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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini 

dengan judul   sebagai tugas mata pelajaran Pegantar Administrasi Perkantoran 

   Kami telah menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal 

mungkin. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dra.Siti Fadlilah,M.Pd sebagai kepala SMK N 9 Semarang. 

2. Dra.Dwi Harti,M.Pd sebagai guru mata diklat pengantar administrasi 

pengkantoran yang memberi bimbingan,dorongan dan ilmu. 

3. Drs.Sunarmin sebagai wali kelas sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan 

makalah ini tepat pada waktunya . 

4. Semua guru pembimbing. 

5. Bintang Enggar selaku ketua Karang taruna Aditya Karya Mahatvayodha 

6. Rekan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya.  

Harapan penulis semoga makalah ini memberikan manfaat sekaligus pengetahuan 

bagi kami semua . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 12 Februari 2015 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

 Kami bercita cita untuk menjadi orang yang menerima kenyataan bahwa hal yang 

pasti dalam hidup itu adalah ketidakpastian itu sendiri namun jika kami di berikan 

kesempatan hidup sampai tua maka kami ingin memilih menjadi pribadi yang pekerja keras 

dan cerdas (Karang taruna Aditya Karya Mahatvayodha ) 

 

PERSEMBAHAN 

 

1. Kedua orang tua . 

2. Rekan X Akuntansi 2 SMK N 9 Seamarang. 

3. Karang taruna Aditya Karya Mahatvayodha . 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   

Karang Taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di 

Indonesia dan merupakan sebuah wadah atau tempat pengembangan jiwa 

social generasi muda. Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa 

tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri 

khususnya generasi muda yang ada disuatu wilayah desa, kelurahan atau 

komunitas sosial yang sederajat terumata bergerak pada bidang-bidang 

kesejahteraan social. Contohnya dalam bidang ekonomi, olahraga, 

ketrampilan, keagamaan dan kesenian sesuai dengan tujuan didirikannya 

karang taruna untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para 

remaja yang ada dalam suatu desa atau wilayah itu sendiri. 

 Namun jika tenaga dan semangat yang besar itu tidak diaplikasikan 

kedalam bentuk kegiatan yang baik maka hanya akan terbuang percuma. 

Mengenai organisasi karang taruna yang merupakan wadah bagi para 

golongan muda untuk dapat meyalurkan tenaga, semangat dan kreatifitasnya 

dengan sempurnasering kali banyak golongan muda yang tidak tahu harus 

berbuat apa dalam hidupnya karena kurangnya pengalaman. Dari sini karang 

taruana juga mampudijadikan sebagai wadah pembinaan bagi kaum muda 

yang masih ragu dalam menjalani hidup.  

 

B. RumusanMasalah 

 

1. Faktor-faktor penyebab dibuatnya struktur organisasi? 

2. Jelaskan bentuk-bentuk strukturorganisasi! 

3. strukturorganisasimanakah yang digunakan? 

 

C. Tujuan 

 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dibuatnya struktur organisasi. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk struktur organisasi. 

3. Untukmengetahuistrukturorganisasimanakah yang digunakan. 

 

D. Manfaat 

 

1. Bagi siswa, untuk mengetahui struktur organisasi yang ada di sekitarnya. 

2. Bagi guru, agar lebih paham dan mengajarkan pengetahuan tentang 

struktur organisasi kepada siswa. 

3. Bagi masyarakat, untuk mengetahui pelayanan dan cara kerja suatu 

organisasi. 
 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 
PEMBAHASAN 

 

A.  Faktor penghambat terbentuknya faktor organisai  

1. Pengertian Struktur Organisasi 
 Organisasi adalah kelompok yang diorganisasi dengan sengaja, dimana 

kelompok tersebut memiliki tujuan yang nyata spesifik, didesain untuk hidup lebih 

lama dari individu, untuk hidup lebih lama dari individu, memiliki seperangkat aturan 

formal, dan secara relatif organisasi mempunyai struktur kekuasaan,peran dan 

tanggung jawab yang bebas dari karateristik personal tertentu. Kemudian yang kedua, 

organisasi adalah kesatuan sosila yang dikoordinasiakan secara sadar dengan sebuah 

batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus 

menerus untuk mencapai tujuan bersama jadi, secara umum oraganisasi adalah suatu 

wadah yang berisikan kumpulan invidu yang memiliki visi, misi, dan tujuan bersama 

 

2. Faktor penghambat dari berkembangnya organisasi 

a. Sulitnya mendapatkan anggota baru dan kekuatan ekonomi. 

b. Banyak remaja yang tidak mengikuti organisasi . 

c. Kurangnya niat untuk mengembangkan organisasi  

 

3. Faktor pendorong dari berkembangnya organisasi 
Sikap peduli golongan tua atau para tokoh masyarakat dan masyarakta sendiri yang 
emberi respon terhadap organisasi sehingga mendapatkan wejangan dan arahan agar 
organisasi ini tetap utuh dan kompak serta mampu melahirkan kreatifitas yang tinggi.       

