
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Manajemen 

 

1. Definisi Manajemen 

Manajemen merupakan suatu yang universal di dalam dunia industri modern. Tiap 

organisasi memerlukan pengambilan keputusan, pengkoordinasian, aktivitas, 

penanganan manusia, evaluasi prestasi yang terarah kepada sasaran kelompok. 

Sifat khusus yang utama manajemen adalah integrasi dan penerapan ilmu serta 

pendekatan analitis yang dikembangkan oleh banyak disiplin. Manajemen 

menurut George R.Terry dalam Syamsi (1998:59) adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian, yang dilakukan untuk 

menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dalam Yahya (2006:1) 

manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat 

disimpulkan dari beberapa para ahli tersebut manajemen adalah kegiatan 

pimpinan dengan menggunakan segala sumber yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasinya. Dengan manajemen yang baik, maka diharapkan tujuan 

dapat tercapai dengan efisien. 
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2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada di dalam 

proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen juga pada hakikatnya 

merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apa 

pun. Mengenai macamnya fungsi manajemen itu sendiri, ada persamaan dan 

perbedaan pendapat, namun sebetulnya pendapat-pendapat tersebut saling 

melengkapi. Menurut Terry dalam Hasibuan (2009:3) menyebutkan ada empat 

fungsi manajemen, yaitu: 

a. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu 

hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan 

perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, 

dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang 

bertanggung jawab dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian yaitu mengelompokan kegiatan yang diperlukan dengan 

menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit 

yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan 

antara masing-masing unit tersebut. 

c. Actuating (Pengarahan) 

Pengarahan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok 

sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai 
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sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh 

karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. 

d. Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan 

penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan 

bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan 

yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, 

atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan serta tujuan yang dicapai. 

 

Sedangkan menurut Luther Gulick dalam Syamsi (1998:59) fungsi manajemen 

terdiri dari: 

1. Planning (Perencanaan). 

Perencanaan dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala 

aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan dimasa 

yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada 

pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan dimasa depan, bagaimana 

melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas 

tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal. 

2. Organizing (Pengorganisasian). 

Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta 

mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang 

itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat 

menjamin pencapaian tujuan.  
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3. Staffing (Penyusunan). 

Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi 

yang tidak kalah pentingnya. Tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya, 

penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncakan dan diorganisasikan 

secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang 

dilakukan dalam fungsi ini, antara lain menentukan, memilih, mengangkat, 

membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai 

pendekatan dan atau seni pembinaan sumber daya manusia.  

4. Directing (Pengarahan). 

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan 

terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff 

yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya 

masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.  

5. Coordinating (Koordinasi). 

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan 

lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga 

agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara 

para anggota itu sendiri. Koordinasi ini mengajak semua sumber daya 

manusia yang tersedia untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah 

ditentukan.  
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6. Reporting (Pelaporan). 

Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan 

pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat 

mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat 

vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat 

dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang 

merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. 

Fungsi ini umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatusahaan. Hasil 

catatan ini akan digunakan manajer untuk membuat laporan tentang apa telah, 

sedang dan akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan. Fungsi recording 

and reporting ini akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif 

dan efesien.  

7. Budgeting (Pembuatan Anggaran). 

Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi 

melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN 

maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal 

dan kedua sebagai suatu mekanisme.  

8. Controlling (Pengawasan). 

Proses pengawasan mencatat perkembangan kearah tujuan dan 

memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat 

pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. 

Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, 

kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih 

baik. 



15 
 

Dari beberapa pendapat di atas tentang fungsi manajemen, peneliti lebih 

cenderung memakai fungsi manajemen menurut Luther Gulick untuk menjawab 

bahwa koordinasi dalam organisasi itu sangat penting karena tanpa adanya 

koordinasi dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi yang 

efektif dan efisien serta tidak adanya kerjasama yang baik dalam suatu organisasi.  

 

B. Tinjauan Tentang Koordinasi 

 

1. Definisi Koordinasi 

Diantara sisitem manajemen yang mengatur sumber daya manusia untuk 

melaksanakan kegiatan manajemen adalah sistem koordinasi. Koordinasi menjadi 

penting dalam rangka penyatuan gerak dan langkah secara terarah. Koordinasi 

menurut George R. Terry dalam Sutarto (1993:144), koordinasi adalah suatu 

usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakanyang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh James D. Mooney dalam Inu Kencana 

(1998:42), koordinasi adalah pengaruran usaha kelompok orang secara teratur 

untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu 

tujuan bersama.sedangkan menurut Mc.Ferland dalam Handayaningrta (1982:89), 

yang berpendapat koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan 

mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan 

menjadi kasutuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian koordinasi yang telah dijelaskan di atas, 

bahwa koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit 

dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling 

mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. 

