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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Motto : 

 

1. Banyak kegagalan dalam hidup ini karena kita tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan 

saat menyerah (Thomas A. Edison). 

 

2. "Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya 

yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri 

sendiri." (Ibu Kartini ) 

 

3. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari 

tua. (Aristoteles)  

 

4. "Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-

orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 

keberhasilan saat mereka menyerah." (Thomas Alva 

Edison) 

 

 

 

 

 Persembahan : 

 

1. Kedua Orang Tua   

2. Guru Mata Diklat   

3. Teman-Teman X Akuntansi 1 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam 

atas rahmat,nikmat dan karunianya penyusun dapat dimudahkan menyelesaikan 

segala urusan termasuk membuat tugas makalah yang berjudul :“Struktur 

Organisasi yang digunakan Perusahaan Otobus.”Makalah ini dibuat untuk 

memenuhi salah satu tugas sekolah Pengantar Administrasi Perkantoran Stuktur 

oraganisasi di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. 

Makalah ini dibuat untuk penilaian dan keterampilan guru Mata 

Diklatyang berguna untuk membimbing penyusun dalam pembuatan 

makala.Karena keterbatasannya ilmu yang dimiliki oleh penyusun, maka makalah 

ini jauh dari kesempurnaan Penyusun menyampaikan terimaksih kepada semua 

pihak yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penyusunan 

makalah ini.  

Dalam penyusunan makalah ini, penyusun menyampaikan terimakasih 

kepada: 

1. Dra. Siti Fadilah M.Pd. selaku kepala sekolah SMKN 9 Semarang. 

2. Dra. Dwiharti M.Pd. selaku guru pembimbing makalah sekaligus guru 

Mata Diklat. 

3. Dra. Tri Sutji Astuti selaku wali kelas X Akuntansi 1. 

4. Dr. (HC) H. Muhadi Setiabudi selaku pemilik perusahaan. 

5. Guru dan Staf karyawan SMKN 9 Semarang. 

6. Rekan – rekan satu tim X Akuntansi 1 yang telah bekerja sama. 

7. Teman-teman X Akuntansi 1. 

Semoga masalah ini bermanfaat bagi pembaca. 

       

   Semarang, 29 Januari 2015 

       

    Penyusun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Struktur organisasi sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan. Struktur 

Organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif.Individu  akan 

memahami pekerjaan mereka, apa yang harus dilakukan dengan adanya stuktur 

organisasi. Stuktur Organisasipada dasarnya merupakan desain organisasi dimana 

manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan 

pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana 

keseluruhan kerja tersebut dapat dikordinasikan dan dikomunikasikan. 

Struktur adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe, dan 

dikelompokkan ke dalam satu nama (menurut Pascal, struktur juga dikenal 

sebagai record). Struktur membantu mengatur data-data yang rumit, khususnya 

dalam program yang besar, karena struktur membiarkan sekelompok variabel 

diperlakukan sebagai satu unit daripada sebagai entity yang terpisah. 

Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk 

bekerja sama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya 

memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara tau metode, 

material, mesin , uang dan beberapa sumberdaya lain dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi tersebut. Orang- orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi 

sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu sumber daya secara 

sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang 

akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. 

Bentuk struktur Organisasi yang digunakan di PO DEDY JAYA adalah 

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 
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pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu 

keputusan atau kebijaksanaan.  Pada struktur organisasi ini Hubungan antara 

atasan dengan bawahan tidak secara langsung. 

 

B. RumusanMasalah 

1. Apakah yang di maksud dengan struktur organisasi? 

2. Jelaskan macam-macam struktur organisasi yang ada di masyarakat! 

3. Apakahstruktur organisasi yang digunakan di PO Dedy Jaya? 

 

C. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan laporan ini adalah 

1. untuk mengetahui pengertian struktur organisasi. 

2. untuk mengetahui macam-macamstruktur organisasi yang ada di masyarakat. 

3. untuk mengetahui struktur organisasi yang digunakan di PO Dedy Jaya. 

