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Unit Pembelajaran QU-2.1 
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2.1 Ciri-ciri organisasi yang baik  

2.1  Mencapai  keberhasilan organisasi  

3. Struktur organisasi 

3.1 Budaya organisasi 

3.2 Ciri-ciri organisasi yang dipercaya 

3.3 Apakah budaya bisa diubah? 

3.4 Organisasi pembelajaran  

4. ICT untuk lingkungan kerja dan pengembangan karier  

4.1 Apa implikasi-implikasi dari manfaat teknologi terhadap pengembangan karier  

4.2 Siapa Orang-orang yang akan dikembangkan kariernya dalam sektor ini ? 
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 Tujuan Pembelajaran Khusus 

Pada akhir pelajaran unit ini kita  mampu mengenal keutamaan dari organisasi : 

• mengetahui keutamaan / pentingnya  organisasi; 

• mendefinisikan ciri-ciri organisasi yang baik 

• menjelaskan bagaimana mencapai keberhasilan organisasi  

• mengidentifikasi kekhasan organisasi  

• menjelaskan struktur organisasi konvensioanl dan organisasi modern, 
wewenang, tanggung jawab dan ciri-ciri organisasi yang dipercaya; 

• mencari tahu keterampilam ICT yang disyaratkan untuk lingkungan pekerjaan 
dan pengembangan karier. 
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1 Pendahuluan 
Dimanakah kita dan akan kemanakah kita ? 

Sebagian waktu terbaik dari kehidupan kita dihabiskan pada lingkungan pekerjaan dan 
pendidikan yang kita peroleh sebenarnya untuk mempersiapkan diri memasuki dunia 
kerja. Untuk keperluan itu pada bagian pertama pelajaran ini akan dibahas beragam 
aspek organisasi seperti kepentingan organisasi bisnis, ciri-ciri organisasi yang baik 
termasuk konsep baru pembelajaran organisasi dan bagaimana mencapai keberhasilan 
organisasi. 

Pada bagian kedua akan dijelaskan struktur organisasi dan keutamaan masing-
masing; bagaimana wewenang dan tanggung jawab organisasi yang disusun dalam  
fungsi organigram dan uraian tugas; ciri-ciri keyakinan pada organisasi, yang 
memungkinkan kita mempelajari syarat–syarat yang diminta pemberi kerja dan seperti 
apa kehidupan kita dalam organisasi apakah kita akan menciptakan satu perusahaan 
bisnis atau diterima bekerja di perusahaan bisnis. Oleh karena itu, kita akan 
menguraikan budaya organisasi dan bagaimana kemungkinan untuk mengubahnya bila 
diperlukan serta mengeksplorasi konsep organisasi pembelajaran.  

Selain itu kita teliti hubungan antara ICT pada lingkungan pekerjaan dengan minat dan 
karakter-karakter yang diperlukan karyawan dalam hal penguasaan komputer dan 
orientasi pengembangan kariernya   
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2 Mengapa organisasi itu penting ?1 
Setiap orang punya kebutuhan dan harus terpuaskan dalam kehidupannya. Pada 
awalnya setiap orang menghabiskan waktunya untuk mencari makan, mencari tempat 
berlindung dan berpakaian. ‘Organisasi’ yang pertama mungkin terbentuk ketika 
orang-orang melakukan kerjasama dan membagi tugas diantara mereka sendiri, 
sehingga akan ditemukan sesuatu yang dibutuhkan mereka dengan lebih mudah. 

Saat ini, hidup tanpa organisasi sulit untuk dibayangkan. Barang-barang kebutuhan 
kita dibuat, diangkut dan dijual oleh organisasi. Tanpa organisasi kita tidak akan 
mendapat pelayanan, pendidikan, pemerintahan, telepon, listrik atau pelayanan 
lainnya yang kita anggap penting. 

Apa yang dilakukan PBB; apa yang dilakukan oleh tim sepak bola dan apa yang dimiliki 
perusahaan pada umumnya?  

Mereka mempunyai tujuan yang sangat berbeda, walaupun semuanya sama-sama 
merupakan sebuah organisasi; dimana individu-individu bergabung bersama untuk 
mencapai suatu tujuan dengan bekerjasama dan membagi tugas diantara mereka; 

Secara umum organisasi punya tiga karakter: 

1. Pekerjaan, kekuatan, dan tanggung jawab komunikasi dibagi diantara para
anggota untuk membantu organisasi mencapai visi, misi dan tujuannya.
Sebagai contoh, tim sepak bola, setiap pemain punya tugas tertentu untuk
dipertontonkan, pelatih punya kekuasaan untuk memutuskan siapa yang
akan menjadi pemain dari tim dan permainan apa yang akan dipelajari dan
dipraktekkan. 

2. “Pusat kekuasaan” timbul di suatu organisasi untuk mengarahkan mereka
menghadapi tujuan-tujuan mereka. Dalam organisasi bisnis,  pusat
kekuasaan berada pada dewan direktur yang memutuskan bagaimana uang
akan digunakan dan produk apa yang akan dibuat, siapa yang menetapkan
gaji yang memuaskan dan situasi bekerja; manager sumber daya manusia,
siapa yang memutuskan standar dan kriteria seleksi untuk merekrut
pekerja.  

3. Organisasi akan menempatkan stafnya pada posisi yang sesuai dengan
kompetensinya. Sebagai contoh, jika seseorang bekerja terlalu lambat dan
tidak sesuai dengan standard, karyawan itu mungkin akan dipindahkan ke
departemen lain sesuai dengan kompetensi dimana kecepatan bekerja tidak
diperlukan. Orang lain yang bekerja cukup cepat akan ditempatkan ditempat
tersebut. 

Meskipun demikian, untuk bergabung dengan suatu organisasi atau perusahaan baru 

                                           

1 This learning unit has been adapted from ILO’ training material on developing work related competencies.  
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merupakan suatu tantangan. Karyawan baru mungkin sulit memahami bagaimana 
melalui pekerjaannya, mereka bisa memberi kontribusi kepada organisasi. Hal ini akan 
berpengaruh pada tindakan rendahnya efisiensi dalam bekerja, kurang perhatian dan 
kurang peduli terhadap tujuan organisasi serta ada perasaan bahwa pekerjaannya 
tidak penting. Di dunia ini, tidak ada dua organisasi yang betul-betul sama. Namun 
demikian dengan memahami tujuan organisasi karyawan akan sadar dengan kontribusi 
mereka terhadap tujuan organisasi mereka. 

2.1 Karakter organisasi prima 

 Jujur dan dapat diterima. 

 Mengenal dan menghargai karyawan yang baik. 

 Memberi sesuai kemampuan bukan karena disukai atau karena ada 
hubungan. 

 Pembayaran di atas rata-rata. 

 Peduli terhadap kesulitan perorangan dan masalah karyawan. 

 Memberi kepercayaan dalam pegembangkan karyawan terutama dalam hal 
pendidikan dan pelatihan. 

 Mendukung perintah dan kebersihan 

 Berusaha keras untuk melindungi karyawan sendiri menghindari kecelakaan 
dan semacamnya. 

 Menyapa tiap-tiap karyawan sebagai “bagian dari keluarga” 

 Menyediakan bantuan berarti untuk kesehatan dan usia tua 

 Menyediakan liburan tahunan dan waktu istirahat yang wajar 

 Menyediakan kesempatan untuk belajar dan pelatihan untuk tugas 
pekerjaan yang baru 

 Mengevaluasi/penilaian regular terhadap kemajuan pekerjaan karyawan 

Setiap orang perlu mempertimbangkan setiap karakter diatas ketika mencari suatu 
pekerjaan atau ketika memutuskan untuk mulai berwirausaha karena sumber daya 
manusia merupakan salah satu aset penting dalam suatu organisasi atau bisnis untuk 
mencapai keberhasilannya. 

2.2 Mencapai keberhasilan organisasi 

Agar organisasi berhasil, memerlukan persyaratan melalui pendekatan yang proaktif 
sehingga bisa berhasil. 
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Pengalaman memberi indikasi bahwa ada tiga tipe karyawan : 

 mereka yang membuat sesuatu berhasil, 

 mereka yang menonton sesuatu berhasil,  dan 

 mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. 

Karyawan yang berperilaku efektif perlu dilibatkan dalam organisasi agar sesuatu 
terjadi. Karakter perilaku merupakan hal yang wajar, misanya apakah seseorang akan 
menjadi pebisnis, apakah seseorang akan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, 
apakah seseorang akan menjadi manager berkualitas dalam sebuah organisasi. 

Ketika pilihan yang tepat untuk membuat sesuatu keberhasilan sudah ditetapkan, 
artinya keputusan sudah dibuat. Batasan keputusan adalah sebuah sikap dimana 
keberhasilannya sangat tergantung pada penerapan efektiftifitas sikap. 

Untuk menetapkan keputusan dan kemudian diterapkan, merupakan tanggung jawab 
semua karyawan. Oleh karena itu kesulitan terhadap tanggung jawab seperti tanggung 
jawab pada pekerjaan dalam mengembangkan kemampuan dan kapasitas, akan 
memberikan kepastian bahwa keputusan telah membawa perubahan pada rencana dan 
keinginan organisasi. 

