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raian pada modul ini akan membahas tentang bagaimana sebuah 

perusahaan mengelola organisasi termasuk sumber daya manusia di 

dalamnya agar dapat menjalankan bisnis secara efektif dan efisien.  

Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 dan 

Kegiatan Belajar 2. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang organisasi bisnis, 

mulai dari pengertian organisasi dan jenisnya, pentingnya organisasi, konsep 

dasar dan desain struktur organisasi (spesialisasi, departementalisasi, delegasi 

wewenang, dan rentang manajemen), serta bentuk-bentuk struktur organisasi. 

Sementara itu, Kegiatan Belajar 2 membahas tentang konsep dan fungsi 

sumber daya manusia (SDM), antara lain pengertian, fungsi, dan aktivitas 

SDM, cakupan fungsi SDM, fungsi perencanaan SDM, fungsi rekrutmen dan 

penempatan SDM (staffing), fungsi training dan pengembangan SDM, serta 

fungsi imbal jasa (rewarding human resource).  

Setelah mempelajari dan menyelesaikan modul ini secara umum 

diharapkan Anda dapat menjelaskan pentingnya pengelolaan organisasi dan 

sumber daya manusia yang efektif dalam bisnis untuk mencapai tujuannya.  

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu: 

1. mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan organisasi, konsep, dan 

elemen organisasi bisnis; 

2. menjelaskan konsep dasar struktur organisasi; 

3. menjelaskan tentang desain struktur organisasi; 

4. menjelaskan bentuk-bentuk struktur organisasi; 

5. menyebutkan peran dan fungsi SDM dalam organisasi; 

6. menjelaskan aktivitas SDM; 

7. menjelaskan fungsi Perencanaan SDM; 

U 

 PENDAHULUAN 
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8. menjelaskan tahapan dan fungsi rekrutmen serta penempatan SDM 

(staffing); 

9. menjelaskan fungsi training dan pengembangan SDM; 

10. menjelaskan fungsi imbal jasa SDM (rewarding human resource). 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Organisasi Bisnis 
 

A. PENGERTIAN DASAR ORGANISASI  

 

Dalam mempelajari bisnis, Anda perlu memahami apa yang dimaksud 

dengan organisasi, sebab Anda selalu akan berkecimpung di dalamnya, baik 

sebagai pemilik perusahaan (pengusaha), pegawai, ataupun pelanggan. Pada 

kenyataannya, organisasi sulit untuk dilihat secara kasat mata. Kita dapat 

melihat gedung-gedung tinggi, perangkat komputer yang jumlahnya banyak 

ataupun pegawai yang ramah. Namun, bentuk keseluruhan organisasi tetap 

saja samar-samar atau tidak jelas, abstrak, dan mungkin tersebar di beberapa 

lokasi bahkan di seluruh dunia. Kita hanya tahu tentang organisasi itu 

memang ada karena organisasi selalu berhubungan dengan kita. 

Keberadaan organisasi sudah menjadi terlalu biasa sehingga kita tidak 

pernah merasa perlu mempelajarinya karena seolah-olah memang sudah 

seharusnya demikian adanya. Kita sulit menyadari bahwa kita dulu lahir di 

rumah sakit, akta kelahiran kita didaftarkan ke lembaga pemerintah setempat, 

kita pergi ke sekolah dan universitas, serta menikmati makanan yang berasal 

dari lahan pertanian, diperiksa oleh dokter ketika sakit di sebuah klinik yang 

dimiliki oleh beberapa rekanan dokter, membeli rumah yang dibangun oleh 

sebuah perusahaan konstruksi dan dijual oleh agen real estate, meminjam 

uang dari bank, meminta tolong pada polisi atau pemadam kebakaran ketika 

tertimpa kesulitan, menggunakan jasa perusahaan barang untuk pindah 

rumah, menghabiskan  40 jam seminggu bekerja di sebuah organisasi. 

Organisasi, bentuknya beraneka ragam, seperti sebuah rumah sakit, 

sekolah ataupun perusahaan sekaliber Xerox, memiliki karakteristik atau ciri-

ciri yang umum. Terdapat banyak definisi organisasi, menurut Daft (2004) 

dijelaskan bahwa organisasi didefinisikan sebagai: 

1. sebuah entitas sosial; 

2. entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan; 

3. entitas sosial yang dirancang (secara sengaja) untuk memiliki struktur 

dan sistem aktivitas yang terkoordinasi; 

4. entitas sosial yang terhubung dengan lingkungan eksternal atau 

lingkungan luar. 
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Elemen atau unsur utama sebuah organisasi bukan terletak pada 

bangunan atau serangkaian kebijakan dan prosedur. Organisasi terdiri dari 

manusia, orang-orang, dan hubungan yang terjadi di antara mereka, satu 

sama lain. Sebuah organisasi itu ada ketika orang-orang di dalamnya saling 

berinteraksi untuk menjalankan fungsi tertentu yang membantu mereka 

mencapai tujuan-tujuan organisasi.  

Tren manajemen saat ini adalah adanya kesadaran mengenai pentingnya 

sumber daya manusia atau SDM (human resources). Berbagai pendekatan-

pendekatan terbaru diterapkan agar pegawai memiliki lebih banyak 

wewenang (to empower employees) sehingga memiliki kesempatan lebih 

besar untuk belajar dan berkontribusi saat mereka saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang sama. Para manajer secara sengaja membentuk struktur 

dan mengkoordinasi sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Walaupun pekerjaan yang ada dapat distrukturisasi ke dalam 

bentuk departemen-departemen atau serangkaian aktivitas, kebanyakan 

organisasi saat ini berusaha keras membuat koordinasi aktivitas pekerjaan 

sehorizontal mungkin (hierarki dalam organisasi dipangkas), sering kali 

dengan cara menggunakan tim-tim yang beranggotakan pegawai dari 

berbagai area fungsional (misalnya ada yang berasal dari departemen SDM, 

pemasaran, produksi) untuk bekerja sama dalam sebuah proyek. Batasan 

antardepartemen maupun antarorganisasi menjadi semakin hilang atau 

semakin fleksibel karena perusahaan semakin perlu meningkatkan 

kemampuannya dalam merespons perubahan yang amat cepat di lingkungan 

eksternal. Saat ini, sebagian perusahaan bahkan saling bekerja sama dengan 

para pesaingnya, saling berbagi informasi dan teknologi dengan saling 

menguntungkan. 

 

B. JENIS-JENIS ORGANISASI   

 

Dalam berbagai literatur, terdapat berbagai jenis organisasi yang 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Pada umumnya penggolongan 

organisasi didasarkan pada hal-hal berikut ini. 

1. Ukuran jumlah pegawai. Organisasi dikategorikan berukuran besar 

apabila jumlah pegawainya lebih dari 100 orang, berukuran sedang 

apabila lebih dari 50 namun kurang dari 100, dan berukuran kecil apabila 

kurang dari 50 orang. 
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2. Tujuan organisasi. Apakah untuk mencari keuntungan/profit (seperti 

Aqua, Walls) atau tidak mencari keuntungan/nirlaba (seperti Yayasan 

Kehati, Tifa, Masyarakat Transparansi Indonesia, UNICEF). 

3. Produk yang dihasilkan. Apakah sebagai perusahaan manufaktur (seperti 

Coca Cola dan Indofood) ataukah sebagai perusahaan jasa yang antara 

lain, meliputi bank, restoran (seperti McDonalds atau rumah makan 

Sederhana), perusahaan penerbangan (seperti Garuda Airlines, Batavia 

Airlines), perusahaan jasa pencari informasi internet (seperti Google, 

Yahoo), perusahaan riset (seperti AC Nielsen atau Surveyor), maupun 

jasa konsultan, seperti McKinsey. 

  

C. PENTINGNYA ORGANISASI  

 

Sepertinya sulit sekali dipercaya, namun pada kenyataannya, organisasi 

yang kita ketahui sekarang berusia relatif baru dalam sejarah manusia. 

Bahkan pada akhir abad ke-19 pun, hanya sedikit sekali organisasi (yang 

mempunyai serikat pekerja atau yang bergabung dengan asosiasi 

perdagangan dunia. Bisnis-bisnis pun masih sedikit yang berukuran besar 

atau yang berbentuk organisasi nirlaba).  

Revolusi industri dan perkembangan organisasi-organisasi besar ternyata 

telah mengubah keseluruhan masyarakat. Perlahan-lahan, organisasi-

organisasi menjadi pusat kehidupan manusia dan saat ini organisasi memiliki 

pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan masyarakat. 

Organisasi ada di sekitar kita dan membentuk kehidupan kita dengan 

berbagai cara. Namun, apa kontribusi dari organisasi tersebut? Mengapa 

organisasi menjadi begitu penting? Organisasi menyatukan sumber daya-

sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga memproduksi 

barang dan jasa yang diinginkan pelanggan dengan harga bersaing. 

Organisasi mencari cara yang lebih inovatif agar dapat memproduksi dan 

mendistribusikan barang dan jasa lebih efisien, termasuk juga dengan 

mendesain ulang struktur organisasi dan praktik-praktik manajemen dalam 

organisasi tersebut. Organisasi menciptakan sebuah dorongan untuk 

berinovasi dan tidak hanya bergantung pada standar produk serta cara-cara 

kuno dalam melakukan sesuatu. Organisasi juga beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan yang cepat sekaligus mempengaruhinya. Salah satu 

perubahan lingkungan eksternal yang signifikan saat ini adalah globalisasi. 

Organisasi, seperti Coca Cola, AES Corporation, Heinekenm Brewereis, IBM 
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kini saling bekerja sama dalam bentuk aliansi strategik dan partnership 

dengan berbagai perusahaan di berbagai belahan dunia. Hal tersebut 

merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungan dan bersaing di skala 

global. 

Melalui berbagai aktivitasnya, organisasi menciptakan nilai bagi pemilik, 

pelanggan, serta pegawainya. Manajer perlu memahami bagian-bagian 

operasional mana di dalam organisasi yang menciptakan nilai dan mana yang 

tidak. Sebuah organisasi akan mampu meraih keuntungan apabila nilai yang 

diciptakan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Organisasi juga 

perlu menghadapi berbagai tantangan yang berbentuk keanekaragaman dalam 

bekerja (work diversity), semakin memperhatikan etika dan tanggung jawab 

sosial, sekaligus tetap mencari cara yang paling efektif dalam memotivasi 

para pegawai agar mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai 

tujuan organisasi. Secara singkat, keberadaan organisasi sangat penting 

karena beberapa alasan seperti dijelaskan pada Tabel 3.1. berikut. 

 
Tabel 3.1.  

Pentingnya Organisasi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PERSPEKTIF TERHADAP ORGANISASI 

  

Ketika kita hendak memahami organisasi, terdapat berbagai cara untuk 

memahami organisasi dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi, antara 

lain melalui pendekatan Open System (sistem terbuka) dan Kerangka 

Konfigurasi Organisasi (Organizational Configuration Framework), yang 

dapat dideskripsikan pada Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1.  

Pendekatan Open System dan Subsistemnya 

 

1.  Organisasi sebagai Sebuah Open System 

Organisasi yang menggunakan sistem tertutup tidak akan bergantung 

kepada lingkungan. Operasional organisasi akan tertutup bagi pihak luar. 

Sementara itu, organisasi sebagai sistem terbuka harus secara terus-menerus 

berinteraksi dengan lingkungan luar agar dapat bertahan. Organisasi 

menggunakan sumber daya dan menciptakan sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan oleh lingkungan. Sistem itu sendiri adalah suatu kumpulan 

elemen yang berinteraksi yang membutuhkan input (sumber daya) dari 

lingkungan, merubah sumber daya tersebut, dan menghasilkan output untuk 

lingkungan eksternal. Kebutuhan input dan output menggambarkan 

ketergantungan terhadap lingkungan. Adapun yang termasuk input organisasi 

adalah karyawan, sumber daya yang belum diolah dan sumber daya fisik, 

informasi, dan sumber keuangan. Proses transformasi merupakan proses 

merubah input menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang dapat digunakan 

kembali oleh lingkungan. Termasuk output adalah barang dan jasa untuk 

konsumen dan klien. Selain itu, output dapat berupa kepuasan kerja 

karyawan, kerusakan lingkungan, serta produk-produk sampingan yang 

dihasilkan oleh proses transformasi. 

 

2.  Konfigurasi (Bentuk) Organisasi 

Terdapat lima bagian dari bentuk atau konfigurasi organisasi, yang dapat 

bervariasi dalam ukuran dan kepentingan yang tergantung dari lingkungan 

organisasi, teknologi, serta faktor-faktor lainnya. 
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Sumber: Henry Mintzberg, (1981). 

 
Gambar 3.2. 

 Lima Bagian Dasar Sebuah Organisasi 

 

Gambar 3.2 menjelaskan pada dasarnya sebuah organisasi terdiri dari 

lima bentuk dasar seperti dijelaskan oleh Mintzberg (1981) sebagai berikut. 

a. Technical Core (Bagian Teknis Inti) 

 Meliputi orang-orang yang melakukan pekerjaan dasar organisasi, 

seperti fungsi subsistem produksi dan menghasilkan produk dan jasa dari 

sebuah organisasi. 

b. Technical Support (Pendukung Teknis) 

 Fungsi dari technical support adalah untuk membantu organisasi 

mengadaptasi lingkungan sekitarnya. Karyawan technical support, 

seperti engineers dan peneliti menganalisis masalah-masalah, 

kesempatan dan kemajuan teknologi yang terdapat pada lingkungan serta 

bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi dalam technical core, 

membantu organisasi untuk berubah dan beradaptasi. 

c. Administrative Support (Bagian Pendukung Administratif) 

 Administrative support bertanggung jawab terhadap kelancaran 

operasional dan keberadaan perusahaan termasuk elemen-elemen fisik 

dan sumber daya manusia. Kegiatan administratif support dalam 

menangani sumber daya manusia meliputi penerimaan karyawan, 

penetapan kompensasi dan bonus, serta pelatihan dan pengembangan 

karyawan. 

d. Management (Top Management dan Middle Management) 

 Manajemen bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengkoordinasian 

bagian-bagian dari perusahaan. Top management menentukan arah, 

strategi, tujuan, dan kebijakan untuk seluruh organisasi ataupun divisi-
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divisi besar. Middle management bertanggung jawab atas implementasi 

dan koordinasi pada level departemen. 