 

D. Manfaat. 

1. Bagi siswa, untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi perusahaan dan 

macam-macam jenis stuktur organisasi. 

2. Bagi guru, memberikan ilmu yang lebih untuk dapat dengan benar 

menjelaskan suatu struktur organisasi bagi siswa. 

3. Bagi sekolah, menjadikan sekolah mempunyai struktur organisasi yang baik 

dengan tugas masing-masing anggota yang dijalankan dengan baik.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari tugas-tugas yang 

dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga merupakan suatu 

kesatuah hamonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus menerus pada 

suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal.Struktur suatu organisasi di 

gamarkan dalam bentuk suatu skema organisasi atau organigram, yaitu suatu 

lukisan grafis yang menjelaskan berbgai hubungan organisatoris, baik vetikal 

maupuh horizontal, antarbagian maupun antarindividu. 

Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai pola hubungan di antara 

posisi-posisi dalam organisasi dan antara anggota-anggota dalam 

organisasi.Pendapat  tentang defenisi mengenai struktur organisasi diantaranya 

Struktur organisasi adalah jaringan yang relatif stabil dari hubungan antara 

personel dan tugas yang membentuk sebuah organisasi (Wagner III dan 

Hollenbeck, 1995).   

Pembentukan struktur organisasi dapat membagi pekerjaan di antara 

anggota-anggota organisasi dan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan sehingga semua anggota organisasi dapat diarahkan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

1. Tujuan pembentukan struktur organisasi antara lain adalah sebagai berikut 

(Mullins, 1993):  

a) ▪ Memperoleh kinerja organisasi dan penggunaan sumber daya yang 

ekonomis dan   efisien 

b) ▪ Memonitor aktivitas dalam organisasi 

c) ▪ Mengetahui area pekerjaan yang ditanggani oleh kelompok atau 

perorangan dalam organisasi. 

d) ▪ Mengkoordinasikan bagian dan area kerja yang berbeda dalam 

organisasi 

e) ▪ Meningkatkan fleksibilitas sehubungan dengan respon untuk 

permintaan dan pengembangan di masa yang akan datang, serta dapat 

mengadaptas perubahan karena pengaruh lingkungan. 

f) ▪ Kepuasan sosial dari anggota yang bekerja dalam organisasi.  

2.  Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor 

kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang 
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akan diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai tiga dimensi  (Robbins, 

1990)yaituKompleksitas,Formalisasi,sentralisasi  

a. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam 

organisasi. Yang termasuk didalam kompleksitas adalah : 

 tingkat spesialisasi 

- tingkat pembagian kerja   

- jumlah tingkatan didalam hierarki organisasi    

 - tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis 

b.Formalisasi adalah tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan 

dirinya kepada peraturan yang memerintahkan pegawainya mengenai apa yang 

dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Sentralisasi mempertimbangkan dimana 

letak dari pusat pengambilan keputusan 

Struktur yang tinggi memberikan supervisi dan kontrol yang berorientasi 

pada atasan yang lebih ketat dan koordinasi dan komunikasi yang menjadi rumit 

karena banyaknya lapisan yang harus dilalui perintah-perintah. Struktur yang 

datar memiliki rantai komunikasi yang lebih singkat dan lebih sederhana, dengan 

peluang supervisi yang lebih sedikit karena tiap manager mempunyai banyak 

orang yang melapor padanya dan mengurangi peluang kenaikan jabatan karena 

tingkat manajemen lebih sedikit (Robbins, 1990). Diferensiasi vertikal dapat 

ditinjau dari jumlah tingkat dalam divisi-divisi tunggal yang terdalam dari 

organisasi, dan jumlah rata-rata tinggkat organisasi secara keseluruhan (Paramita, 

1985).   

Jumlah hubungan antar personel antara manager dan bawahan meningkat secara 

geometrik sedangkan jumlah dari bawahan meningkat secara aritmatik.  