Pencapaian 

Karyawan yang berhasil menetapkan keputusan dan diterapkan pada suatu organisasi 
cenderung  memperlihatkan karakter-karakter berikut :  

 Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam mendukung kegiatan
organisasi.  

 Mereka dapat membangun tujuan dan batasan waktu yang jelas untuk
menyelesaikan sesuatu tujuan. 

 Mereka mampu menggambarkan pemikiran dan pengalaman lain pada
organisasi untuk memutuskan bagaimana  menerapkan suatu keputusan. 

 Mereka tegas, antusias, dalam menentukan dan bersedia mengambil resiko
untuk membuat sesuatu berhasil sesuai aturan organisasi. 

 Mereka bekerja keras mencapai standar tinggi dalam perbuatan dan
mengharapkan orang lain berbuat hal yang sama di organisasi. 

 Mereka percaya bahwa ada ruang untuk memperbaiki sikapnya pada
organisasi. 

Apakah anda seseorang yang berhasil ? 
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Sekarang kerjakan tugas QU 2-1. AS 1/4 “ APAKAH BELAJAR 
KITA?” yang akan kita  temukan pada daftar tugas pada akhir 
pembelajaran unit ini. Ingat untuk mengikuti catatan petunjuk 
sehubungan dengan jurnal pelajaran dan bukti potofolio. 
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3 Struktur organisasi  
Penentuan struktur organisasi secara alami dan kebutuhan prinsip-prinsip dasar 
perancangan sangat penting untuk pemahaman peran kunci kinerja organisasi. 
Keberadaan format organisasi dan prinsip-prinsip perancangannya telah diuji melalui 
sejarah pengembangan organsasi yang modern. 

Beberapa penulis telah menunjukkan beberapa hal penting berkaitan dengan struktur 
organisasi dan hubungannya antara ukuran organisasi, strategi, teknologi, lingkungan 
dan budaya. Apabila sebuah organisasi mencapai kinerja maksimum, maka 
strukturnya perlu disesuaikan dengan atau harus sepadan dengan perubahan 
lingkungan. Oleh karena itu, budaya organisasi mempunyai keterkaitan yang kuat 
dengan rancangan, struktur dan format baru yang dibutuhkan. Perancangan 
merupakan struktur yang tidak nyata namun bisa membawa organisasi hidup dan 
kehidupan organisasi. Lebih lanjut lagi, struktur organisasi dan rancangannya saling 
berkaitan sehubungan dengan beberapa aspek seperti manajemen sumber daya 
manusia. Oleh karena itu struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam 
penentuan jumlah sumber daya manusia pada organisasi. 

Apabila struktur sebuah organisasi tidak tepat dengan tujuan inti dan lingkungannya, 
maka sulit untuk bertahan dengan sukses. 

Salah satu aspek penting adalah peran manajer dalam rancangan struktur organisasi, 
sekarang ini sering kali tanggung jawab diabaikan. Struktur organisasi dapat diuraikan 
sebagai model keterkaitan antara peran bagian berbeda di dalam organisasi. 
Berdasarkan struktur organisasi memungkinkan bagi manajer untuk melakukan 
perencanaan, menentukan, mengorganisir dan mengendalikan seluruh aktifitas 
organisasi. Kelihatan atau tidak, aktifitas organisasi yang ada hubungannya satu 
dengan yang lain merupakan fungsi yang komplit dan merupakan entitas dinamik yang 
sempurna. Sebuah contoh sederhana sering disampaikan sebagai organigram. 

Struktur organisasi memperlihatkan hubungan yang formal antara orang-orang yang 
membentuk suatu organisasi. Suatu studi dalam gambaran organisasi juga membantu 
kita memahami hubungan antara aturan bekerja dalam suatu organisasi atau suatu 
perusahan bisnis  

Dalam suatu organisasi orang digambarkan sebagai pekerja dalam posisi staf atau 
posisi yang sejajar. Seorang pekerja dalam posisi yang sejajar bertanggung jawab atas 
kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap tujuan-tujuan organisasi. 
Seorang pekerja dalam posisi staf tidak berkontribusi langsung terhadap tujuan-tujuan 
organisasi. Sebagai contoh, dalam perusahaan manufaktur, pekerja perakitan akan 
berada dalam posisi yang sejajar; direktur keselamatan kerja akan menjadi seorang 
posisi staf. 

Ketika orang memutuskan untuk bekerja pada suatu organisasi, mereka mungkin 
sadar posisi pekerjaan mereka sendiri atau departemen mereka pada organisasi. 
Memiliki gambaran keseluruhan dari struktur organisasi memberikan pekerja suatu ide 
yang baik bagaimana mereka menyesuaikan diri di dalamnya, dan mereka dapat 
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memahami lebih baik bagaimana pekerjaan mereka memberi kontribusi terhadap 
tujuan organisasi 

Organisasi Bisnis Internal 

Umumnya tabel organisasi memperlihatkan: 

 Bagian-bagian yang berbeda (divisi atau departemen) dari suatu organisasi
dan bagaimana mereka menyesuaikan diri bersama 

 Siapa yang diharapkan menjadi bos mereka atau supervisor 

Umumnya table organisasi tidak memperlihatkan : 

 Organisasi yang tidak formal; 

 Perbedaan yang benar antara staf dan yang berkedudukan sejajar; 

 Semua garis komunikasi; 

 Seberapa besar kekuasaan dari suatu pekerjaan yang dia pegang 

Pada awal abad ke dua puluh Frederick Taylor mengemukakan teori manajemen 
ilmiah, yang mengetengahkan bagaimana tugas-tugas yang ada diukur dan dianalisa 
serta diturunkan menjadi tugas-tugas beberapa bagian terkait. Hal ini dipertimbangkan 
karena lebih efektif dalam operasional proses produksi dan metodanya berhasil 
mencapai titik kulminasi di perusahaan Ford pada proses lini produksi.  

Oleh karena itu, struktur dasar beberapa organisasi besar pada abad 20 dibuat secara 
lini, segmentasi, dirancang dengan prinsip hirarchi seperti ditunjukan dibawah inni. 
Makin besar organisasi, makin besar juga strukturnya serta makin banyak sub 
divisinya. 

Tabel organisasi merupakan sarana, dan sudah disampaikan kepada kita . Dua puluh 
tujuh posisi dalam suatu organisasi diuraikan secara ringkas seperti berikut di bawah 
ini. 

• DEWAN DIREKTUR dari suatu kelompok orang terpilih yang membuat 
keputusan penting terhadap perusahaan. 

• SALES MANAGER mensupervisi penjualan produk-produk yang dibuat oleh 
perusahaan. 

• PENASEHAT HUKUM adalah seorang praktisi hukum yang membantu 
perusahaan untuk mematuhi hukum dan membawa perusahaan pada semua 
masalah yang legal. 

• MANAGER PRODUKSI ditugaskan dalam semua operasional divisi manufaktur 
dari suatu perusahaan. 

• SUPERVISOR PABRIK memberi arahan dan mengawasi pekerjaan pegawai 
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pabrik  

• DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA bertugas merekrut, memecat dan menilai 
perilaku karyawan. 

• SUPERVISOR PERAWATAN bertanggung jawab menjaga peralatan agar 
kondisinya siap pakai di pabrik.  

• DIREKTUR KESELAMATAN KERJA  bertanggungjawab terhadap pencegahan 
kecelakaan dan memperbaiki kondisi yang tidak aman.  

• TATA USAHA GUDANG mencatat semua barang-barang, yang diterima dan 
dikirim oleh perusahaan. 

• MANAGER KEUANGAN mengendalikan dan mencatat semua uang yang diterima 
dan dikeluarkan oleh perusahaan. 

• DIREKTUR PELATIHAN membantu pegawai meningkatkan kemampuan yang 
mereka perlukan untuk bekerja dan memajukan perusahaan. 

• PRESIDEN memegang posisi yang paling tinggi di perusahaan dan memiliki 
tanggungjawab paling tinggi pula bagi perusahaan  

• TENAGA PENJUAL mengambil pesanan dari pelanggan dan berhubungan dengan 
pelanggan baru untuk perusahaan. 

• TENAGA PERAWATAN menjaga dan memperbaiki peralatan di perusahaan. 

• PEMBUKUAN mencatat penjualan dan pengeluaran dari perusahaan. 

• PEKERJA PABRIK yang melakukan pekerjaan secara manual yang berhubungan 
dengan produksi barang-barang. 

• SEKERTARIS menangani pembuatan surat-surat dan laporan tentang masalah 
keuangan perusahaan. 

• BAGIAN PENGARSIPAN menangani pencatatan dan kertas kerja yang 
berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan.  

• Setiap posisi mengindentifikasi jumlah  posisi-posisi dalam organisasi yang 
menggunakan judul posisi tadi. Sebagai contoh, ada tiga orang bagian 
salespersons and satu sales manager. 

