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Sistimatika

 Dasar-dasar Organisasi

 Pengorganisasian kegiatan / kepanitiaan

 Komunikasi antar Unit Kerja



Dasar-dasar Organisasi

 Organisasi adalah tempat berkumpulnya

orang-orang (manusia) yang memiliki minat, 

bakat, tujuan atau cita-cita yang sama. 

 Organisasi menurut asas pembentuknya:

◦ Organisasi berdasarkan kesamaan tujuan (jangka 

pendek)

◦ Organisasi berdasarkan kesamaan misi (jangka 

menengah)

◦ Organisasi berdasarkan kesamaan visi (jangka 

panjang)



Meliputi :

 1. Organisasi sebagai sub system

 2. Asas-asas manajemen

 3. Alat kelengkapan organisasi



1. Organisasi sebagai Sub System

Unsur-unsur organisasi: 

◦ Tujuan

◦ Struktur organisasi

◦ Personil dalam struktur organisasi

◦ Fungsi dan tugas personil dalam struktur 

organisasi 

◦ Tata kerja organisasi 

◦ Peralatan penunjang 



Azas-azas Manajemen



POAC

 Planning

◦ Planning meliputi pengaturan tujuan dan 

mencari cara bagaimana untuk mencapai 

tujuan tersebut.

 Organizing

◦ Organizing adalah proses dalam memastikan 

kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber 

daya tersedia untuk menjalankan rencana dan 

mencapai tujuan yang berhubungan dengan 

organisasi.



lanjutan

 Actuating

◦ Perencanaan dan pengorganisasian yang baik 

kurang berarti bila tidak diikuti dengan 

pelaksanaan kerja.

 Controlling

◦ Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, 

misi, aturan dan program kerja maka 

dibutuhkan pengontrolan.



3. Alat kelengkapan organisasi

 Visi yaitu gagasan besar organisasi 

 Misi sebagai penjabaran visi 

 Visi dan Misi dan Kaitannya dengan 

AD/ART 

 Kebijakan, program, dan kegiatan 

merupakan operasionalisasi dari AD/ART.

 Evaluasi kebijakan berdasarkan AD/ART



AD dan ART

 AD/ART adalah dasar dan peraturan yang 
mengikat seseorang atau kelompok dalam 
berbagai kegiatan atau program yang mereka 
lakukan atau yang akan di kerjakan. 

 AD (Anggaran Dasar) selalu berisikan pasal-
pasal umum mengenai yang mengatur roda 
sebuah organisasi. 

 ART (Anggaran Rumah Tangga) itu berfungsi 
seperti petunjuk teknis atau penjelasan lebih 
rinci dari AD



B. Pengorganisasian kegiatan / 

kepanitiaan

- Kepanitiaan adalah unsur pelaksana suatu 

kegiatan yang bersifat sementara

- Kepanitian ini menjalankan program kerja 

organisasi



Pedoman dalam 

Penyusunan Kepanitiaan:
 1.  Tentukan tujuan

 2. Rincikan aktivitas sedetil mungkin

 3. Ceklah semua aktivitas panitia dalam 

waktu yang bersamaan (pra dan hari H)

 4. Selalu koordinasi



Alur pengorganisasian

- Perencanaan

- Pembentukan

- Persiapan

- Pelaksanaan

- Evaluasi pembuatan laporan

- Pembubaran panitia



Ingat !



1. Specific artinya maksud maupun ruang 
lingkupnya perencanaan harus jelas. Tidak terlalu 
melebar atau idealis.
2. Measurable artinya tingkat keberhasilan 
program kerja atau rencana harus dapat diukur.

3. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan 
angan-angan.
4. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan 
dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah 
dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan.
5. Time artinya ada batas waktu yang jelas. 
Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau 
tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

Artinya :



Beberapa komponen kepanitian 

 1. Ketua Pelaksana
Ketua pelaksana adalah seorang pemimpin kepanitiaan. 
Ketua pelaksana bertanggung jawab atas keseluruhan 
dalam acara dari awal sampai akhir. 



2. Sekretaris
Semua hal mengenai administrasi / dokumen penting 
dikerjakan oleh sekretaris. Pembuatan proposal, surat 
menyurat, absensi sampai laporan pertanggung jawaban. 



3. Bendahara
Bendahara bertanggung jawab mengenai perencanaan 
anggaran,  pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan, 
laporan keuangan acara, sampai bukti pembayaran, dan 
manajemen keuangan yang dilakukan.



lanjutan
 4. Seksi Acara

Seksi acara bertugas untuk merencanakan acara, menyusun acara, dan 
menejemen waktu acara. Seksi acara yang paling mengerti bagaimana 
jalannya acara, mengkoordinasikan setiap seksi untuk menjalankan acara 
dengan lancar.