 

E. KONSEP DASAR DESAIN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Sebuah struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas-tugas yang 

ada dalam pekerjaan secara formal dibagi-bagi, dikelompokkan, serta 

dikoordinasikan (Robbins, 2004). Pada dasarnya terdapat dua dimensi yang 

harus diperhatikan dalam memahami organisasi dan ingin merancang struktur 

organisasi, yaitu dimensi struktural dan kontekstual. Dimensi struktural 

terdiri dari elemen-elemen yang menjelaskan karakteristik internal sebuah 

organisasi, sedangkan dimensi kontekstual menunjukkan karakteristik 

organisasi secara keseluruhan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Daft, (2004). 

 
Gambar 3.3.  

Dimensi Organisasi  

 

Seperti terlihat pada Gambar 3.3, Daft (2004) menggambarkan kedua 

dimensi organisasi tersebut sebagai berikut. 
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1. Dimensi Struktural 

Pada dasarnya terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan ketika 

merancang struktur organisasi, antara lain formalization (formalisasi), 

spesialisasi pekerjaan (work specialization), hierarchy of authority (termasuk 

rentang kendali/span of control), sentralisasi (centralization), 

profesionalisme, serta rasio personal.  

Daft juga menjelaskan dibutuhkan unsur lain dalam merancang struktur 

organisasi, yaitu departementalisasi (departmentalization) dan rantai 

komando (chain of command), yang dijelaskan di luar model di atas. 

Penjelasan lain menurut teori Daft dan Robbins, yang penekanannya 

dilakukan terhadap formalization, specialization, departementalization, chain 

of command, span of control, serta centralization. 

Selanjutnya, agar lebih mudah memahami  elemen-elemen tersebut, 

Anda dapat menggunakan pertanyaan kunci seperti dijelaskan pada Gambar 

3.4 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sumber: Robbins (2004). 

 
Gambar 3.4. 

Pertanyaan Kunci dan Jawaban dalam  
Merancang Struktur Organisasi yang Layak 
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Robbins (2004) menerangkan dalam merancang struktur organisasi yang 

layak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 

a. Work Specialization (Division of Labor) 

Maksud dari work specialization atau sering disebut pula sebagai 

division of labor menggambarkan sejauh mana setiap aktivitas dalam 

organisasi dibagi-bagi lagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. 

Dalam spesialisasi kerja, perusahaan melakukan pengelompokan kegiatan 

kerja ke dalam departemen yang sama dan secara logis berhubungan 

sehingga setiap bagian yang dilakukan tahu secara jelas aktivitas-aktivitas 

mana yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawabnya. Semakin sedikit 

variasi yang terdapat dalam suatu pekerjaan menunjukkan semakin tinggi 

tingkat spesialisasi pekerjaan (atau departemen) tersebut. Misalnya, Bagian 

Scoring dalam Divisi Kredit Konsumer di bank kegiatannya benar-benar 

sebatas memberi bobot dan menghitung skor kelayakan kredit seseorang. 

 

b. Departmentalization 

Setelah membagi pekerjaan-pekerjaan menggunakan work 

specialization, Anda perlu mengelompokkannya sehingga setiap tugas yang 

sama dapat dikoordinasikan dengan baik. Dasar pengelompokan tersebut 

yang dinamakan departementalisasi. Terdapat beberapa cara 

pengelompokan tugas, antara lain secara fungsional, berdasarkan produk, 

geografis, proses atau jenis pelanggan (customer). 

1) Departementalisasi secara fungsional 

 Pembagian secara fungsional biasanya, meliputi penempatan pegawai-

pegawai yang melakukan fungsi atau proses kerja atau memiliki 

pengetahuan dan skill dalam satu departemen, misalnya departemen 

produksi (berarti orang-orang yang bekerja di dalamnya sama-sama 

melakukan proses produksi termasuk mulai dari pengolahan bahan baku, 

misalnya hingga pengemasan), pemasaran dan penjualan, akunting dan 

keuangan, Riset dan Pengembangan, serta Sumber Daya Manusia. Setiap 

bagian dapat dibedakan lagi menjadi subbagian. 

Keunggulan utama departementalisasi ini adalah tercapainya efisiensi 

karena menempatkan para spesialis di satu departemen. Keunggulan 

lainnya, antara lain berikut ini. 

a) Pencerminan logis dari fungsi-fungsi. 

b) Mengikuti prinsip spesialisasi jabatan. 

c) Memelihara kekuatan dan prestise fungsi-fungsi utama.  
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d) Menyederhanakan latihan (karena tugas yang dilakukan relatif 

berhubungan).  

e) Sarana-sarana pengendalian ketat di tingkat puncak (mudah 

dikontrol). 

 Sedangkan kelemahan departementalisasi fungsional ini, antara lain 

berikut ini. 

a) Tanggung jawab untuk laba hanya pada manajemen tingkat puncak.  

b) Menspesialisasikan secara berlebihan dan mempersempit pandangan 

setiap personel (merasa departemennya yang paling penting).  

c) Membatasi perkembangan para manajer umum (karena memerlukan 

tingkat spesialisasi yang tinggi). 

d) Mengurangi koordinasi antarfungsi. 

2) Departementalisasi secara proses produksi 

 Dalam hal ini, departementalisasi dilakukan berdasarkan proses 

produksi. Misalnya, di sebuah perusahaan alumunium New York, proses 

produksi dibagi ke dalam 5 departemen, yaitu casting, press, tubing, 

finishing, dan inspecting—packing—shipping. Oleh karena setiap proses 

biasanya membutuhkan skill yang berbeda-beda, metode ini cocok untuk 

digunakan bila terdapat aktivitas-aktivitas yang relatif homogen.  

3) Departementalisasi menurut produk  

 Pekerjaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis produk yang 

dihasilkan organisasi. Misalnya, pada Johnson & Johnson, setiap produk-

produk unggulan (Acuvue, Band Aid, Neutrogenea) dipimpin oleh 

seorang eksekutif yang bertanggung jawab secara global atas produk 

tersebut. Salah satu keunggulan departementalisasi jenis ini adalah 

adanya peningkatan akuntabilitas performa produk karena seluruh 

aktivitas yang berkaitan dengan produk tersebut dilakukan dalam satu 

departemen dan di bawah kendali seorang manajer. 

4) Departementalisasi secara geografis atau teritori 

 Apabila perusahaan memiliki cabang di berbagai daerah, diperlukan unit 

kegiatan yang dibedakan pada daerah yang termasuk dalam operasi 

perusahaan. Perusahaan angkutan dan kurir selalu membedakan unit 

pelayanan kepada masyarakat menjadi departementalisasi berdasarkan 

geografis, seperti cabang di Medan, Surabaya, Semarang, dan Makasar. 

Contoh lainnya, fungsi penjualan perusahaan yang mencakup Pulau 

Sumatera, Jawa-Bali, serta Sulawesi. Apabila pelanggan tersebar di suatu 
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area yang luas dan memiliki kebutuhan yang relatif sama berdasarkan 

lokasi maka bentuk departementalisasi ini dapat digunakan. 

5) Departementalisasi menurut jenis konsumen 

 Pada jenis ini, pekerjaan dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggan 

yang menjadi target perusahaan. Misalnya, Microsoft, yang membagi 

bisnisnya menjadi empat pasar pelanggan, yaitu pasar konsumer, 

korporat berukuran besar, pengembang peranti lunak, serta bisnis skala 

kecil. Asumsi yang digunakan ketika menerapkan departementalisasi 

jenis ini adalah para pelanggan yang terdapat dalam setiap departemen 

memiliki serangkaian problem dan kebutuhan yang sama sehingga 

membutuhkan para spesialis masing-masing untuk menyelesaikannya. 

 

c. Rantai Komando (Chain of Command) 

Rantai komando adalah garis otoritas yang tak boleh dilanggar 

(unbroken) mulai dari manajemen puncak hingga level manajemen yang 

paling bawah, menjelaskan siapa melapor ke siapa dan pertanggungjawaban, 

seperti halnya garis laporan adalah bentuk yang ada di bagan organisasi. 

Terdapat 2 konsep utama dalam chain of command, yaitu otoritas (hak yang 

tertanam dalam sebuah posisi manajerial untuk memerintah dan 

mengharapkan kepatuhan bawahan) serta unity of command (bahwa 

seseorang harus dan hanya memiliki satu atasan langsung untuk melapor). 

Apabila prinsip unity of command dilanggar, seseorang mungkin saja 

mengalami konflik permintaan dari atasan yang berbeda. Namun demikian, 

konsep chain of command, otoritas, serta kesatuan komando semakin hari 

semakin relevan terutama karena teknologi yang semakin maju dan adanya 

tren mengenai empowering employees (pendelegasian wewenang) karena 

semakin banyak perusahaan yang memberikan kebebasan bagi pegawai 

tingkat terbawahnya untuk mengambil keputusan agar dapat merespons 

permintaan konsumen atau perubahan yang terjadi di pasar.   

 

d. Rentang Kendali Manajemen (Span of Management Control) 

Hal ini berhubungan dengan hierarki otoritas perusahaan, yang 

menggambarkan sistem pelaporan (chain of command) dan rentang kendali 

setiap manajer. Rentang kendali atau rentang manajemen menerangkan 

tentang banyaknya jumlah bawahan yang berada dalam pengawasan seorang 

manajer. Konsep ini mengacu pada berapa banyak anak buah yang dapat 

diawasi secara efektif dan efisien oleh seorang manajer.  
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Jika rentang kendali melebar, hierarki kewenangan akan menjadi 

semakin pendek dan secara biaya berarti semakin efisien karena birokrasi 

semakin berkurang. Namun demikian, pada tingkat tertentu, rentang kendali 

yang lebar dapat mengurangi efektivitas karena sulitnya pengendalian yang 

dilakukan. Sementara itu, rentang kendali yang sempit walaupun tingkat 

efektivitas mungkin lebih tinggi, memiliki 3 kelemahan, antara lain mahalnya 

biaya karena banyaknya level manajemen, menambah kompleksitas 

komunikasi vertikal, serta mendorong tingkat kontrol yang berlebihan dan 

mengurangi otonomi pegawai.   

Seorang manajer puncak biasanya bekerja dengan rentang kendali yang 

sempit karena pekerjaan mengarahkan atau mengendalikan hanya untuk 

beberapa manajer di bawahnya atau sebagai bawahannya langsung. 

Sementara supervisor lini pertama memiliki rentang kendali yang lebar 

karena harus mengawasi para pekerja yang jumlahnya relatif lebih banyak. 

Kecenderungan rentang manajemen diperbesar atau diperlebar 

dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab pengambilan keputusan di 

tangan para pekerja. Konsekuensi dari melebarnya rentang manajemen 

adalah biaya yang dikeluarkan lebih besar karena lebih banyak gaji dan 

fasilitas untuk manajer yang harus dikeluarkan. Konsep pelebaran rentang 

manajemen akan menjadi optimal jika pendapatan perusahaan meningkat 

jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya gaji dan fasilitas yang harus 

dikeluarkan untuk para manajer. 

Setiap usaha untuk mendelegasikan wewenang perlu mengemukakan 

pertanyaan berikut: Berapa banyak sebenarnya anak buah yang diperlukan 

oleh seorang manajer? Tidak ada formulasi atau rumusan khusus dalam 

menentukan besarnya rentangan tersebut. Akan tetapi, ada faktor yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu keahlian karyawan dan keahlian manajemen, 

kesamaan dan kesederhanaan tugas dan seberapa jauh tugas tersebut saling 

berkaitan. 

Konsep bentuk organisasi tinggi (vertikal) atau datar (horizontal) 

tergantung apakah perusahaan tersebut tersentralisasi atau terdesentralisasi. 

Perusahaan yang terdesentralisasi dengan lebih sedikit lapisan 

manajemennya, cenderung mencerminkan struktur organisasi datar atau 

horizontal. Pada perusahaan yang memiliki kewenangan sentralisasi, 

biasanya memerlukan beberapa lapisan manajemen dan dengan demikian 

menjadi struktur organisasi tinggi atau vertikal. 
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Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk menentukan berapa 

banyak lapisan manajemen yang diperlukan organisasinya. Apabila terlalu 

sedikit akan mengakibatkan ketidakefisienan dan apabila terlalu banyak akan 

menimbulkan kekacauan dan birokrasi.  

Adapun faktor yang menentukan efektivitas pengawasan manajer 

bermacam-macam. Ditemukan bahwa selain kapasitas-kapasitas pribadi 

(dapat mengerti dengan cepat, bisa bergaul dengan orang lain, loyalitas), 

penentuan yang paling penting adalah kemampuan manajer untuk 

mengurangi pengaruh frekuensi dan pengaruh waktu dari hubungan antara 

atasan dan bawahan. Tentu, pekerjaan yang berbeda diperlukan kemampuan 

yang berbeda pula. Ada 7 faktor yang berpengaruh secara material dalam 

jumlah dan frekuensi hubungan tersebut, antara lain berikut ini. 

1) Pelatihan para bawahan. 

2) Kejelasan pendelegasian wewenang. 

3) Kejelasan perencanaan. 

4) Laju perubahan. 

5) Penggunaan standar sasaran.  

6) Teknik – teknik komunikasi. 

7) Banyaknya kontak pribadi. 

 

Ukuran rentang manajemen yang efektif berbeda berdasarkan tingkat 

organisasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1) Semakin besar jumlah penyeliaan khusus, semakin berkurang efektivitas 

rentang manajemen pada tingkat bawah dan menengah, tetapi semakin 

meningkat pada tingkat atas, terutama karena manajer puncak lebih 

terpusat pada tantangan perusahaan dengan lingkungan eksternalnya, 

perencanaan strategis dan masalah-masalah utama kebijakan. 

2) Rutinitas operasi tampaknya hanya mempunyai pengaruh yang kecil 

pada setiap tingkat. 

3) Ukuran perusahaan hanya mempunyai dampak yang kecil pada tingkat 

bawah dan sedikit pengaruh positif pada tingkat menengah. 