Sekarang kerjakan tugas QU 2-1 AS 2/4 “MENGAPA ORGANIGRAM 
PENTING ?” yang akan kita  temukan pada daftar tugas pada akhir 
pembelajaran unit ini. Ingat untuk mengikuti catatan petunjuk 
sehubungan dengan jurnal pelajaran dan bukti potofolio.Sekarang 
pelaksanaan kerja kelompok akan kita  temukan di bagian akhir 

unit ini. 
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Pada pertengahan abad 20, ada kecenderungan organisasi untuk membuat struktur 
organisasi yang besar, sering kali terdiri beberapa jenis usaha, sebagai contoh, Hanson 
Trust, Trafagal House, Unilever dan GKN di UK dan General Elektrik di USA. 
Manajemen dari perusahaan besar ini membutuhkan beberapa lapis struktur yang 
kompleks dengan beberapa sub divisi. Struktur yang tinggi dibuat dengan lebih dari 20 
level antara chief excecutive dan operator di level pelaksana. Pengendalian manajerial 
terhadap pegawai pada struktur bertingkat merupakan campuran antara perintah 
dengan tanggung jawab anggaran. Secara hirarkhi, komando & pengendalian prinsip 
berada pada manajemen kepegawaian. 

Tetapi pada decade akhir abad 20, kecenderungan struktur membesar telah berakhir. 
Hampir semua organisasi mencoba dengan melakukan beberapa proses perubahan 
struktural. 

3.1 Budaya organisasi 

Budaya organisasi terbentuk oleh kelompok orang secara kolektif (bukan individual) 
yang secara bersama-sama berdasarkan pengalamannya, dari hari ke hari di dalam 
lingkungan kerja, akan membangun gambaran apa itu organisasi secara keseluruhan, 
bagaimana menentukan tujuan dan melalui gambaran ini dibangun melalui 
pembelajaran bagaimana berperilaku agar mampu bertahan dan melakukan progress. 

Tingkah laku ada 2 komponen: norma yang dilihat dari sudut pandang internal, serta 
bagaimana seseorang sebaiknya bersikap pada model yang datang dari luar dimana 
secara manifestasi internal terlihat. Sebagai contoh, pegawai melihat bagaimana 
mereka diperlakukan oleh manajemen dan interpretasi manajemen dalam 
memperlakukan orang. 

Budaya organisasi merupakan lanjutan dari tidakan tidak sadar pada tindakan sadar, 
dari interpretasi menjadi perilaku, dari tidak mampu akses menjadi mampu akses. 

 

Wewenang dan tanggung jawab 
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Orang-Orang yang bekerja bersama-sama dalam organisasi diberi sejumlah kepastian,   
wewenang dan tanggung jawab tertentu. Wewenang adalah hak membuat keputusan 
untuk bertindak, dan mengarahkan para pekerja untuk bertindak. Tanggung Jawab 
adalah kewajiban  para pekerja dalam menampilkan  pekerjaan yang memuaskan 
sesuai tugas-tugas yang dilimpahkan kepada mereka .  

Bentuk formal  wewenang  sering ditunjukkan dalam struktur organisasi. Suatu 
struktur organisasi  memperlihatkan siapa  mengawasi siapa dan nama jabatan dari 
setiap posisi. Dengan mempelajari tabel struktur organisasi, para pekerja dapat 
memperoleh suatu pemahaman kepada mereka, dimana dan departemen mereka  
cocok dengan kebutuhan organisasi secara total. 

Ketika garis formal wewenang memperlihatkan cara “pejabat" menjalankan pekerjaan   
organisasi,  yang diluar organisasi  juga sangat penting dalam fungsi organisasi. 

Pada gambar dibawah bisa dilihat model dan jenis budaya, yang sering berkaitan 
dengan budaya organisasi untuk dipersepsinya untuk selanjutnya dikerjakan 

 

satu jalan yang sederhana bagi pekerja untuk menjadi biasa dengan tanggung jawab 
dan wewenang adalah dengan mempelajari deskripsi kerja mereka. Uraian kerja tidak 
memberitahu secara pasti bagaimana menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari 
pekerjaan, bagaimanapun uraian kerja memberi pekerja suatu pandangan keseluruhan 
dari tanggung jawab dan wewenang, yang dapat membantu pekerja menghindari 
kesalahan. 

Pemberi kerja dalam organisasi atau orang yang menciptakan bisnis, mereka berharap 
beberapa hal dari karyawan yang dipekerjakan dan menghargainya dengan gaji, 
namun pada uraian kerja yang sebenarnya dan sangat penting tidak tertulis. Karyawan 
mengharapkan sikap tertentu terhadap pekerjaan dan terhadap  organisasi seperti  

 Loyalitas 

 Antusias 
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 Kepandaian  

 Ketergantungan 

 Kejujuran 

 Keikhlasan belajar dan keikhlasan menerima kritik 

Karyawan yang mampu memperbaiki sikap akan mampu meningkatkan kesempatan 
keberhasilan dalam pekerjaan. 

Dengan mempelajari organigram kita akan mengetahui bagaimana garis formal suatu 
wewenang akan membantu organisasi berjalan dengan lancar. Kita juga akan 
mendapat suatu harapan bagaimana setiap posisi disesuaikan dengan organisasi atau 
perusahaan bisnis. 

Kita  dapat menemukan apa tanggung jawab dan pekerjaan kita  serta wewenang apa 
yang terkait dalam suatu pekerjaan baru dengan dua cara yang mendasar : 

 Jika uraian kerja formal mencukupi, ini akan membantu mereka  

 Jika tidak, kita  dapat menulis uraian kerja sendiri berdasarkan informasi yang
diperoleh selama pelatihan dan dengan mengajukan pertanyaan. 

Lihatlah uraian kerja yang diberikan berikut : 

Contoh Uraian kerja 

PEKERJAAN : Juru Tulis bagian Pengiriman  

DEPARTEMEN : Pengiriman Barang  

POSISI SUPERVISI PENYELIA : Kepala Administrasi Bagian Pengiriman   

Kesimpulan umum dari tanggung jawab : 

1. Persiapan barang dan produk untuk dikirim.  

2. Tanggung jawab untuk barang yang diterima dalam kondisi baik.  

3. Simpan catatan pengiriman yang dibuat dan ada tanda terima. 

TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG KHUSUS : 

1. Meminta barang dari ruang distribusi 

2. Mengepak barang untuk pengiriman 

3. Menentukan harga yang murah dan metoda pengiriman yang cepat. 

4. Menyimpan catatan berat barang, biaya, tanggal dan metoda pengiriman untuk 
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setiap permintaan.   

Hal ini penting untuk setiap karyawan untuk memiliki gagasan yang jelas tentang 
tanggung jawab mereka dan wewenang. Suatu deskripsi tugas formal akan memberi 
informasi tentang tanggung jawab dan wewenang. Pengetahuan mengenai wewenang 
terhadap pekerjaan dan tanggung jawab dapat mengurangi kesalahan dan membantu 
karyawan baru menjadi pekerja yang lebih baik. Jika suatu uraian kerja formal tidak 
tersedia, ada kebijakan untuk pekerja menulisnya berdasarkan informasi yang 
dikumpulkan. 

Kesampingkan sementara tanggung jawab serta wewenang, budaya organisasi dan 
iklim organisasi tidak akan dimengerti secara keseluruhan dengan menuliskannya 
secara formal untuk semua anggota. 

Budaya dapat juga mengikat orang secara bersama diluar lingkungan kerja melalui 
rasa memiliki kelompok etnis, keagamaan atau organisasi sosial, masyarakat lokal dll. 
Orang tidak tinggal dibelakang mereka, di gerbang pabrik atau pintu kantor, budaya 
yang mereka peroleh berdasarkan kebutuhan luar. Budaya luar mungkin tidak 
dominan tetapi mempunyai dampak yang dominan terhadap budaya kita. 
Kecenderungan saat ini mendukung individual menjadi self center, self management, 
self direction, tipe personal dll. Oleh karena itu nilai dan kepercayaan datang 
dikondisikan dari luar tempat kerja dalam beberapa cara yang kelihatannya 
berdampak pada budaya organisasi. 

Pada tabel dibawah ini, kita mendapatkan hubungan antara lingkungan, budaya dan 
tipe kepemimpinan. Kesesuaian pada analisa merupakan konteks yang diciptakan pada 
kondisi untuk tipe budaya organisasi, tipe kepemimpinan yang dibentuk masukan 
(budaya dan lingkungan) dan luaran (tujuan organisasi) yang ditentukan oleh 
organisasi. 

Kondisi lingkungan Format dan budaya 
organisasi  

Gaya kepemimpinan 

 Ketidak-pastian 
tinggi – intensitas 
tinggi 

 Pengembangan 
budaya (adhocracy) 

 Idealis, penggerak 

 Ketidak-pastian 
tinggi – intensitas 
rendah 

 Budaya berdasarkan 
logika (market) 

 Pencapaian Rasional  

 Ketidak-pastian 
rendah – intensitas 
rendah 

 Budaya berdasarkan 
urutan (hierarchical) 

 Ahli Empirik 

 Ketidak-pastian  Budaya mufakat  Eksistensi tim 
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rendah – intensitas 
tinggi 

(clan) pembangun 

Kepercayaan karyawan dalam organisasi yang baik 

 Karyawan yakin akan mengerjakan pekerjaan mereka dengan serius 

 Karyawan percaya pada apa yang mereka kerjakan sangat baik. 

