiskan waktu, perlu komunikasi, kesabaran & keterampilan kerja 
sama 



STRUKTUR ORGANISASI  

MATRIKS (6) 
JABATAN PENTING DALAM STRUKTUR ORGANISASI MATRIKS 
» Pimpinan 2 Atasan (Two-Boss Manager): 

Jabatan sulit: menghadapi tuntutan yang berbeda, tetapi sah, dari 2 atasan 
Perlu keberanian melawan atasan, hubungan baik & loyalitas ganda terhadap 
atasan 
Struktur matriks hanya terdapat di puncak organisasi (tidak semua anggota 
mempunyai atasan ganda) 



STRUKTUR ORGANISASI  

PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI (1) 



STRUKTUR ORGANISASI  

PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI (2) 

»Umum: 

Organisasi muncul dalam bentuk fungsional, membesar 
& jadi rumit 

Berubah bentuk jadi struktur produk  kadang-kadang 
beberapa bagian tetap fungsional  (struktur hibrid) 

Jika bentuk ini tidak lagi berfungsi dengan baik banyak 
yang mencoba menggunakan bentuk matriks 



STRUKTUR ORGANISASI  

PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI (3) 



STRUKTUR ORGANISASI  



KESIMPULAN 
STRUKTUR ORGANISASI  

» Pengelolaan organisasi perlu mengikuti dengan memperhatikan: 
» Struktur organisasi dirancang dengan memperhatikan pembagian 

tugas/tanggungiawab, hubungan vertikal, pembentukan bagan, dengan 
uraian yang jelas 

» Rancangan alat hubungan horisontal dan vertikal yang memungkinkan 
organisasi terintegrasi secara utuh 

» Memilih bentuk organisasi, fungsional atau produk 
» Pengelolaan organisasi perlu mengikuti dengan memperhatikan: 
» Memilih bentuk organisasi, fungsional atau produk 
» Jika perlu menggunakan struktur hibrid 
» Jika sesuai dengan kebutuhan dan berbagai persyaratan lain, 

menggunakan struktur organisasi matriks 
» Evaluasi struktur, menyesuaikannya dengan kebutuhan, secara periodik 



Latihan 
» Pilih satu perusahaan (sembarang), gambarkan struktur organisasi 

induknya 

» Termasuk organisasi yang mempunyai struktur apakah organisasi 
perusahaan tersebut? 

» Tunjukkan bahwa: Kelebihan dan kelemahan struktur ini terbukti ( 
atau idak terbukti) terjadi pada perusahaan ini dengan menunjukkan 
kasus–kasus  yang kerap terjadi di perusahaan tersebut 



PERANCANGAN ORGANISASI 



DIMENSI STRUKTURAL ORGANISASI 

BIROKRASI 
Amalia, ST, MT 



DIMENSI STRUKTURAL: 
BIROKRASI, UKURAN & PERTUMBUHAN ORGANISASI 

» Materi (Sub-Topik): 

Hubungan birokrasi dengan ukuran & desain organisasi 

Sifat-sifat birokrasi & peran birokrasi dalam desain organisasi 

Basis otoritas dalam organisasi  

Hubungan ukuran organisasi - birokrasi 



BIROKRASI 

KASUS PERTAMBANGAN GIPS 

(PERROW) - 1 
» 255 employees (include the miner) 
» As many as one-half of the workers 

were related to others 
» Few rules for hiring, firing, or others 

matters 
» Employees used the plant materials 

and services freely 
» A job seeker difficult to get work 

 
 
 



BIROKRASI 

KASUS PERTAMBANGAN GIPS (PERROW) - 2 
» Customers found deliveries erratic 
» Customers would be paying a surcharge to cover the purloined 

materials, free repair work, general slack 
» Top managers faced with postwar competition from other companies 

and competing products 



BIROKRASI 

KASUS PERTAMBANGAN GIPS (PERROW) - 3 
When the plant manager died, headquarters sent in an aggressive 
new manager 
» Orders to tighten things up – increase productivity and cut costs 
» Bountiful tacts and insight 
» Cracked down rather hard and accumulated much ill will 
» Activated dormant rules 
» Demoted the personnel man 
» Brought in one who applied a universalistic standard  
» Successfully bureaucratized 
 



