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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

 1. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras (Thomas Alva Edison) 

 2. Kelemahan terbesar kita adalah menyerah, cara paling tepat untuk sukses adalah 

selalu mencoba satu kali lagi (Thomas Alva Edison) 

 3. Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah pemenang hidup sejati (Mario 

Teguh) 

4. Orang sombong biasanya suka mengatakan hal berlebihan yang sebenarnya tidak 

ada padanya (Mario Teguh) 

5. Kesempatan yang terlewatkan banyak orang adalah karena berpakaian terlalu 

tertutup seperti saat bekerja (Thomas Alva Edison) 

6. Jika kau telah kehabisan semua kemungkinan, ingatlah. Kau belum benar-benar 

kehabisan (Thomas Alva Edison) 

7. Jangan sedih bila sekarang masih dipandang sebelah mata, buktikan bahwa anda 

layak mendapatkan kedua matanya (Mario Teguh) 

8. Kemakmuran adalah guru yang baik, namun kesulitan dan kekurangan adalah 

guru yang jauh lebih baik(William Hazlitt) 

 

PERSEMBAHAN   

 

Kepada: 

 

a. Orang tua 

b. Kepala sekolah 

c. Guru mata diklat 

d. Wali kelas X akuntansi 3 

e. Teman-teman X akuntansi 3 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji  syukur  penyusun  panjatkan  ke hadirat  Allah SWT, atas  limpahan  

rahmat dan hidayahnya  penulis dapat menyelesaikan makalah laporan observasi 

tentang “Kelurahan Tanjung Mas” Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas 

mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran . 

Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada : 

 

1. Dra. Siti Fadhillah, M.pd  selaku kepala SMK Negeri 9 Semarang 

2. Dra. Dwi Harti, M.pd selaku guru mata diklat 

3. Sri Kunasih,S.Pd  

4. Drs.Achmad Nuryana selaku lurah di kelurahan Tanjung Mas 

5. Sumarsih selaku seksi pemerintahan kelurahan Tanjung Mas 

6. Guru-guru Rekan-rekan satu kelompok yang telah membantu  dalam  

penyusunan laporan ini  

  

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi 

pemikiran kepada pembaca khususnya siswa-siswi Smk Negeri  9 Semarang.  

Untuk itu,kami mengucapakan banyak mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi siswa-siswi dan 

bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi 

kita semua. 

 

 

 

Semarang,Januari 2015 

 

 

Penyusun 
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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Bagi sebuah kelurahan adanya struktur organisasi sangat diperlukan. 

Terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagan organisasi diperlukan guna 

menjamin manajemen yang efektif, akan menjadi bingung bila hal tersebut tidak 

ada. Individu tidak akan memahami pekerjaan mereka, apa yang harus dilakukan, 

bagaimana pekerjaan mereka akan bisa memenugi pekerjaan subunit lain. Dengan 

tidak adanya bagan organisasi untuk mengklarifikasikan hubungan, maka hal yang 

tidak logik dan kekaburan akan terjadi. Kenyataannya, setiap proses dari pembuatan 

bagan organisasi merupakan tes yang baik bagi keberadaan bagian tersebut, karena 

setiap hubungan yang tidak bisa dibuatkan bagannya tampkanya akan menjadi 

kurang kuat dan karenanya membingungkan mereka yang bekerja di dalamnya. 

Mereka yang mendukung dengan kuat percaya bahwa manajemen akan memilih 

struktur organisasi dengan spesifikasi tertulis atas persyaratan-persyaratan penting 

dari masing-masing tingkat manajemen, departemen , komite dan pekerjaan atau 

kelompok pekerjaan yang sama. Materi ini memberikan kepada kita individu dan 

kelompok informasi guna membantu memahami bagaimana usaha mereka 

berkorelasi dengan usaha pihak lain.Dibeberapa contoh, perusahaan kecil yang 

dapat berjalan dengan baik di tahap awal perkembangan mereka, mulai gagal bila 

pendirinya tidak bisa terus menerus memanajemeni denan gaya pribadi mereka. 