Hubungan ini terjadi karena manager secara potensial dihadapkan pada 

tiga tipe hubungan yaitu hubungan perorangan langsung, hubungan pada 

kelompok secara langsung dan hubungan silang. Hubungan perorangan secara 

langsung terjadi antara manager dan masing-masing bawahan secara individual 

(one-on-one), hubungan pada kelompok secara langsung terjadi antara manager 

dan masing- masing permutasi bawahan yang mungkin terjadi, dan hubungan 

silang terjadi ketika bawahan berinteraksi antara satu dengan lainnya . 

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang 

struktur organisasi adalah seberapa jauh kebutuhan untuk melakukan diferensiasi 

dan integrasi. 
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Macam-macam bentuk organisasi 

Adapun terdapat 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.  

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 

 

 Kebaikan dari struktur organisasi ini adalah :  

1.   Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. 

2.   Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar  

4.   Disiplin dan loyalitas tinggi  

5.    Rasa saling pengertian antar anggota tinggi 

 

 

·     Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah : 

1. Ada tendensi gaya kepernimpinan otokratis 

2. Pengembangan kreatifitas karyawan terhambat 

3. Tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan 

organisasi 
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4. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi 

          

   

Gambar struktur organisasi Lini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   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 

Direktur 

Manajer 

Keuangan 

Manajer 

Keuangan 

Kepala 

Bagian 

Kepala 

Bagian 

Kepala 

Bagian 

Kepala 

Bagian 

Kepala 

Bagian 

Kepala 

Bagian 
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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 

1.   Organisasi besar   

  Ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya 

spesialisasi:  

1.    Personel lini 

2.   Personel staf 

· Kebaikan dari struktur organisasi ini adalah : 

1     Ada pembagian tugas yang jelas 

2     Kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas 

3     Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin 

4    Staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man on the right place 

5    Bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan 

Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah : 

1. Tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan 

2. Proses decesion makin berliku-liku 

3. Jika pertimbangan tidak terkontrol maka sering menimbulkan 

nepotism spoilsystem patronage 

4. Persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat 

lainnya 

Gambar struktur organisasi Lini dan Staf 
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2)  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 : 

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 

Kebaikan dari struktur organisasi ini adalah : 

1      Program tearah, jelas dan cepat 

2      Anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai 

Manajer 

 

Kepala Bagian Kepala Bagian Kepala Bagian 

Pelaksana Pelaksana Pelaksana 

Staf 

 

Staf 

 

Staf  

 

Staf 
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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 

·   

Kelemahan 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 

 

      Dan tipe fungsional ini relevan untuk situasi seperti berikut : 

1.      Lingkungan stabil 

2.      Tugas bersifat rutin dan tidak banyak perubahan terjadi 

3.      Mengutamakan efisiensi dan kapabilitas fungsional 
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Gambar struktur organisasi Fungsional. 
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3) 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 : 

1 Tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan 

2 Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional 

3 Pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat 

eselon 

4 Strukutur organisasi tidak begitu kompleks. Biasanya terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para perugas 

5 Struktur organisasi secara relatif tidak permanea. Organisasi ini hanya 

dipakai sesuai kebutuhan atau kegiatan 

6 Tugas pimpinan dilasanakan secara kolektif 

7 Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang dan tanggung 

jawab yang sama 

8 Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam 

bentuk satgas 

·         Keaikan dari struktur organisasi ini adalah : 

1 Solodaritas tinggi 

2 Disiplin tinggi 

3 Produktifitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum 

4 Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan 

5 Keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat 

6 Kecil kemungkinan penggunaan kekuasaan secara berlebihan dari 

pimpinan 

7 Usaha kerjasama bawahan mudah digalang 
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·         Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah: 

1 Kurang fleksibel dan tour of duty 

2 Spesialisasi memberikan kejenuhan 

3 Proses pengambilan keputusan agak larnban karena harus dibicarakan 

terlebih dahulu dengan anggota organisasi 

4 Kalau terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung 

jawab melebihi yang lain 

5 Para pelaksana sering bingung, karena perintah datangnya tidak dari satu 

orang saja 

6 Kreativitas nampaknya sukar dikembangkan, karena perintah 

pelaksanaan didasarkan pada kolektivitas 

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

seksi. 