  

B. Bentuk Struktur Organisasi  

1. Struktur 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. 

Ciri : 

a. Organisasi kecil 

b.  Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli 

c. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas 

d. Target yang hendak dicapai jelas dan pasti 

e. Pengawasan dilakukan secara ketat 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

a. Program tearah, jelas dan cepat 

b. Anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai 

c. Kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat 

d. Adanya pembagian tugas antara kerja pikiran dan fisik 

e. Dapat dicapai tingkat spesialisasi yang baik 

f. Solidaritas antar anggota yang tinggi 

g. Moral serta disiplin keija yang tinggi 

h. Koordinasi antara anggota berjalan dengan baik 

i. Mempromosikan ketrampilan yang terspesialisasi 

j. Mengurangi duplikasi penggunaan sumber daya yang terbatas 



 

 
 

k. Memberikan kesempatan karir bagi para tenaga ahli spesialis 

 

Kerugian dari struktur organisasi ini adalah : 

a. Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi 

b. Pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga 

inspeksi     sulit dilaksanakan 

c. Insiatif perseorangan sangat dibatasi 

d. Sulit untuk melakukan pertukaran tugas, karena terlalu menspesialisasikan diri 

dalam satu bidang tertentu 

e. Menekankan pada rutinitas tugas - kurang memperhatikan aspek strategis 

jangka panjang 

f. Menumbuhkan perspektif fungsional yang sempit 

g. Mengurangi komunikasi dan koordinasi antar fungsi 

h. Menumbuhkan ketergantungan antar-fungsi dan kadang membuat koordinasi 

dan kesesuaian jadwal kerja menjadi sulit dilakukan 

 

Dan tipe fungsional ini relevan untuk situasi seperti berikut : 

 

1. Lingkungan stabil 

2. Mengutamakan efisiensi dan kapabilitas fungsional 

 

2. Organisasi Lini 

 OrganisasiGaris/Lini adalah suatu bentuk organisasi dimana 

pelimpahanwewenanglangsung 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: 

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 

 

Kerugian 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 

 

C. Struktur Organisasi Karang Taruna Aditya Karya Mahatvayodha  
  

STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA 

PUCANG ARGO TENGAH RT 009/RW 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ketua

Bintang Enggar

Wakil Ketua

Wening Syifa

Sekretaris 1

Marwan

Bendahara 1

Intan Nur

Sekretaris 2

Rachma Berliana

Bendahara 2

Putri



 

 
 

Tugas Pokok Fungsi: 

   

1. Ketua bertugas sebagai: 

a. Memimpin organisasi dengan baik. 

b. Mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. 

c. Menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah 

atau mufakat. 

d. Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan 

 

2.  Wakil Ketua bertugas sebagai: 

a. Bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan. 

b. Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan 

c. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya 

d. Bertanggung jawab kepada ketua 

e. Wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris mengkoordinasikan seksi-seksi 

 

3.  Sekretaris bertugas sebagai: 

a. Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan  

b. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat 

c. Menyiarkan, mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kegiatan. 

d. Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan 

e.  Bersama ketua menandatangani setiap surat 

f. Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi 

g. Bertindak sebagai notulis dalam rapat, atau diserahkan kepada wakil sekretaris 

 

4. Bendahara bertugas sebagai: 

a. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang/biaya 

yang diperlukan 

b. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untu 

pertanggung jawaban 

c. Bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan 

d. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan:  

     

1. Faktor penghambat tidak dibuatnya struktur organisasi  

2. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang ada di masyarakat: 

3. Struktur Organisasi yang digunakan karang tarunan…  

 

Bentuk-BentukStrukturOrganisasi 

 

Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi yaitu : 

Struktur organisasi fungsional  

Struktur oraganisasi garis 

 

StrukturOrganisasiManakah Yang Digunakan 

 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan adalah fungsional dan garis 

  

Saran : 

     

Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan 

sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas 

dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama 

generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha 

kesejahteraan sosial. Dengan adanya organisasi karang taruna ini, saran saya adalah 

dapat menumbuhkan tali persaudaraan dan rasa kesatuan antara sesame masyarakat. 

Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara setiap anggotanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

1. http://adbisku.blogspot.com/2013/067/contoh-makalah-struktur-

organisasi_5126.html.(12 februari 2015 15:09) 

 

2. http://zhopio-chalicee.blogspot.com/2013/57/macam-macam-bentuk-struktur-

organisasi_7366.html.(12 Februari 2015 15;20) 

3. http://organisasiintrasekolah.blogspot.com/2012/05/tugas-pokok-dan-fungsi-

perangkat.html (12 Februari 2015) 

http://adbisku.blogspot.com/2013/067/contoh-makalah-struktur-organisasi_5126.html.(12
http://adbisku.blogspot.com/2013/067/contoh-makalah-struktur-organisasi_5126.html.(12
http://zhopio-chalicee.blogspot.com/2013/57/macam-macam-bentuk-struktur-organisasi_7366.html.(12
http://zhopio-chalicee.blogspot.com/2013/57/macam-macam-bentuk-struktur-organisasi_7366.html.(12
http://organisasiintrasekolah.blogspot.com/2012/05/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat.html%20(12
http://organisasiintrasekolah.blogspot.com/2012/05/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat.html%20(12