BIROKRASI 

» Cara baru lebih BIROKRATIS 
 

» Banyak organisasi besar bersifat birokratis dan performansinya 
baik, berarti: Birokrasi tidak selalu negatif 
 

» Max Weber: 
Birokrasi dianggap sesuai karena mampu mengalokasikan sumber yang 
terbatas pada bagian-bagian organisasi 
Sesuai bagi masyarakat Industri Eropa pada akhir abad ke-19 

 



CIRI BIROKRASI (1) 
» Peraturan & Prosedur 

Organisasi & bagian-bagiannya, satu sama lain, terikat peraturan 
Ada Standard Operating Procedure (SOP)  Organisasi jadi rutin, predictable, 
reliabel personil saling percaya, klien percaya terhadap organisasi 
 

» Spesialisasi & Pembagian Pekerjaan 
Pembagian kerja jelas, otoritas seimbang dengan tugas yang dibebankan 

 
» Hirarki Otoritas 

Prinsip hirarki: bagian yang rendah diatur/dikontrol oleh tingkat yang leblh tinggi 
(chain of command)  
 

» Karyawan Kompeten 
Dasar seleksi anggota organisasi adalah kompetensi teknis 



CIRI BIROKRASI (2) 

» Keterpisahan Pemilik - Kepemimpinan Organisasi  
Pemisahan  organisasi menjadi bersifat impersonal, sehingga bisa efisien 

 
» Keterpisahan milik Individu - milik Organisasi 

Pemisahan  tindakan bisa obyektif, relevan terhadap tugas, tidak melayani 
kepentingan pribadi 

 
» Penggunaan dokumen tertulis 

Penggunaan dokumen tertulis untuk kegiatan, aturan, keputusan, dll. 
 

Ciri tersebut ideal, secara nyata sulit dijalankan seluruhnya secara konsekuen 



BASIS OTORITAS DALAM ORGANISASI 

» Birokrasi  Basis otoritas dalam organisasi 
 

» Otoritas  untuk menggerakkan organisasi  
 

» Struktur otoritas baik  organisasi berfungsi dengan baik 

» 3 Tipe Otoritas (Weber): 
Rasional-Legal: posisi formal pada organisasi 
Tradisional: status menurut tradisi 
Kharismatik: karakteristik pribadi yang luar biasa 

 

» Dasar paling sesuai bagi organisasi: Rasional - Legal 
 

» Alasan eksistensi organisasi: bisa otoritas Tradisional atau Kharismatik 



HUBUNGAN  
UKURAN ORGANISASI-BIROKRASI (1) 

» Formalisasi: tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang 
sebenarnya menggambarkan corak dari perilaku dan kegiatan organisasi 

Organisasi besar  formalisasi tinggi 
Alasan: banyak individu  perlu tertulis 

0 

 

» Desentralisasi: corak pembagian menurut tingkatan dalam organisasi, diperlihatkan 
oleh jenis keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatan  

Organisasi besar  desentralisasi tinggi (sentralisasi  rendah) 
Alasan: chain of command lebih panjang  overload/lama jika pengambilan 
keputusan harus selalu di puncak organisasi  desentralisasi  



HUBUNGAN  
UKURAN ORGANISASI-BIROKRASI (2) 

» Kompleksitas: banyak kegiatan (sub sistem) dalam organisasi 
Organisasi besar  kompleksitas tinggi 
Alasan: 

lebih banyak kegiatan  lebih banyak bagian kompleksitas horisontal menjadi tinggi 
perlu lebih banyak kontrol  kompleksitas vertikal menjadi lebih tinggi 

 

» Rasio Administratif: Rasio jumlah pimpinan & jumlah total karyawan 
menarik setelah penelitian Parkinson tentang Rasio  Administratif Angkatan Laut Inggris 
setelah Perang Dunia 1 (1918 - 1928) 
Parkinson's Law: Jumlah Perwira naik 72%, Jumlah Kapal Perang turun 68%, Jumlah 
total personil turun 32% 
 

KESIMPULAN: 
Organisasi besar tidak efisien 
Pimpinan cenderung menambah anggotanya agar bagiannya terlihat penting 

 
 



HUBUNGAN  
UKURAN ORGANISASI-BIROKRASI (3) 

 