Transisi dari keberhasilan perusahaan kecil menjadi perusahaan besar ang berhasil, 

terganggu karena karyawan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian 

dan keterampilan khusus mereka dibanding dengan pekerjaan yang diperlukan 

utnuk kinerja organisasi.Bagan organisasi dan dokumen pendukung diperlukan dari 

saat awal keberadaan perusahaan, tidak hanya bila telah menjadi besar bagi satu 

orang untuk memanajemeni. 

Struktur organisasi dihasilkan dari keputusan manajerial mengenai empat atribut 

penting dari seluruh organisasi: pembagian kerja, dasar departementasi, ukuran 

departemen, dan pendelegasian wewenang. Keputusan yang dibuat manajer 

dipengaruhi oleh faktor desain pekerjaan dan desain organisasi seperti perbedaan 

individu, kompetensi tugas,teknologi , ketidakpastian lingkungan strategi, dan 

karakteristik manajer tertentu.Atribut struktur menentukan seberapa luas organisasi 

mencerminkan dimensi formal, kompleksitas dan sentralisasi.Struktur organisasi 

berkontribusi pada efektivitas organisasi dan hubungannya dalam menjustifikasi 

minat. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa itu struktur organisasi? 

2. Elemen apa saja yang terkandung dalam struktur organisasi tersebut? 

3. Apa bentuk dan fungsi struktur organisasi itu sendiri? 
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C. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan laporan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengertian struktur organisasi 

2. Untuk mengetahui apa saja yang terkandung dalam struktur organisasi 

tersebut 

3. Untuk mengetahui bentuk dan fungsi struktur organisasi tersebut. 

D. Manfaat  

Beberapa manfaat organisasi yaitu: 

a. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan akan 

lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik. 

b. Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini 

ialah, jika organisasi bergerak di bidang kesehatan dapat membentuk 

masyarakat menjadi dan memiliki pola hidup sehat. Organisasi 

Kepramukaan, akan menciptakan generasi mudah yang tangguh dan ksatria. 

c. Organisasi menawarkan karier. Karier berhubungan dengan pengetahuan 

dan keterampilan. Jika kita menginginkan karier untuk kemajuan hidup, 

berorganisasi dapat menjadi solusi. 

d. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Organisasi selalu berkembang 

seiring dengn munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu.  
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BAB II 

      PEMBAHASAN 

 

MACAM-MACAM BENTUK STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan 

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.Beberapa macam bentuk struktur 

organisasi yaitu : 

1. Organisasi Lini 

    Organisasi Garis/ Lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan 

wewenang langsung secara vertical dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap 

bawahannya.Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur.Bentuk ini 

merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa 

perkembangan industri pertama. Organisasi Lini ini diciptakan oleh Henry Fayol, 

Ciri-ciri: 

a. Hubungan antara pimpinan & bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis 

wewenang 

b. Selain top manajer , manajer dibawahnya hanya sebagai pelaksana  

c. Jumlah karyawan sedikit 

d. Sarana dan alatnya terbatas 

e. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top 

manajer  

f. Organisasi kecil 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

a. Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando  

b. Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar 

c. Proses decesion making berjalan cepat 

d. Disiplin dan loyalitas tinggi 

e. Rasa saling pengertian antar anggota tinggi 
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Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

a. Ada tendensi gaya kepernimpinan otokratis 

b. Pengembangan kreatifitas karyawan terhambat 

c. Tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi 

d. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi 

 

Gambar struktur organisasi Lini : 

 
 

2. Organisasi Lini dan Staf 

Organisasi Lini dan Staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi 

fungsional.Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal 

dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan dibawahnya.Untuk membantu 

kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut seorang pimpinan mendapat 

bantuan dari para staf dibawahnya.Tugas para staf disini adalah untuk membantu 

memberikan pemikiran nasehat atau saran-saran, data, informasi dan pelayanan 

kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan 

atau kebijaksanaan.Pada struktur organisasi ini Hubungan antara atasan dengan 

bawahan tidak secara langsung. 