 Karyawan percaya, pemberian perhatian khusus terhadap hal-hal kecil 
berdampak pada melakukan pekerjaan dengan benar.  

 Karyawan percaya dalam aturan kerja yang jelas – manajer mengelola dan 
pekerja ‘bekerja” 

 Karyawan percaya terhadap kepentingan tiap-tiap anggota individu di 
organisasi. 

 Karyawan berkomitmen terhadap kualitas atasan dalam hal produk atau 
pelayanan. 

 Karyawan mengikuti  alur komunikasi formal secara hati-hati. 

 Karyawan merasa bebas berinovasi dan mengetahui mereka tidak akan 
dihukum untuk mencoba gagasan-gagasan baru yang mungkin tidak 
berfungsi. 

 Karyawan berkomunikasi secara bebas dan informal pada semua level. 

 Karyawan mencoba menjaga kualitas luaran terhadap keberterimaan 
tetapi masih pada level realistis. 

 Karyawan melihat pertumbuhan ekonomi, keuntungan, atau indikator 
lainnya dari operasi yang efektif sebagai sesuatu yang sangat penting. 

 Karyawan percaya dengan “membantu” manajemen, juga dapat 
“dilakukannya” 

 Karyawan percaya hal ini sangat penting bahwa pimpinan puncak 
mempunyai suatu philosophi untuk organisasi dan nilai-nilai yang 
dipercaya organisasi. 

 Karyawan percaya hal ini penting karena pekerjaan itu sesuatu yang 
menyenangkan. 

3.2 Karakteristik dari kepercayaan organisasi 

Kepercayaan dapat dijelaskan sebagai memiliki rahasia, atau keyakinan , kepercayaan 
penuh, kemampuan atau kejujuran dari seseorang atau sesuatu. Ketidak percayaan 
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adalah tidak memiliki keyakinan di dalam atau mencurigai suatu motif, maksud, atau 
perbuatan lainnya. 

Meningkatnya kepercayaan merupakan kunci utama untuk menjadi organisasi yang 
baik. Kepercayaan mempunyai hubungan langsung dengan kinerja pekerjaan, kualitas 
layanan atau produk, kepuasan pelanggan dan / atau keuntungan. Organisasi dan 
menejer akan mencari suatu kewajiban moral, loyalitas, dan komitmen dari staf 
mereka. Daftar berikut ini termasuk karakter organisasi dengan kepercayaan yang 
tinggi atau rendah.  

Kepercayaan Tinggi Kepercayaan Rendah 

Mendelegasi wewenang Delegasi wewenang yang sedikit 

Kultur organisasi membangun hubungan Terikat dengan politik organisasi 

Keterbukaan adalah norma Sedikit informasi yang tertutup 

Mengijinkan karyawan mengambil resiko Pengendalian yang tidak baik 

Mempromosikan kejujuran dan ketulusan Menyalahkan orang lain adalah norma 

Demonstrasi terpadu Terpadu bukanlah suatu norma 

Mendorong kebebasan pribadi Kesempatan kecil untuk bertanggung 
jawab 

Menghasilkan akuntibilitas yang lebih 
besar 

Tantangan rendah 

Promosi melalui membagi informasi Menawarkan variasi terbatas dalam 
pekerjaan 

Memberi penilaian Tidak memberi pengakuan dan 
harapan 

Memberikan pujian  Peluang kemajuan sedikit 

Mendorong untuk mengembangkan diri Kepercayaan yg rendah 

Mengahsilkan rasa memiliki Tidak mempunyai tujuan 

Stimulasi penghargaan pd orang lain Mencegah untuk berpatisipasi 

Menunjukan kopetensi manajemen Manajemen kaku 

3.3 Ciri-ciri organisasi yang bisa dipercaya 

Salah satu faktor penting yang biasanya muncul pada organisasi prima adalah 
sejumlah kepercayaan yang dirancang agar mampu mengembangkan konsep dan 
pencapaian organisasi prima. Nilai-nilai dasar ini termasuk menempatkan kepentingan 
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yang tinggi terhadap tujuan keuangan, tetapi tujuan semacam itu hampir selalu 
dinyatakan kualitatif  dan tidak dinyatakan dalam kuantitatif. Keuntungan rupanya 
menjadi suatu hasil sampingan akibat melakukan sesuatu dengan baik, dan bukan 
merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan bagi mereka yang ada di level tinggi 
organisasi prima. Pada organisasi semacam itu ada philosofi yang jelas bahwa tiap 
orang dalam organisasi, mulai presiden sampai portir dapat mengungkapkan perasaan 
mereka dalam kata-kata, mendemonstrasikan bahwa tiap orang dalam organisasi 
mempunyai satu pegangan berupa philosofi dan nilai-nilai organisasi.  

Berikut ini sepuluh dasar kepercayaan atau nilai yang ditemukan bagi ciri khas suatu 
organisasi yang dikenal secara keseluruhan dan sepanjang masa: 

• percaya menjadi yang terbaik bagi sesuatu yang dilakukan organisasi; 

• percaya merupakan keutamaan dengan memperhatikan hal-hal kecil dalam 
melakukan pekerjaan apapun 

• percaya bagi kepentingan orang, sebagai individu, dan penghargaan tidak 
dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya 

• percaya terhadap produk berkualitas unggul dan layanannya; 

• percaya bahwa orang-orang sebaiknya berinovasi dan mengambil resiko tanpa 
merasakan bahwa mereka akan dihukum jika tidak melakukan ini; 

• percaya terhadap kepentingan komunikasi informal dan terbuka secara 
keseluruhan pada organisasi, tidak untuk kepentingan sendiri tetapi untuk 
menjadikan pekerjaan lebih efektif; 

• percaya terhadap kepentingan indikator-indikator ekonomi (kesesuaian dana, 
pertumbuhan, keuntungan, rasio modal, berhasil memperoleh dana pinjaman 
dan sebagainya). 

• percaya terhadap kepentingan manajemen yang ditangani langsung, Ada 
konsep bahwa manager harus menjadi pelaku bukan hanya sebagai perencana 
dan administrator; 

• percaya terhadap kepentingan dari suatu pengenalan dan pengembangan 
philosofi dan didukung oleh level top manager; 

• percaya terhadap keutamaan dari menikmati pekerjaan  seseorang;  
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3.4 Apakah budaya bisa diubah? 

Bila kita percaya bahwa budaya merupakan akar sebuah organisasi maka akan 
dipercaya bahwa tidak memungkinkan budaya berubah yang telah dikembangkan 
sejak organisasi berdiri dan berlalu dari satu generasi ke generasi yang lain. 
Perubahan budaya akan terjadi, tetapi lambat dan hanya melalui ratusan pemaksaan 
yang digerakan oleh semua pelaku. Perubahan budaya tidak dapat ditentukan sejak 
awal. Sebagai contoh, kepercayaan agama tentang bagaimana seseorang diperlakuan 
atau apakah ini benar atau salah, atau sikap orang terhadap ras yang lain, hal-hal tadi 
merupakan keaneka ragaman nilai sikap sosial eksternal dan percaya bahwa pegawai 
membawanya ke tempat kerja. 

Namun demikian, peneliti menempatkan tekanan secara signifikan pada pandangan 
manajemen secara terpusat dan pendekatan budaya untuk tujuan akhir manajemen. 
Kita dapat mengumpamakan organisasi sebagai mesin, lalu yang sewenang-wenang 
dan yang dominan dikurangi untuk mengurangi setiap perbedaan opini. Kalau tidak 
kita dapat menganggap organisasi sebagai panggung teater dimana pada intinya 
diasumsikan dapat datang mewakili semua individu untuk membawa kedalam 
kehidupan dan pengembangannya. Misalnya mereka harus mengiplikasikan nilai 
intrinsik secara individu. 

Kebanyakan peneliti menunjukkan bahwa sekarang kebutuhan mengubah budaya 
selalu terburu-buru terhadap beberapa perubahan yang signifikan, termasuk hal yang 
kritis, perubahan lingkungan luar. Oleh karena itu budaya organisasi dapat diubah dan 
perubahan semacam itu berkenaan dengan moral. 

Perubahan budaya melalui aksi dan sikap pemimpin dalam arti melakukan kegiatan 
yang menciptakan lingkungan dan iklim yang benar. Hasilnya layanan unggul pada 
pelanggan, inovasi yang konstan dan menggunakan seluruh kemampuan setiap 
karyawan di perusahaan. 

Kegiatan-kegiatan yang mengubah budaya  

 Konsensus membangun dasar dalam berbagi peran; 

 Mengembangkan kepercayaan yang tinggi antar individu;  

 Mengijinkan waktu kepada orang untuk berubah;  

 Menentukan arah tetapi mengijinkan staf untuk mengerjakan detailnya 
(‘memberdayakan pada termin harian); 

 Menyediakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan baru yang 
dibutuhkan.  

