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Definisi Mengorganisir

Mengatur unsur-unsur sumber daya 

perusahaan yang terdiri dari tenaga 

kerja, tenaga ahli, material, dana dan 

lainnya dalam suatu gerak langkah yang 

sinkron untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan efektifitas dan efisiensi



Proses Mengorganisir

A.Melakukan Identifikasi & Klarifikasi 

Pekerjaan

Lingkup kerja proyek seperti menyiapkan 

gambar desain, pembelian material, 

pelaksanaan konstruksi , semua perlu 

diidentifikasi dan diklarifikasi untuk mengetahui 

besar volume, macam & jenisnya dalam rangka 

mengetahui sumber daya & jadwal yang 

diperlukan



Proses Mengorganisir

B. Mengelompokkan Pekerjaan

Sejumlah besar pekerjaan tersebut 

dikelompokkan ke dalam unit atau paket yang 

masing-masing telah diidentifikasi biaya, jadwal 

dan mutunya



Proses Mengorganisir

C. Menyiapkan Pihak yang akan 
Menangani    Pekerjaan

Menyerahkan paket-paket pekerjaan kepada 
individu atau kelompok untuk dikerjakan. 

Memilih ketrampilan dan keahlian kelompok 
yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan & 
memberitahukan sasaran yang ingin dicapai 
yang berkaitan dengan unit kerja/paket yang 
akan menjadi tanggungjawabnya.



Proses Mengorganisir

D. Mengetahui Wewenang dan Tanggung 

jawab

Kelompok yang menerima tugas harus 

mengetahui batas wewenang dan tanggung 

jawabnya. Hal ini untuk menghindari tumpang 

tindih dan duplikasi.



Proses Mengorganisir

E. Menyusun Mekanisme Koordinasi

Bertujuan agar dapat bergerak menuju 

sasaran secara tepat



Struktur Organisasi

A. ORGANISASI PRODUK

Penyusunan struktur organisasi perusahaan-

perusahaan besar yang kegiatan 

usahanya menangani berbagai macam 

produk, didasarkan pada orientasi produk



Struktur Organisasi

B. ORGANISASI PROYEK MURNI

Penyusunan struktur organisasi dimana 

pimpinan proyek mempunayi wewenang 

penuh atas pengendalian proyek dan 

berfungsi seperti manajer lini yang lain. 



Struktur Organisasi

C. ORGANISASI PROYEK MATRIKS

Struktur organisasi dimana terdapat jalur 

pelaporan/formal vertikal dan horisontal



Peserta Proyek 

Klien

Perancana

Pelaksana

Pemakai



Klien, Pemilik Proyek

Adalah orang/badan yang memiliki proyek 

dan memberikan pekerjaan atau 

menyuruh memberikan pekerjaan kepada 

pihak penyedia jasa dan yang membayar 

biaya pekerjaan tersebut.

Dapat merupakan perorangan, 

badan/lembaga/instansi  pemerintah atau 

departemen



Perencana

 Adalah para arsitek dan ahli yang bertanggung 
jawab untuk mewujudkan kebutuhan klien 
menjadi kenyataan.

 Pihak yang terkait :

- juru gambar yang menghasilkan gambar kerja   
dari sketsa arsitek

- ahli struktur

- ahli mekanikal dan elektrikal

-surveyor kuantitas yang menyiapkan taksiran 
biaya dan dokumen tender



Pelaksana

Adalah orang / badan yang melaksanakan 

kerja konstruksi fisik yaitu kontraktor 

swasta atau pemerintah



Pemakai

Pihak yang menggunakan, 

mengoperasikan dan memelihara fasilitas 

yang akan disediakan.


