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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO: 

 

1. “Yang paling sulit adalah bukan mendapatkan sesuatu, tetapi yang paling sulit adalah 

mempertahankannya" (Deddy Corbuzier) 

2. Hidup akan indah jika kita  selalu memulai awal langkah kita dengan senyuman” 

(Imamazir) 

3. Berkatalah apa adanya. 

 

 

PERSEMBAHAN: 

 

Untuk Kedua Orang Tua tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah dengan judul Struktur 

Organisasi BANK BTN CABANG SEMARANG 

Makalah ini di buat untuk penilaian ketrampilan mata diklat Pengantar Administrasi 

Perkantoran agar dapat mengetahui apa itu struktur organisasi dan dapat mengetahui struktur 

organisasi yang digunakan di Bank BTN. 

 

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dra. Siti Fadlillah, M.Pd. sebagai Kepala SMK N 9 Semarang. 

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

yang telah diberikan kepada penyusun. 

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

4. Semua guru kelas 

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

 

Harapan penyusun semoga makalah ini bisa memberikan sumbang pemikiran sekaligus 

pengetahuan bagi kita semuanya. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 Semarang, 21 Januari 2015 

 

  Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu Organisasi yang telah didirikan seharusnya membentuk struktur organisasi, agar 

karyawan suatu perusahaan dapat menjalankan masing masing tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab sehingga perusahaan akan mampu mewujudkan tujuan atau vsi misi yang teah 

terfikirkan sebelumnya. Struktur organisasi sangat penting bagi sebuah organisasi, di mana 

struktur tersebut menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan 

dan dikordinasikan.  

Pada umumnya, suatu organisasi atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang 

berbeda dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu 

organisasi sangat bergantung pada strategi bisnis yang dipilih. Struktur organisasi sangat 

penting bagi suatu pemerintahan, karena merupakan gambaran umum pemerintahan tersebut. 

Menyadari manfaat struktur organisasi bagi setiap pemerintahan yang berhubungan dengan 

koordinasi, maka kami akan membahas tentang struktur organisasi yang digunakan di Bank 

BTN Semarang 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah: 

1. Apakah factor penyebab pentingnya dibuat struktur organisasi? 

2. Jelaskan bentuk struktur organisasi pada umumnya! 

3. Struktur organisasi yang manakah yang digunakan di Bank BTN Cabang Semarang? 

 

C. Tujuan.  

 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pentingnya dibuat struktur organisasi. 

2. Untuk mengetahui bentuk atau macam macam struktur organisasi yang ada 

dimasyarakat. 

3. Untuk mengetahui struktur organisasi yang digunakan di Bank BTN Cabang Semarang. 

 

D. Manfaat.  

. 

1. Bagi siswa.  

 untuk mengetahui struktur organisasi pada suatu instansi perusahaan. 

2. Bagi guru.  

agar lebih paham dan mengajarkan pengetahuan tentang struktur organisasi kepada 

siswa. 

3. Bagi sekolah.  

Untuk menjadikan sekolah memiliki struktr organisasi yang baik. 

4. Masyarakat 

untuk mengetahui pelayanan dan cara kerja suatu organisasi. 
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BAB II 

 

PEMBAHASAN 

 

A. Pentingnya dibuat Struktur Organisasi 

 

1.  Pengertian Struktur Organisasi. 

      

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 didefinisikan sebagai pola hubungan diantara posisi-posisi 

organisasidan antara anggota anggota dalam oranisasi. Pendapat tentang definisi 

mengenai struktur organisasi dantaranya : 
 

1. Organisasi Menurut Stoner 
 
Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah 
pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. 
 
2. Organisasi Menurut James D. Mooney 

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 
 

3. Organisasi Menurut Chester I. Bernard 
 
Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 
Pengertian organisasi Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal 
dipersatukan dalam suatu 
kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengertian Pengorganisasian. Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, 
Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian 
didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, 
sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur 
organisasi. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit 
kerja) dalam organisasi.  Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan 
meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut 
diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi 
spesialisasi pekerjaan, saluran  perintah dan penyampaian laporan. 