 

2. Tujuan Koordinasi 

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa 

manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) mengemukakan bahwa manfaat 

koordinasi antara lain sebagai berikut:  

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara 

satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.  

b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau 

pejabat merupakan yang paling penting.  

c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam 

organisasi.  

d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam 

organisasi.  

e. Menimbulkan kesadaran di antara para pegawai untuk saling membantu. 

 

Sedangkan Hasibuan (2011:87) berpendapat bahwa tujuan koordinasi adalah : 

a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kea rah 

tercapainya sasaran organisasi. 

b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kea rah sasaran organisasi. 

c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang-tindih tugas. 

d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. 
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Dilihat dari tujuan koordinasi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

dilakukannya koordinasi adalah untuk memaksimalkan kinerja dalam 

meminimalisir tujuan yang tidak diinginkan. Selain itu koordinasi juga dilakukan 

untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat dan memaksimalkan sarana dan 

prasana yang tersedia untuk mencapai tujuan bersama. 

 

3. Tipe-tipe koordinasi 

Pada umumnya organisasi dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan, dan sangat diperlukan kerjasama serta suatu koordinasi yang baik agar 

terciptanya suatu pembagian kerja yang baik. Dalam tipe koordinasi setiap 

organisasi tidaklah sama, dan ada beberapa tipe koordinasi yang digunakan dalam 

organisasi untuk mencapai suatu kerjasama yang baik. Menurut Hasibuan 

(1986:87), tipe-tipe koordinasi meliputi: 

a. Koordinasi Vertikal 

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-

kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewnang dan 

tanggung jawabnya. 

b. Koordinasi Horizontal 

Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam 

tingkat organisasi yang setingkat. 
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Koordinasi Horizontal terbagi atas dua: 

1. Interdiiplinary, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, 

menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan displin antar 

unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara esktern 

pada unit-unit yang sama tugasnya. 

2. Inter-related, yakni koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang 

fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling 

bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern 

yang levelnya setaraf. 

 

Menurut Handayaningrta (1982:90), terdapat dua tipe koordinasi intern dan 

fungsional: 

a) Koordinasi Intern 

Yaitu kordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini 

manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah 

bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau 

tugas pokoknya. 

b) Koordinasi Fungsional 

Yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah 

unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit 

organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajb 

dilakukan karena unit-unit/organisasi lainnya mempunyai hubungan secara 

fungsional yang bersifat intern dan ekstern. 

1) Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam 

organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional 
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ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya 

mempunyai hubungan kerja fungsional. 

2) Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara 

organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut 

satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena 

sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa 

bantuan dari orang lainnya. 

 

Selain itu menurut Winardi dalam Suminar (2015:15), dapat dilihat pula ada 4 

koordinasi vertikal: 

a. Rantai Komando 

Adalah garis yang putus dari wewenang yang menjulur dari puncak 

organisasi terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. 

b. Rentang Pengawasan 

Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efisien 

dan efektif oleh seorang manajer. 

c. Pendelegasian 

Pendelegasian adalah hak-hak inheren dalam suatu posisi manajerial untuk 

memberikan perintah dan mengharapkan dipatuhuinya perintah itu. 

d. Sentralisasi-Desentralisasi 

Sentralisasi merujuk kepada pembatasan tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan yang berada pada puncak hirarki organisasi. Desentralisasi 

merujuk kepada perluasaan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

kepada setiap level organisasi. 
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Secara horizontal: 

1. Departementalisasi Matriks 

Adalah mengelompkkan suatu struktur yang menciptakan lini rangkap dari 

wewenang, menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. 

2. Pembentukan Tim-Tim Funsional Silang 

Adalah membentuk beberapa tim yang saling memiliki keterkaitan antara satu 

tim fungsional dengan tim fungsional lainnya dengan cara bekerja sama. 

3. Satuan-Satuan Tugas 

Dibentuk berupa kelompok-kelompok tugas atau unit-unit yang melakukan 

tugas yang spesifik masing-masing satuan. 

4. Personil Penghubung 

Adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi penghubung antara satu bagian 

dengan bagian yang lain. 

