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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

1. Kesakitan membuat Anda berfikir,pikiran membuat Anda bijak sana,dan 

kebijaksanaan bisa membuat kita bertahan dalam hidup(John Patrick) 

2. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan/tindakan,sampai bila 

bilapun dia tidak akan menjadi orang yang berani(Khalifah Ali bin Abi Thalib) 

3. Orang yang puasa memiliki 2 hal yang membuatnya berbahagia , berbahagia saat 

berbuka puasa dan bahagia saat berjumpa dengan Tuhannya saat berpuasa(Hadist 

Riwayat Syaikhan) 

4. Apabila yang Anda lakukan adalah kebaikan, maka kebaikanlah yang akan 

mencarikan jalan bagi Anda(Mario Teguh) 

5. Resiko dari menyerah adalah kehilangan keberhasilan yang terletak dekat di tikungan 

di depan sana(Mario Teguh) 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

               1. Kedua orang tua 

               2. Teman-Teman X Akuntansi 3 

               3. Guru Mata Diklat  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

hidayahnya penulis dapat menyelesaikan makalah laporan observasi tentang “ Struktur 

Kelurahan Lamper Kidul Semarang”disusun sebagai salah satu tugas Pengantar Administrasi 

Perkantoran 

 

Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada: 

1.        Dra. Siti Fadhilah, M.Pd selaku kepala SMK Negeri 9 Semarang.  

2.        Dra. Dwi Harti, M.Pd  selaku guru mata diklat Pengantar Administrasi Perkantoran  

3.        Sri Kunasih, S.Pd  selaku wali kelas X Akuntansi 3 

4.        Guru-guru yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini  

  

  

Semoga makalah Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.. 

 

 

 

 

 

 

Semarang, February 2015 

 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penulisan makalah ini merupakan pemaparan mengenai Makalah  tentang 

Struktur Organisai yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul Semarang Selatan  , 

yang diambil dari beberapa sumber.  

Pembahasan  t en t ang  S t ruk tur  Organ isas i  Kelu rahan  Lamper  Kidu l  

Semarang.  

Penulisan makalah ini, kami akan membuat makalah Struktur Organisasi 

Kelurahan  Lamper Kidul Semarang. Semoga, penulisan makalah yang kami buat 

ini dapat mengulas bahasan kali ini dengan jelas dan tepat tanpa  mengurangi esensi 

dari tulisan dari berbagai sumber yang telah digunakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1.  Faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi yang ada di 

kelurahan lamper kidul? 

2. Apa macam-macam Struktur Organisasi yang ada di institusi? 

3. Apa Struktur Organisasi yang digunakan oleh Kelurahan Lamper Kidul? 

 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui struktur yang ada di institusi. 

2. Untuk mengetahui struktur yang digunakan di kelurahan lamper kidul. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi di 

kelurahan lamper kidul. 

 

 

D. Manfaat 

 

1. Bagi siswa untuk mengetahui struktur organisasi yang ideal digunakan 

2.  Bagi guru untuk memberi pelajaran kepada siswanya tentang struktur organisasi 

3. Bagi sekolah untuk membuat struktur organisasi yang baik digunakan di dalam     

    menjalankan tujuan yang ingin dicapai 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi:  

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ernie (2006), 

menyatakan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain: 

1. Strategi Organisasi 

            Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan maka 

struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi 

perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur 

organisasi. 

2. Skala Organisasi 

Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor diantaranya adalah 

dari jumlah penjualan, pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang 

berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang 

diberbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dengan demikian memiliki 

tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat 

dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan seperti pabrik-

pabrik garmen penghasil produk-produk konveksi.  

Organisasi yang berskala besar karena ruang lingkup aktivitasnya yang luas maka 

memerlukan pendelegasian wewenang dan pekerjaan sehingga dalam mendesain struktur 

organisasinya pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan aktifitas 

yang luas tersebut. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga 

kerja yang sedikit karena pangsa pasar yang mungkin masih sedikit, jumlah penjualan 

atau produksi yang juga sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki 

struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian 

wewenang dan pekerjaan  

3. Teknologi 

Faktor teknologi yang dimaksudkan disini adalah terkait dengan cara bagaimana 

suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan 

alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan 

efesiensi suatu organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah 

organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu 

teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisiknya. 