 

Selain elemen tersebut di atas, terdapat pula elemen lain yang perlu 

diperhatikan dalam merancang struktur organisasi, antara lain 

profesionalisme (professionalism), yaitu tingkatan pendidikan formal dan 

pelatihan karyawan yang merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan 

umumnya diukur berdasarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan seorang 
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karyawan, serta rasio individu (personnel ratios), yang berhubungan dengan 

pemberdayaan karyawan dalam beberapa fungsi dan departemen. Rasio 

individu dihitung dengan membagi jumlah karyawan yang diklasifikasikan 

dengan jumlah total karyawan dalam organisasi. 

 

2. Dimensi Kontekstual 

Dalam merancang struktur organisasi, Anda juga perlu memahami 

dimensi kontekstual organisasi, yaitu karakteristik organisasi secara 

keseluruhan yang mencakup ukuran, teknologi, lingkungan, dan tujuan 

organisasi. 

1) Ukuran (size). Ukuran suatu organisasi dapat diukur secara keseluruhan 

ataupun komponen spesifik, seperti pabrik atau divisi. Oleh karena 

organisasi merupakan sistem sosial, ukuran biasanya ditentukan 

berdasarkan jumlah karyawan.  

2) Teknologi (technology). Hal ini berhubungan dengan alat-alat, teknik-

teknik, dan tindakan yang digunakan untuk mentransformasi input 

menjadi output. Teknologi organisasi menekankan pada cara organisasi 

memproduksi produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, 

termasuk flexible manufacturing, advanced information systems, dan 

internet. 

3) Lingkungan (environment). Termasuk dalam lingkungan adalah elemen-

elemen di luar organisasi. Elemen-elemen utama terdiri dari industri, 

pemerintah, konsumen, pemasok, dan organisasi keuangan. Elemen 

lingkungan yang sangat dapat mempengaruhi suatu organisasi adalah 

organisasi-organisasi lainnya. 

4) Goals dan strategy. Dapat diartikan sebagai tujuan dan teknik kompetisi 

yang dibentuk untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Goals 

yang diinginkan perusahaan biasanya berbentuk pernyataan tertulis. 

Strategi adalah action plan yang menggambarkan alokasi sumber daya 

dan aktivitas yang dilaksanakan agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan serta untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5) Budaya (culture). Budaya menggambarkan nilai, kepercayaan, 

pengertian, dan norma yang dipegang oleh karyawan. Budaya 

mempengaruhi tingkah laku, komitmen karyawan, efisiensi, dan 

pelayanan konsumen sehingga menciptakan satu kesatuan bagi para 

karyawan. 
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Dimensi struktural maupun kontekstual sama-sama saling tergantung 

(interdependent). Misalnya, sebuah organisasi yang besar, memiliki teknologi 

yang bersifat rutin (misalnya teknologi ban berjalan), serta lingkungan yang 

stabil cenderung menciptakan organisasi dengan tingkat formalitas, 

spesialisasi, serta sentralisasi yang tinggi. 

 

F. MENYUSUN DAN MENENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Di dalam manajemen, masalah penyusunan struktur organisasi yang 

dapat mendorong kepada peningkatan efisiensi kegiatan usaha merupakan 

satu fungsi penting yang perlu dilaksanakan. Pendekatan-pendekatan 

tradisional dalam penataan pekerja perlu dipertanyakan dan dinilai kembali. 

Para manajer mencari desain-desain struktur organisasi yang paling 

mendukung sehingga dapat mempermudah karyawan dalam melakukan 

pekerjaan di organisasi tersebut. Tantangan yang dihadapi para manajer 

adalah menentukan struktur organisasi yang memungkinkan para karyawan 

mengerjakan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien guna mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi.  

Bagan khusus dari hubungan antara kegiatan usaha dan sumber daya 

yang ada di dalam organisasi, disertai tugas-tugas yang mereka jalankan, 

dinamakan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat menjadi kerangka 

dalam menyusun rancangan mengenai corak spesialisasi dalam 

departementalisasi, dengan pembagian tugas dalam mengelola sumber daya 

dalam perusahaan. Struktur organisasi juga berfungsi sebagai alat untuk 

membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber 

daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Dalam mengelola 

usahanya, manajer harus memulainya dengan mengembangkan struktur 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam proses 

pengorganisasian, seorang manajer akan membangun struktur kerja yang 

mensinergikan kegiatan seluruh pekerja, jenis-jenis pekerjaan dan segala 

sumber daya perusahaan yang dimiliki. Struktur kerja tersebut biasanya 

dinamakan dengan struktur organisasi (organization structure) dan biasanya 

terlihat atau dipresentasikan dalam organisasi melalui bagan organisasi 

(organization chart) seperti terlihat pada Gambar 3.5. 
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Keterangan:   S = Supervisor  

 
Gambar 3.5. 

Contoh Bagan Organisasi  

 

Proses pengorganisasian sebagaimana dalam bagan organisasi adalah 

proses pengalokasian segala sumber daya sesuai dengan tugasnya masing-

masing yang ditetapkan berdasarkan tingkatan-tingkatan atau level 

manajemen tertentu. Sebenarnya bentuk bagan organisasi tidak ada yang 

baku, artinya bisa berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya struktur 

organisasi biasanya terdiri dari tiga atau empat tingkatan manajemen, yaitu 

manajemen puncak (top management), manajemen menengah (middle 

management), supervisor (first line management) dan para pekerja teknis 

(technical employees/nonsupervisory management). 

Dalam menentukan struktur organisasi, terlebih dahulu kita harus 

menentukan sifat organisasi itu sendiri, antara lain dari sisi formalitasnya, 

sebagai berikut. 

1. Organisasi formal, yaitu suatu organisasi di mana aktivitas seorang atau 

lebih dikoordinasi secara sadar menuju tujuan tertentu. Organisasi formal 

menghadirkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan struktural di 

dalam sebuah perusahaan. Organisasi formal sering dilukiskan secara 

visual dalam kaitan dengan posisi dan tanggung jawab pekerjaan. 

Organisasi formal lahir apabila orang-orang dapat berkomunikasi satu 

sama lain, bersedia untuk bertindak, serta bersama-sama mempunyai 

satu tujuan. Agar organisasi formal efektif, haruslah memperhatikan 

seperti berikut ini. 
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a. Satu kesatuan tugas karena struktur organisasi efektif apabila 

individu memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan. 

b. Prinsip efisiensi karena struktur organisasi efisien apabila 

memudahkan pencapaian tujuan-tujuan oleh orang yang ada (artinya 

struktur efektif dengan biaya murah). 

 

2. Organisasi informal, yaitu setiap gabungan aktivitas pribadi tanpa tujuan 

untuk bergabung secara sadar meskipun mungkin memberi sumbangan 

kepada hasil gabungan tersebut. Organisasi informal menghadirkan 

interaksi dan hubungan antarpekerja serta membantu suatu pola yang 

tidak secara resmi diciptakan atau diatur oleh manajemen. Tidak akan 

ditemukan organisasi yang secara informal menunjukkan suatu struktur 

organisasi!  Manajemen menciptakan organisasi formal. Akan tetapi, 

perlu diingat bahwa setiap perusahaan mempunyai suatu organisasi 

informal. Karyawan, sebagai contoh sering mengembangkan nilai-nilai 

kesetiakawanan di antara teman sekerja mereka, seperti berbincang topik 

yang sama-sama diminati, berdiskusi persoalan pekerjaan, memberikan 

dukungan dan bantuan dan terus berinteraksi di luar lingkungan kerja. 

Artinya, organisasi informal memiliki nilai positif dan negatif. Selama 

nilai positif dan negatif tersebut dapat dikelola perusahaan maka 

organisasi informal dapat berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

 

Adapun dalam modul ini, struktur organisasi yang dimaksud merujuk 

pada struktur organisasi formal, yang mencakup desain sistem untuk 

menjamin efektivitas komunikasi, koordinasi dan integrasi (kontrol) yang 

berasal dari hubungan antardepartemen. Pada dasarnya, terdapat 3 komponen 

inti dalam suatu struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. 

1. Formal reporting relationship 

 Suatu organisasi merupakan desain dari formal reporting relationship 

termasuk jumlah tingkatan hierarki dan span of control dari manajer dan 

supervisor. 

2. Grouping together task 

 Struktur organisasi mengelompokkan individu secara bersamaan ke 

dalam suatu departemen dan dari departemen dari total organisasi secara 

keseluruhan. 
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3. Design of system 

 Struktur organisasi mencakup desain sistem untuk menjamin efektivitas 

komunikasi, koordinasi dan integrasi (control) yang berasal dari 

hubungan antar departemen. 

 

Komponen 1 dan 2 lebih menekankan pada pembahasan mengenai 

organisasi vertikal sedangkan komponen yang ketiga lebih menekankan pada 

organisasi horizontal. Vertical Organization difokuskan pada efisiensi. 

Dalam struktur vertikal tersebut terdapat ciri-ciri yang dominan, antara lain 

berikut ini. 

 
a. Spesialisasi tugas 
b. Hierarkinya kaku dengan banyak 

peraturan 
c. Komunikasi dan sistem laporan 

vertikal 
d. Jumlah tim, task forces dan 

integrator sedikit 

 a. Pengambilan keputusan sentralisasi 
b. Linkages (hubungan yang terjadi): top to 

bottom 
c. Fokus: division of authority and power 
d. Struktur fungsional: kontrol, efisiensi, 

stabilitas dan reliability 

 

 Sementara itu, Horizontal Organization difokuskan pada pembelajaran 

(learning) dengan ciri sebagai berikut. 

  
a. Terdapat pembagian tugas dan 

pemberdayaan 
b. Hierarkinya relaksasi, hanya 

terdapat sedikit peraturan 
c. Horizontal, komunikasi face to 

face 
d. Jumlah tim dan task force yang 

banyak 

 a. Pengambilan keputusan secara 
desentralisasi 

b. Linkages (Hubungan yang terjadi): 
koordinasi dan komunikasi horizontal 
antar departemen dalam organisasi 

c. Fokus: division of labor   
d. Struktur horizontal: koordinasi, learning, 

inovasi dan fleksibilitas 

 

Terdapat beberapa pendekatan dalam mendesain struktur organisasi. 

Pada umumnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu struktur umum yang terdiri 

dari struktur organisasi sederhana (simple structure), fungsional, birokratis 

(atau vertical, misalnya divisional), serta matriks. Jenis struktur kontemporer, 

antara lain struktur tim (team structure atau dikenal pula sebagai horizontal 

structure), virtual organization (modular/network), sampai hybrid (gabungan 

vertical dan horizontal, disebut juga boundaryless organization).  
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a. Simple structure 

Struktur yang dicirikan dengan rendahnya tingkat departementalisasi, 

rentang kendali yang lebar, sentralisasi pengambilan keputusan atau otoritas, 

serta sedikit formalisasi. Umumnya struktur sederhana diterapkan pada bisnis 

skala kecil, yang mana manajer dan pemilik perusahaan merupakan orang 

yang sama (lihat Gambar 3.6). 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6.  

Contoh Struktur Sederhana dari Toko “Surya” 

 

b. Functional structure  

Merupakan desain organisasi yang mengelompokkan karyawan atas 

dasar adanya kesamaan fungsi dan keahlian, seperti para marketer berada 

dalam satu fungsi marketing. Dalam struktur fungsional, pengambilan 

keputusan adalah sentralisasi karena semua pengambilan keputusan 

dipusatkan pada top manajemen meskipun level manajemen di bawahnya 

dapat atau bermaksud membuat suatu keputusan. Struktur fungsional 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain memiliki respons yang lambat 

terhadap perubahan lingkungan, tumpang tindih kewenangan, memiliki 

kelemahan koordinasi antardepartemen, tidak menghasilkan inovasi, dan 

memiliki pandangan yang sempit terhadap tujuan perusahaan. Sedangkan 

Kelebihannya, antara lain mempertimbangkan economies of scale dalam 

fungsional departemen, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada 

karyawan, mampu mencapai tujuan fungsional, dan hanya untuk beberapa 

produk.  
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Gambar 3.7. 

Contoh Struktur Fungsional 

 

c. Divisional structure 

Disebut juga product structure atau strategic business unit di mana 

dengan struktur ini pengelompokan dilakukan berdasarkan output organisasi. 

Dengan struktur ini, divisi/bagian dapat dikelompokkan berdasarkan pada 

produk individu, services, grup produk, program atau proyek utama. Struktur 

divisional mengutamakan fleksibilitas dan perubahan karena setiap unit 

berukuran kecil dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya, 

pengambilan keputusan yang desentralisasi karena garis kewenangan berada 

pada tingkatan bawah dari suatu hierarki kewenangan.  Seperti juga struktur 

fungsional, struktur divisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain 

dapat mengeliminasi economic of scale pada departemen fungsional, 

koordinasi rendah antar product line, menghilangkan kompetensi mendasar 

dan spesialisasi teknis, sulit dalam membuat integrasi, dan standarisasi antar 

product line. Sedangkan kelebihannya, antara lain sesuai untuk perubahan 

yang sangat cepat dalam unstable environment-flexible, kepuasan klien 

karena product responsibility, dan contact point yang jelas, melibatkan 

koordinasi tinggi antarfungsi, mengizinkan unit untuk mengadaptasi 

perbedaan dalam produk, daerah dan klien, paling baik diterapkan pada 

organisasi besar dengan beberapa produk, dan pengambilan keputusan 

desentralisasi. 
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Gambar 3.8.  

Contoh Struktur Divisional 

 

d. Geographical Structure 

Salah satu dasar pengelompokan struktural adalah berdasarkan 

konsumen atau pelanggan (customer). Struktur yang paling umum dalam 

kategori ini adalah secara geografis. Setiap unit geografi (area/tempat/lokasi) 

mencakup keseluruhan fungsi yang dibutuhkan untuk memproduksi dan 

memasarkan produk di area tersebut. Salah satu contohnya adalah perusahaan 

Apple Computer, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gambar 3.9.  
Contoh Struktur Geografis 
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e. Matrix structure 

Struktur organisasi matriks merupakan gabungan dari struktur produk 

(divisional) dan fungsional (horizontal dan vertikal) yang diimplementasikan 

secara simultan. Organisasi matriks adalah suatu desain struktural yang 

menugaskan para spesialis dari berbagai departemen fungsional untuk 

bekerja pada suatu proyek atau lebih yang dipimpin seorang manajer.  