Melalui beberapa kegiatan orang berkomunikasi tentang ide dan nilai. Orang lebih 
belajar bersikap dibandingkan dengan membaca dari media cetak dan kebijakan 
perusahaan. Pemimpin mendukung kelompok menjadi kelompok belajar yang secara 
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tidak sadar mengasumsikan dan menilai sebagai pendahuluan untuk mengubah 
sesuatu agar kebutuhannya terpenuhi oleh lingkungan baru.  

Sekarang kerjakan tugas QU 2-1. AS 3/4 “ PERMAINAN 
KELANGSUNGAN HIDUP” yang akan kita  temukan pada daftar 
tugas pada akhirpembelajaran unit ini. Ingat untuk mengikuti 
catatan petunjuk sehubungandengan jurnal pelajaran dan bukti 
potofolio. 

3.5 Organisasi pembelajaran 

Sekarang dan dimasa yang akan datang, organisasi akan menonjolkan kejujuran dan 
menjadi penemu bagaimana menetapkan komitmen orang dan kapasitas untuk belajar 
pada semua tingkat organisasi. Pembelajaran organisasimerupakan fondasi perbedaan 
dari tradisi aliran yang mengutamakan kekuasaan menjadi organisasi terkendali. 

Dibawah ini kita disampaikan daftar karakter utama organisasi konvensioanal dan 
modern yang disebut sebagai organisasi pembelajaran. Pebahan budaya organisasi 
sebaiknya ditinjau sebagai terusan model satu terhadap yang lainnya. 

Orgnisasi konvensional  Organisasi pembelajaran 

• Berbanding lurus • Bukan berbanding lurus 

• Hirarkis • Non hirarkis 

• Reductionist/Reduksi • Holistic/Holistik 

• Mengawasi • Mengorganisir sendiri 

• Tidak flesibel • Fleksibel 

• Seragam • Berbeda-beda 

• Terpusat • Berjejaring kerja 

 

Organisasi pembelajaran merupakan institusi yang berkaitan dengan kenyataan, 
dimana hubungan antara seluruh bidang promosi kemampuan individu dalam 
organisasi membentuk kenyataan prinsip tanggung jawab dan organisasi mandiri. 
Organisasi ini merupakan tempat: kita secara berkelanjutan memperluas kapasitas 
berfikir dan hasrat untuk menciptakan hasil yang dapat dipercaya; model baru hasil 
perluasan berfikir dipelihara/dijaga; kumpulan aspirasi bebas dan kita belajar 
bersama-sama secara berkelanjutan.   

Oleh karena itu, organisasi pembelajaran merupakan komponen lingkungan sosial 
yang luas dimana individu berinteraksi membentuk perannya dan menetapkannya 
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secara organisasional. Salah satu ciri khas dari Pembelajaran organisasiadalah bahwa 
secara benchmark tidak banyak memperlihatkan struktur organisasi sebagai organisasi 
praktis (aliran procedural). Alasannya obyek sosial hanya merupakan kemungkinan 
keberlanjutan aktifitas. Prioritas proses produk juga menjelaskan kenapa bekerja tidak 
lebih lama dibandingkan dengan objek utama, tetapi ada hubungannya dengan orang. 

5 hal tentang pelajaran disiplin 

5 hal yang dimaksudkan merupakan asumsi yang kuat, umum dan memiliki tanda 
yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita mengambil 
sikap. 

Apabila organisasi mendorong dan mendukung untuk menjadi organisasi mandiri dan 
tim proyek mengelola sendiri, maka perlu menyediakan lingkungan organisasi yang 
mendukung ethos kerja dan menentukan nilai, melakukan pelajaran dan percobaan 
serta peran organisasi dalam memfasilitasi kemampuan yang mudah menyesuaikan 
secara dinamis dan spontan serta responsive untuk berubah. Lebih lanjut, struktur 
dengan ruang pembelajaran individu agar bisa bereksperimen, mengubah dan 
menyesuaikan secara kooperatif bisa meningkatkan keberlangsungan organisasi. 

Secara fundamental dapat dibedakan organisasi pembelajaran dengan organisasi 
tradisional yang mengutamakan kekuasan “mengendalikan organisasi” agar menjadi 
contoh dasar penerapan organisasi. Oleh karena itu kelima ciri disiplin dibawah begitu 
vital; dalam membangun organisasi pembelajaran, dimana orang-orang secara 
berkelanjutan mengembangkan kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang 
mereka yakini, dengan memelihara pola pengembangan pemikiran, menyampaikan 
dengan bebas aspirasi kolektif dan secara berkelanjutan belajar bagaimana belajar 
secara bersama-sama. 

Perbedaan disiplin dengan sebuah model: peserta didik menggunakan sebagian besar 
waktunya untuk memperoleh model yang menjadi pusat perhatian pada terminologi 
tertentu dan dianggap paling baik yang dipilih oleh pengajar, mereka akan mengikuti 
kesalahan yang sama tanpa berperan aktif dalam pembelajaran. 

Untuk mempraktikan disiplin merupakan pembelajaran seumur hidup. Misalnya seperti 
masuk ke laut: makin banyak kita belajar, kita akan melihat bidang horizon menjadi 
lebih besar dan lebih besar, secara sadar kita menyadari ketidak-tahuan kita sendiri. 
Tidak ada sesuatu yang prima secara abadi atau sempurna, tetapi kita dapat 
mengembangkan kemahiran melalui praktik  

Kelima pembelajaran itu antara lain: 

 Personal Mastery (pengendalian diri) 

 Mental models (Model Mental) 

 Shared vision (Visi yang sama) 

 Team learning (Kelompok  belajar) 
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 Sistem s thinking (Sistem Berfikir) 

Sekarang kita uraikan dengan lebih teliti dan mendalami setiap pengendalian diri 
seperti berikut. 

Personal Mastery (pengendalian diri) 

Pengendalian diri adalah disiplin dari pembelajaran dan pertumbuhan kepribadian 
karena kita merasa diri kita lebih dihubungkan dengan dunia sekitar kita dibandingkan 
dengan lingkungan pembelajaran yang terbuka untuk kita. Kita mulai belajar bahwa 
semua yang ada disekitar kita bersatu secara struktur dan sesuai dengan yang 
dijalankan. 

Konsep pengendalian diri merupakan masalah dari pilihan. Tidak ada seorangpun 
dapat dipaksa mengembangkan sikap dan motivasinya. 

Motivasi untuk belajar dimulai dengan mengklarifikasi banyak hal yang sungguh-
sungguh bermasalah untuk kita, untuk itu kita perlu menilai kita sendiri: 

• Mengapa saya harus belejarar secara terus menerus? 

• Kemana keberhasilan akan mengarahkan kita? 

• Siapa yang akan meraih keuntungan? 

• Apakah saya ada maksud menolong sesama manusia agar berhasil? 

• Apakah saya berharap memberi kontribusi terhadap pengembangan lingkungan 
pembelajaran saya sendiri? 

Kita harus memberi perhatian lebih pada tujuan kita, tidak hanya pada tujuan 
sekunder dengan keperdulian yang sungguh-sungguh. Ketika orang sungguh-sungguh 
perduli, mereka secara alami telah melakukannya. Mereka melakukan apa yang 
sungguh-sungguh mereka ingin lakukan. Mereka penuh energi dan antusias, apa yang 
mereka lakukan adalah apa yang seharusnya mereka lakukan. 

Tujuan berbeda dengan visi karena visi itu sifatnya abstrak. Visi bisa menjadi nyata, 
jika ada sebuah gambaran dari masa depan yang diinginkan. Pengendalian diri adalah 
proses dari memberi perhatian yang lebih secara terus menerus pada apa yang 

Individual  

Masyarakat  Organisasi 
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sungguh-sungguh kita inginkan untuk nilai hakiki itu sendiri, yang ada pada visi orang 
itu sendiri. 

Visi memiliki nilai yang tinggi dari rana penghargaan, oleh karena itu, visi bermuka 
banyak. Satu hal yang membingungkan adalah bagaimana mengisi jarak antara visi 
kita dengan realita pada akhir-akhir ini.   

Kesenjangan antara visi dengan situasi sekarang sebaiknya dihargai sebagai sumber 
energi dan motivasi personal untuk menuju kesuksesan 

Tentu saja, hal ini tidak akan menjadi mudah karena selama pembelajaran kita akan 
berhadapan dengan masalah dan konflik. Kita bisa memulai tanpa bantuan apapun 
dalam berstrategi: memberitahu suatu kebenaran. Sesungguhnya, berkomitmen 
terhadap kebenaran adalah lebih jauh dari kekuasaan dibandingkan dengan teknik 
apapun. Sehubungan dengan konflik dan masalah, tugas pertama kita adalah 
memperkenalkannya, dengan memperluas kesadaran kita secara terus menerus, 
mendalami pemahaman tentang struktur-struktur yang menggarisbawahi peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. 

Visi Yang Sama 

Visi adalah sesuatu yang bisa kita alami sekarang dan disini, tujuan pembelajaran 
adalah sesuatu yang dijaga untuk masa yang akan datang, jadi visi adalah tujuan yang 
abstrak. Dalam rangka mengisi jarak antara tujuan untuk mencapai suatu objektif dan 
tindakan itu sendiri, kita harus membayangkan sasaran tujuan yang mengembangkan 
perasaan dari penggunaan bagian yang sama diantara tim kerja. Misi untuk masa 
depan adalah membagi visi yang sudah dikenal kepada rekan satu tim yang akan 
datang dan bisa mencapai persetujuan terhadap tugas yang berjangka waktu pendek 
dan mengembangkan rasa memiliki. 