HUBUNGAN UKURAN ORGANISASI-BIROKRASI (4) 
HUBUNGAN PERTUMBUHAN ORGANISASI - BIROKRASI 

Penyebab/ 
alasan 

pertumbuhan 
Organisasi 

Organizational 
Self-Realization 

Mobilitas 
Eksekutif 

Faktor Ekonomis 

Survival 



HUBUNGAN UKURAN ORGANISASI-BIROKRASI (5) 
HUBUNGAN UKURAN DENGAN DIMENSI BIROKRASI 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI (1) 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI 

TAHAP 1 KREATIVITAS 

» Tahap I: Kreativitas 
Organisasi baru, perhatian pada penciptaan produk &  pemasaran Produk 
Pendiri entrepreneur  perhatian pada produksi & pemasaran & tidak memiliki 
keterampilan mengatur orang lain 
Organisasi tidak formal, non-birokratis, kontrol oleh pemilik 
 

» Krisis Kepemimpinan: 
Organisasi jadi besar, karyawan bertambah  muncul masalah manajemen 
Pimpinan tidak punya keterampilan mengatur orang lain  muncul krisis 
kepemimpinan 
Diperlukan manajer yang kuat dengan kemampuan mengkoordinasi 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI 

TAHAP 2 PENGARAHAN (DIRECTION) 

» Tahap 2 : Pengarahan (Direction) 
Krisis kepemimpinan telah diatasi, organisasi sudah memiliki pimpinan yang kuat 
dalam hal manajemen 
Organisasi mulai dikelola dengan teknik manajemen  
Ada goal, bagian-bagian, teknik manajemen, ada birokras, komunikasi lebih formal  

 
» Krisis Otonomi: 

Penggunaan teknik manajemen  karyawan bawah merasa geraknya dibatasi 
Manajer tingkat bawah mulai merasa berkuasa di bagiannya, mulai minta 
diperhatikan  
Krisis jika pimpinan yang kuat tidak mau mendelegasikan otoritas  manajer 
tingkat bawah tidak otonom 

 
 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI 

TAHAP 3 DELEGASI 

» Tahap 3: Delegasi 
Mulai ada pendelegasian wewenang, desentralisasi  tanggung jawab lebih besar 
pada middle manager 
Ada delegasi  mulai dikontrol secara formal 
 

» Krisis Pengendalian Kontrol: 
Manajer tengah & bawah lebih otonom  Pimpinan puncak sering merasa bahwa 
organisasi tidak lagi terkendali mulai menggunakan teknik pengendalian/kontrol 

 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI 

TAHAP 4 KOORDINASI 

» Tahap 4: Koordinasi 
Teknik pengendalian berhasil mengkoordinasikan organisasi 
Dalam rangka koordinasi terjadi:  

Dalam organisasi muncul spesialis koordinasi 
Muncul unit dengan koordinasi kuat  seperti product-group 

 
» Krisis Birokrasi (Red Tape): 

Tiap kegiatan terkoordinasi  bagi para middle manager terasa terlalu birokratis 
sehingga:  

Inovasi terhambat 
Organisasi terasa terlalu besar/rumit jika ditangani secara formal  
 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI 

TAHAP 5 KOLABORASI 

» Tahap 5: Kolaborasi 
Birokrasi terasa telah mencapal limit, sangat menghambat muncul kontrol sosial & 
self-discipline untuk mengurangi kebutuhan akan kontrol formal 

Muncul team atau satuan tugas, yang menggabungkan macam-macam fungsi 
 

» Krisis: ??? 

??? karena belum diketahui bentuknya 

Belum ada organisasi yang mencapai tahapan ini 

Pertumbuhan organisasi tidak harus mulai pada tahapan pertama, bisa saja mulai di 
tengah 
Lamanya setiap tahapan bisa berbeda, tergantung jenis kegiatan organisasi 
Kebanyakan organisasi tumbuh melalui 3 tahapan utama: Tahap Bayi, Tahap Remaja, 
Tahap Dewasa 

 



TAHAP PERTUMBUHAN ORGANISASI (Greiner) 
 



BIROKRASI dan PERFORMANSI (Child) 

KESIMPULAN 
 

» Organisasi besar (> 2000 karyawan): 
Birokrasi tinggi : performansi baik 
Birokrasi rendah: performansi buruk 

 
» Organisasi kecil (< 2000 karyawan): 