Ciri : 

1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung  

2. Karyawan banyak 

3. Organisasi besar 

4. Ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya 

spesialisasi:  

a. Personel lini 

b. Personel staf 
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Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah : 

a. Ada pembagian tugas yang jelas 

b. Kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas 

c. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin 

d. Staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man on the right place 

e. Bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan 

Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

a. Tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan 

b. Proses decesion makin berliku-liku 

c. Jika pertimbangan tidak terkontrol maka sering menimbulkan nepotism 

spoilsystem patronage 

d. Persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya 

 

Gambar struktur organisasi Lini dan Staf 

   

 
 

3.  Organisasi Fungsional 

   Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W.Taylor yaitu suatu bentuk organisasi di 

mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan 

di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari 

konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap 

atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang 

ada hubunganya dengan fungsi atasan tersebut . 
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Ciri: 

1) Organisasi kecil 

2) Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli 

3) Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas 

4) Target yang hendak dicapai jelas dan pasti 

5) Pengawasan dilakukan secara ketat 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Program tearah, jelas dan cepat 

2) Anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai 

3) Kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat 

4) Adanya pembagian tugas antara kerja pikiran dan fisik 

5) Dapat dicapai tingkat spesialisasi yang baik 

6) Solidaritas antar anggota yang tinggi 

7) Moral serta disiplin keija yang tinggi 

8) Koordinasi antara anggota berjalan dengan baik 

9) Mempromosikan ketrampilan yang terspesialisasi 

10) Mengurangi duplikasi penggunaan sumber daya yang terbatas 

11) Memberikan kesempatan karir bagi para tenaga ahli spesialis 

Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi 

2) Pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi 

sulit dilaksanakan 

3) Insiatif perseorangan sangat dibatasi 

4) Sulit untuk melakukan pertukaran tugas, karena terlalu menspesialisasikan diri 

dalam satu bidang tertentu 

5) Menekankan pada rutinitas tugas - kurang memperhatikan aspek strategis jangka 

panjang 

6) Menumbuhkan perspektif fungsional yang sempit 

7) Mengurangi komunikasi dan koordinasi antar fungsi 

8) Menumbuhkan ketergantungan antar-fungsi dan kadang membuat koordinasi dan 

kesesuaian jadwal kerja menjadi sulit dilakukan 
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Dan tipe fungsional ini relevan untuk situasi seperti berikut: 

a. Lingkungan stabil 

b. Tugas bersifat rutin dan tidak banyak perubahan terjadi 

c. Mengutamakan efisiensi dan kapabilitas fungsional 

 

Gambar struktur organisasi Fungsional 

 
 

 

 

 

 

4. Organisasi Lini dan Fungsional 

Organisasi Lini dan Fungsional adalah organisasi yang masing-masing 

anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif.Organisasi 

Komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat 

pimpinan “kolektif/ presidium/plural executive” dan komite ini bersifat managerial. 

Komite dapat juga bersifat formal atau informal,komite-komite itu dapat dibentuk 

sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal, dengan tugas-tugas dan 

wewenang yang dibagi-bagi secara khusus. 

Ciri: 

a. Tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan 

b. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional 

c. Pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon 

d. Strukutur organisasi tidak begitu kompleks.Biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara, ketua-ketua seksi, dan para perugas 
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e. Struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Organisasi ini hanya dipakai 

sesuai kebutuhan atau kegiatan 

f. Tugas pimpinan dilasanakan secara kolektif 

g. Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab yang 

sama 

h. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam bentuk satgas 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

a. Solodaritas tinggi 

b. Disiplin tinggi 

c. Produktifitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum 

d. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan 

e. Keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat 

f. Kecil kemungkinan penggunaan kekuasaan secara berlebihan dari pimpinan 

g. Usaha kerjasama bawahan mudah digalang 

Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

a. Kurang fleksibel dan tour of duty 

b. Spesialisasi memberikan kejenuhan 

c. Proses pengambilan keputusan agak larnban karena harus dibicarakan terlebih 

dahulu dengan anggota organisasi 

d. Kalau terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab 

melebihi yang lain 

e. Para pelaksana sering bingung, karena perintah datangnya tidak dari satu orang saja 

f. Kreativitas nampaknya sukar dikembangkan, karena perintah pelaksanaan 

didasarkan pada kolektivitas 

g. Organisasi panitia biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa 

seksi 
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Gambar struktur organisasi Lini dan Fungsional 