Para manajer membagi visi mereka kepada orang lain pada organisasi agar mampu 
mendapat umpan balik terhadap visinya. Suatu visi bersama tidak lebih seperti sebuah 
komitmen dari orang-orang yang membutuhkan implementasi tujuan yang diatur oleh 
manajemen. Jika orang merasa bahwa mereka sudah dilibatkan dalam proses, artinya 
mereka diikat untuk melakukan seluruh proses. 

Model Mental  

Manajer harus bisa menjelaskan alasan yang menjadi latar belakang keputusan dibuat, 
sehingga ketika saran-saran dari lainnya dibuka, dapat mengatasi kritikan tanpa 
mempertahankan atau mengadili. 

Model mental berhubungan dengan kemampuan meramal skenario yang 
memungkinkan untuk kegiatan kita. Ketika membuat keputusan, sebaiknya hati-hati 
baik dengan konsekwensi pilihan yang positif maupun negatif. Oleh sebab itu hal ini 
sangat bermanfaat, sebelum menerapkan solusi yang memberi stimulasi hasil-hasil 
yang memungkinkan dari keputusan kita, namun kita akan dapat memelihara 
permasalahan dan menemukan solusi alternatif.  
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Mental modelling dihubungkan dengan strategi berpikir, model ini mengubah pola 
berpikir dan  ketrampilan dalam berpikir yang mengizinkan untuk: 

• melihat masa depan 

• menciptakan skenario alternatif 

• memahami pilihan kita  

• memutuskan tujuan-tujuan yang memungkinkan 

• menentukan arah untuk mencapai basis kemenangan. 

Strategi adalah memisahkan arah yang khusus ke kondisi yang menguntungkan dan 
memastikan dapat mencapai tujuan dengan berhasil. 

Rencanaan strategis merupakan pengembangan dari langkah-langkah pemetaan yang 
menyeluruh dan diperlukan untuk mendapatkan satu tujuan dari visi yang diinginkan, 
namun strategi dan tujuan sudah diputuskan.  

Taktik adalah skala kecil, tindakan untuk jangka waktu pendek yang dihubungkan 
dengan setiap langkah yang memajukan pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Kelompok Pembelajaran 

Menganggap pembelajaran sebagai suatu kegiatan sosial, pengembangan pembelajar-
an menjadi tujuan tunggal bersama dengan kekuatan pembelajaran kelompok. 

Disiplin dari pembelajaran kelompok adalah proses pengembangan kapasitas kelompok 
untuk menciptakan persamaan visi. 

Kelompok belajar memulainya dengan berdialog, kemampuan anggota kelompok 
menghentikan asumsi dan masuk ke dalam kerangka “berpikir bersama” yang 
sesungguhnya. 

Dialog berbeda dengan diskusi yang mana secara harfiah berkembang dari gagasan 
yang maju mundur pemenang yang mengikuti semua kompetisi. Dalam dialog ada 
eksplorasi yang bebas dan kreatif dari masalah-masalah yang rumit, mendengar 
secara sungguh-sungguh satu sama yang lain dan bergantung dari pandangan sendiri. 

Dalam dialog orang belajar mengobservasi sifat berfikir kolektif. Sebagian besar 
merupakan koleksi pemikiran asli. Secara keseluruhan bahasa merupakan kolektif dan 
begitu pula pemikiran seperti yang kita ketahui ataupun realitas sosial akan berada 
pada dialog. 

Apa hubungan antara belajar secara individu dan kelompok? Pembelajaran kelompok 
adalah hal vital karena berkelompok, bukan perorangan dan merupakan unit 
pembelajaran mendasar berorganisasi modern/terkini. Kelompok harus mempelajari 
bagaimana menyerap potensi pemikiran orang banyak menjadi lebih pintar 
dibandingkan satu pemikiran saja. Bagian yang sudah diputuskan dan pembelajaran 
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kelompok adalah rasa melakukan sesuatu secara bersama-sama dan pembelajaran 
perorangan dikembangkan oleh kelompok belajar yang mereka bagikan. 

Kelompok orang bisa melihat gambar yang lebih besar yang diletakkan dibelakang 
perspektif individu. Dan pembelajaran individu akan mengembangkan motivasi 
individu untuk belajar secara berkelanjutan  bagaimana tindakan kita mempengaruhi 
dunia kita. 

Sistem berpikir 

Sistem mengorganisir sendiri kadang-kadang diketahui sebagai sistem memperbaharui 
sendiri karena mereka membuang energi mereka dalam rangka memberbaharui diri 
sendiri. Mereka membutuhkan energi untuk memperkuat pembaharuan mereka yang 
hakiki terhadap keterbukaan mereka. Sistem harus dibuka untuk lingkungannya maka 
masalah dan energi bisa diganti secara berkelanjutan.  

Spontanitas merupakan kunci dari sistem karena mereka berinteraksi dan membentuk 
diri mereka sendiri dalam membentuk struktur dan perilaku baru. 

Pikirkan mengenai organisasi pembelajaran sebagai suatu sistem  yang hidup. Ada 
sejumlah besar agen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan cara tidak 
linear, menciptakan tingkat kompleksitas yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Tidak ada 
mekanisme pengendalian terpusat dan perilaku logis dalam sistem ini meningkat dari 
kerjasama menjadi persaingan diantara para agen yang berasal dari mereka sendiri. 

Dari gambaran berikut dibawah ini kita dapat melihat model pembelajaran yang dirasa 
sebagai sistem  adaptif yang rumit. Setiap ruang atau bilik dalam model tidak tetap. 
Mereka bisa mengubah bentuk dan memberi respon sesuai dengan kebutuhan individu 
/ kelompok / organisasi, hal ini dimungkinkan karena jumlah dan jenis-jenis ruang 
berbeda. Ukuran ruang atau jumlah ruang yang disetujui disesuaikan dengan suatu 
tugas khusus dan memberi indikasi jumlah orang dan sumber daya yang terlibat dalam 
sejumlah aktifitas. Ruangan dikembangkan, maka memungkinkan pihak lain 
mengontrak atau organisasi alternatif dikembangkan. Hal ini bisa dilakukan tanpa 
melepaskan seluruh struktur karena strukturnya fleksibel. Respon terhadap kebutuhan 
organisasi dengan kemampuan berubah dibangun sesuai dengan disain. Setiap bentuk 
dapat surut dan mengalir seperti memperbaharui sendiri.   

Denyut nadi memastikan bahwa kecerdasan dan energi dari dalam dan luar organisasi 
dipompa keseluruh struktur organisasi. Ini merupakan esensi untuk belajar mengambil 
tempat dan mengembangkan pengetahuan. Pembuluh darah kecil seperti pembuluh 
darah dalam sistem metabolisme manusia memberi informasi dari dunia lain di 
sekeliling organisasi untuk memastikan bahwa informasi dimana-mana dipelihara 
dengan teratur. Umpan baik menjadi “feed arounds”. Ini adalah sistem  yang sangat 
kooperatif dengan umpan balik positif yang pantas dipertimbangkan dan sinergi tinggi, 
dan mendukung terhadap keberlanjutan organisasi. 

Rasa ingin keluar dari ruang mengenalkan bagaimana ritme energi manusia 
berfluktuasi, dan bagaimana kadang-kadang ada kebutuhan untuk memperlambat 
waktu, dan merefleksi pada kejadian. Prinsip disain termasuk dugaan dari arus yang 
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berlanjut mengalir keseluruh gelombang perubahan kedalaman dan kecepatan untuk 
menjawab ritme yang berhubungan dengan pandangan dari luar dan respon internal. 

Jantung adalah tempat dimana semua urat nadi bertemu, inti dari organisasi dimana 
semua urat nadi mengalir bercampur dan bertemu. Ruang bagian dalam ditandai 
dengan a,b,c, dan d memperlihatkan  esensi prinsip organisasi. Hal ini merupakan 
kapasitas suatu organisasi untuk menghidupkan aliran pengetahuan baru dan sedang 
berlangsung yang akan memberi kepastian pada setiap upaya. 