Dalam kegiatan operasionalnya, para pegawai dalam organisasi matriks 

tersebut memiliki 2 atasan, yaitu manajer departemen fungsional atau 

manajer lini dan manajer proyek atau manajer produk mereka. Para manajer 

mempunyai otoritas atas para pekerja fungsional. Setiap proyek dipimpin 

oleh seorang manajer yang mengisi staf proyeknya dengan orang-orang dari 

berbagai departemen fungsional. Ini memperlihatkan penggabungan antara 

departementalisasi fungsional maupun produk secara bersama-sama. Dari 

sinilah timbul istilah matriks. Sistem organisasi ini menghubungkan para 

karyawan di bagian yang berbeda, agar dapat bekerja sama menyelesaikan 

proyek tertentu. Model ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan besar 

atau perusahaan-perusahaan multinasional.  

Struktur matriks pun menciptakan dua komando. Di beberapa 

perusahaan, organisasi matriks merupakan alat sementara yang diterapkan 

untuk menyelesaikan sebuah proyek khusus. Organisasi matriks merupakan 

bentuk yang sangat fleksibel yang dapat segera beradaptasi dalam situasi 

yang berubah-ubah. Struktur matriks sangat bergantung pada wewenang 

komite dan tim.  

Organisasi matriks adalah suatu desain struktural yang menugaskan para 

spesialis dari berbagai departemen fungsional untuk bekerja pada suatu 

proyek atau lebih yang dipimpin seorang manajer.  

Dalam kegiatan operasionalnya, para pegawai dalam organisasi matriks 

tersebut memiliki 2 atasan, yaitu manajer departemen fungsional atau 

manajer lini dan manajer proyek atau manajer produk mereka. Para manajer 

mempunyai otoritas atas para pekerja fungsional. Setiap proyek dipimpin 

oleh seorang manajer yang mengisi staf proyeknya dengan orang-orang dari 

berbagai departemen fungsional. Ini memperlihatkan penggabungan antara 

departementalisasi fungsional maupun produk secara bersama-sama. Dari 

sinilah timbul istilah matriks. Sistem organisasi ini menghubungkan para 

karyawan di bagian yang berbeda, agar dapat bekerja sama menyelesaikan 

proyek tertentu. Model ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan besar 

atau perusahaan-perusahaan multinasional.  
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Struktur matriks pun menciptakan dua komando. Di beberapa 

perusahaan, organisasi matriks merupakan alat sementara yang diterapkan 

untuk menyelesaikan sebuah proyek khusus. Organisasi matriks merupakan 

bentuk yang sangat fleksibel yang dapat segera beradaptasi dalam situasi 

yang berubah-ubah. Struktur matriks sangat bergantung pada wewenang 

komite dan tim. 

Struktur matriks juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain adanya 

dual authority yang dapat membingungkan, anggota membutuhkan adanya 

interpersonal skill dan extensive training, serta adanya tekanan sentralisasi. 

Sedangkan kelebihannya, antara lain memiliki koordinasi dan komunikasi 

antarspesialis, memiliki keahlian anggota secara maksimal, mengurangi 

hambatan dalam menghadapi masalah organisasi, serta memungkinkan 

proses belajar organisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.10.  

Contoh Struktur Matriks 

 

f. Horizontal structure 

Struktur organisasi yang mengabaikan kewenangan secara vertikal dan 

batasan departemen di dalamnya. Struktur ini memiliki kelemahan, antara 

lain membutuhkan waktu dan sulit untuk menetapkan proses inti, 

memerlukan perubahan budaya, job design, manajemen filosofi, informasi 

dan sistem reward, memiliki keterbatasan pengembangan keterampilan, serta 

memerlukan training yang sesuai untuk pegawai agar bekerja secara efektif 

dalam lingkungan tim horizontal. Sedangkan kelebihannya, antara lain 
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memiliki respons yang cepat dan fleksibel terhadap kebutuhan konsumen, 

memiliki perhatian langsung terhadap produksi dan delivery of value pada 

konsumen, setiap anggota mengetahui tujuan organisasi, meningkatkan fokus 

pada team works dan kerja sama, serta meningkatkan kualitas hidup anggota 

dengan menawarkan kesempatan untuk berbagi tanggung jawab dalam 

membuat keputusan dan hasil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11.  

Contoh Struktur Horizontal 

 

g. Modular structure (virtual/network organization) 

Struktur organisasi yang memungkinkan perusahaan melakukan proses 

subcontract dengan perusahaan lain dan mengkoordinasikan aktivitasnya dari 

small headquarters organizations. 

Kelemahan struktur ini, antara lain manajer tidak dapat mengontrol 

langsung pada beberapa aktivitas dan karyawannya, memerlukan waktu 

untuk mengatur hubungan dan konflik potensial dengan contract partner, 

risiko organisasi terjadi jika partner gagal dalam menyelesaikan atau 
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mengabaikan tanggung jawabnya, loyalitas karyawan, dan budaya organisasi 

lemah karena karyawan merasa dapat digantikan oleh contract partner. 

Sedangkan kelebihannya, antara lain memungkinkan perusahaan kecil untuk 

mendapatkan sumber daya dari seluruh dunia, memberikan perusahaan untuk 

segera mencapai economies of scale tanpa investasi besar pada pabrik, 

peralatan atau fasilitas distribusi, memungkinkan perusahaan lebih fleksibel, 

dan responsif atas perubahan kebutuhan, mengurangi biaya administrasi 

overhead. Contoh perusahaan yang menggunakan struktur ini adalah Nike, 

yang berpusat di Amerika, namun memberikan lisensi untuk menjahit di 

Indonesia, pembuatan sol sepatu di negara lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.12.  

Contoh Struktur Modular 

 

h. Hybrid structure (boundaryless organization) 

Organisasi sering mempergunakan struktur hybrid yang 

mengkombinasikan karakteristik dari berbagai macam pendekatan yang 

dibuat untuk spesifikasi kebutuhan strategis. Kebanyakan organisasi 

mengkombinasikan karakteristik fungsional, divisional, geografis, horizontal 

atau struktur modular untuk mengambil manfaat dari kekuatan masing-

masing struktur dan untuk menghindari beberapa kelemahan.  Struktur hybrid 

cenderung dipergunakan dalam lingkungan yang sering berubah karena 

struktur tersebut menawarkan fleksibilitas organisasi yang lebih besar, yaitu 
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ketika organisasi tumbuh besar dan memiliki berbagai macam produk atau 

pasar.   

 

Struktur manakah yang terbaik? Pada dasarnya tidak ada struktur yang 

paling baik. Hal yang ada hanyalah struktur perusahaan yang paling cocok 

(fit), yaitu sesuai dengan tujuan organisasi, strategi, termasuk ukuran 

organisasi dan cakupan pasar.  

 

G.  PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN MASALAHNYA 

 

Apabila kegiatan perusahaan makin meningkat sebagai akibat dari 

penjualan dan keuntungan yang terus berkembang maka jumlah pekerja pun 

dimungkinkan semakin meningkat dikarenakan operasi yang semakin besar. 

Pada tingkat ini akan timbul pertanyaan: Perlukah struktur organisasi diubah 

atau apakah lebih baik mempertahankan struktur organisasi yang lama? 

Berikut merupakan penjelasan tentang hal-hal berikut ini.  

 

1. Kebutuhan untuk Melakukan Perubahan 

Banyak unsur yang bekerja sama dalam menentukan suatu organisasi. 

Paling utama adalah tujuan, misi, dan strategi organisasi. Perusahaan yang 

berkembang besar dan dinamis, misalnya mencapai posisi itu akibat tujuan 

dan keberhasilan strategi dalam meraihnya. Perusahaan itu akan memerlukan 

struktur yang memberikan fleksibilitas dan pertumbuhan. Organisasi yang 

stabil dengan pertumbuhan sedang akan berfungsi dengan baik dengan 

struktur yang berbeda, yaitu berubah sesuai dengan perubahan kegiatan yang 

berlaku. 

Ukuran perusahaan, teknologi dan perubahan kondisi lingkungan juga 

dapat mempengaruhi struktur organisasi. Suatu perusahaan besar yang 

beroperasi dalam persaingan yang ketat, seperti Boeing atau Hawlett 

Packard, membutuhkan struktur yang sangat jauh berbeda apabila 

dibandingkan salon pemotong rambut. Selain itu, setelah suatu struktur 

tercipta, perusahaan jarang terbebas dari pemolesan atau penciptaan kembali 

secara spontan. Sebagian besar organisasi secara kontinu merubah struktur 

mereka pada jangka waktu tertentu.  

Perubahan-perubahan struktur organisasi dapat berimplikasi pada 

semangat kerja karyawan, dapat berarti positif ataupun negatif. Hasil dari 

perubahan dapat membuat para pekerja kehilangan jabatan, menghilangkan 
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rekan kerja dalam sebuah tim yang solid atau kehilangan pekerjaan. Akan 

tetapi, perubahan ini mempunyai harapan yang lebih baik pada 

perkembangan organisasi. Bagaimana manajemen dapat menjembatani 

persoalan ini sehingga perubahan organisasi dapat diterima semua pihak dan 

tidak menimbulkan kepanikan, merupakan tantangan yang perlu dihadapi 

setiap perusahaan. 

 

2. Mengubah Struktur Organisasi 

Perubahan struktur organisasi dapat terjadi karena kebutuhan konsumen 

yang berubah, perubahan latar belakang pendidikan para pekerja dan 

terjadinya perubahan-perubahan teknologi. Jika perubahan terjadi, 

perusahaan harus menanggapinya. Produk yang sudah ada harus dimodifikasi 

atau didesain ulang untuk menghadapi perubahan kebutuhan konsumen. 

Latar belakang pendidikan pekerja semakin unik, hal biasa terjadi. Kondisi 

ini terjadi karena semangat pekerja untuk terus mengembangkan diri 

sehingga banyak pekerja yang bekerja untuk terus mengembangkan diri 

sehingga banyak pekerja yang bekerja sambil meneruskan kuliah mereka. 

Menyangkut persoalan teknologi, bisa saja perusahaan memperkenalkan 

produk inovasi baru dengan diperkenalkannya robot sebagai pengganti tenaga 

manusia. Inilah faktor-faktor yang dapat membuat sebuah struktur organisasi 

berubah. Perusahaan perlu melakukan proses penyesuaian dalam menampung 

persoalan-persoalan tersebut. Implikasi dari persoalan tersebut bisa saja dapat 

dirancang sebuah struktur organisasi baru yang lebih tepat. Hal terutama 

dalam menghadapi perubahan adalah perusahaan perlu memahami bahwa 

tidak ada struktur atau bentuk organisasi yang terbaik, yang ada hanyalah 

yang paling cocok.  

 

3. Struktur Organisasi Berbeda-beda 

Pada pembahasan sebelumnya disampaikan jenis-jenis rancangan 

organisasi mulai dari yang paling birokratis sampai yang paling longgar dan 

tanpa batas. Pada pembahasan kali ini, Anda akan diperkenalkan bahwa 

terdapat dua jenis model rancangan organisasi yang saling bertolak belakang, 

yaitu model mekanistik dan organik. Organisasi dengan model mekanistik 

pada umumnya sama dengan struktur birokratis yang ditandai dengan 

banyaknya depertementalisasi, tingginya tingkat formalisasi, serta jaringan 

informasi yang terbatas (umumnya bersifat dari atas ke bawah), serta 

sedikitnya partisipasi pegawai level bawah dalam pengambilan keputusan. 



3.30  Pengantar Bisnis � 

Model yang sama sekali bertolak belakang adalah model organik, yang 

serupa dengan organisasi tanpa batas (boundaryless organization), ditandai 

dengan struktur yang flat (hanya memiliki sedikit level hierarki) dan tim yang 

anggotanya terdiri dari berbagai fungsi (cross functional teams), tingkat 

formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif 

(menggunakan sistem komunikasi lateral dan vertikal), serta memiliki 

partisipasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.13.  
Model Mekanistik  dan Organik 
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Setelah mengetahui dua jenis model organisasi yang saling bertolak 

belakang, Anda kemudian dapat mengajukan pertanyaan antara lain, 

mengapa sebagian organisasi berada dalam kubu mekanistik dan lainnya 

organik? Kekuatan apa yang mempengaruhi pemilihan struktur organisasi 

tersebut? Pada dasarnya, setiap organisasi memiliki perbedaan struktur 

karena beberapa hal, antara lain perbedaan strategi, ukuran, teknologi, serta 

lingkungannya (seperti yang terdapat dalam dimensi kontekstual organisasi).  

 

a. Strategi dan struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan sarana yang  dapat menolong para 

manajer untuk mencapai sasaran mereka. Sasaran organisasi ini diturunkan 

dalam bentuk strategi, taktik, dan rencana tindakan. Langkah pertama dalam 

membuat struktur organisasi harus mengacu pada rencana dan tujuan 

organisasi. Hal ini berimplikasi pada struktur organisasi, di mana struktur 

organisasi harus mampu menerjemahkan strategi perusahaan yang sudah 

dirancang. Jika para manager bersepakat untuk mengubah strategi organisasi 

maka mereka harus memodifikasi struktur organisasi untuk menampung dan 

mendukung perubahan tersebut. Beberapa kerangka strategi masa kini 

berfokus pada 3 dimensi, yaitu inovasi, minimisasi biaya, serta imitasi. 

1) Strategi inovasi 

 Sampai sejauh manakah sebuah perusahaan memperkenalkan produk 

atau jasa baru ke pasar? Perusahaan yang menggunakan strategi ini 

bukan hanya melakukan inovasi secara kosmetik (kemasan lain, tetapi 

substansi sama), melainkan lebih kepada inovasi yang unik dan 

bermanfaat. Struktur yang cocok bagi perusahaan dengan strategi inovasi 

mungkin struktur organik. Contoh perusahaan yang menggunakan 

strategi ini, misalnya 3M, Apple Computer, Microsoft, dan sejenisnya. 

2) Minimisasi biaya 

 Dalam hal ini, organisasi dengan ketat mengendalikan biaya dengan cara 

mengurangi inovasi atau beban pemasaran serta memotong harga agar 

dapat meningkatkan penjualan. Contoh perusahaan yang menggunakan 

strategi ini adalah Wal Mart, Carrefour. Bentuk organisasi yang cocok 

mungkin mekanistik. 