Gambar struktur organisasi Lini dan Fungsional 
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B. Struktur Organisasi PO Dedy Jaya Brebes. 

 

 

 

Tentang Perusahaan : 

Jl. Raya Cimohong Bulakamba Brebes 

Telp (0283) 877668 Fax (0283) 877866 
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Peran Dan Tugas Setiap Jabatan  

1. Direktur Utama 

adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan terbatas (PT). 

Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang 

profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan 

memimpin perseroan terbatas. 

Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan 

gubernur, atau dewan eksekutif. 

Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain: 

a. Menetapkan garis-garis kebijakan perusahaan, menetapkan tujuan 

perusahaan. 

b. Menetapkan target dari penjualan per tahun. 

c. Memiliki wewenang dalam menangani masalah keuangan, mencari dan 

mengatur penggunaan dana perusahaan untuk kelancaran operasi 

perusahaan. 

d. Memimpin rapat evaluasi bulanan dan mengawasi usaha operasi 

perusahaan. 

e. Berhak meminta penjelasan atas apa yang dilakukan diluar  kebijakan 

yang telah ditetapkan dari setiap bagian yang ada  dibawahnya 

Tanggung jawab 

Direktur bertanggung jawab atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak 

menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran 

dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Atas kerugian PT, direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya baik 

secara perdata maupun pidana. Apabila kerugian PT disebabkan kerugian 

bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan 

maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilik_usaha&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdata&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
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menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT 

 

2. Manager 

adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan 

mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran 

organisasi. 

Adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut: 

a. Membantu tugas-tugas direktur utama. 

b. Mewakili direktur utama apabila berhalangan. 

c. Mengatur pengeluaran dana perusahaan harian.  

d. Melaporkan laporan keuangan pada saat rapat evaluasi bulanan. 

e. Melaporkan perbandingan penjualan di bulan yang sama pada tahun 

yang berbeda, pada bulan ini dan bulan yang akan datang. 

 

Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan 

bahwa ada tiga kelompok, yaitu: 

a. Peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain, yang 

bersifat seremonial dan simbolis (figur untuk anak buah, pemimpin, 

dan penghubung) 

b. Peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan 

penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara 

c. Peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang 

wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan 

perunding. 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg
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3. Wakil Manajemen 

Fungsi: 

Membantu direktur dalam menjalankan amanah tertinggi roda organisasi 

Tugas: 

a. Mengkoordinasi Manajer-manajer bidang dalam menjalankan fungsinya. 

b. Membantu Direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

 

4. Bagian Personalia 

adalah “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas 

pengadaantenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, 

dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai 

sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat 

Manager personalia bertanggung  jawab langsung kepada owner. Dalam melaksanakan 

tugasnya manajer personalia membawahi kepala bagian administrasi dan staf  umum. 

Tugas manajer  personalia adalah: 

a. Merencanakan  perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

departemen. 

b. Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan karyawan dan menciptakan suasana 

kerja yang nyaman dan berdisiplin. 

c. Menampung dan mencari keluhan karyawan. 

d. Mengatur dan merencanakan training untuk peningkatan ketrampilan karyawan. 

e. Bertanggungjawab terhadap disiplin kerja karyawan. 

Wewenang: 

menilai dan mengukur kinerja pegawai memberikan sanksi kepada pegawai 

yang melanggar aturan perusahaan memberikan saran-saran dan pertimbangan 

kepada direktur. 

 

5. Bagian Operasional 

merupakan pimpinan dalam divisi operasi yang bertugas untuk mengatur, 

mengendalikan dan melaksanakan tugas operasional.  

Tugas dan wewenang Operational Manager : 

http://dahlanforum.wordpress.com/2007/11/20/2008/03/26/perencanaan-dan-perancangan-1/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/penerimaan-tenaga-kerja.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/penerimaan-tenaga-kerja.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/organisasi-proyek.html
http://dahlanforum.wordpress.com/2007/11/20/2009/02/22/etika-pergaulan-dalam-masyarakat-2/
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a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan. 

b. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasi 

dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas. 

c. Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang 

pengembangan. 