 

Dari beberapa tipe koordinasi di atas berdasarkan konseptual penelitian ini 

cenderung pada tipe yakni koordinasi horizontal (Hasibuan 1986:87) karena 

dalam koordinasi horizontal terbagi atas dua dan salah satu dari koordinasi 

horizontal ada inter-related yaitu koordinasi antar badan (instansi). Dalam 

fungsinya koordinasi inter-related adalah instansi yang satu dengan yang lain 

saling bergantungan atau mempunyai kaitannya secara intern yang levelnya 

setaraf. Pada penelitian ini yang dimaksudkan dalam tipe tersebut yaitu 

Diskoperindag, BBPOM dan Satpol PP memiliki kaitannya satu sama lain yakni 

dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung 
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4. Prinsip-Prinsip Koordinasi 

Prinsip koordinasi merupakan acuan atau dasar yang harus diperhatikan sebelum 

melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi secara tepat dapat 

mendukung tercapainya koordinasi yang efektif. Menurut Hellriegel dan Slocum 

dalam Hardjito (1997:55) prinsip koordinasi ada tiga yakni: 

1. Prinsip Kesatuan Komando 

Dalam prinsip kesatuan komando pegawai harus mempunyai satu pemimpin saja. 

Setiap pegawai harus tahu kepada siapa ia harus melapor, dan siapa pemimpinnya. 

Hal ini sangat penting untuk memperkecil kebingungan siapa yang harus 

membuat keputusan dan siapa yang harus melakukannya/ mengerjakannya. 

2. Prinsip Tangga 

Prinsip tangga menunjukkan lebih jelas dan menandaskan adanya rantai komando 

yang tidak terputus antara anggota organisasi dengan atasan langsungnya. Tugas-

tugas yang diberikan jelas dan tidak tumpang tindih. 

3. Prinsip Rentang Kendali 

Prinsip rentang kendali memberikan gambaran berapa banayak bawahan yang 

dapat diawasi secara efektif oleh seorang pimpinan. Prinsip rentang kendali ini 

berkeyakinan keras bahwa tidak mungkin seorang pimpinan dapat mengawasi 

bawahan dalam jumlah besar. 

 

Menurut Pamudji (1977:40) terdapat empat prinsip utama dalam koordinasi: 

a. Kordinasi harus mulai dari tahap yang permulaan sekali. Jika dua unit atau 

lebih mulai sendiri-sendiri dengan pengaturan-pengaturan beberapa kegiatan, 

atau dengan perencanaan pekerjaan baru, pandangan-pandangan mereka akan 

mengkristal dan kemudian mereka akan tidak bersedia mengubah rencana-
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rencana mereka, disebabkan karena jumlah pekerjaan yang akan tersangkut 

atau karena alasan prestise. Koordinasi diantara dua unit atau lebih menjadi 

lebih sukar dicapai daripada jika mereka telah mengkoordinir rencana-

rencana mereka sejak permulaan. 

b. Koordinasi adalah proses yang kontinyu. Kebutuhan akan koordinasi 

biasanya nampak jelas selama tahap-tahap perencanaan tetapi dapat diabaikan 

kemudian. Sarana untuk menjamin koordinasi yang kontinyu harus 

diputuskan atas dasar hal-hal khusus, dan kemudian keefektifan sarana-sarana 

tersebut harus terus menerus dibahas. 

c. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan 

bersama-sama. Selama diskusi bersama-sama mereka yang hadir menjadi 

sadar akan kebutuhan-kebutuhan semuanya, perbedaan-perbedaan sudut 

pandang dan berbagai macam prioritas. Terdapat lebih banyak kesempatan 

untuk mencegah salah pengertian dan menemukan tindakan logis didalam 

diskusi itu daripada jika transaksi-transaksi dilaksanakan secara tertulis sama 

sekali. 

d. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka 

dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya. kemudian suatu 

pengaturan tetap agaknya dapat ditemukan jika orang-orang yang 

bersangkutan mengadakan suatu analisa yang mendalam mengenai sifat 

masalah, memperjelas fakta-fakta dan menyelidiki lagi persyaratan-

persyaratan dasar guna menemukan pemecahan yang tersimpul dalam situasi 

itu sendiri. 
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Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip koordinasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya yang dimaksud dalam prinisp-prinsip koordinasi adalah 

suatu prinsip yang mengedepankan suatu hubungan kerjasama yang baik, 

perencanaan yang baik, serta tujuan yang sama dalam merencanakan program.  

 

5. Syarat-Syarat Koordinasi 

Pemahaman lain diberikan oleh Brech dan Terry dalam Hasibuan (1986:86), yang 

mngemukakan syarat koordinasi adalah suatu usaha manusia dalam pelaksanaan 

untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu koordinasi mencakup 

beberapa syarat, diantaranya: 

1. Sense of cooperation atau perasaan untuk bekerjasama; ini harus dilihat dari 

sudut bagian per bagian bidang pekerjaan (bukan orang perorang) 

2. Rivalry dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan 

antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai 

kemajuan. 