Contohnya, dengan adanya web cam, suatu organisasi dapat mengadakan net meeting 

meski jarak memisahkan peserta rapat organisasi tersebut 

4. Lingkungan  

Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri 

secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam 

penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi 

untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang 

senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu 

banyak mengubah struktur organisasi. 
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B. Struktur organisasi yang ada di institusi: 

1.  Struktur 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. 

a. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Orang-orang yang mempunyai kekuasaan bertanggung-jawab dan terbuka. 

2) Proses pengambilan keputusan berjalan dengan tepat. 

3) Disiplin kerja yang mudah dikontrol 

4) tingginya solidaritas diantara anggota 

5) adanya kesempatan yang luas bagi para anggota untu dapat mengembangkan 

bakatnya. 

b. Kerugian dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Tujuan organisasi sama, atau tujuan dari pihak-pihak tertentu saja. 

2) Pimpinan organisasi terkadang berbuat semaunya. 

3) kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan oleh seseorang. 

4) Kurang didalam pengembangan aktifitas pada setiap anggota. 

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 struktu organisasi ini Hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara 

langsung. 

a Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini dan kelompok staff 

2) Adanya pengembangan spesialisasi untuk para anggota. 

3) Koordinasi didalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah. 

b Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Adanya kemungkinan pimpinan staf melampaui batas kewenangannya. 

2) Para pemimpin baik lini maupun staff sering mengabaikan nasehat dan 

gagasan yang ada. 

3) pemimpin dan karyawan yang kebanyakan tidak saling mengenal. 
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3.  Organisasi dalam bentuk 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. 

a. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

1) Adanya pembagian tugas antara kerja pikiran dan fisik, 

2) Dapat dicapai tingkat spesialisasi yang baik. 

3) Solidaritas antar anggota yang tinggi. 

4) Moral serta disiplin keija yang tinggi. 

5)  Koordinasi antara anggota berjalan dengan baik. 

b.Keburukan dari struktur organisasi ini adalah: 

           1) Insiatif perseorangan sangat dibatasi. 

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

   dalam suatu bidang tertentu 

C. Struktur organisasi yang ada di Kelurahan Lemper Kidul adalah Struktur garis  
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Tugas dan Fungsi  

 

1. Tugas Lurah 

a. Membantu Camat dalam melaksaan tugas penyelenggaran Administrasi 

Pemerintahan,Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat,Ketentraman,Dan Ketertiban 

umum serta pelayanan umum di tingkat kelurahan 

b. Memimpin koordinasikan mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kelurahan  

c. Membina,Mengkoordinasikan dan Memantau kegiatan Rw / Rt dan Masyarakat yang 

ada diwilayahnya 

d. Mengkoordinasikan,Penyunan dan pembuatan rencana kerja dalam Penyelenggaran 

Administrasi Pemerintah,Pembanguna,Pemberdayaan 

e. Masyarakat,Ketentraman,Dan Ketertiban Umum serta pelayanan untuk kepentingan 

mum 

f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya 

untuk laksana tugas 

2. Fungsi Lurah 

a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan  

b. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  

e. Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umu 

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan 

 

3. Tugas Sekretaris 

a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah, serta pelaksanaan 

tugas dan fungsi Tata Usaha kelurahan 

b. Menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya 

c. Menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup 

tugasnya 

d. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset di lingkup tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

e. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) dari masing-masing seksi pada Kelurahan  

f. Melaksanakan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan 

g. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian 

h. Melaksanakan urusan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan 

sarana dan prasarana kantor kelurahan 

i. Menyelenggarakan kerumahtanggaan kelurahan 

j. Menghimpun bahan-bahan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat dinas, upacara, 

penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya 

k.  Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan 

kelompok jabatan fungsional 

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya. 

m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas: 
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n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan 

o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

4. Fungsi Sekretaris : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah: 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Lurah 

c. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian 

d.  Pengelolaan administrasi keuangan 

e.  Pelaksanaan urusan perlengkapan dan Kerumahtanggaan kelurahan 

f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan 

kelompok jabatan fungsional 

g. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Penyelenggaraan rapat-

rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara 

h. kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercakup dalam kegiatan seksi lain 

i. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan 

5. Tugas Bendahara Rutin 

a. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;  

b. Mengambil uang ke Bendahara Disdik Kota Cirebon sesuai SPMU yang diterima 

c. Menyalurkan atau mengeluarkan uang untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan 

dan keperluan yang disetujui oleh atasan langsung 

d. Menghitung  pajak dan menyetorkannya sesuai peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku 

e. Mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan sesuai aturan dan pembukuan 

f. Menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran 

g. Melaporkan keadaan Kas Keuangan kepada atasan langsung atau kepada bendahara 

pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Cirebon  

h. Memberikan arahan dan pembinaan SPJ Keuangan di TK/SD  

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup 

bidang lainnya. 