3) Imitasi 

 Strategi imitasi diterapkan dengan maksud mengurangi risiko strategi 

inovasi sekaligus memaksimalkan profit dari strategi minimisasi biaya. 

Perusahaan mengeluarkan produk baru atau menggarap pasar baru hanya 
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apabila hal tersebut terbukti berhasil dilakukan oleh para inovator. Salah 

satu perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah IBM dan 

Caterpillar. Bentuk organisasi yang cocok mungkin adalah gabungan 

mekanistik dan organik.  

 

b. Ukuran organisasi 

Organisasi akan memiliki struktur yang berbeda tergantung pada 

ukurannya. Misalnya, organisasi besar yang memiliki 2000 orang pegawai 

akan cenderung memiliki tingkat spesialisasi yang lebih tinggi, lebih banyak 

departementalisasi, lebih banyak level vertikalnya, serta memiliki lebih 

banyak aturan dan regulasi. Berbeda dengan perusahaan kecil, misalnya 

perusahaan desain baru, yang ukurannya relatif lebih kecil, mungkin kurang 

dari 25 orang. Struktur organisasi akan lebih horizontal, fleksibilitas lebih 

tinggi, kendali manajemen lebih sempit dan seterusnya. Namun demikian, 

hubungan antara ukuran dan struktur tidak selalu linear. Pengaruh besarnya 

organisasi ketika ekspansi menjadi kurang penting, sebab begitu sebuah 

organisasi memiliki 2000 pegawai maka organisasi tersebut akan cenderung 

menjadi mekanistik. Penambahan 500 orang lagi tidak akan berpengaruh 

banyak. 

 

c. Teknologi dan struktur organisasi 

Setiap organisasi pasti menggunakan satu bentuk teknologi untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk. Untuk mencapai sasarannya, 

organisasi ini menggunakan peralatan, bahan-bahan, pengetahuan dan orang-

orang yang berpengalaman dan menggabungkannya menjadi jenis dan pola 

tertentu. Pada umumnya, struktur organisasi akan menyesuaikan diri dengan 

teknologi yang mereka miliki. Semakin rutin teknologi tersebut, semakin 

struktur organisasi dapat dibakukan. Jika menggunakan teknologi yang selalu 

berubah dalam kurun waktu tertentu, hal ini akan berimplikasi pada 

perubahan struktur organisasi.  

 

d. Ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi 

Struktur organisasi dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan yang 

terjadi. Jika ketidakpastian ini mengancam efektivitas sebuah organisasi, para 

manajer harus mengantisipasi hal tersebut. Salah satu cara adalah dengan 

melakukan penyesuaian struktur organisasi. Inilah mengapa begitu banyak 

manajer melakukan restrukturisasi terhadap organisasi mereka agar ramping, 
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gesit dan luwes. Persaingan global, inovasi produk dalam kompetisi yang 

ketat, meningkatnya permintaan pelanggan terhadap kualitas barang dan 

pelayanan yang lebih baik, merupakan contoh dari lingkungan yang dinamis. 

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi perencanaan manajerial. 

Pengorganisasian dilaksanakan dengan kesadaran yang sama baik dalam 

lingkungan eksternal maupun internal suatu perusahaan.  

 

4.  Langkah-langkah dalam Membuat Perubahan 

Diperlukan 4 langkah untuk menjalankan perubahan secara harmonis, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Manajemen harus mengomunikasikan secara terbuka rencana perubahan, 

para pekerja butuh waktu untuk menilai rencana perubahan tersebut.  

b. Manajemen harus memberi pemahaman kepada para pekerja sehingga 

mereka memiliki persepsi yang sama terhadap rencana perubahan atau 

manajemen dapat mengikutsertakan mereka pada proses perubahan 

tersebut.  

c. Manajemen harus menunjukkan kepada para pekerja bahwa perubahan 

ini merupakan hal yang positif dan seterusnya memberikan pandangan 

pada mereka tentang hasil yang akan dicapai dengan adanya perubahan-

perubahan tersebut. 

d. Manajemen harus melakukan proses sosialisasi akan perubahan yang 

akan dilakukan tersebut dalam jangka waktu tertentu sehingga situasi 

kerja tidak terganggu. 

 

 

 

 

 

 

1) Apakah menurut Anda para pegawai lebih menyukai organisasi dengan 

tingkat formalisasi yang tinggi atau rendah? Berikan argumen Anda! 

2) Apabila Anda adalah seorang pegawai yang bekerja di dalam organisasi 

dengan bentuk struktur matriks, kelebihan apa saja yang akan Anda 

rasakan akibat penerapan struktur tersebut? Apa yang menjadi 

kekurangannya? 

3) Dengan catatan hal lainnya sama, manakah yang lebih efisien menurut 

Anda, rentang kendali yang lebar atau yang sempit? Mengapa? 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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4) Apa yang disebut struktur organisasi matriks dan kapankah manajemen 

sebaiknya menggunakannya? 

5) Struktur organisasi manakah yang terbaik untuk organisasi yang 

menerapkan strategi inovasi? Bagaimana dengan organisasi yang 

menerapkan strategi minimisasi biaya?   

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Gunakan materi mengenai dimensi organisasi khususnya dimensi 

struktural. 

2) Gunakan materi mengenai struktur dan bandingkan antara struktur yang 

satu dengan yang lain, fokus pada keunikannya. 

3) Untuk menjawab nomor 3), 4), dan 5), kembangkan argumen Anda 

menggunakan teori yang telah dibahas, ditambah pengalaman dan logika 

Anda. 

 

 

 

 

1. Organisasi merupakan sebuah entitas sosial; entitas sosial yang 

diarahkan oleh tujuan; entitas sosial yang dirancang (secara sengaja) 

untuk memiliki struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi; 

serta entitas sosial yang terhubung dengan lingkungan eksternal atau 

lingkungan luar. 

2. Terdapat berbagai jenis organisasi tergantung hal mendasar yang 

dijadikan sebagai patokan jenis-jenis organisasi tersebut, antara lain 

berdasarkan ukuran jumlah pegawai, berdasarkan tujuan organisasi 

(profit atau nirlaba), serta produk yang dihasilkan (barang dan jasa). 

3. Keberadaan organisasi menjadi penting karena beberapa alasan, 

antara lain untuk menyatukan sumber daya demi mencapai tujuan 

dan memberikan hasil, memproduksi barang dan jasa secara efisien, 

memfasilitasi inovasi, menggunakan teknologi manufaktur dan 

informasi modern, beradaptasi terhadap dan mempengaruhi 

perubahan lingkungan, menciptakan nilai bagi pemilik, pelanggan, 

dan pegawai, mengakomodasi tantangan, meliputi keberagaman, 

etika, serta motivasi, dan koordinasi pegawai. 

4. Terdapat dua jenis perspektif terhadap organisasi, yaitu sebagai 

sistem terbuka (open system) yang tergantung pada lingkungan, 

serta kerangka konfigurasi organisasi yang menjelaskan 5 bentuk 

RANGKUMAN 
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dasar organisasi (manajemen puncak, manajemen menengah, 

pegawai pendukung teknis, pegawai pendukung administratif, serta 

technical core). 

5. Pada dasarnya terdapat 2 dimensi yang harus diperhatikan dalam 

memahami organisasi dan ingin merancang struktur organisasi, yaitu 

dimensi struktural (formalization, work specialization, Hierarchy 

of Authority termasuk span of control/rentang kendali, sentralisasi 

dan desentralisasi, profesionalisme, serta rasio personel juga 

departmentalization/departementalisasi dan chain of command/ 

rantai komando) dan dimensi kontekstual  yang menunjukkan 

karakteristik organisasi secara keseluruhan (goal dan strategi 

perusahaan, lingkungan, ukuran, teknologi, dan budaya organisasi). 

Bagan khusus dari hubungan antara kegiatan usaha dan sumber daya 

yang ada di dalam organisasi–disertai tugas-tugas yang mereka 

jalankan, dinamakan struktur organisasi. Dalam menentukan 

struktur organisasi, terlebih dahulu kita harus menentukan sifat 

organisasi itu sendiri, antara lain dari sisi formalitasnya, yaitu 

formal ataukah informal. Pada dasarnya, terdapat 3 komponen inti 

dalam suatu struktur organisasi, yaitu (1) Formal reporting  

relationship, (2) Grouping together task, dan (3) Design of system. 

Komponen 1 dan 2 lebih menekankan pada pembahasan mengenai 

organisasi vertikal, sedangkan komponen yang ketiga lebih 

menekankan pada organisasi horizontal. 

6. Pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu struktur umum 

yang terdiri dari struktur organisasi sederhana (simple structure, 

misalnya fungsional), birokratis (atau vertical, misalnya divisional), 

serta matriks. Jenis struktur kontemporer, antara lain struktur tim 

(team structure atau dikenal pula sebagai horizontal structure), 

virtual organization (modular/network), sampai hybrid (gabungan 

vertical dan horizontal, disebut juga boundaryless organization). 

Perubahan-perubahan struktur organisasi dapat berimplikasi pada 

semangat kerja karyawan, dapat berarti positif ataupun negatif. Hasil 

dari perubahan dapat membuat para pekerja kehilangan jabatan, 

menghilangkan rekan kerja dalam sebuah tim yang solid atau 

kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, perubahan ini mempunyai 

harapan yang lebih baik pada perkembangan organisasi. Bagaimana 

manajemen dapat menjembatani persoalan ini sehingga perubahan 

organisasi dapat diterima semua pihak dan tidak menimbulkan 

kepanikan merupakan tantangan yang perlu dihadapi setiap 

perusahaan. 

7. Terdapat dua jenis model rancangan organisasi yang saling bertolak 

belakang, yaitu model mekanistik dan organik. Kedua model 
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tersebut dijadikan dasar untuk menjawab perbedaan yang ada pada 

setiap struktur organisasi. Beberapa hal yang menjadi determinan 

perbedaan struktur organisasi antara lain perbedaan strategi (inovasi, 

minimisasi biaya, dan imitasi), ukuran, teknologi, serta 

lingkungannya (seperti yang terdapat dalam dimensi kontekstual 

organisasi). 

 

 

 

    

 

1) Salah satu unsur definisi organisasi adalah .... 

A. penetapan tujuan organisasi 

B. delegasi wewenang 

C. pengawasan 

D. pengisian peran-peran dalam struktur organisasi 

 

2) Hal yang bukan arti dari departementalisasi adalah .... 

A. mengelompokkan tugas-tugas yang relatif sama ke dalam suatu unit 

atau kumpulan  

B. menunjuk pimpinan atau manajer untuk setiap unit  

C. mengatur serta mengawasi pekerjaan para pekerja melalui pimpinan 

kelompok yang ditunjuk 

D. menggambarkan siapa melapor pada siapa dan kepada siapa 

bertanggung jawab 

 

3) Hal yang merupakan keunggulan bentuk organisasi fungsional adalah …. 

A. secara keseluruhan organisasi menjadi lebih efisien  

B. mudah melakukan komunikasi antardepartemen 

C. fleksibilitas 

D. sangat berfokus pada masalah tertentu atau masalah teknis yang unik 

 

4) Hal yang merupakan kelemahan utama bentuk organisasi matriks    

adalah .... 

A. konflik antara departemen lini dan staf tanpa ada hubungan yang 

jelas 

B. rekomendasi para manajer staf terbatas kepada manajer lini 

C. masalah potensial mengenai akuntabilitas karena adanya lebih dari 

satu atasan 

D. tidak ada spesialisasi 

 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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5) Langkah yang tidak benar untuk menjalankan perubahan organisasi 

secara harmonis adalah .... 

A. manajemen harus mengkomunikasikan secara terbuka rencana 

perubahan, para pekerja butuh waktu untuk menilai rencana 

perubahan tersebut  

B. manajemen tidak harus menunjukkan kepada para pekerja bahwa 

perubahan organisasi merupakan hal yang positif dan seterusnya 

memberikan pandangan pada mereka tentang hasil yang akan 

dicapai dengan adanya perubahan-perubahan tersebut 

C. manajemen harus memberi pemahaman kepada para pekerja 

sehingga mereka memiliki persepsi yang sama terhadap rencana 

perubahan atau manajemen dapat mengikutsertakan mereka pada 

proses perubahan tersebut 

D. manajemen harus melakukan proses sosialisasi akan perubahan yang 

akan dilakukan tersebut dalam jangka waktu tertentu sehingga 

situasi kerja tidak terganggu  

 

6) Contoh berikut, seperti apakah yang dimaksud dengan rentang kendali 

manajemen yang lebar?  

A. Adi merupakan manajer operasional di sebuah pabrik tekstil di 

Purwakarta. Ia membawahi 100 orang pemotong bahan. 

B. Dewo, menjadi manajer operasional di sebuah rumah mode terkenal, 

yang membawahi lima orang penjahit serba bisa. 

C. Rina dan kesepuluh temannya merupakan ahli statistik yang bekerja 

di Departemen Penelitian dan Pengembangan Komunitas. 

D. Dodi, Iwan, dan Sandi, masing-masing merupakan tenaga penjual 

yang melapor langsung pada Utut, manajer pemasaran. 

 

7) Berikut ini tidak termasuk 7 faktor yang menentukan suatu rentang 

kendali manajemen yang efektif adalah …. 

A. penggunaan standar sasaran 

B. teknik-teknik komunikasi 

C. banyaknya kontak pribadi 

D. kekuasaan mengambil keputusan 

 

8) Arti desentralisasi dalam organisasi adalah …. 

A. tindakan dapat diambil dengan cepat untuk memecahkan 

permasalahan  

B. lebih banyak orang memberikan masukan ke dalam keputusan  
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C. derajat tingkat pengambilan keputusan yang dipusatkan di puncak 

suatu organisasi 

D. memberi otoritas keputusan kepada personel pada tingkat yang lebih 

rendah satu unsur definisi organisasi  

 

9) Berikut ini yang bukan merupakan organisasi formal adalah …. 

