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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Organisasi tidak hanya dimiliki oleh para pejabat ternama ataupun orang-orang penting 

saja,organisasibanyak diterapkan oleh berbagai kalangan di masyarakat dan di 

lingkungan sekolah. Organisasi menjadi wadah yang sangat penting bagi seluruh 

masyarakat, karena dengan organisasilah kita dapat melatih diri kita untuk lebih 

menghargai satu sama lain, bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan lebih 

menekankan kepada sikap-sikap baik lainya.  

 

Organisasi diciptakan dengan berbagai keperluan masing-masing setiap organisasi. 

Misalnya organisasi yang diterapkan di lingkungan sekolah, organisasi yang diterapkan 

di lingkungan sekolah mempunyai tujuan untuk saling bekerja sama, melatih kedisiplinan 

dan tanggung jawab.Tentu saat ini organisasi yang berkembang di masyarakat sudah 

menjadi kegiatan rutin dalam kehidupan sehari-hari. 

Di lingkungan sekolahpun organisasi banyak dibuat dan dilakukan oleh para 

siswa.Contoh organisasi di lingkungan sekolah yaitu Organisasi kesiswaan (OSIS), 

Organisasi Paskibra, Organisasi PMR dan masih banyak lainya. 

 

Organisasi adalah suatu perkumpulan dari beberapa individu yang saling mengikat diri 

kedalam suatu kelompok tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan saling 

bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi yang telah di 

didirikan seharusnya membentuk struktur organisasi, agar dapat mempermudah untuk 

pembagian tugas masing-masing.Sehingga tidak terjadi penumpukan tugas diantara 

masing-masing dan dapat diselesaikan sesuai dengan jabatan yang dimiliki. 

 

Berdasarkan hasil observasi 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 dan rancangan 

bisnis yang dipilih.Struktur organisasi sangat penting bagi suatu pemerintahan ataupun 

suatu perusahaan, karena merupakan gambaran umum dari pemerintahan tersebut. 

Menyadari manfaat struktur organisasi bagi setiap pemerintahan yang berhubungan 

dengan koordinasi dan kepemimpinan, maka kami akan membahas tentang struktur 

organisasi yang berada di SMP Negeri 17 Semarang. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor penyebab pentingnya dibuat struktur organisasi? 

2. Jelaskan bentuk struktur organisasi pada umumnya! 

3. Struktur organisasi yang manakah yang digunakan di SMP Negeri 17 Semarang? 

 

C. Tujuan 

 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pentingnya mengapa harus dibuat struktur 

organisasi. 

2. Untuk mengetahui bentuk struktur organisasi di suatu instansi pada umumnya 

3. Untuk mengetahui struktur organisasi yang digunakan di SMP Negeri 17 Semarang. 

 

D. Manfaat 

 

1. Bagi siswa 

Agar dapat mengetahui berbagai organisasi yang ada di sekitarnya dan untuk 

mengetahui beberapa tujuan dan manfaat dari dibentuknya suatu organisasi. 

 

2. Bagi Guru 

Agar lebih mengetahui apa itu organisasi dan apa tujuannya dibentuk organisasi 

sebagai bahan ajar untuk para siswa-siswinya. 

 

3. Bagi Sekolah 

Agar dapat memberi pengetahuan secara nyata kepada warga sekolah tentang 

organisasi. 

 

4. Bagi Masyarakat 

Agar mengajarkan kepada masyarakat untuk mengetahui pelayanan dan cara kerja 

organisasi. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A.  Pentingnya Struktur Organisasi 

 

1. Pengertian Organisasi 

 

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘organon’ atau dari bahasa latin 

‘organum’ yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sementra itu menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Organisasi adalah kesatuan/susunan yang terdiri atas 

bagian-bagian/orang dalam kumpulan maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu 

atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakanuntuk mencapai tujuan 

bersama. 

Menurut berbagai ahli mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut : 

a. James D. Mooney 

Menurut James D. Mooney, dalam bukunya The Principles of Organizaation, Organisasi 

adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama . 

b. Chester I. Barnard 

Chester I. Barnard mengemukakan dalam bukunya The Functions of The Executive, 

organisasi adalah suatu system mengenai usaha-usaha kerja sama yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih. 

c. Kamus Administrasi 

Dalam Kamus Administrasi dikatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerja sama 

dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari definisi diatas, dapat diambil keputusan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Terdapat sekelompok orang (dua orang atau lebih). 