3. Team Spirit artinya satu sama lain pada tiap bagian harus harga-menghargai. 

4. Esprit de Corps: artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai 

umumnya akan menambah kegiatan bersemangat. 

 

Menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (2006:39), ada 9 syarat mencapai 

koordinasi yaitu: 

a. Hubungan langsung 

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung 

diantara orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Melalui hubungan 

pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan 
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dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih 

baik ketimbang melalui metode apapun lainnya. 

b. Kesempatan awal 

Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam tingkat-tingkat awal 

perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan 

rencana itu sendiri hanya ada dalam konsultasi bersama. 

c. Kontinuitas  

koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung 

pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu 

koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus 

berlangsung selama perusahaa berfungsi. 

d. Dinamisme 

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-

perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu 

jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul 

koordinasi yang baik akan mengetahui masalah secara dini an mencegah 

kejadiannya. 

e. Tujuan yang jelas 

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif 

dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberi tahu tentang 

tujuan perusahaan dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan. 

f. Organisasi yang sederhana 

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. 

Menurut Robbins struktur organisasi adalah pengakuan sebuah organisasi 
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mengenai kebutuhan untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pola 

interaksi para anggotanya secara formal. Struktur organisasi bisa diisi oleh 

orang-orang yang berperan penting dalam organisasi tersebut struktur 

organisasi memberikan gambaran pemisah kegiatan antara satu dengan yang 

lain dan hubungan aktivitas dan fungsi yang telah dibatasi. 

g. Perumusan Wewenag dan Tanggung Jawab Yang Jelas 

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan 

bagian. Wewnang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara 

pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam 

pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. 

h. Komunikasi Yang Efektif 

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi 

yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan 

individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, 

penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang. Suatu proses 

komunikasi membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa 

berlangsung dan mencapai hasil yang efektif. 

i. Kepemimpinan Yang Efektif 

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhui oleh hakikat kepemimpinan dan 

supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-

orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. 

 

Bedasarkan penjelasan mengenai syarat koordinasi menurut beberapa para ahli 

diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam mencapai koordinasi yang baik 
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terdapat tiga hal penting syarat yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi 

yakni: hubungan langsung, kerjasama yang baik, dan komunikasi yang baik. 

 

6. Teknik-Teknik Koordinasi 

Mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam organisasi diperlukan teknik-

teknik tertentu. Pemahaman terhadap teknik-teknik koordinasi sangat diperlukan 

oleh para koordinator atau manajer karena dengan mengetahui teknik-teknik 

koordinasi kemungkinan besar akan dapat dicapai hasil yang optimal, efisien, dan 

efektif. 

 

Teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely dalam Saefuddin 

(1993:71), antara lain: 

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok 

kerja atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang pengurus atau 

koordinator ialah untuk menjaga orang-orang bawahannya mencapai tingkat 

target kerjanya dalam koordinasi dengan kelompok lainnya. 

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung 

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang 

dikoordinasi. 

c. Menciptakan hubungan intier dan antar personel dari satuan-satuan organisasi 

yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat dengan bentuk-

bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur, surat-surat, buletin-

buletin, dan cara-cara mekanis modern untuk menyampaikan pesan dan 

pendapat-pendapat. 
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d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan 

pertanggung jawaban secar berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. Disela-

sela rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk pertemuan informasi 

tukar pendapat dan informasi antara para pejabat dari berbagai satuan 

organisasi. 

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang diperlukan. 

Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi, kemudiaan pada 

satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan ikut serta 

memecahkan masalah tersebut. 

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat 

dilaksanakan secara optimal. Mekanisme kerja ini dapat di atur melalui buku 

pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan 

peraturan. 

g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB, HT, 

untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu 

lingkungan kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat 

dipahami secara umum oleh semua karyawan yang bekerja. 

 

Menurut Pandji dalam Suminar (2015:25), mengatakan bahwa : 

1. Melakukan rapat, sebagai langkah untuk mengadakan integrasi pokok-pokok 

hasil pekerjaan setiap karyawan. 

2. Mengumpulkan laporan-laporan atasan pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan 

yang telah digariskan. 

3. Melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung serta untuk memberikan 

secara langsung petunjuk sesuai dengan pedoman yang telah digariskan. 
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Sedangkan menurut Hasibuan (2001:88), bahwa cara-cara mengadakan koordinasi 

adalah: 

a. Memberikan keterangan secara langsung dan bersahabat. Keterangan 

mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus 

diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik. 

b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai 

oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan 

tujuannya sendiri-sendiri tujuan itu adalah tujuan bersama. 

c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan 

lain-lain. 

d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian sasaran. 

e. Membina hubungan reiadons yang baik antara sesama karyawan. 

