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Organisasi Dibedakan 2 Arti

• Dalam arti statis, organisasi adalah kerangka
atau wadah segenap kegiatan sekelompok
orang untuk mencapai tujuan tertentu.

• Dalam arti dinamis, organisasi adalah segenap
proses kegiatan menetapkan dan membagi
pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan
wewenang, tugas dan tanggung jawab, serta
penetapan hubungan antar unit atau pejabat-
pejabatnya dlm rangka mencapai tujuan tertentu
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3 Model Sistem Organisasi

• Model sistem organisasi tertutup
• Model sistem organisasi terbuka
• Model kombinasi keduanya
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Macam Bentuk Organisasi  Ikatan
Berdasarkan Ikatan Struktural

• Organisasi Sosial (social organization)
anggotanya terdiri atas orang-orang yang saling
mempengaruhi secara spontan, mengabdi
sesamanya tanpa perhitungan untung rugi,
contoh: lembaga sosial, rumah yatim piatu dll.

• Organisasi Formal (formal oganization) dg
struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab
yg pasti bagi pejabatnya, contohnya: Dinas
Pemerintah.

• Organisasi Informal (informal oraganization)
merupakan organisasi yg lebih bebas, luwes,
tidak terlalu formal peraturannya, contoh: arisan
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Organisasi Berdasarkan
Kebutuhan Sosial (Talcott Parson)

• Organisasi Ekonomi (economic organization) tujuan
mendapatkan keuntungan dari produk /jasa yang dihasil-
kan, tanpa melupakan segi sosial, contoh: pabrik tekstil
yang juga mengada kan poliklinik.

• Organisasi Politik (political organization) kegiatan di
bidang pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan,
pengaruh- mempengaruhi pemerintah, contoh: Partai
Politik.

• Organisasi Pengabdian Masyarakat: tujuan mengabdi-
kan diri untuk kepentingan masyarakat, contoh: rumah
sakit, yatim piatu, yayasan sosial.

• Organisasi Pelestarian: tujuan melestarikan dan meme-
lihara kesenian, pendidikan, kebudayaan, contoh:
musium, kebun binatang, cagar alam, dinas purbakala.
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Organisasi Berdasarkan Jumlah
Pucuk Pimpinan

• Organisasi Pimpinan Tunggal (single
organization) pucuk pimpinannya satu
orang,contoh: direktur, kepala kantor dll.

• Organisasi Pimpinan Jamak (plural
executive organization) pucuk pimpinan
terdiri atas beberapa orang, contoh:
direksi yg terdiri atas direktur utama, beser
ta direktur-2 bidang khusus, presidium dll.
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Organisasi Berdasarkan
Keterlibatan Emosi

• Organisasi Primair (primary organization)
keterpaduan emosi dan pribadi lebih
terasa, contoh: keluarga, organisasi
profesi, dll.

• Organisasi Sekunder (secondary
organization) lebih banyak melibatkan akal
dari pada kesatuan emosi, contoh:
organisasi formal: perusahaan, dinas
pemerintah.
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Organisasi Berdasarkan Nilai dan
Biaya atau Tujuan (Alfred Kuhn)

• Organisasi Kerjasama (kooperative organi zation)
terutama bertujuan tergalangnya kerjasama atau gotong
royong anggota nya, contoh: keluarga, koperasi,
organisasi sosial dll.

• Organisasi Cari Untung (profit organization) tujuannya
mencari laba, contoh: perusahaan industri, perdagangan

• Organisasi Pengabdian (service organization) bertujuan
mengabdikan diri pada masyarakat dan sesamanya,
contoh: organisasi agama, lembaga bantuan hukum, dll.

• Organisasi Penekan (pressure organization) tujuannya
untuk menekan pihak lain agar berbuat sesuai dengan
kemauannya, contoh: pressure group, serikat pekerja,dll.
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Organisasi Berdasarkan Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab

• Organisasi lini (line organization) adanya kesatuan
komando/perintah dari atasan, tidak ada penasehat
pimpinan. Perintah dan tanggung jawab dilakukan
menurut garis lurus vertikal, pimpinan harus serba tahu,
contoh: militer.

• Organisasi Fungsional (functional organization) bawahan
bertanggung jawab kpd beberapa atasan sesuai
fungsinya, contoh: fungsi perencanaan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, dll.

• Organisasi lini dan staf. Pada dasarnya mrpkn
organisasi lini, krn lingkupnya luas, pimpinan butuh bbrp
tenaga penasehat sbg bahan pengambilan keputusan.
Stat tdk wewenang memberikan perintah langsung,
contoh: kepala bagian.
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Prinsip-Prinsip Organisasi
• Perumusan tujuan dengan jelas

(formulation of the objective)
• Pembagian pekerjaan/kegiatan (division of

works)
• Pelimpahan wewenang (delegation of

authority)
• Rentangan pengendalian (span of control)
• Tingkatan hierarki (level of hierarky)
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