2) Adanya kerja sama. 

3) Adanya tujuan bersama. 

 

2. Pengertian Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan 

perwujudan pola tetap huungan antara tiap bagian , fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-

orang yang menunjukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-

beda dalam suatu organisasi. Selain menjelaskan berbagai tugas dan wewenang setiap 

pegawai, struktur organisasi juga bertujuan agar tanggung jawab dan wewenang tersebut 

dapat berjalan dengan baik tanpa ada tumpang tindih. 
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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. 

 

Berikut ini adalah pengertian struktur organisasi menurut pendapat beberapa ahli: 

a. Robbins (2007) mendefinisikan bahwa struktur organisasi sebagai proses penentuan 

pembagian dan pengelompokan pekerjaan secara formal. 

b. Gibsonmenyatakan bahwa struktur organisasi merupakan pola formal kegiatn dan 

hubungan di antara berbagai sub-subunit dalam sebuah organisasi. 

Menurut Gibson, struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Bagan dari susunan kotak-kotak berarti struktur yang bersifat statis. 

2) Hubungan kegiatan yang merupakan struktur yang bersifat dinamis. 

c. Wagner III dan Hollenbeck (1995) mendefinisikan struktur organisasi sebagai 

jaringan yang relative stabil dari hubungan antara personel dan tugas membentuk 

sebuah organisasi. 

 

3. Fungsi Struktur Organisasi 

Berikut beberapa fungsi struktur dalam sebuah organisasi antara lain sebagai berikut: 

1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah 

melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam 

suatu organisasi. 

2. Menunjukan hubungan antarbagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab. 

3. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pemimpin untuk 

melakukan monitoring dan pengendalian. Begitu juga bawahan, dengan uraian 

tugas yang jelas akan lebih focus untuk melakukan suatu pekerjaan. 

4. Memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau 

atasan yang telah memberikan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. 

 

4. Perancangan Struktur Organisasi 

Menurut Alfred D. Chandler, Jr (1984:169) adalah sebagai berikut: 

a. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya.chandler telah menjelaskan hubungan 

strategi dan struktur organisasi dalam studinya pada perusahaan-perusahaan industri di 

Amerika .Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa “struktur mengikuti strategi”. Strategi 

akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di 

antara para manager dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila 

strategi berubah maka struktur oraganisasi juga berubah. 
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b. Teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang diguanakan untuk memproduksi 

barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, 

perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan 

standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri 

pakaian jadi yang mengutamakan perubahan mode.  

c. Anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan dan 

cara berpikir para anggota, serta kebutuhan mereka untuk bekerjasama harus 

diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manager dalam 

pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi organisasi, 

wewenang dan hubungan di antara satuan- satuan kerja pada rancangan struktur 

organisasi. Disamping itu, orang-orang di luar organisasi, seperti pelangan, supplier, 

dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur. 

d. Ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan 

kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. 

 

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. 

a. Ciri-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. 

 

b. Keuntungan 

1) Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. 

2) Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. 

3) Proses decesion making berjalan cepat. 

4) Disiplin dan loyalitas tinggi. 

5) Rasa saling pengertian antar anggota tinggi. 

 

 

 

 

http://resthoe.blogspot.com/2012/12/pengertian-jasa.html
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c. Kerugian 

1) Pegawai sulit untuk berkembang. 

2) Biasanya pimpinan cenderung otoriter. 

3) Seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang. Jika pimpinan tidak mampu 

memimpin, kelangsungan organisasi tersebut dapat terancam jatuh atau bahkan 

hancur. 

4) Ada tendensi gaya kepernimpinan otokratis 

5) Pengembangan kreatifitas karyawan terhambat 

6) Tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi 

7) Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi 

 

 
 

2. Struktur 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. 

 

PIMPINAN

Kepala 
Bagian

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi

Kepala 
Bagian

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi

Kepala 
Bagian

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi
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a. Ciri-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:  

d. Personel lini 

e. Personel staf 

 

b. Keuntungan 

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. 

 

c. Kerugian 

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. 

 

 

 

 

 

PIMPINAN

Bagian 
Pemasaran

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi

Bagian 
Keuangan

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi

Bagian SDM

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi

Bagian 
Produksi

Kepala 
Seksi

Kepala 
Seksi

Akuntan Publik
Penasehat 

Hukum
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3. Struktur Organisasi Fungsional 

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. 

