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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO:  

 Musuh yang paling berbahaya di atas  dunia ini adalah penakut dan 

bimbang. Teman yang paling setia adalah keberanian dan keyakinan yang 

teguh. (Andrew Jackson) 

 

  

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

 

Makalah ini kami persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua kami 

2. Guru mata pelajaran 

3. Teman-teman seperjuangan 
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KATA PENGANTAR 

Assalamuailakum.Wr.Wb 

Puji syukur penyusun panjatkan kepada tuhan yang maha esa karena berkat rahmat 

dan hidayahnya penyusun mampu menyelasaikan makalah yang berjudul “Struktur 

Organisasi Kecamatan Ungaran Barat “. 

Makalah ini sebagai tugas pengambilan nilai mata pelajaran Pengantar Administrasi 

Perkantoran.  

Dalam makalah ini tentu penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penyusun samapi makalah ini 

selesai. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih khususnya kepada:   

1. Dra . Siti Fadhilah, M.Pd. selaku Kepala sekolah SMK Negeri 9 Semarang 

2. Dra. Tri Sutji Astuti selaku Wali kelas X  Akuntansi 1 

3. Muchsin Mawardi,S.lp, S.sos, M.Si. selaku Camat Ungaran barat 

4. Dra. Dwi Harti M.Pd. selaku Guru Mata Pelajaran 

5. Teman-Teman X Akuntansi 1 

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca . Penyusun menyampaikan terimakasih . 

Wassalamualaikum.Wr.Wb 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki sruktur organisasi yang mantap 

dan baik untuk menunjang kegiatan organisasi karena struktur organisasi merupakan 

komponen dari suatu organisasi,tetapi masyarakat seringkali tidak menghiraukan kedudukan 

dalam organisasi tersebut . 

Srtuktur organisasi sering tidak dianggap penting oleh masyarakat awam terutama 

sruktur organisasi di masyarakat, karena masyarakat belum mengetahui fungsi dan peran 

srtuktur oraganisasi di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Contoh organisasi yang 

melayani masyarakat adalah kelurahan, kecamtan dan sebagainya. 

Peranan struktur organisasi di dalam suatu organisasi  dengan struktur organisasi 

dalah sangat penting karena dengan struktur organisasi kita mampu mencegah kekacauan 

organisasi ,perangkapan jabatan dan masih banyak kegunaan lainnya . 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1) Pengertian struktur organisasi 

2) Bentuk-bentuk struktur organisasi  

3) Peran dan fungsi struktur organisasi  

4) Pembahasan struktur organisasi di masyarakat  

C. Tujuan pembahasan  

 Untuk menambah wawasan pembasca mengenai struktur organisasi  

 Untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai pentingnya struktur organisasi. 

D.Manfaat Pembahasan  

 Tambahan wawasan pembaca mengenai struktur organisasi  

 Menambah pengetahuan mengenai peran dan fungsi serta pentingnya struktur 

organisasi . 
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BAB II 

PEMBAHASAN  

 

A.Struktur Organisasi 

Strukutur orgnisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap 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 satu dengan yang lain bagaimana hubungan aktivitas 

dan fungsi dibatasi .Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan wewenang siapa 

dan melapor kepada siapa.  

Pengertian struktur organisasi menurut pendapat beberapa ahli: 

1. James D. Mooney  

Menurut pendapat James D. Mooney ,dalam bukunya The principles of organization 

,organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama . 

2. Chester I.Barnard  

Chester I. Barnard mengemukakan dalam bukunya The functions of The Executive,organisasi 

adalah suatu sistem mengenai usaha – usaha kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih. 

3. J. William Schulze 

Sementara itu menurut , J. William Shezule, organisasi adalah suatu penggabungan dari 

orang – orang, benda- benda, alat – alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang 

bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan . 

4. Kamus Administrasi 

Dalam kamis administrasi dikatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerja sama dari 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu . 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah kesatuan yang 

terdiri atas bagian – bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu .  
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B.Bentuk-bentuk Struktur Organisasi  

Berdasarkan bentuknya struktur organisasi dibedakan atas: 

1. Organisasi garis  

Organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol . Ciri – ciri organisasi garis adalah sebagi 

berikut: 

a) Jumlah karyawan sedikit  

b) Antara karyawan dengan saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja . 

c) Masing – masing kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas 

segala bidang pekerjaanya . 

d) Pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan . 

e) Pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal . 

f) Tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi . 

g) Organisasinya kecil . 

2. Organisasi garis dan staf  

Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson . Organisasi ini mencangkup 

kelompok – kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasinya ,yaitu: 

1.Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang 

digambarkan degan garis atau lini . 