 

 
   

5.      Organisasi Matrik 

Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek yaitu 

organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para 

spesialis yang mempunyai ketrampilan di masing-masing bagian dari kegiatan 

perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang 

harus diselesaikan organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staf 

dan lini khususnya di bidang penelitian dan pengembangan Organisasi matrik akan 

menghasilkan wewenang ganda di mana wewenang horisontal diterima manajer 

proyek sedangkan wewenang fungsionalnya yaitu sesuai dcngan keahliannya dan 

tetap akan melekat sampai proyek selesai, karena memang terlihat dalam struktur 

formalnya. Sebagai akibat anggota organisasi matrik mempunyai dua wewenang, 

hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan kegiatannya para anggotanya juga harus 

melaporkan kepada dua atasan 

Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, biasanya manajer proyck diberi 

jaminan untuk melaksanakan wewenangnya dalam memberikan perintah di mana 

manajer proyek tersebut akan langsung lapor kepada manajer puncak 

   Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

Pada fleksibelitas dan kemampuannya dalam memperhatikan masalah-

masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik serta pelaksanaan 

kegiatan organisasi matrik tidak mengganggu struktur organisasi yang ada 
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Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

   Manajer proyek tak bisa mengkoordinir berbagai bagian yang berbeda hingga 

menghadapi kesulitan dalam mengembangkan team yang terpadu dikarenakan 

penyimpangan pclaksanaan perintah untuk masing-masing individu. Untuk 

mengatasi kesulitan yang mungkin timbul, maka manajer proyek biasanya diberi 

wewenang khusus yang penting, misalnya: dalam menentukan gaji, 

mempromosikan atau melakukan perlakuan personalia 

 

Gambar struktur organisasi Matrix 

 

 
 6.      Organisasi Komite 

Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan 

dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang 

berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic manajemen 

Organisasi komite terdiri dari: 

1) Executive Committe (Pimpinan komite) 

 yaitu para anggotanya mempunayi wewenang lini 

2) Staff Committee 

Yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah 

dengan pemegang saham maupun dewan 

2) Kepemimpinan yang bersifat otokratis sangat kecil 

3) Dengan adanya tour of duty maka pengembangan karier terjamin 
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Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Proses decesion making sangat lamban 

2) Biaya operasional rutin sangat tinggi 

3) Kalau ada masalah sering kali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung 

jawab 

 

 

B.  Struktur organisasi yang ada di Tanjung Mas 

Pengertian Struktur Organissasi 

  Struktur organisasi adalah sturktur yang terdiri dari hubungan antara pekerjaan dan 

kelompok pekerjaan yang relatif tetap dan stabil dengan tujuan memengaruhi 

perilaku individu dan kelompok guna mencapai prestasi yang efektif. 

 

 

 Bentuk Organisasi di Kelurahan Tanjung Mas 

 Dalam pelaksanaannya, kelurahan Tanjung Mas menggunakan bentuk organisasi 

garis/staf. 
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1. Organisasi Garis Dan Staf 

Bila suatu organisasi itu masih ralatif kecil, artinya belum banyak permasalahan 

yang dihadapi dan segera harus diatasi, maka bentuk struktur organisasi yang 

sederhana (organisasi garis) dapat untuk mengatasinya.Namun apabila organisasi 

tersebut berkembang semakin luas, mungkin akan timbul berbagai kesulitan bagi 

seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan (decision making), sehingga 

pimpinan tersebut merasa perlu untuk minta bantuan kepada orang lain yang 

dianggap mampu dan ahli.Oleh sebab itu, dibentuklah suatu “staf penasehat” yang 

merupakan kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu.Adapun 

tugas dari staf tersebut adalah membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

Kebaikannya: 

1) Dapat diterapkan baik dalam organisasi yang besar maupun organisasi yang 

kecil, apapun tujuan organisasi tersebut. 