 

6. Bagian Keuangan 

Setiap hal terkait keuangan baik itu dalam hal produksi atau pengeluaran serta 

pendapatan maka akan menjadi tanggung jawab bagian keuangan. 

Bertugas : 

a. mengkoordinir, menganalisa, mengelola data-data, sehingga tersusun suatu 

laporan keuangan- perusahaan. 

b. ikut serta dalam mengamankan asset perusahaan 

c. bertanggung jawab atas kegiatan keuangan 

d. mengatur masalah yang berhubungan dengan penyediaan dan enggunaan 

dana. 

e. menyediakan laporan keuangan untuk internal maupun eksternal 

perusahaan 

Wewenang: 

mengatur kebijaksanaan dan pengendalian keuangan untuk penghematan 

biaya pengeluaran perusahaan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Simpulan 

 

Organisasi adalah wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama 

dalam usahanya mencapai tujuan.  

Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.  

Itulah sebabnya struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi 

yang baru dibentuk, dalam keadaan berkembang maupun yang sudah mapan. 

Perusahaan atau organisasi sering mengubah strukturnya ketika skala usahanya 

dan kompleksitasnya semakin besar. 

 

Ada beberapa bentuk struktur organisasi seperti yang telah dibahas dalam 

Bab II Pembahasan, setiap struktur organisasi tersebut memiliki kelebihan serta 

kekurangannya masing-masing.  

Namun, harapan setiap organisasi atau perusahaan tentunya ingin tetap bertahan 

atau semakin maju. 

 

Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor-faktor 

utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan 

hubungan wewenang. 

 

 Oleh karena itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar memudahkan 

komunikasi di antara para pegawai. 
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BIOGRAFI  PEMILIK 

 

 

Dr. (HC) H. Muhadi Setiabudi (lahir di Brebes, 1 Maret1961; umur 53 tahun) 

adalah pengusaha Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah.  

Muhadi Setiabudi adalah pemilik PT. Dedy Jaya Lambang Perkasa, PO Dedy Jaya 

Grup usaha PT Dedy Jaya Lambang Perkasa yang berdiri sekitar 15 tahun yang 

lalu,telah menjadi kerajaan bisnis dengan 2.500 karyawan.  

Kini usahanya juga beragam, mulai dari mengelola ratusan armada di bawah 

bendera perusahaan bus (PO) Dedy Jaya, hotel, pabrik cat, toko bahan bangunan, 

toko emas, hingga bisnis mal di Tegal.  

Kini, jumlah armada busnya yang berbendera PO Dedy Jaya sudah mencapai 

ratusan unit. Penumpang asal Pantura, Tegal, Pekalongan, dan Purwokerto yang 

hendak ke Jakarta mengenal bus ini. Dedy Jaya melayani trayek Jakarta-

Purwokerto, Jakarta-Tegal, dan Jakarta-Pemalang-Pekalongan. 

Muhadi lahir di Brebes, Jawa Tengah pada bulan Maret 1961. Ayahnya hanyalah 

seorang petani desa yang tidak tahu apa itu baca tulis. Muhadi sendiri bukanlah 

anak yang menonjol di sekolahnya. Biasa-biasa saja. Bahkan ia hanya bisa 

meluluskan sekolahnya hanya setingkat SMP yaitu di madrasah sanawiyah di 

sebuah pesantren di Cirebon. 

Setelah memutuskan tidak melanjutkan sekolah, Muhadi lantas bekerja membantu 

bapaknya di sawah. Selain itu ia juga menjadi penjaja es keliling dari kampung ke 

kampung, berjualan minyak keliling dan juga menjadi kondektur bus. Semua 

pekerjaan itu ia lakoni selama bertahun-tahun dan setulus hati. Ia pun bukan orang 

yang neko-neko, setiap uang hasil keringatnya selalu ia simpan buat bekalnya di 

kemudian hari. Begitulah hari-hari yang dilalui Muhadi, penuh perjuangan dan 

bekerja keras.  
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