
DISAIN ORGANISASI: Sebuah keputusan Strategik

Keputusan  strategik  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  utama  pucuk

pimpinan organisasi. Organisasi memerlukan wahana untuk merealisasikan misi

dan  visinya,  dan  wahana  itu  adalah  disain  organiasi.  Kekeliruan  di  dalam

mendisain  organisasi  akan membawa organisasi  ke  tempat  lain  selain  tujuan

yang  telah  ditetapkan  dan  disepakati.  Textbook  strategic  management

mengajarkan bahwa disain organisasi seharusnya mendukung usaha organisasi

merealisasikan  cita-cita  yang  telah  dituangkan  dalam  misi  dan  visi  yang

selanjutnya  dirinci  dalam  rencana  strategik  (Strategic  Plan),  rencana  taktis

(Tactical Plan) dan rencana operasional (Operational Plan). Secara berurutan,

semakin ke arah rencana operasional, rencana yang dibuat semakin rinci hingga

penentuan  apa  yang  seharusnya  dikerjakan  oleh  seorang  individu  di  dalam

organisasi.

Proses  ini  merupakan  pekerjaan  besar  yang  tidak  mungkin  akan  selesai

dikerjakan dalam semalam.  Oleh karena itu,  pucuk pimpinan organisasi  tidak

jarang mengundang keterlibatan para direktur  atau kepala departemen dalam

proses penyusunannya. Keterlibatan ini semakin menjadi mendesak ketika suatu

organisasi beroperasi di dalam sebuah lingkungan yang sangat dinamis. Para

direktur  ini  pada  umumnya  menguasai  bidangnya  masing-masing  sehingga

mereka  dapat  memberikan  masukan  yang  sangat  berharga  di  dalam  proses

penyusunan rencana strategik organisasi.  Hal ini  sejalan dengan pemahaman

kita  bahwa  semakin  tinggi  posisi  seseorang  dalam  hirarki  organisasi  maka

semakin luaslah cakupan bidang yang harus dihadapi. Mustahil apa bila seorang

pucuk pimpinan organisasi  memahami  secara rinci  situasi  riil  dan kegiatan di

tingkat  operasional.  Robbins  dalam  bukunya  secara  eksplisit  mengkaitkan

tanggung jawab itu dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalankannya

seperti tampak dalam diagram berikut.

Di  dalam  proses  mendisain  organisasi  keterlibatan  para  direktur  itupun

diperlukan,  paling  tidak  untuk  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  teknis



operasi  yang  saat  ini  berfungsi  di  dalam  organisasi.  Sebagai  misal  direktur

departemen  sumber  daya  manusia.  Dia  akan  lebih  memahami  situasi

ketenagakerjaan  terkait  dengan  tingkat  pendidikan,  ketrampilan  dan

pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh karyawan dibandingkan pucuk pimpinan

itu  sendiri.  Pemahaman  ini  nantinya  berguna  di  dalam  menentukan  rentang

kendali (span of control) di dalam proses penyusunan disain organisasi.

Tinjauan teoritis

Proses  mendisain  organisasi  dapat  dikelompokkan  di  dalam  proses

pengorganisasian  yang  menjadi  salah  satu  mata  rantai  sebuah  proses  yang

dikenal  dengan  manajemen.  Richard  Daft  (2002)  merumuskan  bahwa

manajemen adalah  suatu  proses  pencapaian  tujuan  organisasi  secara  efektif

dan  efisien  melalui  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan

pengendalian  (lihat  juga  Robbins,  Helriegel,  dan  James  Stoner).  Gambar  1

menggambarkan  proses  keseluruhan  yang  disebut  oleh  Daft  sebagai  proses

manajemen.

Setiap organisasi  pastilah memiliki  sumber daya yang dapat  digunakan untuk

mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan yang

telah  disepakati  itu  dicapai  secara  efektif  dan  efisien.  Secara  ringkas  setiap

kegiatan di atas akan diuraikan dalam beberapa paragraf di bawah ini.