  

2. Perancangan Struktur Organisasi. 

Bagaimana merancang sebuah organisasi? Sebelum pertanyaan tersebut dipaparkan secara 

ilmiah dengan berbagai macam teori-teori organisasi, maka perlu disamakan terlebih dahulu 

 

 

 

2 



 
 

 

persepsi mengenai organisasi seperti apa yang hendak dirancang dan apa itu aktivitas 

merancang organisasi. 

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem terpadu mengenai 

bagaimana orang-orang dalam organisasi mencapai tujuan yang sama. Tujuan tersebut sering 

dituangkan dalam sebuah wadah yakni Visi. Orang-orang dalam organisasi, seberapa besarpun 

organisasi itu, pasti memiliki tujuanbersama yang ingin dicapai. Tujuan yang dicapai tidak bisa 

dilakukan sendiri-sendiri, secara individual. Sehingga membentukalah organisasi. Berasal dari 

kata dasar organ. Arti harfiahnya dalam istilah biologi kurang lebih berarti sekumpulan 

jaringan yang membentuk satu kesatuan dimana dapat melakukan fungsi tertentu secara 

independen. Kata organ mendapat imbuhan ’isasi’. Sehingga bisa diartikan sebagai proses dan 

sekumpulan aktivitas. Mengenai jumlah orang dalam organisasi, dalam hal ini tidak dibatasi. 

Perancangan organisasi yang akan dibahas di sini bersifat umum dan bisa diterapkan dalam 

jenis organisasi apa saja dan jumlah orangnya berapa saja. Mulai dari organisasi kampus, 

sosial kemasyarakatan, industri rumah tangga dan organisasi perusahaan, serta sebuah partai 

politik. 

Kata ’perancangan’ sering disamaartikan dengan fungsi perencanaan dalam keilmuan 

manajemen secara umum. Hal ini memang tidak salah. Namun dalam perancangan organisasi 

akan lebih detail dijelaskan bagaimana strategi spesifik mengenai langkah-langkah agar 

organisasi terbentuk. Secara spesifik perancangan organisasi adalah sebuah usaha formal, 

proses yang terarah untuk mengintegrasikan manusia, informasi dan teknologi dalam sebuah 

organisasi. Perancangan organisasi di gunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang 

sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Melalui desain proses, 

aktivitas organisasi untuk meningkatkan kemungkinan dari usaha bersama seluruh anggota 

organisasi mencapai kesuksesan 

Skema organisasi 

Sebelum mendesain skema organisasi, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai proses 

bisnis apa saja yang terlibat. Sehingga secara logika, maka dalam hasil proses bisnis 

tersebut didapat pula fungsional keorganisasian apa saja yang terlibat. Misalnya 

keuangan, SDM, pemasaran dan teknologi informasi. Sehingga tidak bisa langsung 

terbentuk skema organisasi. Berikut adalah contoh hasil perancangan organisasi. 
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Semoga bermanfaat, keterangan lebih lanjut hubungi admin. 

 

B. Bentuk Struktur Organisasi 

 

1.  Struktur Organisasi Garis. 

  

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 
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a. Ciri: 

Hubungan antara pimpinan & bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis 

wewenang 

1) Selain top manajer, manajer dibawahnya hanya sebagai pelaksana 

2) Jumlah karyawan sedikit 

3) Sarana dan alatnya terbatas 

4) Bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top 

manajer  

5) Organisasi kecil 

 

a) Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

b) Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando 

c) Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar 

d) Proses decesion making berjalan cepat 

e) Disiplin dan loyalitas tinggi 

f) 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 

 

 

    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 struktur organisasi ini Hubungan 

antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung 

Ciri: 

 

1.      Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung  

2.      Karyawan banyak 

3.      Organisasi besar 

4.     Ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi:  

 a. Personel lini 

 b.Personel staf 
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Keuntungan 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 

 

Kerugian 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 

 

 3.      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 

5.      Pengawasan dilakukan secara ketat 

 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

 

1)      Program tearah, jelas dan cepat 

2)      Anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai 

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 

10)  Mengurangi duplikasi penggunaan sumber daya yang terbatas 

11)  Memberikan kesempatan karir bagi para tenaga ahli spesialis 
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Kerugian 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 