A. koperasi 

B. yayasan 

C. klub pecinta buku 

D. perusahaan 

 

10) PT X bergerak di bidang desain dan memiliki 9 orang pegawai. Pemilik 

dan pimpinan puncak PT X terdiri dari orang yang sama, yaitu Bapak 

Rudi. Sementara itu, ketiga belas bawahan Pak Rudi terdiri dari 3 orang 

Account Executive yang berfungsi sebagai tenaga pemasaran, 3 orang 

desainer, 1 orang kasir, dan 1 orang sekretaris. Struktur organisasi yang 

diterapkan oleh Pak Rudi tersebut adalah struktur organisasi …. 

A. sederhana dan fungsional  

B. matriks 

C. divisional 

D. datar 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Kegiatan Belajar 2 
    

Konsep dan Fungsi Manajemen SDM 
 

A. PENGERTIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

 

Mendapatkan pekerja yang tepat adalah langkah awal yang sangat 

penting bagi tugas-tugas manajerial dalam organisasi. Produktivitas sangat 

ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk bekerja, kemampuan untuk 

berinteraksi antarpekerja dan bagaimana menggunakan seluruh sumber daya 

dalam organisasi yang ada secara efektif. Tugas pemimpin organisasi adalah 

menentukan kelayakan setiap orang dalam menerima tugas atau peran 

tertentu dalam organisasi. Kelayakan dan kemampuannya dapat dilihat dari 

latar belakangnya, seperti usia, pendidikan, dan pengalaman kerja yang 

mereka miliki. 

Mengelola sumber daya manusia merupakan proses menentukan orang-

orang yang tepat untuk bekerja di berbagai kegiatan perusahaan. Apa yang 

dimaksud dengan sumber daya manusia? Secara umum dapat dijelaskan 

bahwa sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi 

yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis 

pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi.  

Sumber daya manusia digunakan dalam kegiatan yang akan memenuhi 

kebutuhan organisasi, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan 

kualitas sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan mampu menjawab 

setiap tantangan di masa depan, dan memiliki pekerja yang baik merupakan 

alat yang berharga bagi peningkatan produktivitas. Sebaliknya, dengan 

perencanaan sumber daya manusia yang buruk akan berdampak pada biaya 

yang dikeluarkan semakin besar. Sistem kompensasi yang tidak baik, tidak 

dapat menarik atau mempertahankan serta memotivasi karyawan yang bagus. 

Bahkan kesalahan dalam perekrutan pekerja dapat berdampak pada tindakan 

hukum yang akan berimplikasi buruk kepada efisiensi perusahaan. Untuk itu 

dibutuhkan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. 

Adapun manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta 

mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan 

dalam pencapaian tujuannya. Pengertian ini mencakup kegiatan yang 

bermula dari mulai memilih siapa saja yang memiliki kualifikasi serta pantas 
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untuk menempati posisi dalam perusahaan (the man on the right place) 

seperti yang diisyaratkan perusahaan hingga kepada persoalan bagaimana 

agar kualifikasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan serta 

dikembangkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, manajemen sumber 

daya manusia merupakan proses yang berkelanjutan, sejalan dengan proses 

operasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.14.  
Contoh Bagian SDM dalam Struktur Organisasi Perusahaan 

 
Gambar 3.14 menunjukkan ciri dari 3 hubungan berikut. 

1. Hubungan antara direktur utama dengan manajer lain termasuk manajer 

SDM. 

2. Hubungan dan kedudukan manajer bagian SDM dengan manajer bagian 

lain. 

3. Hubungan manajer bagian SDM dengan beberapa subbagian yang 

dikelolanya. 
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Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa fungsi sumber daya manusia 

atau bagian SDM ini adalah mengelola berbagai aspek dari masalah sumber 

daya manusia dalam perusahaan seperti merencanakan kegiatan perekrutan 

dan mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

digunakan oleh perusahaan. Bagian SDM ini pun menyusun kebijakan-

kebijakan yang menyangkut peraturan tenaga kerja, kualifikasi perekrutan, 

pengembangan karir dan mulai pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan hingga melanjutkan studi, program insentif maupun 

bonus bagi tenaga kerja.  

Definisi efektif dalam sumber daya manusia, mengikuti Peter F. 

Drucker adalah sebagai tenaga kerja yang mampu memilih, menganalisis 

serta melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam kaitannya dengan 

fungsinya di dalam perusahaan dan kaitannya dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Sedangkan efisien dimaksudkan sebagai tenaga kerja yang 

mampu untuk melakukan sesuatu dengan benar (doing things right). Artinya, 

setelah tenaga kerja memahami dan mampu mengetahui apa yang semestinya 

dilakukan, juga diperlukan agar tenaga kerja mampu melakukannya dengan 

benar.  

Atas hal tersebut, kunci pokok manajemen sumber daya manusia adalah 

how to find or get the best person, and how to maintain it. Artinya, 

bagaimana kita mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tersedia 

dalam organisasi bisnis kita, dan bagaimana kita dapat memelihara dan 

mempertahankannya. Bagaimana mendapatkan dan memelihara orang yang 

tepat bagi bisnis yang sedang kita jalankan memerlukan proses dari mulai 

merencanakan, mendapatkan hingga memelihara orang yang tepat tersebut. 

Secara mekanis, keseluruhan proses tersebut merupakan kegiatan proses 

manajemen sumber daya manusia.  

 

B.  PROSES MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Proses manajemen SDM adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan 

upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan sumber daya manusia, 

perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja hingga 

pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap 

memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta 

mengusahakan agar mereka bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan 

yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, dapat 
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disimpulkan proses manajemen SDM melibatkan beberapa kegiatan penting 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan. 

2. Perekrutan. 

3. Seleksi. 

4. Orientasi. 

5. Pelatihan dan Pengembangan. 

6. Kompensasi dan insentif. 

7. Evaluasi kinerja tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.15. 

Contoh Bagian SDM dalam Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Pada dasarnya tahap kegiatan SDM seperti tertera pada Gambar 3.15. 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Kegiatan 1 dan 2 : Direktur Utama dan manajer SDM akan bekerja sama untuk 
menyusun perencanaan sumber daya manusia. Bagian-bagian lain 
juga akan dikonsultasi untuk mendapatkan informasi mengenai 
kebutuhan pekerja mereka. 

Kegiatan 3 : Manajer SDM akan memperoleh gambaran yang lengkap mengenai 
jumlah dan keahlian pekerja yang dibutuhkan. 

Kegiatan 4 : Pengambilan dan pemilihan pekerja dilaksanakan. 
Kegiatan 5 : Melakukan orientasi, pelatihan dan pendidikan kepada pekerja-

pekerja yang direkrut/diangkat. 
Kegiatan 6 : Setelah selesai latihan, pekerja-pekerja ditempatkan di bagian-bagian 

yang memerlukannya. 
Kegiatan 7 : Secara periodik memberi kompensasi (gaji) dan insentif kepada 

pekerja yang sudah ditempatkan. 
Kegiatan 8 : Secara periodik menerima laporan dan membuat penilaian mengenai 

keefektifan para pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Jika suatu perusahaan mampu mendapatkan sumber daya manusia yang 

tepat, mengelolanya dan menjaganya dengan baik maka perusahaan akan 

terisi oleh orang-orang yang tepat dan melakukan pekerjaan mereka sesuai 

dengan tugas yang telah ditetapkan. Para pekerja memiliki komitmen yang 

jelas, memiliki kecakapan kerja dan memiliki kinerja yang bagus, akan 

membuat perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan yang ditentukannya. 

Keuntungan dapat diraih dan perusahaan dapat berkembang.  

Seiring dengan kondisi yang berubah dan persaingan yang ketat dari hari 

ke hari, SDM dalam perusahaan harus mampu untuk menjadi mitra kerja 

yang dapat diandalkan, baik oleh para pemimpin puncak perusahaan maupun 

para manajer, pengawas dan pekerja. 

Saat ini, tugas penting bagian SDM adalah sebagai berikut.  

1. Mencari orang yang sesuai untuk digunakan dalam perusahaan. 

2. Memberikan ganjaran dan motivasi yang sesuai agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan efektif dan dedikasi yang tinggi.  

 

C.  MERENCANAKAN KEBUTUHAN SDM 

 

Perencanaan SDM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan 

memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Sekalipun misalnya, sebuah perusahaan 

telah memiliki SDM yang memadai dan andal, namun perusahaan juga perlu 

memastikan akan keterpeliharaan dan ketersediaannya di masa yang akan 

datang. Kasus-kasus seperti adanya pembajakan tenaga kerja, larinya tenaga 
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kerja ke perusahaan lain dan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang lain, 

merupakan indikasi tentang perlunya suatu perencanaan dipersiapkan dengan 

sebaik-baiknya. 

Semua kegiatan manajemen selalu diawali dengan perencanaan, begitu 

pula dengan kegiatan bagian SDM. Merencanakan perekrutan dan 

penempatan karyawan yang sesuai merupakan strategi dalam usaha 

menemukan kebutuhan pekerja dalam jangka pendek dan panjang, pada 

sebuah organisasi. Untuk memudahkan proses perencanaan, ada beberapa 

langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 

1. Perencanaan yang dibuat tetap mengacu pada perencanaan strategis 

organisasi.   

 Merencanakan SDM diawali dengan menyesuaikan kembali rencana 

strategis perusahaan dalam jangka panjang yang harus sesuai dengan 

perencanaan strategis organisasi.  

 Contoh: sebuah restoran makanan cepat saji merencanakan akan 

mengembangkan cabang restoran sebesar 20% dalam 2 tahun ke depan. 

Jika restoran tersebut memiliki cabang 20 restoran saat ini maka dalam 2 

tahun ke depan akan menjadi 24 restoran. Untuk mendukung usaha ini, 

apa yang harus dilakukan perusahaan dari segi investasi yang harus 

dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh manajer SDM? Artinya, 

dalam jangka pendek apa yang harus dipersiapkan manajer SDM 

terhadap kebutuhan pekerja, jika ada tambahan restoran baru tersebut? 

2. Menentukan tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Terdapat 3 hal 

yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. 

a. Analisis pekerjaan (job analysis)  

 Persyaratan detail mengenai jenis tugas yang diperlukan serta 

kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankannya. 

Misalnya, tugas yang diperlukan adalah menjaga gudang. Tenaga 

kerja yang diperlukan adalah seorang purnawirawan militer, lulusan 

SMA dan berbadan tegap. 

b. Deskripsi pekerjaan (job description) 

 Meliputi rincian pekerjaan yang akan menjadi tugas tenaga kerja 

tersebut. Misalnya, tugas dari penjaga gudang adalah menjaga 

keluar masuknya barang ke gudang, melakukan monitoring terhadap 

keseluruhan gudang yang ada. 
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c. Spesifikasi kerja (job specification) 

 Merupakan rincian karakteristik yang diperlukan bagi tenaga kerja 

yang dipersyaratkan. Misalnya, memiliki kemampuan untuk berjaga 

di waktu malam, tidak memiliki catatan negatif di kantor kepolisian. 

3. Menganalisis ketersediaan sumber daya manusia dalam kebutuhan 

jangka panjang 

 Tugas manajer SDM adalah menganalisis kebutuhan pekerja dalam 

jangka panjang. Setiap manajer harus memperhatikan kepada proyeksi 

terhadap jumlah karyawan serta keahlian yang dibutuhkan. Seorang 

manajer harus menganalisis berapa banyak karyawan saat ini dan 

bagaimana karakteristik mereka termasuk dalam hal ini melakukan 

pemutusan hubungan kerja, menunda pengunduran diri, memindahkan 

atau mutasi karyawan dan mempromosikan karyawan.  

4. Melakukan tindakan penyesuaian. 

 Manajer SDM harus dapat membandingkan kebutuhan karyawan di 

masa depan dengan karyawan yang ada saat ini, akan menghasilkan satu 

dari tiga kemungkinan yang ada. Pertama, apabila perusahaan memiliki 

cukup SDM guna pemenuhan kebutuhan di masa depan maka 

perusahaan tidak akan melakukan tindakan apa pun karena kebutuhan 

dirasa cukup. Kedua, apabila perusahaan tidak memiliki SDM yang 

cukup di masa depan, perusahaan harus segera mencari calon SDM guna 

pemenuhan kebutuhan organisasi. Ketiga, apabila perusahaan memiliki 

banyak pekerja dan akan digunakan di masa depan maka perusahaan 

dapat memilih memiliki atau melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK). 

5. Evaluasi dan modifikasi tindakan 

 Penyesuaian yang dilakukan di langkah ke empat, mungkin tepat untuk 

suatu perencanaan strategis yang baku. Akan tetapi, apabila terjadi 

perubahan-perubahan pada perencanaan strategis maka perencanaan 

SDM harus menyesuaikannya. Rencana kegiatan SDM seharusnya 

diperiksa secara periodik dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

 

Perencanaan SDM dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang 

berkualitas sesuai dengan harapan organisasi. Langkah-langkah yang harus 

segera diikuti setelah merencanakan SDM adalah mendapatkan SDM yang 

tepat, sesuai dengan tujuan organisasi.  
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D.  PROSES MENDAPATKAN SDM YANG DIBUTUHKAN 

 

Proses mendapatkan staf organisasi, baik dari dalam perusahaan maupun 

dari luar perusahaan, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Diawali 

dengan rekrutmen yang baik. Setelah itu pemberian pelatihan kerja yang 

tepat dan memberikan penilaian kinerja. Secara ringkas proses mendapatkan 

SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan harus melalui 3 tahapan, yaitu 

rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian kinerja. 

 

1. Pengambilan Pegawai Baru (Rekrutmen) 

Rekrutmen adalah proses menarik orang-orang yang memenuhi 

persyaratan untuk mengajukan lamaran atas pekerjaan yang belum terisi. 

Rekrutmen terbagi dalam berikut ini. 

a. Rekrutmen Internal, merupakan promosi karyawan yang ada dalam 

organisasi. Dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga semangat 

karyawan dan mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja baik. 