2.Orang yang menjalankan tugas berdasarkan kealian . 

Ciri- ciri : 

a) Organisasi besar dan bersifat kompleks  

b) Karyawan berjumlah banyak . 

c) Hubungan antara atasan dan bawahan tidak terjadi langsung . 

d) Pimpinan dan karyawan tidak semuanya saling mengenal . 

e) Spesialisasi yang beraneka ragam sangat diperlukan dan digunakan secara maksimal. 

f) Kesatuan perintah tetap diperintahkan. 

g) Terdapat dua kelompok wewenang yakni wewang lini dan wewnenag staf . 
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Wewenang lini adalah yang dapat atau harus merealisasikan tujun organisasi secara langsung 

. 

Wewenag staf adalah karyawan yang tidak dapat merealisasikan tujuan secara langsung tetapi 

hanya memberikan bantuan pelayanan . 

3. Organisasi fungsional  

Organisasi fungsional adalah organisasi yang mendasarkan pembagian tugasnya serta 

kegiatanya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. 

Ciri –ciri organisasi fungsional: 

a) Setiap pimpinan dapat memberikan perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada 

hubungan dengan fungsi atasan tersebut . 

b) Tanggung jawab pelaksana leih dari satu pimpinan. 

c) Pembagian tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. 

d) Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal . 

e) Bawahan akan menerima perintah adi beberapa orang atasan . 

f) Koordinasi karyawan dalam menjalankan fungsi yang sama mudah, karena masing – 

masing sudah mempunyai pengertian yang dalam mengenai bidangnya. 

3.Fungsi dan tujuan Organisasi 

Beberapa fungsi dan tujuan menurut Arthur G. Bedeian: 

1) Pedoman bagi kegiatan, melalui penggambaran di hasil- hasil akhir di waktu yang 

akan datang.Tujuan berfungsi sebagai pedoman kegiatan pengarahan dan penyaluaran 

usaha – usaha dan kegiatan – kegiatan para anggota organisasi .dalam hal ini, fungsi 

tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus 

dan tidak harus untuk dilakukan ataupun dikerjakan . 

2) Sumber legitimasi,tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi 

melalui kegiatan pembenaran – pembenaran kegiatanya, disamping itu keberadaanya 

dikalangan kelompok – kelompok pelangga, politikus, karyawan, pemegang saham 

dan masyarakat umumnya. Pengakuan atas legitimasi ini akan meningkatkan 

kemampuan organisasi untuk mendapat berbagai sumber daya dan dukungan dari 

lingkungan sekitarnya . 

3) Standar pelaksanaan, bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami dimana hal ini 

dipahami akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan 

organisasi . setelah organisasi menetapkan tujuan – tujuan dalam bidang – bidang 
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yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar, atau laba, derajat 

kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur . 

4) Sumber motivasi, tujuan organisasi dapat berfungsi sebagi sumber motivasi dan 

identifikasi karyawan yang penting . Dalam kenyataanya, tujuan organisasi sering 

memberikan insentif bagi para anggotanya . Fenomena ini tampak paling jelas dalam 

organisasi yang menawarkan bonus bagi tingkat penjualan tertentu, dan  sebagainya 

yang dikaitkan secara langsung dengan laba tahunan . bisa juga dalam organisasi jenis 

lain, status dan prestise sebagai anggota tim juara hampir selalu menjadi sumber 

motivasi yang kuat . 

5) Dalam rasional pengorganisasian, dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi 

merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur 

organisasi berinteraksi dalam kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan , pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai sumber perancangan 

organisasi seperti pola komunikasi, mekanisme pengwasan, departementasi, dan 

sebagainya.  

 

4.Pentingnya struktur organisasi  

Struktur organisasi merupakan faktor yang penting dalam menentukan dan melihat 

cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisis melalui strukturnya yang tergambar 

dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing – masingnya serta 

hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaa tugas dan tanggung 

jawab berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada akhirnya menggambarkan 

saling ketergantungan antara bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi . 

Dengan demikian bahwa struktur organisasi juga merupakan fator yang penting 

adanya perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan kearah kemajuan yang pesat 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, dimana akan menentukan mekanisme orang – 

orang yang bekerja dalam suatu organisasi . 
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5.Pembahasan struktur organisasi pemerintah kecamatan Ungaran Barat.  

Kecamatan adalah wilayah administratif di indonesia di bawah Kabupaten atau kota . 

kecamatan terdiri atas desa – desa atau kelurahan – kelurahan . pemerintah kecamatan 

dipimpin oleh camat dibantu perangkat kecamatan . Camat merupakan pegawai negeri sipil 

dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota karena kecamatan adalah bawahan 

kabupaten atau kota . Perangkat kecamatan juga berstatus pegawai negeri sipil dan 

bertanggung jawab kepada camat .  