 6.  Fungsi Bendahara Rutin 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan TP PKK sesuai ketentuan yang ada dan 

administrasi keuangan yang berlaku. 

b. Mengerjakan pembukuan dengan rapi dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Menyimpan dan menyusun bukti pengeluaran dan penerimaan keuangan serta surat 

berharga. 

  7. Tugas Bendahara Gaji 

a. Mengumpulkan, memeriksa data pegawai pada catatandasar daftar gaji pegawai dan 

memperbaiki apabila ada perubahan data kepegawaiannya, sebagai bahan 

penghitungan gaji pegawai.  

http://pkk-cimanggung.blogspot.com/2012/11/tugas-fungsi-bendahara-pkk.html
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b. Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar daftar 

gaji pegawai sesuai perubahan data pegawainya dan peraturan perundangan yang 

berlaku sebagai bahan penyusunan konsep daftar gaji dan rapel.  

c. Membuat dan mengetik konsep daftar gaji dan rapelpegawai dan konsep surat 

keputusan pemberhentian pembayaran gaji berdasarkanperintah atasan.  

d. Menyerahkan daftar gaji dan rapel kepada Bendarawan sebagai bahan pembuatan 

surat permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.  

e. Mencatat gaji setiap bulannya pada kartu gaji sebagai bahan permintaan pembayaran 

gaji setiap pegawai.  

f. Memeriksa kembali daftar gaji pegawai mengenai kelengkapan tandatangan pegawai 

sebagai bahan pertanggungan jawab ke KPPN.  

g. Menyerahkan pertanggungjawaban gaji pegawai ke KPPN, sesuai perintah atasan.  

h. Menyimpan dan menata arsip daftar gaji pegawai dengan baik agar dapat mudah 

dicari kembali apabila sewaktu - waktu diperlukan.  

  8. Fungsi Bendahara Gaji : 

  

a. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya. 

b. Membantu pelaksanaan pembayaran belanja negara pada tingkat satuan kerja 

yangtidak dapat secara langsung dibayar oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, 

untukpelaksanaan ini bendahara mendapatkan Uang muka kerja yang selanjutnya 

dikenaldengan istilah Uang persediaan (UP)d. 

c. Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai 

kaidahpengendalian internale. 

d. Membuat pertanggungjawaban berupa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

  9. Tugas Pokok Kasi Tata Pemerintahan. 

     Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang tata pemerintahan, meliputi 

pelaksanaan usuran pemerintahan umum. Yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan rencana strategis dan 

rencana kerja Kelurahan. 

b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 

pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan sesuai dengan bidang 

dan tugas. 

d. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien 

sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 

e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas. 

f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Tata 

Pemerintahan. 

g. Mencatat, mengolah, dan mengevaluasi data kependudukan, peristiwa yang 

berhubungan dengan keamanan ketertiban masyarakat, organisasi politik, 

bromocorah/residivis dan bekas anggota Gerakan 30 September. 

h. Melayani permohonan masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu 

Keluarga, dan Surat keterangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

i. Mencatat peristiwa mutasi admnistrasi  kependudukan meliputi kelahiran, kematian, 

kedatangan dan kepindahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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j. Membuat laporan monografi dinamis dan statis secara rutin. 

k. Memotivasi dan memberdayakan pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga 

(RW), agar menumbuh kembangkan partisipasi warga masyarakat untuk berperan 

aktif dalam pembangunan, swadaya gotong royong dan menjaga keamanan / 

ketertiban wilayah. 

l. Melakukan kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGAS LINMAS) 

Kelurahan. 

m. Melakukan fasilitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

n. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang 

tata pemerintahan. 

o. Melakukan fasilitas pelaksanaan sosialisasi dibidang tata pemerintahan. 

p. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 

q. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

10. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :  

a.  a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan 

 
b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan 

 

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang 

pemerintahan 

a.  d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan 

 11. Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat  

Menurut Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Sukabumi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab 

kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan dalam hal : 

a. Penyusunan rencana kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 

b. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman 

pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat, pemberdayaan perempuan, 

keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, bantuan sosial, pembinaan kehidupan 

beragama serta pendidikan dan kebudayaan 

c. Pemberdayaan lembaga – lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat 

yang ada di wilayah kelurahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong 

royong masyarakat dalam pembangunan 

d. Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna 

(TTG) 

e. Pembuatan telaahan, evaluasi dan saran tindak hasil pemberdayaan masyarakat, 

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan 

f. Penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan operasional program keluarga berencana yang 

dilaksanakan dinas/instansi terkait 
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g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan 

lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di 

Kelurahan 

h. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun 

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

keluarga berencana di wilayah kerja Kelurahan 

i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atas 

  12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :  

a)  
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan  

pembangunan 

 
b. penyusunan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan 

 

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayan   

d. Masyarakat  dan pembangunan 

a)  e. penyelenggaraan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat  dan pembangunan. 