 

4.      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 
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Keuntungan 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 

 

Kerugian dari struktur organisasi ini adalah: 

 

a. Kurang fleksibel dan tour of duty 

b. Spesialisasi memberikan kejenuhan 

c. Proses pengambilan keputusan agak larnban karena harus dibicarakan terlebih 

dahulu dengan anggota organisasi 

d. Kalau terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab 

melebihi yang lain 

e. Para pelaksana sering bingung, karena perintah datangnya tidak dari satu orang 

saja 

f. Kreativitas nampaknya sukar dikembangkan, karena perintah pelaksanaan 

didasarkan pada kolektivitas 

 

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

  

5. Organisasi Matrik. 

 

Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek yaitu or-

ganisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis 

yang mempunyai ketrampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan 

dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan 

Organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini khususnya di 

bidang penelitian dan pengembangan 

Organisasi matrik akan menghasilkan wewenang ganda di mana wewenang horisontal 

diterima manajer proyek sedangkan wewenang fungsionalnya yaitu sesuai dcngan 

keahliannya dan tetap akan melekat sampai proyek selesai, karena memang terlihat 

dalam struktur formalnya. Sebagai akibat anggota organisasi matrik mempunyai dua 

wewenang, hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan kegiatannya para anggotanya 

juga harus melaporkan kepada dua atasan 

Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, biasanya manajer proyck diberi 

jaminan untuk melaksanakan wewenangnya dalam memberikan perintah di mana 

manajer proyek tersebut akan langsung lapor kepada manajer puncak 
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Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

 

Pada fleksibelitas dan kemampuannya dalam memperhatikan masalah-masalah yang 

khusus maupun persoalan teknis yang unik serta pelaksanaan kegiatan organisasi matrik 

tidak mengganggu struktur organisasi yang ada 

 

Kerugian dari struktur organisasi ini adalah: 

 

Manajer proyek tak bisa mengkoordinir berbagai bagian yang berbeda hingga 

menghadapi kesulitan dalam mengembangkan team yang terpadu dikarenakan 

penyimpangan pclaksanaan perintah untuk masing-masing individu. Untuk mengatasi 

kesulitan yang mungkin timbul, maka manajer proyek biasanya diberi wewenang 

khusus yang penting, misalnya: dalam menentukan gaji, mempromosikan atau 

melakukan perlakuan personalia 

 

Gambar struktur organisasi Matrix 

 

 6.      Organisasi Komite 

Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas 

tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau 

dewan atau board dengan pluralistic manajemen 

Organisasi komite terdiri dari: 

1.      Executive Committe (Pimpinan komite) 

yaitu para anggotanya mempunayi wewenang lini 

2.      Staff Committee 

Yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf 

 

Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 

 

a. Pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah 

dengan pemegang saham maupun dewan 

b. Kepemimpinan yang bersifat otokratis sangat kecil 

c. Dengan adanya tour of duty maka pengembangan karier terjamin 

 

Kerugian dari struktur organisasi ini adalah: 

 

1)      Proses decesion making sangat lamban 

2)      Biaya operasional rutin sangat tinggi 

3)      Kalau ada masalah sering kali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab 
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C. Struktur Organisasi yang digunakan. 

 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan pada bank BTN adalah  

Struktur organisasi matrix. 

 

 

 
 

 

Jabatan dalam Perusahaan Serta Fungsinya 

Selain jabatan/posisi yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa jabatan yang umumnya 

sering kita dengar atau ada di perusahaan tempat kita bekerja.  

1. General Manager 

General manager atau manajer umum dalam bahasa Indonesia adalah jabatan teknis 

yang dimiliki seorang pemimpin operasional perusahaan. Manajer umum dalam struktur 

perusahaan sering disebut sebagai pemimpin perusahaan karena memang dialah yang 

memimpim jalannya perusahaan walaupun sebenarnya dia masih termasuk level pekerja 

karena ia bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik perusahaan atau dewan direksi. 