Artinya, rekrutmen internal ini merupakan optimalisasi karyawan di 

dalam organisasi sebagai kandidat untuk mengisi lowongan pekerjaan 

dan jabatan yang tersedia. 

b. Rekrutmen Eksternal, melibatkan usaha menarik orang-orang dari luar 

organisasi untuk mengisi lowongan pekerjaan. Metode ini, meliputi 

pemasangan iklan, wawancara di kampus, memperoleh bantuan dari biro 

jasa tenaga kerja, pameran peluang kerja, referensi dari karyawan yang 

ada dan rekrutmen walk-in atau gate-hires (orang yang datang tanpa 

diseleksi terlebih dahulu). Seorang manajer harus memilih metode yang 

tepat bagi setiap jabatan. Untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, 

perusahaan dapat menggunakan jasa perusahaan lain sebagai mitra kerja, 

seperti outsourching, mengambil individu di luar perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan tertentu. Rekrutmen ini tidak lepas dari pengaruh 

tingkat pengangguran berikut karakteristiknya dalam satu negara. Dalam 

rekrutmen ini, dapat dilakukan uji validasi yang terdiri dari berikut ini. 

1) Pengisian formulir aplikasi. 

2) Tes terhadap kemampuan, keterampilan, sikap. 

3) Pelamar melakukan uji fisik atau uji bebas obat-obatan terlarang di 

samping uji kesehatan yang biasa dilakukan. 
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2. Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development) 

Pengembangan SDM merupakan langkah lanjutan dari proses 

penyediaan tenaga kerja pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan 

memelihara tenaga kerja yang tersedia agar memenuhi kualifikasi yang 

dipersyaratkan dan dapat melakukan kerja selaras dengan perencanaan 

strategis perusahaan serta mencapai tujuan perusahaan sebagaimana yang 

direncanakan. 

Bagi tenaga kerja baru, program pengembangan ini biasanya melalui 

program orientasi perusahaan di mana tenaga kerja diperkenalkan pada 

lingkungan kerja secara internal dan eksternal perusahaan. Juga pengenalan 

antartenaga kerja sehingga proses kerja secara tim dapat dibentuk sejak awal. 

Bagi tenaga kerja lama, untuk tetap memelihara produktivitas, efektivitas 

dan efisiensi perlu terus dilakukan untuk memastikan tenaga kerja tetap 

terpelihara kualifikasinya sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan. 

Oleh karena itu, program pembinaan terhadap pegawai lama pun perlu 

dilakukan. Program-program tersebut antara lain program pelatihan motivasi, 

program pelatihan penggunaan peralatan baru, program peningkatan efisiensi 

kegiatan produksi atau pemasaran, program pengiriman studi ke luar negeri 

yang dilakukan perusahaan tertentu.   

Dalam praktiknya, terdapat beberapa teknik pelatihan yang umum 

digunakan, antara lain berikut ini. 

a. Orientasi Karyawan Baru. Orientasi adalah proses memperkenalkan 

karyawan baru kepada organisasi sehingga mereka dapat lebih cepat 

menjadi kontributor yang efektif. Orientasi yang efektif membantu 

karyawan baru merasa menjadi bagian dari tim.  

b. On the Job Training (OJT). Program ini merupakan penghubung antara 

aktivitas pelatihan dan saat bekerja (on the job training). Di sini, pekerja 

dikondisikan untuk bekerja dalam situasi yang aktual. Para pekerja akan 

langsung dibimbing oleh penyela atau pekerja lain yang sudah 

berpengalaman. Selain on the job training, terdapat pula rotasi dan 

transfer kerja secara sistematis. Program ini dilakukan secara internal 

dengan melakukan rotasi atau perpindahan karyawan di antara divisi 

yang ada sehingga karyawan dapat mempelajari dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lainnya. Diharapkan dengan pendekatan ini, kemampuan dan 

wawasan pekerja akan meningkat terhadap bidang pekerjaan di 

perusahaan. Program ini biasa diperuntukkan bagi manajer tingkat 
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pertama atau para pekerja yang akan mendapatkan promosi menjadi 

penyelia atau supervisor. 

c. Program secara Perkuliahan (Classroom Training). Pendekatan kuliah 

atau diskusi ini dilakukan pelatih yang memberikan penjelasan kepada 

peserta program. Pendekatan kuliah bisa dilakukan pula dengan instruksi 

bantuan komputer dengan menggunakan software yang telah 

dimodifikasi sesuai keperluan pelatihan. Keunggulan metode ini adalah 

pelatihan dapat dilaksanakan dengan tingkat belajar yang diatur sendiri 

dan dapat langsung memberikan umpan balik kepada instrukturnya. 

d. Video Teleconferencing, yaitu memberikan pelatihan ke seluruh cabang 

dengan menggunakan teknologi satelit.  

e. Video Interaktif. Program ini menggunakan penggabungan antara video 

standar dan instruksi dengan bantuan komputer.  

f. Pelatihan berdasarkan Kelompok. Program pelatihan yang khusus 

dirancang untuk memudahkan kerja sama di dalam kelompok di antara 

anggota lain. Misalnya, kursus mengatasi hambatan fisik yang 

memerlukan kegiatan memanjat, merangkak yang dikenal dengan 

program outward bound. 

 

3. Penilaian Kinerja Pegawai (Performance Appraisal/Evaluation)  

Evaluasi yang dilakukan secara spesifik dan formal untuk menentukan 

tingkat keefektifan pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan. Proses 

penilaian kerja ini sangat penting karena menjadi benchmark (pembanding) 

dalam menilai secara lebih baik proses-proses rekrutmen dan seleksi. Adapun 

hal-hal yang dievaluasi umumnya mencakup hasil kerja individu, perilaku 

pegawai, serta trait (sifat) pegawai. Setelah penilaian kerja dilakukan, 

aktivitas berikutnya adalah memberikan umpan balik pelatihan dan 

konsultasi. Manajer SDM harus memastikan agar seorang penilai 

menindaklanjuti penilaian tersebut dengan memberikan umpan balik, kepada 

para pekerja sehingga mereka paham akan posisi mereka.  

Setelah melalui proses rekrutmen dan pelatihan, perusahaan harus 

memiliki sistem penilaian terhadap hasil kerja mereka selama ini. Evaluasi 

yang relatif subjektif dapat menjadi berarti dan berguna, namun diperlukan 

metode-metode yang cukup objektif. Mereka yang dapat menjadi penilai 

performa, antara lain atasan langsung, rekan kerja (peers), diri sendiri (self 

evaluation), serta bawahan. Beberapa metode pengukuran kinerja para 
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pekerja yang umumnya digunakan adalah berdasarkan pengurutan atau 

ranking dan dengan menggunakan critical incident method. 

a. Written Essays. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana 

dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Dibuat dalam bentuk narasi 

mengenai kekuatan, kelemahan pegawai, kinerja masa lalu, kinerja 

potensial, serta saran perbaikan bagi pegawai. 

b. Metode Pengurutan (Ranking). Metode ini mengurutkan dari atas ke 

bawah atau yang terbaik ke yang terburuk atas setiap pekerja atau 

kelompok kerja atau divisi tertentu. Pekerja peringkat pertama sebagai 

pelaksana terbaik. Dasar pengurutan biasanya menyangkut kinerja dalam 

organisasi. Indikator kinerja disosialisasikan kepada seluruh pekerja 

sehingga setiap pekerja mengetahui apa yang menjadi ukuran 

dikeluarkannya ranking. Ini adalah metode pengurutan sederhana. Ada 

pula metode distribusi yang dipaksakan. Dimulai dengan 

mengelompokkan karyawan ke dalam frekuensi peringkat kinerja yang 

telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, para pekerja dibagi menjadi 5% 

karyawan bekerja dalam kelompok memuaskan, 15% dalam kelompok 

sangat baik, 40% kelompok rata-rata, 15% kelompok di bawah rata-rata 

dan sisanya 25% dikelompokkan sebagai buruk. 

c. Metode Pemeringkatan (Rating). Terdiri dari pertanyaan atau 

pertanyaan sederhana mengenai beberapa aspek kinerja pekerjaan 

seseorang. Metode yang populer adalah skala pemeringkat grafis yang 

mudah untuk dikembangkan. Seorang manajer hanya perlu 

brainstorming atau sebaliknya mengembangkan pertanyaan yang kira-

kira berkaitan dengan indikator kinerja. Untuk mengembangkan 

pengukuran kinerja, manajer hanya perlu menambahkan nilai-nilai bagi 

tanggapan seorang karyawan untuk mendapatkan indeks kinerja secara 

keseluruhan. 

d. Metode Kejadian Kritis (Critical Incident Method). Contoh yang 

sangat baik atau sangat buruk dalam diri karyawan. Manajer berusaha 

menjabarkan apa yang para pekerja tersebut lakukan atau tidak sehingga 

berakibat pada keberhasilan atau kegagalan. Teknik ini memberikan 

informasi umpan balik dan menentukan kinerja dengan cara yang cukup 

adil.  

e. 360-Degree Evaluations. Sistem ini merupakan pendekatan terbaru 

yang menyediakan umpan balik dari mereka yang sehari-harinya 

berhubungan dengan pegawai, baik internal customer, seperti 
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manajemen puncak, manajer, bawahan, rekan kerja atau anggota tim, 

serta perwakilan departemen lain, serta external customer, seperti 

supplier dan klien. 

 

E.  KOMPENSASI UNTUK PARA PEKERJA 

 

Upah, gaji dan semua fasilitas lainnya yang merupakan ganjaran atau 

pembayaran kepada para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka 

dikatakan sebagai kompensasi. Kompensasi itu sendiri umumnya terdiri dari 

kompensasi finansial dan nonfinansial seperti dijelaskan pada Gambar 2.16 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.16. 
Bentuk Kompensasi Kepada para pekerja 

 

1.  Kompensasi Finansial 

Pembayaran berupa nilai uang atau finansial kepada para pekerja untuk 

melakukan pekerjaan mereka. Para pekerja memberikan waktu dan usaha 

untuk organisasi ganjarannya organisasi memberikan kepada para pekerja 

uang sebagai imbalan terhadap jasa mereka yang digunakan perusahaan. 

Biasanya kompensasi finansial berupa gaji atau upah, insentif dan tunjangan 

tambahan, langsung maupun tak langsung. 

 

a. Pembayaran langsung 

Uang yang diterima pekerja menurut banyaknya waktu yang dikeluarkan 

untuk bekerja atau banyaknya barang yang diproduksi dikatakan pembayaran 

langsung yang dapat berupa upah atau gaji. Upah merupakan pembayaran 
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langsung. Tingkat upah juga dapat ditentukan dari banyaknya barang yang 

mampu dihasilkan oleh pekerja. Upah merupakan pembayaran kepada 

pekerja harian atau pekerja yang memiliki posisi rendah. Gaji merupakan 

pembayaran langsung yang didasarkan pada periode tertentu dari waktu 

kerja, seperti seminggu, sebulan atau setahun. Manajer tingkat atas atau 

menengah serta pekerja dalam berbagai bagian pada umumnya menerima 

kompensasi berupa gaji. 

 

b. Insentif-insentif 

Model kompensasi finansial yang diterima para pekerja sebagai 

tambahan upah atau gaji karena kinerja yang baik di dalam pekerjaan 

dikatakan sebagai insentif. Insentif berupa bonus, bagi hasil atau pembayaran 

jasa. Pembayaran jasa merupakan model pembayaran insentif untuk para 

pekerja yang tidak masuk dalam manajemen. Prosedur untuk mendapatkan 

insentif biasanya sangat ketat. Kinerja para pekerja akan dinilai per periode, 

yang memiliki kinerja baik diberi penghargaan berupa peningkatan 

pembayaran atas jasa tersebut. Bonus merupakan model insentif untuk para 

manajer. Besarnya bonus didasarkan pada perputaran kinerja perusahaan. 

Bagi hasil merupakan model pembayaran insentif di mana para pekerja 

menerima bagian keuntungan dari penghasilan organisasi. Program ini sangat 

dianjurkan guna membina hubungan baik antara manajemen dengan para 

pekerja. Biasanya hasil program ini membuat tingkat ketidakhadiran dan turn 

over karyawan menjadi rendah yang akhirnya membuat perusahaan 

mendapatkan keuntungan. Salah satu insentif lain yang sering digunakan 

adalah menyisihkan dana pensiun kepada para pekerjanya. Jumlah pensiun 

bergantung pada lamanya kerja di perusahaan dan gaji atau pangkat terakhir 

pegawai. 

 

c. Tunjangan tambahan 

Kompensasi finansial yang tidak dapat dibayarkan secara langsung 

kepada para pekerja dikatakan sebagai tunjangan tambahan. Tunjangan 

umumnya dibayarkan kepada para pekerja berupa bantuan dana pensiun, 

asuransi dan liburan. Biasanya program tunjangan dirancang untuk seluruh 

karyawan dalam organisasi. Besar tunjangan bervariasi menurut tingkatan 

karyawan di dalam organisasi. Namun, terdapat cafetaria-style benefit plans 

yang memungkinkan karyawan memilih tunjangan-tunjangan yang mereka 

inginkan. Biasanya, untuk hal tersebut, perusahaan menetapkan anggaran 
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yang mengindikasikan tambahan untuk seluruh perusahaan atau karyawan-

karyawan tertentu. Kemudian, karyawan menyampaikan daftar tunjangan 

yang diinginkan dan biaya masing-masing tunjangan. Mereka bebas 

menggabungkan tunjangan yang mereka inginkan. Untuk di Indonesia, 

cafetaria-style benefit plans sama ketika pekerja didaftarkan Jamsostek. 

 

2.  Kompensasi Nonfinansial 

Bentuk kompensasi ini meliputi situasi kerja di mana para pekerja 

menemukan kepuasan kerja dan motivasi kerja, antara lain berikut ini. 

a. Memberikan fasilitas kendaraan dan perumahan. 

b. Biaya dokter. 

c. Memberi pinjaman dengan bunga rendah. 

d. Beberapa kompensasi nonfinansial lainnya, seperti cuti yang dibayar 

perusahaan, cuti sakit tanpa dipotong gaji, bebas makan siang di kantor, 

mengikuti kursus-kursus. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mengapa organisasi melakukan evaluasi kinerja? 

2) Menurut Anda, apa hubungan antara pelatihan dan pengembangan 

(training& development/T&D) dengan kompensasi? 

3) Problem apa saja yang mungkin muncul jika Anda menerapkan metode 

360 degree evaluations? 

4) Apa saja kelebihan dan kekurangan metode esai, ranking, serta rating? 

