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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, 

Taufik dan Hinayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini 

dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan 

sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi 

pendidikan dalam profesi keguruan. 

Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dra. Siti Fadhillah, M.Pd.Selaku kepala sekolak SMK Negeri 9 Semarang 

2. Dra. Dwi Harti, M.Pd. Selaku Guru mata diklat 

3. Sunarmin Selaku Wali Kelas X Akuntansi 2 

4. Nur Kholis selaku ketua Rt 02 Rw 2 Pedurungan kidul, Semarang 

5. Teman teman X Akuntansi 2 

6. Rekan-rekan satu kelompok yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini  

 

Harapan penyusun semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi para pembaca.  

 

 

Semarang,7 Februari 2015 

Penyusun 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Anak muda yang tidak mau dikoresi akan menjadi orang tua yang rusak moral, atau bahkan 

menjadi penghuni penjara saat masih muda. (Mario Teguh) 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak/ Ibu Kedua Orang Tua Penyusun  

2. Teman –teman seangkatan 2014 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau lebih dikenal dengan sebutan RT dan 

RW adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang secara langsung mengurusi 

berbagai kegiatan warga masyarakat dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota 

Semarang dalam menjalankan berbagai program pemerintah maupun program 

kemasyarakatan warga, serta diakui keberadaanya oleh Pemerintah Daerah, dengan 

berlandaskan kepada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di warga masyarakat 

tersebut. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan 

RT dan RW memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah 

Kota Bandung dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) 

terutama dalam menjaga stabilitas-kondusifitas nilai-nilai dan norma-norma 

dimasyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam 

menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat. Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen untuk terus 

mengembangkan kapasitas kelembagaan RT dan RW, salah satunya adalah dengan 

memberikan perhatian dalam bentuk pengalokasian dana dalam APBD yang 

diperuntukan bagi RT dan RW. Organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian- 

bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu.Sedangkan struktur organisasi 

adalah suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap 

bagian, tugas,wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Observasi ini menganalisa bahwa struktur organisasi yang ada di Karangan ini masih 

aktif berjalan dan dapat mensejahterakan masyarakat setempat melalui program- program 

kerjanya. Kemajuan organisasi disini dapat memotivasi kita sebagai siswa untuk aktif di 

masyarakat. 

Adapun kegunaan dibentuknya struktur organisasi yaitu: 

a. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah 

melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan 

dalam suatu organisasi. 

b. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk 

melakukan monitoring dan pengendalian. 

c. Menunjukkan hubungan antarbagian atau posisi dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab. 

d. Memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan 

atau atasan yang telah memberikan kewenangan yang harus di pertanggung 

jawabkan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor penyebab RT  02 RW 12 pedurungan kidul semarang memakai  

struktur organisasi? 
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2. Jelaskan bentuk Struktur organisasi? 

3. Struktur organisasi mana yang di gunakan oleh Rt 02 Rw 12 Pedurungan Kidul 

Semarang  yang diteliti? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perusahaan tidak mendirikan struktur organisasi. 

2. Untuk mengetahui macam macam struktur organisasi. 

3. Untuk mengetahui struktur manakan yang dipakai oleh perusahaan. 

D. MANFAAT  

1. Siswa dapat mempelajari tentang struktur organisasi di masyarakat/ menambah 

pengetahuan. 

2. Guru dapat menambah ilmu melalui struktur yang ada di masyarakat. 

3. Sekolah dapat memperbaiki strukturnya melalui struktur masyarakat. 

4. Menambah koleksi bacaan tentang struktur organisasi dengan baik. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Faktor penyebab RT  02 RW 12 pedurungan kidul semarang memakai  struktur 

organisasi 

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia 

yang ada dikelembagaan RT 02 dan RW 12. Perubahan yang bertujuan untuk 

mempercepat laju pembangunan menuntut setiap sumber daya manusia atau aparatur 

pemerintahan beserta kelembagaan pemerintah seperti RT 02 dan RW 12 untuk lebih baik 

agar tercipta aparatur yang berkualitas dengan adanya kebijakan otonomi daerah. 

Aparatur pemerintah beserta kelembagaan pemerintah seperti RT 02 dan RW 12 

merupakan aspek yang sangat penting di dalam peningkatan kualitas kinerja, disamping 

unsur lainnya seperti bahan, modal, dan teknologi. Untuk menciptakan kualitas kinerja 

yang handal diperlukan manajemen sumber daya manusia agar terampil dan berkualitas.  

Manajemen sendiri mempunyai pengertian ialah fungsi yang berhubungan dengan 

upaya mewujudkan hasil tertentu kegiatan orang lain. Hal ini berarti bahwa kualitas 

aparatur pemerintahan mempunyai peran penting dan dominan dalam manajemen. 

Manajemen sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintahan beserta kelembagaan 

kemasyarakatan seperti RT 02 dan RW 12 ialah menjalankan program kepegawaian agar 

program atau kebijakan yang dibuat dapat sesuai tujuan yang diharapkan.  