Setiap orang dalam organisasi bergerak mengelilingi dan menghabiskan waktu dalam 
ruang berbeda, dan berada pada beberapa ruang bilik sesekali waktu, bahkan mereka 
merupakan ahli dalam ruangnya. Seorang akuntan, contohnya, akan selalu 
menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang sumber daya tetapi mereka juga 
akan aktif dalam ruang yang lain. Para ahli memasukkan pula mereka yang sudah 
disebutkan dan memiliki sejumlah besar tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
“nutrisi” mengalir melalui urat nadi khusus ke ruang  disebelahnya. Peran para ahli ini 
tidak akan menjadi permanen karena bisa berperan yang berbeda, namun akan 
memfasilitasi hubungan, mendorong pembelajaran dan pemahaman yang mendalam 
tentang bagaimana organisasi bekerja sebagai suatu keseluruhan. Kepemimpinan akan 
didistribusikan secara menyeluruh, bagaimanapun, pemimpin individu atau dari 
pemimpin kelompok boleh bersatu dalam basis sementara dalam memberi respon 
terhadap masalah-masalah khusus atau kebutuhan oraganisasi. Sebagai contoh. Jika 
ada sejumlah besar krisis aliran dana, sekelompok orang-orang yang sudah diberitahu 
dan tertarik (termasuk ahli keuangan) akan mengambil alih kepemimpinan untuk 
mencari solusi, dan akan terus memimpin sampai krisis dapat diatasi. 
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4 ICT untuk lingkungan bekerja dan untuk pengem-
bangan karier  

 

Pada tahun 1995 Komisi Eropah sudah menjelaskan tiga 
tantangan utama dari masyarakat modern sebagai berikut: 

• Keadaan yang mendesak dari masyarakat informasi  

• Dampak dari perkembangan yang cepat dari teknologi 

• Internasionalisasi dari perdagangan 

Pada saat sekarang, kita disorot dan berada pada tekanan 
konstan untuk bisa memperlihatkan dan memperoleh pengetahuan & pembelajaran 
tradisional untuk mengatasi pendidikan jangka panjang dan pembelajaran sepanjang 
usia. Supaya berhasil, individu dan masyarakat harus membuat pilihan pencapaian 
yang jauh dengan pikiran yang terbuka. 

Informasi dan komunikasi teknologi meningkat menjadi penting dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Namun demikian tidak setiap orang memiliki akses, bahkan jika para ahli 
di dunia menegaskan bahwa orang dewasa dan masih muda betul-betul beruntung 
untuk memanfaatkannya. Beberapa pengecualian muncul baik dari negara yang sudah 
berkembang dan negara yang berkembang. Orang-orang muda yang mempunyai 
akses terhadap ICT juga disebut sebagai pengguna yang menguasai teknologi. 

Maka ketrampilan ICT adalah suatu poros dalam pengembangan masyarakat informasi 
secara individu maupun komunitas, bisa diberdayakan melalui akses yang cukup besar 
untuk sesuatu hal, penggunaan yang efektif, dan partisipasi dalam pengembangan dan 
pengetahuan informasi. 

4.1 Apa implikasi-impikasi dari manfaat teknologi terhadap 
pengembangan karier 

Dalam berkarier apapun keterampilan ICT merupakan suatu asset. Dengan demikian 
penguasaan terhadap ICT menjadi suatu keharusan. Manfaatkan pengetahuan kita 
tentang struktur suatu perusahaan untuk mencari apakah sektor atau area profesional 
membuatnya berguna atau tidak terhadap manfaat ICT. Barangkali kita tidak bisa 
menemukan satupun. 

Bahkan dalam perusahaan tradisional bukan posisi profesi tunggal disentuh oleh ICT. 
Semakin dekat anda terhadap ICT semakin banyak anda mendapatkan kesempatan 
menjadi baik pada stok manajemen, pembukuan, pemasaran, perancangan, 
perencanaan, produksi, iklan, manajeman dan lain sebagainya. Tetapi masih ada lebih 
banyak lagi. 

Anda boleh menampilkan dua alasan mengapa mengadaptasi ICT menarik memberi 
dampak kepada aspek apapun dari kehidupan dan pekerjaan : mereka secara konstan 
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menurunkan biaya dan kemampuan besar mereka dalam perbedaaan yang besar 
dengan teknologi kuno terletak pada perbedaan antara hardware dan software. Mesin 
mekanik kuno, katakanlah suatu keseimbangan atau jam yang dapat memperlihatkan 
satu tugas sudah dibuat. Komputer menurut software masing-masing aplikasi tidak 
terhitung, memanipulasi informasi yang menjadi gambar, teks, data base sama halnya 
dengan grafik, statistik, peramalan pasar, model matematik dan keuangan. Dan masih 
banyak lagi : sehubungan dengan peralatan informasi yang sama akan menjadi 
gambar. Pengefraisan dan, pembubutan, pemotongan dengan laser, pengukuran, 
proses pengendalain, robotik dan lain sebagainya. 

Karena itulah mengapa pengetahuan ITC mengisyaratkan penguasaan yang potensi 
dari pekerjaan tradisional yang tidak dihitung. Tidak dijelaskan kemungkinan dalam 
realita yang baru bahwa di luar permainan yang canggih memungkinan rancangan 
mekanik, arsitek, perencanaan urbanisasi, perancangan fashion, simulasi proses, 
model kimia dan masih banyak lagi. Hal ini membuka pintu terhadap dunia baru yang 
lengkap, dimana hal ini disebut “nano-technologies” akan menemukan material yang 
belum pernah dilihat sebelumnya dengan sifat-sifat fisik yang luar biasa seperti tidak 
ada gesekan di permukaan, kekayaan osmotic, bentuk memori dan pengantar 
kondaktivitas super. Banyak imajinasi diperlukan untuk menjelajahi tingkat dari 
aplikasi masa depan mereka: dalam sektor kesehatan hanya disebutkan satu yaitu 
alat-alat biomedical, alat sensor protesa dan merekonstruksi pembedahan. 

Pengetahuan, komitmen dan imajinasi adalah kunci untuk membuka pintu untuk 
berterima kasih kepada internet yang tidak lagi tersembunyi dalam laboratorium 
penelitian yang tidak diketahui. Ilmuwan dan komunitas teknologi menempatkan 
sejumlah informasi yang menarik masyarakat teknologi dan ilmiah menempatkan 
sejumlah informasi untuk dijual kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan 
dan kesiapan untuk masuk dalam pembelajaran masyarakat  

4.2 Siapakah orang-orang yang akan mengembangkan 
kariernya disektor  ini ? 

Kita melihat mereka dalam pembangunan dan dunia yang sudah berkembang, antara 
orang muda dengan akses teknologi di rumah, pusat tele, komunitas teknologi dan 
kafe cybernet.   

Mereka bermain video game, memanfaatkan pesan pendek, mendengarkan musik dan 
mengerjakan pekerjaan rumah, semua pada waktu yang sama, multi tugas, 
pergantian fokus dari satu tugas ke tugas yang lain tidak mengeluh tanpa usaha 
apapun, mereka mencari informasi dan mempelajari apa yang ingin mereka ketahui 
dan kapan memuaskan keinginan mereka dan ketertarikan mereka hanya pada dasar 
waktu yang tepat, dan kita memanggil mereka yang ada di rumah membuat program 
video recorder, troubleshoot perangkat lunak dan masalah perangkat keras dan 
membimbing kita pada spesifikasi untuk pembelian teknologi dan meminta kita 
membeli spesifikasi teknologi ini. Mereka adalah penasehat teknologi kita. 

Mereka adalah penasehat teknologi kita, orang muda dan dewasa menggunakan 
teknologi sebagai alat untuk kehidupan, pembelajaran dan berinisiatif belajar dari dan 
dengan orang dewasa muda yang adalah pengguna yang menguasai teknologi. 
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Yang menjadi pusat pertanyaan inti yang harus kita jawab: Apa keuntungan memiliki 
kapasitas teknologi tinggi yang sudah dikembangkan? Bagaimana kapasitas ini 
berdampak pada pengembangan karier? Bagaimana orang muda menterjemahkan 
kemampuan teknologi dan ketertarikan mereka terhadap yang terkini dalam 
masyarakat informasi global? 

Penguasa yang berkuasa di dunia menawarkan kemanusiaan keseluruhan sumber 
bakat yang baru dan imajinasi masa depan. 

Banyak orang dewasa muda memiliki potensi, kapasitas kerja yang tinggi dan belajar 
dari komputer dengan cepat. Mereka belajar langsung, mengkonstruksi pelajaran baru 
dalam lingkungan nyata dan belajar bersama satu dengan yang lain serta pemanfaatan 
teknologi mereka. Kita membicarakan individu muda yang cepat bosan dalam subjek 
mereka karena mereka mampu belajar lebih cepat.  

Penguasa pengguna teknolgi adalah perantara pembelajaran cara baru, menantang 
institusi kita dan masyarakat. 

Penguasa pengguna teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah individu-
individu yang melanggar keteguhan dari pembelajaran tradisional, demografi atau 
penghalang teknologi penggunaannya secara konstan, sharing, menciptakan, 
memproduksi atau memberi informasi dalam kreativitas, inovatif dan atau dengan cara 
lain yang tidak disengaja maka mereka akan menjadi kekuatan lingkungan mereka 
sendiri. 

Apakah kita  menganggap diri sendiri sebagai pengguna yang berkuasa? 

Sekarang kerjakan tugas QU 2-1. AS 4/4 Kunjungan lapangan 
“MENJELA-JAH KETRAMPILAN ICT YANG DIGUNAKAN DITEMPAT 
KERJA YANG DIPERLUKAN DAN UNTUK PENGEMBANGAN KARIR” 
yang akan kita  temukan pada daftar tugas pada akhir 
pembelajaran unit ini. Ingat untuk mengikuti catatan petunjuk 
sehubungan dengan jurnal pelajaran dan bukti potofolio. 
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5 LIST OF ASSIGNMENTS 

Ref. N. Judul Tugas 
Perkiraan 

waktu 

QU-2.1-AS.1/4 KERJA KELOMPOK: “ BELAJARKAH KITA? 1 Jam 

QU-2.1-AS.2/4 KERJA KELOMPOK: “MENGAPA ORGANI-GRAM 
PENTING? 