 

Sedangkan menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:129-134), 

mengatakan ada delapan teknik yang penting untuk mencapai koordinasi yang 

efektif. 

a. Hierarki 

Alat yang paling sederhana untuk mencapai koordinasi adalah hierarki atau 

landasan komando, dengan menampakkan unit-unit yang saling bergantung 

dibawah seorang atasan dapat dijamin adanya koordinasi diantara kegiatan-

kegiatannya. Para ahli klasik sangat mengandalkan alat ini. 

 

b. Peraturan, prosedur dan kebijaksanaan 

Rincian peraturan, prosedur dan kebijaksanaan merupakan alat yang sudah umum 

untuk mengkoordinasikan sub-sub unit dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya 
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yang sifatnya rutin. Peraturan, prosedur dan kebijaksanaan standar ditentukan 

untuk mencakup semua situasi yang mungkin. Akan Tetapi seperti halnya yang 

ditunjukkan oleh beberapa kritik alat ini merupakan suatu "lingkaran setan'' di 

dalam akibat gangguan fungsi alat ini menimbulkan kepercayaan yang lebih kuat 

kepadanya. Artinya uraian peraturan-peraturan, prosedur- prosedur merupakan 

lebih banyak peraturan dan prosedur untuk memeliharanya. 

 

c. Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu cara untuk mengetahui lebih dini keadaan-keadaan 

yang saling bergantung dan dengan demikian dapat mencegah atau mengurangi 

kesulitan-kesulitan koordinasi. Sampai suatu tingkat sehingga kemungkinan-

kemungkinan timbul tidak diketahui secara dini dalam rencana, koordinasi 

memerlukan komunikasi untuk memberikan komunikasi untuk memberikan 

peringatan penyimpangan dari kondisi yang direncanakan atau diramalkan. 

 

d. Panitia 

Pengikutsertaan panitia atau pengambilan keputusan kelompok merupakan alat 

koordinasi yang sudah umum. Alat ini sangat mengurangi struktur hierarki 

meningkatkan komunikasi dan pemahaman ide-ide yang efektif mendorong 

penerimaan dan tanggung jawab atas kebijaksanaan dan membuat pelaksanaan 

menjadi lebih efektif. 

 

e. Ide 

Membantu perkembangan saling percaya dan kerja sama juga merupakan suatu 

mekanisme pengkoordinasian. Menurut Gullck moekijat (1994:129-134) 

mengatakan pemimpin sebaiknya muncul dalam pikiran mereka yang 
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berhubungan dengan tiap kegiatan keinginan dan kemauan bekerja sama untuk 

suatu tujuan. Tidak hanya mencakup kecakapan atau kemampuan yang 

berhubungan dengan pengertian, tetapi juga berhubungan dengan emosi. 

 

f. Indoktrinasi Insentif 

Mengindoktrinasi anggota-anggota dengan sasaran-sasaran dan tugas-tugas 

organisasi, suatu alat yang biasanya digunakan dalam organisasi-organisasi 

keagamaan dan militer, masih merupakan suatu alat pengkoordinasian lainnya. 

 

g. Insentif 

Memberikan insentif kepada unit-unit yang saling bergabung untuk bekerja sama, 

seperti rencana pembagian laba merupakan suatu mekanisme atau alat yang lain. 

Anjuran Ardent mengenai pembagian laba menyatakan bahwa hal ini 

meningkatkan semangat kelompok yang lebih baik diantara pegawai-pegawai dan 

pekerja-pekerja, diantara para atasan dan orang-orang bawahan. 

 

h. Bagian Penghubung 

Dalam beberapa kegiatan dimana terdapat hubungan yang banyak sekali diantara 

dua bagian, bagian penghubung berkembang mengenai transaksi-transaksi. Hal ini 

terjadi khususnya antara bagian penjualan dan bagian produksi. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa teknik koordinasi ini 

sangat penting untuk dapat tercapainya koordinasi yang baik, karena dengan 

adanya teknik tersebut dapat menjadi acuan bagi organisasi untuk mencapai 

pelaksanaan program dan tujuan yang jelas menjadi acuan untuk bisa menuju 

kepada koordinasi organisasi yang baik. 
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7. Pentingnya Koordinasi 

Dalam konsepnya, koordinasi merupakan hal yang penting dalam sebuah 

organisasi untuk mencapai suatu tujuan, pentingnya koordinasi menurut 

Handayaningrat (1982:93): 

a. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap 

organisasi. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan guna 

tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-

kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi. Bila tidak akan 

terjadi pemborosan yaitu pemborosan uang, tenaga, dan alat-alat. 

b. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama 

yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan. Jika kepemimpinannya 

kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. 

c. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal dalam 

organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi 

itu harus selalu ada. 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:86), koordinasi sangat penting dalam 

organisasi: 

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan dan kemabaran atau 

kekosongan pekerjaan. 