5. Seksi ATP (Akomodasi, Transportasi, Peralatan atau Perlengkapan)
Seksi ATP bertugas menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan 
dalam acara, termasuk menyiapkan akomodasi dan transportasi. 
Biasanya Seksi ATP memiliki banyak pengetahuan mengenai tempat 
penyewaan peralatan, akomodasi , transportasi.



6. Seksi Humas (Hubungan Masyarakat)
Seksi humas biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan 
mudah dengan banyak orang. Karena tugas seksi humas adalah yang 
berhubungan dengan orang-orang untuk menyampaikan informasi 
mengenai acara dengan tujuan tertentu. Untuk perihal mengundang 
orang untuk menjadi objek acara atau peserta secara langsung ini 
andalannya seksi humas.





lanjutan

 7. Seksi PDD (Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi)
Seksi PDD biasanya memiliki kemampuan dalam desain, fotografi, 
dan media sosial. Untuk tugas dalam Publikasi berbeda dengan seksi 
humas, publikasi acara dilakukan melalui media untuk 
memperbanyak akses. Tugas dekorasi disini membutuhkan kreatifitas 
dan desain yang cukup. Tugas Dokumentasi dilakukan saat acara 
berlangsung yaitu mendokumentasikan acara.

 8. Seksi Konsumsi
Semua perihal makanan untuk keberlangsungan acara dikerjakan 
oleh seksi konsumsi. Biasanya seksi konsumsi mengetahui tempat-
tempat makanan yang enak dan ekonomis. Manajemen pengaturan 
tentang konsumsi juga dikerjakan oleh seksi konsumsi.





lanjutan

 9. Seksi Danus (Dana dan Usaha)

Seksi danus bertugas mengenai mencari 

sponsorship untuk mendapatkan dana 

demi berlangsungnya acara sesuai dengan 

rencana. 



Kenyataannya : 
Mengapa sih kita menghadapi
beberapa hal seperti :

 Kinerja yang buruk

 Banyak keluhan

 Situasi yang kurang menyenangkan



Bisa dipengaruhi oleh faktor organisasi…

 Komunikasi,

 Kepemimpinan, 

 Tim kerja



KOMUNIKASI

 Berbagi informasi atau 
pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar 
pikir, atau yang sejenisnya.

 Semua aspek dari kata adalah komunikasi 
(cara kita berbicara, cara berperilaku).

 Kegiatan komunikasi dapat dilakukan melalui 
media komunikasi :
•Media konvensional : Bahasa lisan, isyarat/tubuh, 
kertas (surat, koran,majalah, tabloid, dsb).

•Media elektronik :TV, intercom, pager, internet, 
teleconference, video conference, telepon biasa, 
HP)



Bentuk komunikasi

 Verbal, bisa secara tertulis atau oral dan 

menggunakan kata-kata.

 Non verbal, tanpa kata-kata



Efektivitas Komunikasi

 Komunikasi dianggap efektif jika 

komunikan memahami pesan 

dengan benar dan memberikan respon 

sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh komunikator



Hambatan komunikasi

 - Hambatan Teknis
◦ Hambatan teknis terjadi akibat adanya pengaruh 

kondisi lingkungan teknis yang berdampak pada 
ketidaklancaran pengiriman dan penerimaan pesan. 
Misalkan saja pada aspek teknologi seperti terbatasnya 
fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang 
kurang memadai

 - Hambatan Semantik
◦ Semantik adalah pengertian, yang diungkapkan lewat 

bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap 
menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi.

 - Hambatan Manusiawi
◦ Hambatan yang muncul dari masalah pribadi 

yang dihadapi, baik komunikator maupun komunikan



Cara mengatasi kegagalan 

komunikasi
Berkomunikasi sesuai tingkatan bahasa para 
pendengarnya

Mengerti keinginan arah pembicaraan dari para 
pendengarnya

Mengerti kelas sosial para pendengarnya

Memahami latar belakang serta nilai-nilai yang 
dipegang teguh para pendengarnya



Dapat dicapai dengan

- Mendapat keterangan yang lengkap (misal 

kemauan/keinginan dari masing2 pihak)

- Kepercayaan antar kedua belah pihak

- Menggunakan kata-kata yang dikenal

- Mendapat perhatian dari pendengar

- Menggunakan contoh dan alat-alat visual



Terima kasih kawan...

Sukses selalu untuk organisasimu


