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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Motto: 

Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan Tuhan, padahal Tuhan tidak 

pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. {Mario Teguh} 

 

Persembahan 

Makalah ini saya persembahkan kepada: 

1. Ayah danIbutercinta 

2. Teman – teman yang telahmemberidorongankepadapenulis 

3. Teman – temandankakakkelas yang penulissayangi 

4. Para Guru danKaryawan SMK N 9 Semarang 

5. Dra. DWI HARTI, M.Pd yang telahmembimbingpenulisselama PSG 

6. Semuapembacalaporanini 
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KATA PENGANTAR  

Alhamdulillahi robbil alaamin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini yang merupakan bahan 

tugas administrasi perkantoran. 

Makalahini di buat untuk penilaian ketrampilan pada Mata Diklat Pengantar Administrasi 

Perkantoran semester 2 agar memenuhi tugas observasi. 

 Pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Dra. Siti Fadhillah,M.Pd sebagai Kepala SMK Negeri 9 Semarang 

2. Dra. Dwi Harti,M.Pd sebagai guru mata diklat atau bimbingan, dorongan dan ilmu yang 

telah diberikan kepada penyusun. 

3. Drs. Sunarmin sebagai wali kelas penyusun X Akuntansi 2 

4. Semua guru kelas SMK Negeri 9 Semarang  

5. Rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya. 

 

Harapan penyusun semoga makalah ini bisa memberikan manfaat. 

Penyusun 

 

22 Januari 2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi 

yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas 

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus 

menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. 

Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai 

tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. 

Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada 

suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas 

kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. 

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap 

hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi maupun 

orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

yang berbeda-beda dalam suatu organisasi Kerangka kerja organisasi disebut sebagai 

desain organisasi (organizational design). Bentuk spesifik dari kerangka kerja 

organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (organizational structure). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor penyebab dibentuknya struktur organisasi? 

2. Jelaskan macam-macam atau bentuk-bentuk struktur organisasi! 

3. Struktur organisasi yang manakah yang digunakan di PKK Kelurahan 

Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dibentuknya struktur organisai. 

2. Untuk mengetahui macam-macam atau bentuk-bentuk struktur organisasi. 

3. Untuk mengetahui struktur organisasi yang digunakan di PKK Kelurahan 

Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat sekolah, untuk menambah koleksi bacaan tentang struktur organisasi. 

2. Manfaat bagi guru, agar lebih memperdalam pengetahuan mengenai struktur 

organisasi. 

3. Manfaat bagi siswa, agar lebih mengenal dan menambah penetahuan tentang 

struktur organisasi. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Faktor penyebab dibentuknya struktur organisasi 

1. Adanya kejelasan kedudukan.  

Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organsisasi sebenarnya 

mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya 

keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. 

2. Adanya kejelasan uraian tugas.  

Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan 

untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat 

berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. 

3. Adanya kejelasan jalur hubungan.  

Dalam rangka pelaksaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai 

dalam sebuah organisasi, maka dibutuhka kejelasan hubungan yang tergambar dalam 

struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling 

menguntungkan. 

 

 

 

B. Macam-macam atau bentuk-bentuk struktur organisasi 

1. Organisasi garis 

Organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol . Ciri-ciri organisasi garis, sebagai 

berikut : 

1. Jumlah karyawan sedikit 

2. Pimpinan dengan karyawan saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari 

kerja 

3. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenag dan tanggung jawab penuh 

atassegala bidang pekerjaannya 

4. Pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan 

5. Pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal 

6. Tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi 

7. Organisasinya kecil. 

 

2. Organisasi garis dan staf 

Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Organisasi ini 

mencakup kelompok-kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan 

organisasi, yaitu : 

a. Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan yang digambarkan dengan garis atau lini. 

b. Orang yang mengerjakan tugas berdasarkan keahlian. 
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Ciri-cirinya : 

1. Organisasinya besar dan bersifat kompleks 

2. Jumlah karyawan banyak 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung 

4. Pimpinan dan para karyawan tidak semuanya saling mengenal 

5. Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan dipergunakan secara 

maksimal. 

6. Kesatuan perintah tetap diperintahkan 

7. Terdapat dua kelompok wewenang yakni wewenang lini dan wewenang staf ; 

Wewenang lini adalah yang dapat / harus merealisasi tujuan organisasi secara 

langsung. 

Wewenang staf adalah karyawan yang tidak dapat merealisasitujuan perusahaan 

secara langsung tetapi hanya memberikan bantuan pelayanan. 

 

3. Organisasi Fungsional 

Organsasi fungsional adalah organisasi yang mendasarkan pembagian tugasnya 

serta kegiatannya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya.  

Ciri-ciri organisasi fungsional : 

1. Setiap pimpinan dapat memberikan perintah kepada setiap bawahan sepanjang 

ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. 

2. Tanggung jawab pelaksanaan kepada lebih dari satu pimpinan 

3. Pembagian tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan 

4. Spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal 

5. Bawahan akan menerima perintah dari berapa orang atasan 

6. Koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama mudah, 

karena masing-masing sudah mempunyai pengertian yang dalam mengenai 

bidangnya. 

 

4. Organiasi komite/panitia 

Organisasi komite adalah bentuk organisasi dimana tugas kepemimpinan dan 

tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa 

komite/dewan/board dengan pluralistic maajemen. 

 

 

C. Struktur organisasi yang digunakan di PKK Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang 

Selatan Kota Semarang menggunakanOrganisasi garis dan staf. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan: 

1. Faktor penyebab tidak dibuatnya organisasi tidak diketahuinya ketua dan staff-

staff yang bekerja, tidak adanya anggota yang ingin bergabung pada suatu 

organisasi. 

2. Macam-macam atau bentuk-bentuk struktur organisasi yaitu organisasi garis, 

organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, organisasi komite atau panitia. 

3. Struktur organisasi yang digunakan di PKK Kelurahan Pleburan Kecamatan 

Semarang Selatan Kota Semarang menggunakanOrganisasi garis dan staff. 

 

 

B. Saran 

Setelah membaca makalah ini diharapkan pesan pembaca dapat memahami dan 

mengerti aka nisi dan maksud dari judul diatas. Para pembaca bias mendapatkan 

pelajaran serta dapat menambah wawasan mengenai “Sruktur Organisasi”. 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Diunduh dari website: 

http://nuwrileardkhiyari.blogdetik.com/2013/09/28/struktur-organisasi/ (Sabtu, 17 Januari 2015 

pukul 15.00) 

https://www.google.com/search?q=makalah+struktur+organisasi&ie=utf-8&oe=utf-

8#q=pengertian+struktur+organisasi+lini+dan+staf(Sabtu, 17 Januari 2015 PUKUL  15:00 WIB) 
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