2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diseleraskan serta diarahkan untuk 

pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 

4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu 

karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. 
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5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang 

diinginkan. 

 

Sedangkan menurut Terry dalam Saefuddin (1993:69), koordinasi berperan sangat 

vital dalam sebuah organisasi, apabila organisasi diartikan sebagai suatu team 

kerjasama, maka yang menjadi landasan dari semua kerjasama adalah koordinasi. 

Dari beberapa pentingnya koordinasi diatas dapat dilihat bahwa koordinasi 

berperan sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan 

kerja sama yang baik. 

 

8. Sifat – Sifat Koordinasi  

Hasibuan (2011:87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah:  

a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.  

b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator 

dalam rangka mencapai sasaran.  

c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.  

 

Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle= hierarki) artinya koordinasi 

dilakukan menurut jenjang–jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang 

disesuaikan dengan jenjang–jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini 

merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara 

langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus 

bekerja melalui suatu proses formal.  

 

 

 



33 
 

C. Tinjauan Tentang Pengawasan 

 

1. Definisi Pengawasan 

Dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta pasti 

mempunyai tujuan organisasi yang akan dicapai. Tujuan organisasi itu dapat 

dirangkai menjadi suatu visi misi yang dapat dijadikan acuan bagi para pimpinan 

dan anggotanya untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan visi misi 

organisasi tersebut terutama dalam organisasi publik dibutuhkan suatu proses 

pengawasan yang efektif untuk menilai kinerja para anggotanya. Karena 

pengawasan merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja semua anggota dalam 

organisasi. 

 

Definisi pengawasan menurut George Terry dalam Manullang (1996:128) adalah 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara korektif oleh seluruh elemen yang ada 

pada organisasi yang bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kerja agar hasil yang 

didapatkan bisa tercapai sesuai rencana. Sedangkan Siagian (2005:126) 

mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Dari beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli di atas, pengawasan 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin ataupun anggotanya untuk 

mengontrol seluruh aktivitas organisasi yang berkaitan mengenai pencapaian 

tujuan organiasi. 

 

 



34 
 

2. Tipe Pengawasan 

Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari mana 

pengawasan tersebut ditinjau. Menurut Manullang (1996:130) pengawasan dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari sudut pandang mana 

pengawasan itu ditinjau. 

a. Dari Sudut Subyek Yang Mengawasi 

1) Pengawasan internal dan pengawasan eksternal 

2) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung 

3) Pengawasan formal dan pengawasan informal 

4) Pengawasan manajerial dan pengawasan staf 

 

b. Waktu Pengawasan  

1) Pengawasan Preventif, dilakukan pada waktu sebelum terjadinya 

penyimpangan atau kesalahan 

2) Pengawasan Reprensif, dilakukan pada waktu sudah terjadi penyimpangan 

atau kesalahan. 

 

c. Sistem Pengawasan 

Inspektif, yaitu melaksanakan pemeriksaan setempat (on the spoot) dan 

mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya 

1) Komparatif, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan 

rencana yang ada 

2) Verifikatif, yaitu pemeriksaan yang dilakukan staf terutama dalam bidang 

keuangan dan atau material. 
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3) Investigatif, yaitu melakukan penyidikan untuk mengetahui atau 

membongkar terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang 

tersembunyi. 

 

Menurut Yahya (2006:134) membagi tiga jenis pengawasan yaitu: 

1. Pengawasan Pendahuluan , dirancang untuk mengantisipasi masalah atau 

penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi 

dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pengawasan 

ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah dan mengambil suatu 

tindakan yang diperlukan sebelum masalah muncul atau terjadi. Pengawasan 

ini bersifat preventif artinya tindakan pencegahan sebelum munculnya suatu 

permasalahan atau penyimpangan. 

2. Pengawasan Concurrent 

Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “ya, tidak”. Screenning 

control atau “berhenti, terus”. Dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. 

Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhui sebelum kegiatan 

dilanjutkan. 

3. Pengawasan Umpan Balik 

Pengawasan ini dikenal sebagai past-action controls, yang bertujuan untuk 

mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari 

penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-penemuan 

tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang 

akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah 

kegiatan terjadi. 
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Siagian (2005:146) membagi tentang pelaksanaan pengawasan di dalam 

administrasi atau menajemen negara/pemerintahan sebagai berikut: 

a. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur 

yang ditugaskan melakukan pengawasan. 

b. Pengawasan Politik, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) 

c. Pengawasan yang dilakukan BPK 

d. Pengawasan yang dilakukan oleh mass media, ORMAS, individu dan 

masyarakat lainnya. 

e. Pengawasan yang melekat, adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan 

langsung terhadap bawahannya. 