Manajer umum mengepalai para manajer fungsional yang bertugas di bidang atau unit kerja 
masing-masing. Pada perusahaan yang tidak terlalu besar, biasanya hanya ada satu manajer 

http://www.anneahira.com/manajemen-karyawan.htm


 
 

 

umum. Namun pada perusahaan raksasa dibutuhkan beberapa manajer umum yang 
mengepalai setiap bidang yang berbeda-beda. Manager umum bertanggung jawab untuk 
menjamin kelancaran kinerja perusahaan dan berwenang membuat keputusan-keputusan 
strategis. 

2. Manager 

Manager/manajer adalah pimpinan dari satu unit pekerjaan atau bagian dalam 

perusahaan. Oleh karena itu manajer sering juga disebut sebagai kepala bagian atau 

pimpinan/kepala unit. Sebagai pimpinan dari satu bidang atau unit perusahaan dia 

bertanggung jawab penuh pada bagian yang dipimpinnya. 

Misalnya, manajer produksi bertanggung jawab penuh terhadap segala proses produksi 

serta orang-orang yang ada di bagian produksi. Jenis-jenis manajer sesuai bidangnya 

dalam perusahaan di antaranya manajer produksi, manajer marketing, manajer 

opersional, manajer gudang, manager keruangan, manajer/Kepala bagian HRD, dan 

sebagainya. 

3. Supervisor 

Pada bagian perusahaan yang memerlukan banyak karyawan, misalnya bagian produksi 
dan marketing, seorang manajer biasanya dibantu oleh beberapa asisten manajer atau 
supervisor. Supervisor ini merupakan kepala regu atau unit dalam satu bagian. 
Misalnya pada bagian produksi terdapat 200 karyawan yang dipimpin oleh 10 
supervisor. Masing-masing supervisor membawahi 20 karyawan bagian produksi. 
Demikian juga pada bagian yang lainnya. 
Dalam struktur perusahaan, supervisor berperan sebagai jembatan antara manajer 
sebagai pembuat kebijakan dan karyawan sebagai pelaksana. Dengan demikian 
supervisor bertugas untuk menerjemahkan dan menjelaskan instruksi dari manajer 
kepada para karyawan. 
Ia juga menjadi pemimpin para karyawan yang harus memantau kinerja karyawan dan 
memberikan arahan, pendidikan, teladan, serta motivasi. Setiap hari supervisor 
kerjanya melakukan supervisi kepada para bawahannya agar dapat menjalankan tugas 
dan tanggung jawabnya serta mengkoordinir pencatatan administrasi seperti lembur, 
perizinan dan sebagainya. 

4. Kepala Cabang 

Kepala cabang adalah pimpinan unit perusahaan yang bertugas di kantor yang jauh dan 
terletak di luar kota atau luar area perusahaan inti/pusat. Kantor cabang biasanya 
dimiliki oleh perusahaan yang cukup besar. 

  dari kepala cabang yang adalah memimpin perusahaan khusus di cabang/area ia 
berada. Kepala cabang biasanya memiliki target-target tertentu yang harus dipenuhi 
berkenaan dengan posisi cabangnya. 
Posisi ini juga berwenang penuh dalam membuat kebijakan kantor cabangnya. Ia juga 
bertanggung jawab terhadap keuangan cabang, serta berkewajiban memberikan 
laporan kepada direksi atau pemiliki perusahaan mengenai perkembangan cabangnya. 
Jika kepala cabang mempunyai prestasi baik, apalagi bisa melebihi target, maka ia  
biasanya dipromosikan ke kantor pusat untuk menempati jawabatan yang lebih tinggi. 
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5. General Affair/Bagian Umum 

General affair atau sering disebut bagian umum adalah jabatan setingkat manajer yang 

mengurusi hal-hal umum dalam kantor/perusahaan. Seperti penataan asset, penyediaan 

fasilitas dan inventaris, perawatan gedung, dan sebagainya. Bagian ini membawahi 

bagian-bagian lain yang berfungsi menunjang kinerja perusahaan seperti staf 

administrasi, front office, office boy, bagian keamanan, cleaning service, dan supir. 