1 Jam 

QU-2.1-AS.3/4 KERJA KELOMPOK: “PERMAINAN 
KELANGSUNGAN HIDUP”  

2 Jam 

QU-2.1-AS.4/4 BERKUNJUNG KELAPANGAN  “MENJELA-JAH 
KETRAMPILAN ICT YANG DIGUNA-KAN 
DITEMPAT KERJA YANG DITENTU-KAN DAN 
UNTUK PENGEMBANGAN KA-RIR”. 

3 Jam 

5 Jam Teori 7 Jam Praktik 



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA MUTU  BAHAN UNTUK MAHAISWA– SEMESTER 2 

UNIT PELAJARAN QU-2.1 PEMAHAMAN TENTANG ORGANISASI – A. GUASTAVI / SARA COLONNA 33 / 37 

Edisi : A / Revisi : 2 11/14/2007 

 

 

QU-2.1-AS1/4 KERJA KELOMPOK: “APAKAH KITA 

BELAJAR?” 

PERKIRAANWAKTU: 1 JAM 

Tujuan pembelajaran: untuk mengidentifikasi sikap anggota kelas terhadap 
pembelajaran dan pengembangan 

Kelas akan dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5/ 6 orang.  

1. Ketua kelompok  akan meminta seluruh anggotanya untuk mengambil 
kartu dan menempelkannya pada dinding setelah diisi. 

2. Setiap peserta didik menuliskan pada (satu atau lebih) kartu setiap 
aktifitas pembelajaran yang mereka ikuti selama semester lalu. Hal yang 
dituliskan sebaiknya berdasarkan pada pengalaman aktifitas pembelajaran 
termasuk pelatihan, belajar mandiri atau yang lainnya. Setiap aktifitas 
ditulis pada satu kartu. 

3. Setiap peserta didik akan menuliskan pada kartu kompetensi yang akan 
merekadapatkan atau kembangkan pada 12 bulan ke depan. Satu aktifitas 
dituliskan pada satu kartu. 

4. Kartu yang telah ditulis, ditempelkan pada dinding. Bila dikehendaki, kita 
memilih dalam dua kelompok untuk dibuatkan kluster berdasarkan subyek. 

5. Ketua kelompok memfsilitasi sesi pengarahan. 

Pertanyaan untuk didiskusikan 

Perhatikan jumlah pelajaran semester lalu. Apakah beberapa peserta didik 
melakukannya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya? 

Cobalah mencari tahu alasannya. Apakah karena kurang waktu, pengajar 
kurang memberikan semangat, tidak termotivasi atau tidak mempunyai 
perasaan? 

Kita  menuliskan daftar alasan pada flip chart. Tanya setiap orang apabila ada 
yang mau menjelaskan pengalaman baik/buruknya selama relajar. 
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QU-2.1 – AS 2/4  KERJA KELOMPOK:  “ MENGAPA 
ORGANIGRAM PENTING? 

PERKIRAAN WAKTU:  1  JAM 

Tujuan pembelajaran:  Menjelaskan keutamaan organigram 

Kelas akan dibagi dalam kelompok 5 – 6 orang siswa 

Diskusikan pertanyan-pertanyaan berikut dengan anggota kelompok kita : 

1. Jika kita  sedang bekerja di suatu perusahaan yang tidak memiliki tabel 
organisasi. Bagaimana kita  dapat garis formal wewenang? (Sebagai 
contoh, nama posisi, siapa yang mensupersi siapa, siapa melapor kepada 
siapa, dsbnya. 

2. Bagaimana tabel organisasi dapat membantu pekerja memahami pekerjaan 
mereka (sebagai contoh, memahami dimana mereka cocok dalam 
gambaran tersebut – lebih peduli dengan posisi mereka. Untuk tujuan 
kemajuan masa depan,mengetahui bagaimana untuk tidak membuat kesan 
yang tidak baik dan sebagainya). 

3. Apa pendapat kita  tentang tujuan dari struktur wewenang formal dengan 
organiisasi? (Sebagai contoh, mengurangi kebingungan sehubungan 
dengan tugas dan tanggung jawab; memperkuat batas tanggung jawab 
terhadap perbuatan, dsbnya). 

4. Misalnya seseorang dalam organisasi melakukan suatu pekerjaan yang 
tidak baik, Siapakah dalam organisasi itu yang akan dipengaruhi? 

Pilihlah seorang ketua dalam kelompok kita  untuk mempresentasikan hasil 
diskusi kita  kepada pengajar dan anggota kelompok lainnya. 

 

 
ROVIMATE LEARNING TIME ESTIMASTED LEARNING TIME:  

 



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA MUTU  BAHAN UNTUK MAHAISWA– SEMESTER 2 

UNIT PELAJARAN QU-2.1 PEMAHAMAN TENTANG ORGANISASI – A. GUASTAVI / SARA COLONNA 35 / 37 

Edisi : A / Revisi : 2 11/14/2007 

 

 

QU-2.1 – AS 3/4 KELOMPOK KERJA:  “ PERMAINAN 
KELANGSUNGAN HIDUP” 

PERKIRAAN WAKTU:  2 JAM (SATU JAM UNTUK PERMAINAN 
PERAN DAN SATU JAM UNTUK DISKUSI KELOMPOK DAN 

PRESENTASI) 

Tujuan pembelajaran:  bandingkan pekerjaan rutin dengan pekerjaan yang 
diciptakan di suatu organisasi dan temukan mana dua situasi yang kita  suka. 

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan anggota kelompok kita : 

Pada banyak pekerjaan, seorang pekerja mengerjakan tugas khusus daripada 
tugas-tugas lainnya yang lebih banyak. Mengapa? Apa beberapa contoh lainnya? 

Kegiatan ini boleh dibandingkan terhadap suatu proses pemasangan garis. 
Bagaaimana ketergantungan pekerja pda yang lain untuk melakukan pekerjaan 
dengan efektif? 

Apakah tugas-tugas pada kegiatan ini perlu ditampilkan dalam suatu rangkaian 
yang pasti? Mengapa? 

Apa yang kita  pelajari dari kegiatan ini mengenai yang tidak bermanfaat dari 
organisasi? 

Bandingkan suatu organisasi yang sudah ditentukan dimana banyak karyawan 
mengulang pekerjaan yang sama (seperti pada ronde kedua) dengan sedikit 
masalah dimana seseorang menghadapi pengalaman baru secara terus menerus? 
(seperti pada waktu ronde pertama). Situasi pekerjaan yang mana yang kita  
sukai? Mengapa? Apakah kita  lebih suka suatu kesempatan dimana kita  akan 
mengulang beberapa tugas karena menghadapi tugas-tugas baru juga? 

Tentukan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita  
kepada pengajar kita  dan anggota kelompok lainnya. 

 
ROVIMATE LEARNING TIME ESTIMASTED LEARNING TIME:  
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QU-2.1 – AS 4/4 BERKUNJUNG KELAPANGAN  “MENJELAJAH 
KETRAMPILAN ICT YANG DIGUNAKAN DITEMPAT KERJA YANG 

DITENTUKAN DAN UNTUK PENGEMBANGAN KARIR” 

PERKIRAAN WAKTU:  4 JAM 

Tujuan pembelajaran:  Mencari tahu apa ketrampilan ICT yang digunakan dan 
diperlukan dalam menentukan pekerjaan dan pengembangan karir. 

Aturlah suatu wawancara dengan seorang pemilik bisnis dan karyawan dari suatu 
organisasi terkenal yang berhubungan dengan teknologi dan cari apa skenario 
yang dilihat organisasi tersebut untuk masa depan bidang mereka, termasuk tipe 
peralatan ICT dan kompetensi yang disyaratkan dalam pekerjaan. 

Kita  boleh bertanya terhadap penginterview dengan pertanyaan berikut: 

Apakah fungsi dari ICT dalam suatu organisasi? 

Apakah ICT dapat melakukan perbaikan kualitas pekerjaan dalam suatu 
organisasi? 

Apakah ketrampilan ICT diperlukan karyawan? 

Apakah mungkin ada kesempatan berkarir di bidang ICT dan di bidang teknologi 
pada umumnya, sebagai contoh nano-teknologi atau teknologi yang diaplikasikan 
dalam menggambar, milling, turning, memotong dengan laser, proses kontrol, 
robotik dan seterusnya.  

Siapkan laporan untuk dipresentasikan kepada pengajar kita  ketika kita  pulang 
kembali kesekolah minggu depan. Kita  dapat pula mencari tahu terhadap apa 
kemampuan kita   atau dapat menjadi seorang pengguna yang menguasai 
Informasi dan komunikasi teknologi dan termasuk gambaran kita  dalam laporan 
kita . 

 

 
ROVIMATE LEARNING TIME ESTIMASTED LEARNING TIME:  
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