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis pengawasan yaitu: 

1. Pengawasan Menurut Pelakasanaannya 

a. Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak dalam 

orgaisasi itu sendiri. 

b. Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar 

organisasi. 

 

2. Pengawasan Menurut Cara Melaksanakannya 

a. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan ditempat 

kegiatan berlangsung. 

b. Pengawasan Tidak Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan 

mengadakan pemantauan terhadap laporan-laporan yang dibuat. 

 



37 
 

3. Pengawasan Meurut Waktunya 

a. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. 

b. Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan sedang berlangsung 

c. Pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan dilakukan. 

 

3. Tahap-Tahap Proses Pengawasan 

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan 

pelaksanaan tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk mempermudah 

pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Tahap-tahap tersebut seperti diungkapkan 

oleh Yahya (2006:135) yaitu: 

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (perencanaan) 

Tahapan pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. 

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang digunakan 

sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target 

digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target 

penyelesaian pekerjaan, anggaran,keselamatan kerja dan sebagainya. 

 

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagi cara untuk mengukur 

pelaksanan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dalam pengawasan 

adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa 

pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali (how often) 

pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam,harian,mingguan,atau bulanan? dalam 

bentuk apa (what form) pengukuran akan dilakukan, laporan tertulis,telepon. 
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Siapa(who) yang akan terlibat, manager, staf. Pengukuran ini sebaiknya mudah 

dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para karyawan. 

 

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran 

pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. 

Ada berbagai cara untuk melaksanakan pengukuran pelaksanaan yaitu, 

pengamatan, laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metoda-metoda otomatis, 

inspeksi, pengujian(tes), dan atau dengan pengambilan sampel. Banyak peusahaan 

menggunakan pemerikasaan intern (internal auditor) sebagai pelaksana 

pengukuran. 

 

4. Pembandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar 

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata 

dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. 

Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi 

pada saat menginterprestasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-

penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat 

dicapai. Bagaimana pentingnya hal ini bagi pembuat keputusan untuk 

mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. 

 

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu 

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus 

diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin 

diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. 
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Menurut Manullang (1996:136), untuk mempermudah proses pengawasan harus 

perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari: 

a. Menetapkan alat ukur (standar) 

Alat ukur atau standar pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan 

maupun pada rencana-rencana sebagian. Dengan kata lain, dalam rencana itu 

pada umumnya terdapat standar pelaksanaan pekerjaan, diantaranya berupa 

rencana, dan program kerja. 

b. Mengadakan penilaian 

Penilaian adalah membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan 

alat ukur yang telah ditentukan. Jadi pada tahap ini pimpinan membandingkan 

hasil pekerjaan bawahan yang nyata dengan standar sehingga dapat dipastikan 

terjadi penyimpangan atau tidak penilaian yang dilakukan salah, pelaksanaan, 

hasil dan dampak. 

c. Mengadakan tindakan perbaikan 

Tindakan perbaikan adalah konsekuensi dari hasil pengawasan setalah 

tindakan penilaian. Tindakan perbaikan merupakan tindak lanjut dari 

penilaian, pada tahap ini tidak hanya melakukan perbaikan-perbaikan saja 

tapi juga memberikan sanksi kepada subyek yang melakukan penyimpangan. 

 

Dari uraian di atas, tahapan proses pengawasan berdasarkan penilitian ini adalah, 

bahwa pengawasan menjamin atau mengusahakan pelaksanaan kegiatan agar 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya demi mencapai tujuan, 

memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi, dan untuk mengetahui kedisplinan 

kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab 

yang dimilikinya. 
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D. Kerangka Pikir  

 

Maraknya penjualan minuman beralkohol terjadi di setiap daerah-daerah yang 

sudah semakin maju khusunya di kota. Sehingga para pedagang dapat menjual 

minuman beralkohol dengan mudah. Akibat dari penjualan minuman beralkohol 

yang semakin banyak tersebut membuat pemerintah peduli akan bahaya dari 

minuman beralkohol yang merusak generasi kedepannya.  

 

Kepedulian pemerintah tersebut dituangkan dalam peraturan yang dibuat untuk 

mencegah penjualan minuman beralkohol. Karena penjualan minuman beralkohol 

tidak hanya di jual di tempat tertentu saja, tetapi warung-warung kecil menjual 

minuman tersebut. Peraturan itu dibuat agar para pedagang dapat menjual 

minuman beralkohol sesuai aturan dan juga mengatur jenis minuman beralkohol 

yang tidak boleh diperjualkan dan meminimalisir tindak kriminalitas dari 

bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol.  