6. Staf Administrasi 

Fungsi utama staf administrasi adalah untuk mendukung kelancaran operasional 

perusahaan dalam layanan administrasi perkantoran, penyediaan fasilitas, serta 

melaksanakan kegiatan pelayanan perusahaan. 

Di antara tugas keadministrasian adalah kegiatan pengarsipan, melakukan surat 

menyurat dan dokumentasi kegiatan. Setiap hari, staf administrasi melakukan pencatatan 

dan evaluasi mengenai keadministrasian perusahaan dan karyawan. Staf administrasi 

bertugas mengelola absensi, menyediakan alat tulis kantor, membuat surat pengajuan 

fasilitas, dan sebagainya. 

7. Marketing 

Marketing merupakan ujung tombak perusahaan. Kinerja marketing menentukan 

perkembangan perusahaan. Bagian ini sesuai namanya bertugas untuk menjual barang 

atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan kepada masyarakat. 

Marketing bertanggung jawab menciptakan dan mengelola relasi dengan konsumen. 

Marketing juga memiliki target penjualan yang disepakati di awal dia bekerja dengan 

perusahaan. 

Marketing perusahaan yang menghasilkan barang bertugas menjual barang secara riil 

kepada konsumen, biasanya dia membawa barang tersebut kepada calon pembeli. 

Sementara marketing perusahaan jasa menawarkan berbagai jasa yang bisa dikerjakan 

oleh perusahaannya kepada klien atau calon konsumen. 

Selain bagian-bagian serta fungsinya di atas, masih ada lagi fungsi lain yang dapat dibentuk di 
sebuah perusahaan. Misalnya sekretaris, bagian ini biasanya perorangan yang ditempatkan di 

bagian-bagian strategis dengan intensitas dan tanggung jawab tinggi. Sekretaris bisa menjadi 
staf dari seorang direktur, manajer umum, manajer, dan kepala cabang. 
Masih ada bagian dari struktur perusahaan yang tidak disebutkan. Selain karena 
adanya perbedaan istilah, fungsi di atas pun masih bisa disesuaikan dengan kondisi 
perusahaan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah struktur 
perusahaan adalah efisiensi. Setiap bagian harus menunjang efektivitas kinerja 
perusahaan dalam pencapaian target, bukan sebaliknya malah menjadi beban karena 
setiap bagian harus mendapatkan gaji dari perusahaan. 
 

8. Karyawan lainnya 

Bertugas untuk membantu jalannya perusahaan    
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BAB III 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan:  

 

1. Faktor-Faktor Penyebab Dibuatnya Struktur Organisasi 

 

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. 

 Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya 

 Teknologi yang digunakan 

 Anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi 

 Ukuran organisasi 

2. Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi 

 

Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi yaitu : 

 Struktur organisasi lini 

 Struktur organisasi lini dan staff 

a) Struktur organisasi fungsional 

b) Struktur organisasi lini dan fungsional 

 

3. Struktur Organisasi Manakah Yang Digunakan 

 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan di bank BTN  adalah bentuk matrix. 

  

SARAN 

 

Sebaiknya suatu lembaga atau perusahaan harus memiliki struktur organisasi untuk 

mewujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Dan memberian jabatan pasa masing 

masing karyawan supaya tidak ada karyawan yang merangkap kerja lebih dari satu 

sehingga masing masing karyawan memiliki tugas masing masin. Dengan begitu semua 

tugas,keperluan perusahaan akan terkendali tanpa hambatan. Selain itu, guna menjamin 

manajemen yang efektif, akan membuat bingung bila hal tersebut tidak ada. Individu 

tidak akan memahami pekerjaan mereka mereka akan berada diluar kendali pemimpin 

perusahaan tugas tugas akan terabaikan dan karyawan idak akan memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap perusahaan, apa yang harus dilakukan? bagaimana pekerjaan mereka akan 

bisa memenuhi pekerjaan subunit lain. Dengan tidak adanya bagan/struktur organisasi 

untuk mengklarifikasikan hubungan, maka hal yang tidak logik seperti akan kurangnya 

kkomunikasi antar karyawan akan terjadi. 
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