Birokrasi tinggi: performansi buruk 
Birokrasi rendah: performansi baik 
 

» Masih terdapat PERDEBATAN mengenai BIROKRASI 



BIROKRASI dan PERFORMANSI (Child) 



KONDISI YANG SESUAI  
BAGI ORGANISASI BIROKRATIS 

» Birokrasi sebaiknya TIDAK digunakan jika Organisasi berukuran kecil 
» Karyawan Profesional 
» Lingkungan Tidak Stabil: 

birokrasi lambat, sehingga adaptasi bisa terlambat 
sebaiknya, digunakan organisasi organik 



KEMUNDURAN (DECLINE) ORGANISASI (1) 

» Kemunduran (decline) organisasi (WHETTEN): sebagai berkurangnya 
jumlah anggota/karyawan organisasi, penurunan profit, penurunan 
anggaran, jumlah klien organisasi 
 

» Mungkin terjadi karena berkurangnya penguasaan organisasi 
terhadap sumber, atau lingkungan menjadi miskin 



KEMUNDURAN (DECLINE) ORGANISASI (2) 

PENYEBAB KEMUNDURAN ORGANISASI 

Atropi Organisasi 

Vulnerability 

Kehilangan Legitimasi 

Entropi Lingkungan 



KEMUNDURAN (DECLINE) ORGANISASI (2) 

PENANGGULANGAN EFEK KEMUNDURAN 

» Membatasi kerugian, dengan penyesuaian diri terhadap kondisi 

lingkungan 

» Harus berani konflik untuk menentukan pihak mana yang harus 

dikurangi 

» Inovasi  untuk memperoleh cara yang lebih efisien 



PETUNJUK BAGI PERANCANG ORGANISASI (1) 

1. Tingkatkan birokrasi jika ukuran organisasi membesar 
» Perbanyak peraturan 
» Tingkatkan penggunaan dokumen tertulis 
» Usahakan agar organisasi lebih impersonal 
» Tetapkan kriteria kompetensi untuk menerima karyawan 
» Organisasi dipecah menjadi lebih banyak bagian 

 

2. Jika ukuran organisasi membesar: 
» Turunkan rasio administratif & tingkatkan persentase karyawan penunjang 
» Persentase karyawan penunjang yang lebih tinggi bukan berarti organisasi 

tidak efisien, tetapi menggambarkan pembagian tugas yang lebih rinci & 
kebutuhan yang lebih tinggi akan: komunikasi tertulis, dokumentasi & 
technical support. 

 



PETUNJUK BAGI PERANCANG ORGANISASI (2) 

3. Jangan tingkatkan birokrasi jika: 
» Organisasi berukuran kecil 
» Personil terdiri dari tenaga profesional 
» Lingkungan berubah dengan cepat 

 

4. Usahakan agar organisasi tumbuh/berkembang, agar dapat mengusahakan: 
» Peningkatan mutu karyawan 
» Peningkatan keuntungan & efektivitas 
» Gunakan pola manajemen & struktur organisasi yang sesuai dengan setiap tahapan 

pertumbuhan 
» Usahakan untuk mengerti kebutuhan organisasi pada setiap tahapan, sesuaikan 

pola manajemen & sistim internal terhadap kebutuhan sehingga organisasi dapat 
memasuki tahapan pertumbuhan berikutnya 



PETUNJUK BAGI PERANCANG ORGANISASI (3) 

5. Jika organisasi mundur, fokuskan perhatian pada konflik antara 
bagian-bagian yang tidak bersedia mengurangi resources-nya.  

 
» Ambil keputusan (walaupun sulit) mengenai penciutan jumlah 

karyawan maupun kegiatan 
» Usahakan inovasi & perubahan yang dapat memanfaatkan secara 

efektif, resources yang terbatas & kurangi efek negatif dari 
kemunduran organisasi 



Latihan 

» Pilih satu perusahaan yang cukup besar dan sudah beroperasi cukup 
lama (lebih dari 30 tahun) 

» Pelajari sejarah pertumbuhannya, sejak awal berdirinya, proses 
perkembangannya, sampai masa kini 

» Sebutkan krisis yang terjadi pada setiap masa pertumbuhannya , dan 
bagaimana mereka menanganinya 

» Apa kesimpulan akhir dari krisis yang terjadi selama ini?  