5) Bagaimana dengan penilaian kinerja tim? Apakah menurut Anda 

penilaian kinerja tim sama dengan individu? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Gunakan materi mengenai performance evaluation dan hubungkan 

dengan teori motivasi yang telah dibahas pada Kegiatan Belajar 1. 

2) Kembangkan argumen Anda berdasarkan teori, pengalaman, serta logika 

Anda.  

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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3) Pelajari kembali materi terkait untuk menjawab pertanyaan nomor 3), 4), 

dan 5). 

 

 

 

 

1. Sumber daya manusia (SDM) adalah orang-orang yang ada dalam 

organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan 

berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi.  

2. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi 

serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlukan 

perusahaan dalam pencapaian tujuannya. 

3. Fungsi sumber daya manusia atau bagian SDM adalah mengelola 

berbagai aspek dari masalah sumber daya manusia dalam 

perusahaan, seperti merencanakan kegiatan perekrutan dan 

mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

digunakan oleh perusahaan. Bagian SDM ini pun menyusun 

kebijakan-kebijakan yang menyangkut peraturan tenaga kerja, 

kualifikasi perekrutan, pengembangan karir dan mulai pengiriman 

tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan hingga 

melanjutkan studi, program insentif maupun bonus bagi tenaga 

kerja.  

4. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan 

yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan mulai dari 

perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan 

kontrak kerja, penempatan tenaga kerja hingga pembinaan dan 

pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap 

memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta 

mengusahakan agar mereka bertanggung jawab sesuai dengan 

persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Proses 

manajemen SDM melibatkan kegiatan, antara lain perencanaan, 

perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, 

kompensasi dan insentif, serta evaluasi kinerja tenaga kerja. 

5. Saat ini, tugas penting SDM adalah mencari orang yang sesuai 

untuk digunakan dalam perusahaan serta memberikan ganjaran dan 

motivasi yang sesuai agar dapat menjalankan tugasnya dengan 

efektif dan dedikasi yang tinggi. Semua kegiatan manajemen selalu 

diawali dengan perencanaan, begitu pula dengan kegiatan bagian 

SDM. Merencanakan perekrutan dan penempatan karyawan yang 

sesuai merupakan strategi dalam usaha menemukan kebutuhan 

RANGKUMAN 
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pekerja dalam jangka pendek dan panjang, pada sebuah organisasi. 

Untuk memudahkan proses perencanaan, ada beberapa langkah yang 

diikuti, yaitu perencanaan yang dibuat tetap mengacu pada 

perencanaan strategis organisasi; menentukan tugas yang akan 

diemban oleh tenaga kerja melalui Analisis pekerjaan (job analysis), 

deskripsi pekerja (job description), serta spesifikasi pekerjaan (job 

specification); menganalisis ketersediaan sumber daya manusia 

dalam kebutuhan jangka panjang; melakukan tindakan penyesuaian; 

serta evaluasi dan modifikasi tindakan. 

6. Secara ringkas proses mendapatkan SDM sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan harus melalui 3 tahapan, yaitu rekrutmen, pelatihan atau 

perkuliahan dan penilaian kinerja. Rekrutmen adalah proses menarik 

orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran 

atas pekerjaan yang belum terisi, terbagi atas rekrutmen internal dan 

eksternal. 

7. Setelah melakukan rekrutmen, perusahaan perlu memberikan 

pelatihan dan pengembangan agar organisasi dapat berjalan secara 

efisien dan efektif. Terdapat beberapa teknik pelatihan, antara lain 

orientasi karyawan baru, program atas dasar pekerjaan (on the job 

training), program secara perkuliahan (classroom training),video 

teleconferencing, video interaktif, serta pelatihan berdasarkan 

kelompok. 

8. Penilaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas merupakan 

evaluasi yang dilakukan secara spesifik dan formal untuk 

menentukan tingkat keefektifan pelaksanaan pekerjaan seorang 

karyawan terdapat beberapa metode pengukuran kinerja, antara lain  

Written Essays, merupakan metode yang paling sederhana dalam 

mengevaluasi kinerja pegawai. Dibuat dalam bentuk narasi 

mengenai kekuatan, kelemahan pegawai, kinerja masa lalu, kinerja 

potensial, serta saran perbaikan bagi pegawai. Metode Pengurutan 

(Rangking) yang mengurutkan dari atas ke bawah atau yang terbaik 

ke yang terburuk atas setiap pekerja atau kelompok kerja atau divisi 

tertentu; Metode Peringkatan, yang terdiri dari pertanyaan atau 

pertanyaan sederhana mengenai beberapa aspek kinerja pekerjaan 

seseorang. Metode yang populer adalah skala pemeringkat grafis 

yang mudah untuk dikembangkan, Critical Incident Method/Metode 

Kejadian Kritis yang merupakan contoh yang sangat baik atau 

sangat buruk dalam diri karyawan, dalam hal ini Manajer berusaha 

menjabarkan apa yang para pekerja tersebut lakukan atau tidak 

sehingga berakibat pada keberhasilan atau kegagalan. Teknik ini 

memberikan informasi umpan balik dan menentukan kinerja dengan 

cara yang cukup adil. 360-Degree Evaluations merupakan 
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pendekatan terbaru yang menyediakan umpan balik dari mereka 

yang sehari-harinya berhubungan dengan pegawai, baik internal 

customer, seperti manajemen puncak, manajer, bawahan, rekan 

kerja atau anggota tim, serta perwakilan departemen lain, serta 

external customer, seperti supplier dan klien. 

9. Kompensasi untuk para pekerja. Upah, gaji dan semua fasilitas 

lainnya yang merupakan ganjaran atau pembayaran kepada para 

pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dikatakan sebagai 

kompensasi. Pada dasarnya kompensasi terdiri dari 2 jenis, yaitu 

financial dan nonfinansial. Kompensasi finansial terdiri dari 

pembayaran langsung atau insentif (bonus, bagi hasil atau 

pembayaran jasa bagi nonmanajemen) serta pembayaran tak 

langsung berupa tunjangan tambahan, yang umumnya dibayarkan 

kepada para pekerja berupa bantuan dana pensiun, asuransi dan 

liburan. Sementara itu, kompensasi nonfinansial, meliputi situasi 

kerja di mana para pekerja menemukan kepuasan kerja dan motivasi 

kerja, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain memberikan fasilitas 

kendaraan dan perumahan, biaya dokter, pemberian pinjaman 

dengan bunga rendah untuk mencicil rumah/motor/mobil, cuti yang 

dibayar perusahaan, cuti sakit tanpa dipotong gaji, bebas makan 

siang di kantor, mengikuti kursus-kursus. 

 

 

    

 

 

1) Langkah proses SDM adalah sebagai berikut …. 

A. perencanaan, perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan dan 

pendidikan, kompensasi  

      dan intensif, evaluasi kinerja tenaga kerja 

B. seleksi, orientasi, perekrutan, promosi, iklan  

C. pelatihan dan pendidikan, delegasi 

D. evaluasi kinerja tenaga kerja, seleksi, pemasaran, audit keuangan. 

 

2) Rekrutmen terbagi atas bagian  ..... 

A. internal dan eksternal 

B. formal dan informal 

C. analisis dan penyimpanan data 

D. pemuatan iklan di media 

 

 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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3) Rina diterima sebagai wartawan di sebuah majalah politik mingguan. 

Selama tiga bulan pertama Rina bekerja di bawah bimbingan Pak 

Kuntoro, seorang wartawan senior di tempatnya. Rina melakukan apa 

yang biasa dikerjakan seorang wartawan, misalnya melakukan 

wawancara, mencari data sekunder dari internet, menulis laporan, dan 

lain sebagainya. Pada akhir bulan ketiga, Pak Kuntoro dan beberapa 

atasannya akan memberikan evaluasi. Dari uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa jenis training yang diberikan pada Rina adalah …. 

A. internship 

B. job expansion 

C. job specialization 

D. on the job training 

 

4) Berikut ini yang tidak termasuk insentif adalah  .... 

A. bonus CEO 

B. dana pensiun 

C. bagi hasil profit perusahaan. 

D. liburan 

 

5) Berikut ini merupakan jenis kompensasi nonfinansial .... 

A. fasilitas kendaraan dan perumahan 

B. pembagian keuntungan 50 : 50 

C. promosi jabatan 

D. bonus empat kali gaji 

 

6) Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk menentukan tugas yang diberikan 

kepada pegawai, yaitu …. 

A. analisis kerja, deskripsi kerja, dan spesifikasi kerja 

B. introspeksi diri, permohonan cuti, dan transfer kerja 

C. hasil kerja karyawan sebelumnya, jabatan, dan gaji 

D. internal, eksternal, dan kombinasi 

 

7) Berikut tidak termasuk kompensasi adalah .... 

A. gaji, upah, dan cuti dibayar 

B. jam kantor yang fleksibel 

C. upah minimum regional 

D. asuransi kesehatan 

 

8) Salah satu fungsi perencanaan SDM meliputi hal-hal berikut .... 

A. merencanakan jumlah permintaan dan penawaran SDM (supply dan 

demand) 

B. melakukan estimasi penjualan produk di pasaran 
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C. melakukan pengawasan harian kinerja SDM 

D. membuat laporan kegiatan perusahaan dalam bentuk news letter 

internal 

 

9). Berikut ini yang tidak termasuk dalam prosedur seleksi pegawai     

adalah .... 

A. pengisian formulir 

B. tes psikologi 

C. wawancara 

D. menerima gaji bulanan 

 

10) Berikut ini yang termasuk ke dalam proses pengembangan manajer 

adalah .... 

A. memberikan kompensasi lebih banyak 

B. melakukan evaluasi yang ditindaklanjuti training 

C. menurunkan posisi  

D. memindahkan manajer ke cabang lain 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 

Tes Formatif 1 

1) B. Organisasi merupakan sebuah entitas sosial; entitas sosial yang 

diarahkan oleh tujuan; entitas sosial yang dirancang (secara sengaja) 

untuk memiliki struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi; 

serta entitas sosial yang terhubung dengan lingkungan eksternal atau 

lingkungan luar. 

2) A. Setelah membagi pekerjaan-pekerjaan menggunakan work 

specialization, Anda perlu mengelompokkannya sehingga setiap 

tugas yang sama dapat dikoordinasikan dengan baik. Dasar 

pengelompokan tersebutlah yang dinamakan departementalisasi. 

Terdapat beberapa cara pengelompokan tugas, antara lain secara 

fungsional, berdasarkan produk, geografis, proses atau jenis 

pelanggan (customer). 

3) A. Kelebihannya, antara lain mempertimbangkan economies of scale 

dalam fungsional departemen, meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan pada karyawan, mampu mencapai tujuan fungsional, 

dan hanya untuk beberapa produk. 

4) C. Kelemahan struktur matriks, antara lain adanya dual authority yang 

dapat membingungkan, anggota membutuhkan adanya interpersonal 

skill dan extensive training, serta adanya tekanan sentralisasi. 

5) B. Perubahan organisasi merupakan hal yang positif. 

6) A. Rentang Kendali (Chain of Command/menggambarkan) merupakan 

bagian dari hierarki otoritas yang menggambarkan jumlah pegawai 

yang harus melapor atau bertanggung jawab terhadap atasannya.  

Jika rentang kendali melebar, hierarki kewenangan akan menjadi 

semakin pendek dan secara biaya berarti semakin efisien karena 

birokrasi semakin berkurang. 

7) D 

8) D. Pelajari kembali materi desentralisasi dalam organisasi. 

9) C. Koperasi dan Yayasan merupakan organisasi formal karena 

memiliki status badan hukum yang jelas serta memiliki tujuan dan 

struktur yang jelas. 

10) A. Pelajari kembali materi jenis-jenis struktur organisasi. 
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Tes Formatif 2 

1) A. Proses SDM, meliputi tahapan perencanaan, perekrutan, seleksi, 

orientasi, pelatihan dan pendidikan, serta kompensasi. 

2) A. Rekrutmen terbagi atas bagian internal dan eksternal. 

3) A. Program ini merupakan penghubung antara aktivitas pelatihan dan 

saat bekerja (on the job training). Di sini, pekerja dikondisikan 

untuk bekerja dalam situasi yang aktual. Para pekerja akan langsung 

dibimbing oleh penyela atau pekerja lain yang sudah 

berpengalaman. Selain on the job training, terdapat pula rotasi dan 

transfer kerja secara sistematis. Program ini dilakukan secara 

internal dengan melakukan rotasi atau perpindahan karyawan di 

antara divisi yang ada sehingga karyawan dapat mempelajari dari 

satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Diharapkan dengan pendekatan 

ini, kemampuan dan wawasan pekerja akan meningkat terhadap 

bidang pekerjaan di perusahaan. Program ini biasa diperuntukkan 

bagi manajer tingkat pertama atau para pekerja yang akan 

mendapatkan promosi menjadi penyelia atau supervisor. 

4) D. Insentif adalah model kompensasi finansial yang diterima para 

pekerja sebagai tambahan upah atau gaji karena kinerja yang baik di 

dalam pekerjaan. 

5) A. Kompensasi nonfinansial merupakan bentuk pemberian fasilitas 

untuk menunjang situasi kerja sehingga karyawan dapat termotivasi 

dan menemukan kepuasan kerja. 

6) A. Penentuan tugas kepada karyawan, meliputi analisis, deskripsi, dan 

spesifikasi kerja. 

7) B. Jam kantor yang fleksibel lebih merupakan peraturan atau kebijakan 

operasional perusahaan, biasanya tercantum dalam Peraturan 

Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

8) A. Perencanaan SDM merupakan langkah strategis untuk mendapatkan 

atau memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi perusahaan. 

Dalam melakukannya perusahaan harus mempertimbangkan dengan 

cermat seberapa besar kebutuhan (demand) SDM perusahaan pada 

periode tertentu, seberapa besar SDM yang tersedia (jumlah maupun 

kualifikasi) serta apa tujuan strategik perusahaan di masa datang. 

9) D. Menerima gaji bulanan bukan termasuk prosedur seleksi pegawai, 

tetapi merupakan kompensasi. 
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10) D. Rotasi atau perpindahan karyawan sebagai bagian dari program 

pengembangan karyawan diharapkan meningkatkan wawasan dan 

kemampuan pekerja terhadap bidang pekerjaan perusahaan. 
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