Peran manajemen sumber daya manusia sangat menentukan bagi terwujudkan tujuan 

organisasi, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal yang cukup sulit. Tenaga 

kerja selain diharapkan mampu, cakap dan terampil, hendaknya berkemauan dan 

mempunyai kesungguhan untuk bekerja efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan 

akan bekerja efektif jika diikuti oleh kerja dan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan 

tujuan. 

B. Macam Macam Struktur Organisasi 

1. Organisasi Garis/Lini adalah organisasi dibagi dalam unit unit kerja yang bulat pada 

tingkat atau jenjang yang di perlukan. 

a.  Kelebihan: 

1) Kesatuan perintah lebih terjamin. 

2) Proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan cepat. 

3)  Rasa kesetiakawanan pegawai lebih tinggi. 

b. Kekurangan:  

1) Bergantung kepada satu orang.   

2) Pemimpin cenderung otoriter. 

3) Pegawai lebih sulit berkembang. 

 

2. Organisasi Garis dan Staf adalah pimpinan organisasi mengangkat tenaga staf untuk 

membantu pelaksanaan semua pekerjaan yang sangat luas. 

Kelebihan: 
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1) Memudahkan untuk mengambil keputusan yang tepat. 

2) Cocok digunakan untuk organisasi besar 

3) Lebih mudah menerapkan “the right man on the right place” 

Kekurangan:  

1) Kesetiakawanan pegawai sulit dibina. 

2)  Koordinasi sulit. 

3. Organisasi Fungsional adalah pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena 

setiap pimpinan berwenang untuk memberian perintah kepada setiap bawahan jika 

ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut. 

Kelebihan: 

1) Pembagian tugas menjadi lebih mudah. 

2) Spesialisasi pegawai lebih dapat dikembangkan. 

3) Spesialisasi pegawai lebih bisa maksimal. 

Kekurangan:  

1) Sulit untuk melakukan perputaran pekerjaan. 

2) Para pegawai lebih mementingkan spesilisasinya. 

3) Tidak ada kesatuan perintah. 

 

C. Struktur organisasi yang di pakai oleh RT 02 RW 12 

1. Organisasi Garis/Lini adalah organisasi dibagi dalam unit unit kerja yang bulat pada 

tingkat atau jenjang yang di perlukan. 

Kelebihan:   

1) Kesatuan perintah lebih terjamin. 

2) Proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan cepat. 

3) Rasa kesetiakawanan pegawai lebih tinggi. 

Kekurangan: 

1) Bergantung kepada satu orang. 

2) Pemimpin cenderung otoriter. 

3) pegawai lebih sulit berkembang. 
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Bagan Struktur Organisasi RT 02/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Pokok Fungsi: 

1. Ketua Rt 02 Rw 12 Pedurungan Kidul Semarang Bapak Nur Kholis  

Tugas: Mengtur ketentuan- ketentuan di Rt 02 Rw 12 Pedurungan Kidul Semarang. 

 

2. Wakil ketua Rt 02 Rw 12 Pedurungan Kidul Semarang Bapak Edi Hartono 

Tugas: Sebagai bawahan ketua Rt. 

 

3. Sekretaris Bapak Samadi 

Tugas: Sebagai notulen. 

 

4. Bendahara Bapak Sumarso 

Tugas: Bagian keuangan. 

 

5. Seksi Pembangunan Bapak Suparman 

Tugas: Pemerhati bagian pembangunan. 

 

6. Seksi Keamanan Bapak Budi 

Tugas: Yang mengatur keamanan. 

 

Ketua Rt 

Nur Kholis 

Wakil Ketua 

Edi Hartono 

Sekretaris 

Samadi 

Seksi Pembangunan 

Suparman 

Bendahara 

Sumarso 

Seksi Keamanan 

Budi 

Seksi olahraga dan pemuda 

Hari Sugiarto 

 

Seksi Humas 

Solikin 
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7. Seksi Humas Bapak Solikin 

Tugas: Sebagai penanggung jawab. 

 

8.  Seksi Olahraga dan Pemuda Bapak Hari Sugiarto 

Tugas: Mengurusi olahraga. 
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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.Struktur 

organisasi Rt 02/12 Pedurungan semarang menggunakan Organisasi Garis/Lini yang 

memiliki 

Kelebihan :   

1.Kesatuan perintah lebih terjamin. 

2.Proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan cepat. 

3.Rasa kesetiakawanan pegawai lebih tinggi. 

 

Kekurangan:  

1.Bergantung kepada satu orang. 

2.Pemimpin cenderung otoriter. 

3.Pegawai lebih sulit berkembang. 

B. Saran 

Seharusnya kepemimpinan tidak hanya tergantung kepada satu orang saja, dan pemimpin 

tidak cenderung otoriter. Pegawai harus diajak untuk lebih giat dalam mengurus organisasi, 

para pegawai tidak harus mementingkan spesialisnya dan meningkatkan kesetia kawanan. 
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