Perangkat kecamatan antara lain :  

1. Sekretaris kecamatan  

2. Seksi – seksi yang terdiri atas: seksi pemerintah, seksi pembangunan, seksi 

perekonomian, seksi kemasyarakatan, seksi ketentraman dan ketertiban. 

  

a) Camat merupakan pemimpin kecamatan . Camat berkedudukan sebagai koordinator 

penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretariat kabupaten atau kota . camat 

diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretariat daerah kabupaten atau 
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walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Tugas camat adalah 

melaksanakan kewengan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota 

sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan 

pemerintah lainya berdasarkan peraturan perundang – undangan seperti halnya desa . 

Struktur organisasi di kecamatan  satu dengan yang lainya belum tentu sama . seksi – 

seksi yang ada juga dapat berlainan . Hal ini disebabkan antara satu kecamatan 

dengan kecamatan lainya memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda – beda .Oleh 

karena itu struktur organisasi yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi masing – masing kecamatan . Camat adalah kepala pemerintah kacamatan 

yang bertugas menyelenggrakan pemerintah, pembangunan segala bidang, dan 

memelihara keamanan serta ketentraman masyarakat kecamatan . 

“Menurut PP nomor 41 tahun 2007, tugas camat meliputi: 

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat  

2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  

3. Mengoordinasikan penerapan dan penegak peraturan perundang – undangan . 

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

5. Mengoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan . 

6. Membina penyelengaraan pemerintah desa dan/kelurahan  

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan . 

b)Sekretaris Kecamatan  

Sekcam memimpin sekretaris kecamatan yang berada di bawah camat dan bertanggung jawab 

langsung kepada camat. Tugasnya mambantu camat di bidang administrasi dan pelayanan 

umum. 

c)Seksi – seksi   

dalam menjalankan tugasnya camat dibantu beberapa kepala seksi . Kepala seksi sebagai 

pembantu dan pelaksana tugas camat sesuai bidangnya masing – masing . Untuk urusan 

teknis sperti melayani surat menyurat, megirim undangan, mencatat keluar masuknya 

keuangan dan lainya, diserahkan kepada staf pegawai kecamtan dan dalam menjaga 

keamanan camat dibantu kepolisian sektor(Polsek) yang dikepalai kepolisian sektor 

(Kapolsek). Camat juga dibantu komando Rayon Militer (Koramil ) yang dikepalai komando 

rayon militer (Danramil) 
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Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Ungaran Barat: 

 

Bentuk struktur organisasi diatas menggunakan bentuk organisasi garis karena camat 

sebagai penguasa tunggal di struktur organisasi kecamatan .  

 

Ungaran barat adalah salah satu kecamatan di kabupaten Semarang yang memiliki potensi 

besar di bidang pariwisata. Wusata alam dan wisata kulinernya pun tidak kalah menarik 

dengan wisata di daerah semarang lainya sehingga wilayah tersebut dapat dijadikan salah satu 

tujuan wisatawan asing maupun domestik. Namun hal tersebut tidak banyak diketahui oleh 

masyrakat umum sehingga menjadi sebuah kendala untuk berkembang wilayah tersebut . 

Melihat hal ini maka diperlukan informasi berupa promosi untuk mengenalkan potensi – 

potensi di Kecamatan Ungaran Barat kepada khalayak umum dengan tekhnologi yang 

berkembang saat ini .   

Ungaran barat merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Semarang yang menyimpan 

banyak potensi hayati dan potensi SDM . Masyarakat yang heterogen membuat kecamatan 

Ungaran Barat menjadi daerah yang kaya akan kebudayaan . Ungaran Bara juga terkenal 

sebagai resapan air dan paru – paru kota Semarang . karena keindahan alamnya, Ungaran 

barat juga sering digunakan sebagai objek pengembangan pariwisata alam dan budaya  
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BAB III  

KESIMPULAN  

 

 

Kesimpulan : 

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting berhasilnya suatu organisasi 

baik itu suatu perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi lainya . karena pengaruh 

struktur organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi begitupun Struktur Organisasi di 

kecamatan Ungaran Barat . Karena adanya struktur organisasi inilah merupakan salah satu 

penyebab organisasi di Kecamatan Ungaran barat dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. 

  

 

Saran : 

Dalam kita menjalankan kehidupan bermasyrakat dan beraktifitas teruama dalam organisasi 

kita sebaiknya lebih memperhatikan dan memperdulikan struktur organisasi yang telah ada . 
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