 

a. Ciri-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 

 

b. Keuntungan 

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 

 

c. Kerugian 

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 
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4. Struktur Organisasi Matrik 

 

Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek yaitu organisasi 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, 
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 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. 

 

a. Keuntungan 

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. 

 

b. Kerugian 

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. 
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5. 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 

 

a. Keuntungan 

1) Pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah 

dengan pemegang saham maupun dewan 

2)  Kepemimpinan yang bersifat otokratis sangat kecil 

3) Dengan adanya tour of duty maka pengembangan karier terjamin 

 

b. Kekurangan 

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 di SMP Negeri 17 Semarang, yaitu menggunakan 

struktur organisasi Garis. 

 
 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah 

yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajar. Kepala sekolah dalam 

melaaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil kepala sekolah. 

 

 

 

 

 

Kepala sekolah

Drs. Mukaromah 
S.Pd

Waka sekolah

Drs. Sujarwoto S.Pd

PP KURIKULUM I

Drs. Martha Sudiyati 
S.Pd

PP KURIKULUM II

Drs. Tri Wijayanti R. 
M.Pd

PP 
KESISWAAN I

Drs. Suyanto, 
S.Pd

PP KESISWAAN II

Drs. Tri Wardoyo 
S.Pd

PP KESISWAAN 
III

Drs Rohmatun 
Lutfiana SPd

PP HUMAS

Drs. Supriyono 
S.Pd

PP SARPRAS I

Drs. Ariyanto, 
S.Pd

PP SAPRAS II

Drs. Haroyo 
Imam Teguh, 

S.Pd

PP KURIKULUM III

Drs. Resanto, M.Pd
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Tugas kepaala sekolah : 

a) Melakukan pembaharuan di bidang KBM, BK, Ekstrakulikuler dan pengadaan. 

b) Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan. 

c) Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di komite sekolah dan 

masyarakat. 

d) Menyusun perencanaan dan pengorganisasian. 

e) Mengadakan rapat, mengarahkan kegiatan dan mengoordinasikan kegiatan serta 

melakukan pengawasan. 

 

2. Wakil Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap kepaala sekolah dan wakil 

kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa PP Kurikulum. 

Tugas wakil kepala sekolah : 

a) Membantu tugas kepala sekolah 

b) Menyusun jadwal pelajaran 

c) Menyusun jadwal evaluasi. 

d) Menyusun pembagian tugas guru. 

e) Membuat daftar hadir dan daftar nilai siswa 

f) Menyusun data untuk pertimbangan jurusan siswa. 

g) Menyusun laporan pembelajaran secara berkala. 

 

3. PP Kurikulum dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada wakil 

kepala sekolah. Dan dalam menjalankan tugasnya PP Kurikulum dibantu oleh PP 

Kesiswaan I, PP Kesiswaan II, PP Kesiswaan III, Sapras I, dan Sapras II. 

4. PP Kesiswaan 

PP kesiswaan mempunyai tanggung jawab langsung kepada PP Kurikulum . 

5. Sapras 

a) Mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasana sekolah. 

b) Mengkoordinasikan kegiatan progam perbaikan dan pemeliharaan sarana/prasarana 

sekolah. 

c) Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan/penambahan sarana dan prasarana baru di 

lingkungan sekolah. 
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6. Humas bertanggung jawab langsung kepada PP Kesiswaan.  

Tugas dari Humas adalah : 

a) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah. 

b) Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid. 

c) Membuat dan menyusun progam semua kebutuhan sekolah. 

d) Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah. 

e) Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah. 

f) Menyusun laporan secara berkala. 

g) Mewakili kepala sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah-

masalah yang bersifat umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

BAB III 

 

SIMPULAN 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 

o Struktur organisasi fungsional 

o Struktur organisasi lini dan fungsional 

 

3. Struktur Organisasi Manakah Yang Digunakan 

 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan di SMP Negeri 17 Semarang adalah bentuk 

garis atau lini. 

  

Saran: 

 

Sebaiknya suatu lembaga atau perusahaan harus memiliki struktur organisasi agar tujuan 

lembaga atau perusahaan tersebut dapat tercapai dan tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar 

dan sistematis. Selain itu, guna menjamin manajemen yang efektif, akan menjadi bingung bila 

hal tersebut tidak ada. Individu tidak akan memahami pekerjaan mereka, 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 dan kekaburan akan terjadi. 
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