SUMBER 
DAYA:

Manusia
Uang/modal
Bahan baku
Teknologi
Informasi

KINERJA:
Pencapaian 

tujuan
Produk
Jasa

Efisiensi
Efektivitas

PERENCANAAN:
Memilih tujuan dan cara 

mencapainya

PENGORGANISASIAN:
Memberikan tanggung 

jawab penyelesaian kerja

PENGARAHAN:
Menggunakan pengaruh 

untuk memotivasi karyawan

PENGAWASAN:
Memilih tujuan dan cara 

mencapainya



PERENCANAAN

Perencanaan merupakan langkah paling awal sebelum suatu organisasi dapat

melaksanakan  program-programnya.  Langkah  ini  melibatkan  kegiatan

penentuan tujuan organisasi dan menetapkan cara-cara yang diperlukan untuk

mencapai  tujuan  itu.  Peran manajer  sebagai  pengambil  keputusan  mengenai

kedua hal itu menjadi hal yang sangat kritis. Diperlukan manajer-manajer yang

sungguh kompeten untuk menjamin bahwa tujuan yang akan dicapai itu spesifik,

dapat diukur, dapat dicapai, realistik, dan memiliki kerangka waktu pencapaian

yang  jelas  (Specific,  Measurable,  Attainable,  Realistic,  dan  Time  frame.

Seringkali diringkas dengan SMART).

PENGORGANISASIAN

Setelah mencapai kesepakatan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan

itu,  maka  kegiatan  pengorganisasian  pun  mengemuka.  Kegiatan

pengorganisasian merupakan kegiatan  menyusun kerangka kerja  keseluruhan

organisasi yang meliputi tata hubungan, mekanisme pelaporan, pola koordinasi,

dan  pengelompokan  pekerjaan.  Manajemen  memiliki  tanggung  jawab  untuk

memastikan  bahwa  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  di  dalam  organisasi

membantu proses merealisasikan tujuan organisasi. 

Helriegel  (2005)  menyatakan  adanya  dua  konsep  utama  di  dalam  proses

pengorganisasian ini yaitu diferensiasi (differentiation) dan integrasi (integration).

Diferensiasi  merujuk  pada  realitas  bahwa  organisasi  terbangun  dari  unit-unit

kerja yang masing-masing melakukan pekerjaan khusus dengan menggunakan

metode  kerja  yang  khusus  sehingga  anggota  organisasi  pun  dituntut  untuk

memiliki kompetensi yang sesuai dengan masing-masing aktivitas yang menjadi

tanggung jawabnya. Kekhasan inilah yang menjadi inti dari konsep diferensiasi,

bahwa  setiap  anggota  melakukan  aktivitas  yang  berbeda  dengan  tingkat

kompetensi yang berbeda pula.

Konsekuensi logis dari perbedaan ini adalah perlunya usaha untuk memastikan

bahwa  semua  aktivitas  yang  dilakukan  harus  dalam  suatu  koordinasi  demi

tercapainya tujuan organisasi.



PENGARAHAN

Isi  dari  kegiatan  pengarahan  tercermin  dari  kata  arah.  Manajemen  harus

mengarahkan  setiap  anggota  organisasi  untuk  melaksanakan  aktivitas  yang

menjadi  tanggung jawab masing-masing orang sesuai  dengan kerangka kerja

yang telah  ditetapkan dalam kegiatan  pengorganisasian.  Di  dalam buku-buku

literatur  ditemukan  bahwa  motivasi,  kepemimpinan  dan  komunikasi  menjadi

topik utama dalam pembahasan kegiatan pengarahan (lihat Robins, Daft, Hani

Handoko dll)

PENGENDALIAN

Kegiatan  ini  merupakan  komponen  terakhir  dari  siklus  manajemen.  Kegiatan

pengendalian  menjadi  bermakna  ketika  mendasarkan  diri  pada  perencanaan

yang telah  dilakukan.  Perencanaan  memberikan  tujuan/sasaran  yang hendak

dicapai,  sementara itu pengendalian berfungsi memastikan bahwa aktivitas riil

yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan seperti yang dimaksudkan.

Siklus  manajemen  yang  diterangkan  di  atas  merupakan  dasar  pengetahuan

yang  harus  dimiliki  ketika  seseorang  akan  menjalankan  sebuah  organisasi.

Pemahaman yang komprehensif  atas keempat elemen siklus ini menunjukkan

kemampuan konseptual yang harus dimiliki oleh manajer sebuah organisasi.

Disain vertikal

Disain horisontal

Dimana letak strategiknya?

Data dan Pembahasan
Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atma jaya dan usd