2) Ada pembagian tugas antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) yang 

diakibatkan adanya staf 

3) Keputusan dapat diambil dengan lebih baik, karena adanya saran dari para ahli 

(staf) 

Kelemahannya: 

1) Rasa solidaritas karyawan berkurang, karena tidak saling mengenal antara bagian 

satu dengan bagian lainnya. 

2) Perintah kadang-kadang menjadi agak kabur atau kurang jelas 

3) Pelaksanaan pekerjaan akan mengalami hambatan, apabila koordinasi pada staf 

kurang baik. 
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Struktur Organisasi yang ada di kelurahan Tanjung Mas  dengan Garis dan Staf 

 

 
 

Tugas Lurah: 

(1)  pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 

(2)  pemberdayaan masyarakat 

(3)  pelayanan masyarakat 

(4)  penyelenggaraan ketentrataman dan ketertiban umum 

(5)  pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

(6)  pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan 

Tugas sekretaris: 

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan 

memberkan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi 

kelurahan 
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    Tugas Seksi Pembangunan: 

a. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan 

b. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan 

bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan 

hidup 

Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban: 

  Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas 

melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 

perlindungan masyarakat. 

Kelurahan Tanjung Mas Termasuk dalam organisasi formal: 

   Organisasi formal adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok 

orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan 

kepemimpinan.Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja 

direncanakan dan strukturnya secara tegas disusun. Struktur, meskipun hanya 

menyajikan kerangka, merupakan subsistem penting dalam system 

A. Rukun Tetangga (RT) 

  tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat 

    sekitarnya.Misalnya, pelayanan pembuatan KTP, atau urusan administrasi 

lainnya. 

B.  Rukun Warga (RW) 

 RW merupakan gabungan dari beberapa RT. RW dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat  yang tinggal di wilayah RW tersebut.RW dipimpin 

oleh seorang ketua RW yang dipilih oleh ketua-ketua RT atau perwakilan dari 

warga RT yang tergabung dalam wilayah RW tersebut. 

C.  Desa/Kelurahan  

   kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurdiksi.  

    Pengertian desa atau kelurahan berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah yaitu Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang di 

bantu oleh perangkat desa.Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa 

tersebut.Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa 

lainnya.Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh 

bupati/walikota atas usul camat. Dalam melaksanakan tugasnya lurah di bantu oleh 

perangkat kelurahan. 

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

   Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang dibentuk 

untuk membantu pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.Tugasnya 
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membuat dan melaksanakan peraturan desa menyusun anggaran pendapatan dan 

belanja desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. 

E. Dewan KelurahanDewan Kelurahan  

merupakan organisasi yang dibentuk di tingkat kelurahan.Dewan Kelurahan 

 merupakan mitra kerja kepala kelurahan.Tugas dewan kelurahan adalah 

memberikan masukan kepada kepala kelurahan, terutama yang berkaitan dengan 

kelurahan tersebut. 
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           BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Pengorganisasian (organizing) merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan 

pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan 

organisasi dapat dicapai secara efisien (Stoner, 1996). Sedangkan T Hani Handoko 

(1999) memberikan pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan 

lingkungan yang melingkupinya.  

2. Prinsip pengorganisasian adalah tujuan yang tegas dan jelas, departementasi, 

pembagian tugas pekerjaan, adanya koordinasi, kesatuan komando, delegasi 

wewenang, luas jenjang pengawasan yang jelas, seimbang dan fleksibel. Unsur 

pengorganisasian adalah struktur organisasi, tugas, orang, keputusan dan imbalan, 

situasi informal dan budaya 

3. Menurut Stoner (1996) langkah-langkah dalam proses pengorganisasian terdiri dari 

lima langkah sedangkan menurut Hani Handoko pengorganisasian terdiri atas tiga 

langkah. 

4. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal 

dimana organisasi dikelola.Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian 

maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.  

B. Saran 

 Mengingat pentingnya pengorganisasian maka perlu kiranya masalah ini 

diperhatikan dan dipahami sebaik-baiknya.Setelah mamahami pengorganisasian 

maka sebaiknya diterapkan dalam bentuk actual di lapangan. 
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