 

   13.Tugas Pokok Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 

  Kepala seksi pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pembangunan dan 

lingkungan hidup, meliputi pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan pelestarian 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud sebagai berikut :  

 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup berdasarkan 

rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan. 

b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 

pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan sesuai dengan bidang 

dan tugas. 

d. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien 

sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 

e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas. 

f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan 

lingkungan hidup. 

g. Melakukan pengelolaan data bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, 

jembatan. 

h. Melakukan pengelolaan data usaha konservasi tanah, lingkungan hidup, kebersihan, 

dan keindahan Kota serta RTH (Ruang Terbuka Hijau). 

i. Melakukan bahan Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Kelurahan). 

j. Melakukan fasilitas pembinaan dan pemberian bantuan terhadap usaha - usaha 

masyarakat dibidang perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 

koperasi, peternakan, pertanian, dan usaha lainnnya yang diselenggarakan oleh 

instansi terkait. 

k. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan sampah. 
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l. Melakukan penyiapan bahan penyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang 

pembangunan dan lingkungan hidup. 

m. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 

n. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 14.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat 

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan 

umum 

c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan 

d. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat 

e. Fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup 

f. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan 

g.  Fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan 

  15.  Tugas Pokok Kasi Budaya dan Agama  

        Kepala Seksi Budaya dan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang budaya dan agama, meliputi 

pelaksanaan program pembinaan seni, budaya, dan keagamaan, yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Budaya dan Agama berdasarkan rencana strategis dan 

rencana kerja Kelurahan. 

b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 

pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan sesuai dengan bidang 

dan tugas. 

d. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien 

sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 

e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas. 

f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Budaya dan 

Agama. 

g. Melakukan pengelolaan data pendidikan masyarakat, organisasi adat dan budaya 

jawa, organisasi kepemudaan, kesenian tradisional, dan organisasi keagamaan. 

h. Melakukan fasilitasi pembinaan dibidang kebudayaan dan keagamaan. 

i. Melakukan fasilitasi pembinaan terhadap generasi muda, kesetaraan gender dan 

pendidikan non formal. 

j. Melakukan fasilitas pemberian bantuan kepada organisasi kesenian, organisasi 

perempuan, dan organisasi keagamaan. 

k. Melakukan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan agama. 

l. Melakukan fasilitasi program (PKL) Praktek Kerja Lapangan mahasiswa / mahasiswi. 

m. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga. 

n. Melakukan fasilitasi pengiriman kelompok kesenian. 

o. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang 

budaya dan agama. 
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p. Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dibidang budaya dan agama 

q. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 

r. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

     16.  Fungsi Seksi atau Kasi Budaya dan Agama yaitu : 

a. Melakukan Pengelolaan data pendidikan masyarakat, organisasi adat, dna budaya 

jawa, organisasi kepemudaan, kesenian tradisional dan organisasi keagamaan. 

b. Melakukan fasilitas pembinaan di bidang kebudayaan dan keagamaan 

c. Melakukan fasilitas pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional 
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BAB III 

                                                       PENUTUP 

 

                1. Kesimpulan 

A. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi:  

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ernie (2006), 

menyatakan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain: 

1. Strategi Organisasi 

2. Skala Organisasi 

3. Teknologi 

4. Lingkungan 

 B.  Struktur organisasi yang ada di institusi adalah 

     1. Struktur organisasi Lini 

Organisasi Garis / Lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang 

langsung secara vertical dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. 

     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. 

     3. Organisasi dalam bentuk 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. 

C. Struktur organisasi yang ada di kelurahan lemper kidul adalah Struktur garis  

               

               2.Saran 

 

A. Di suatu organisasi harus ada struktur organisasi agar organisasi tersebut berjalan sesuai 

yang di inginkan 

 

B. Jika di suatu organisasi tidak ada struktur organisasinya akibatnya organisasi tersebut 

terjadi tumpang tindih dan tidak akan berjalan lancar sesuai keinginan 
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