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I. Pendahuluan
Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan

mengimplementasikan kebijakan publik.

Dimensi organisasi ibarat organ tubuh manusia, yang
berfungsi sebagai wadah atau tempat
diimplementasikannya kebijakan publik.

Aspek pertama yang harus diukur adalah pembagian
kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggung jawab
dalam bekerja, baik vertikal maupun horizontal.

Aspek kedua yang penting adalah apakah pihak yang
mengerjakan pekerjaan memikili kompetensi yang
memadai untuk menjalankannya.Marlan Hutahaean 3



I. Pendahuluan
Dalam menjalankan organisasi harus seimbang antara

otoritas dengan kemampuan menjalankan.

 Pada prakteknya butir di atas sering tidak terjadi
(Victor A. Thompson, 1961).

 Isu lain dari dimensi organisasi adalah merebaknya
Parkinson law atau raising pyramid : gejala
menambah jumlah pekerja dengan beban kerja yang
relatif tetap.

Di sisi lain sering pula terjadi tindakan enthrophy :
menambah unit organisasi yang sebenarnya tidak perlu
dan ditujukan bagi kepentingan kelompoknya.Marlan Hutahaean 4



II. Batasan dan Ruang Lingkup
 Dwight Waldo : Organisasi sebagai struktur otoritas dan hubungan personal

dalam suatu sistem administrasi.

 Chester Barnard : Organisasi sebagai suatu sistem aktivitas yang
terkoordinasikan secara sadar, atau sistem kekuatan dua orang atau lebih.

 Philip Selznick : Organisasi sebagai suatu ekspresi struktural dari kegiatan
rasional (Harmon & Mayer, 1986 : 18).

 Nicholas Henry : Organisasi sebagai :

 1. memiliki maksud dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia;

 2. memiliki hubungan sekunder;

 3. Memiliki tujuan yang khusus dan terbatas;.

 4. memiliki kegiatan kerjasama pendukung;
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II. Batasan dan Ruang Lingkup
5. terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas;

6. menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya;

7. sangat terpengaruh oleh setiap perubahan
lingkungannya.

Henry melanjutkan bahwa Organisasi Publik, selain
butir di atas, menambah butir 8 :

8. organisasi Negara yang memperoleh sumberdaya
(pajak dan legitimasi) dari Negara dan dijembatani
oleh lembaga-lembaga Negara.
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III. Model-model Organisasi
 Nicholas Henry membagi 3 model organisasi, yaitu : (1) model organisasi

tertutup. (2) model organisasi terbuka, dan (3) model organisasi gabungan
tertutup dan terbuka (sintesis).

 Berdasarkan pendapat Tom Burns dan G.M. Stalker, Henry mengemukakan
ciri model organisasi tertutup :

 1. adanya tugas-tugas rutin dalam kondisi-kondisi stabil;

 2. adanya spesialisasi tugas;

 3. penekanan pada cara kerja;

 4. konflik dalam organisasi diselesaikan dari atas;

 5. penekanan pada tanggung jawab;

 6. rasa tanggung jawab dan kesetiaan seseorang langsung diarahkan pada
unitnya;
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III. Model-model Organisasi
 7. organisasi memiliki struktur hirarkhi yang pyramidal;

 8. pimpinan dianggap mengetahui segalanya;

 9. interaksi antara orang dalam organisasi cenderung vertikal;

 10. interaksi cenderung didasarkan atas kepatuhan, komando,
dan hubungan vertikal

 11. Kesetiaan dan kepatuhan terhadap atasan dan organisasi
diutamakan; dan

 12. prestise seseorang dalam organisasi cenderung ditentukan
oleh kantornya atau rankingnya.
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III. Model-model Organisasi
Contoh organisasi tertutup adalah :

Model birokrasi Max Weber yang memiliki ciri :

1. Hirarki otoritas yang meliputi hubungan atasan-bawahan dan rantai komando;

2. Pembagian tugas pekerjaan yang jelas berdasarkan kompetensi dan spesialisasi
fungsional;

3. Adanya sistem aturan, regulasi dan prosedur;

4. Adanya suatu aturan hukum yang tidak mengenal hubungan pribadi (impersonal
nature);

5. Adanya sistem prosedur kerja yang menggunakan standarisasi metode;

6. Adanya seleksi dan promosi pegawai berdasarkan kompetensi manajerial dan teknis;
dan

7. Otoritas dan kekuasaan hanya berlaku di kantor atau tempat kerja, dimana posisi
dan jabatan bukan milik individu yang bersangkutan, tetapi institusi yang
mempekerjakannya (Shertekar dan Raut, 1981).Marlan Hutahaean 9



III. Model-model Organisasi (1)
Ciri model organisasi terbuka :

1. Adanya tugas-tugas non rutin dalam kondisi stabil;

2. Pengetahuan khusus dimanfaatkan dalam tugas-tugas;

3. Tujuan lebih diutamakan;

4. Konflik dalam organisasi diselesaikan antar sesame teman kerja;

5. Semua anggota memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah
organisasi;

6. Kesetiaan dan kepatuhan diberikan kepada organisasi secara keseluruhan;

7. Organisasi dipandang senagai struktur jaringan yang pekat yang terbentuk
sepertiu suatu amuba (dan bukan pyramid seperti yang dikemukakan
Weber);
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III. Model-model Organisasi (2)
8. Pengetahuan bukannya dominasi atasan, tetapi dapat dimilki

oleh bawahan;

9. Interaksi dalam organisasi cenderung horizontal;

10. Gaya hubungan antara orang dalam organisasi lebih bersifat
saran (bukan komando) atau lebih ramah serta intim antara
satu dengan lainnya;

11. Pemenuhan tugas dan kinerja yang hebat yang diutamakan;
dan

12. Prestise seseorang dalam organisasi lebih ditentukan oleh
kemampuan professional dan reputasi.
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III. Model-model Organisasi

Contoh Model organisasi terbuka :
1.Model human relation;
2.Organization development; dan
3.Organisasi sebagai bagian dari

lingkungan
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III. Model-model Organisasi
Model organisasi tertutup dan terbuka berbeda dalam 4 hal :

1. Persepsi terhadap lingkungan (stabil atau tidak);

2. Persepsi terhadap hakekat manusia dalam organisasi (mengikuti teori X atau Y);

3. Persepsi tentang penggunaan manipulasi dalam organisasi (humanisasi atau dehumanisasi serta
dematurisasi); dan

4. Persepsi terhadap peranan dan pentingnya organisasi dalam masyarakat (organisasi di satu pihak dan
masyarakat di pihak lain atau sebagai masyarakat)

Henry mengintegrasikan kedua model tersebut dengan asumsi :

1. organisasi dan lingkungan dapat dan benar-benar berubah;

2. organisasi dan manusia di dalamnya berubah untuk hidup; dan

3. organisasi dan manusia di dalamnya dapat dan benar-benar belajar dari berbagai kesalahannya.
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IV. Struktur dan Dinamika Organisasi

1.Struktur Lini
2.Struktur Lini dan Staf
3.Struktur Lini dan Fungsional
4.Struktur Lini, Staf dan Fungsional
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Struktur Organisasi : Mintzberg

Mintzberg mengemukakan 5 bagian disain
struktur organisasi :

1.Strategic Apex

2.Middle Line

3.Supporting Staff

4.Technostructure

5.Operatingcore
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