 

Salah satu kota yang masih ditemukan minuman beralkohol yakni Kota Bandar 

Lampung. Meskipun telah diberlakukan peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia. Tetapi, pada kenyataanya peraturan tersebut tidak menimbulkan 

dampak yang postif. Masih ditemukannya jumlah minuman beralkohol yang 

meningkat setiap bulannya, minuman beralkohol masih terjualnya di warung-

warung di kawasan pendidikan dan penjualan minuman beralkohol yang ilegal 

tanpa berizin di Kota Bandar Lampung.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, menyebutkan bahwa para 

pedagang agar tidak menjual minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu 

dan jenis minuman tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Peraturan tersebut berlaku di semua wilayah di Indonesia termasuk Bandar 

Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung 

salah satu kota yang mendapatkan instruksi dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

tersebut yang diturunkan melalui Perda No 11 tahun 2008 dan Peraturan Walikota 

No 80 tahun 2011 serta Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 

2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol.  

 

Dalam menjalankan peraturan tersebut terdapat beberapa instansi yang memiliki 

fungsi dan peranan dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol. Sehingga, 

dalam menjalankan peraturan tersebut tidak hanya pihak pedagang saja, yang 

dituntut untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam mematuhui peraturan 

tersebut. Tetapi, juga pihak-pihak pemerintah ikut berperan dalam menjalankan 

peraturan tersebut.  

 

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi 

terkait pengawasan minuman beralkohol tersebut adalah Dinas Koperasi, 

Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketiga 
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lembaga tersebut dalam peraturan perdagangan republik Indonesia memiliki tugas 

dan fungsi untuk melakukan pengawasan terkait penjualan minuman beralkohol.  

 

Pada kenyataannya koordinasi yang dilakukan tidak berdampak baik juga 

sehingga, para pedagang masih terbebas dari pengawasan pihak-pihak tersebut. 

Hal itu menunjukkan bahwa dalam koordinasi ketiga pihak tersebut, belum efektif 

khususnya di Kota Bandar Lampung. Maka dari itu, penelitian ini digunakan 

untuk mengamati proses koordinasi instansi dalam pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Bandar Lampung. 

 

Penelitian ini menitikberatkan pada koordinasi antar instansi dalam pengawasan 

minuman beralkohol khususnya di Kota Bandar Lampung yaitu Diskoperindag, 

BBPOM serta Satpol PP. Menurut Silalahi (2011: 218), koordinasi (coordination) 

adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang 

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu 

dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka 

dalam organisasi. Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam 

kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan 

kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan 

bermacam-macam satuan pelaksananya. Agar aktivitas koordinasi dapat 

berlangsung secara efektif, maka ada teknik-teknik koordinasi yang harus 

dilakukan menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:129-134) yang 

meliputi:  
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a. Hierarki 

b. Peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan 

c. Perencanaan 

d. Panitia 

e. Ide 

f. Indoktrinasi Insentif 

g. Insentif 

h. Bagian Penghubung 

 

Dari teknik-teknik tesebut bagaimana koordinasi antar instansi dapat terjalin 

secara efektif. Sehingga dari keefektifan koordinasi tersebut akan membuat 

manajemen pengawasan yang efektif juga khususnya dalam pengawasan 

minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. Sehingga, menjadikan kota 

Bandar Lampung yang terbebas dari bahayanya minuman beralkohol, tindak 

kriminalitas yang tinggi, dan juga para pedagang dapat mematuhui peraturan 

berdasarakan aturan perdagangan yang sesuai khususnya tidak menjual minuman 

beralkohol lagi. 
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Gambar 1 Model Kerangka pikir 

(Sumber Diolah Penulis 2015) 

 

Maraknya peredaran minuman beralkohol yang masih dijual 

ditempat  yang telah dilarang. Salah satu kota yang masih terdapat 

peredaran minuman beralkohol di tempat yang telah dilarang yakni 

Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan Peratauran Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap 

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diturunkan 

melalui Perda No 11 tahun 2008 serta Instruksi Walikota Bandar Lampung 

Nomor 01 tahun 2015 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol.  
 

Terdapat Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan 

pegawasan dan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan menteri 

perdagangan maupun insntruksi walikota  nomor 01 tahun 2015 tentang 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol yakni Diskoperindag, BBPOM 

dan Satpol  PP. Salah satu tupoksi antar instansi tersebut adalah melakukan 

koordinasi  agar pengawasan minuman beralkohol dapat berjalan lebih efektif 

Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan teknik koordinasi menurut 

Tripathi dan Reddy teknik-teknik koordinasi Menurut Tripathi dan 

Reddy dengan melihat beberapa aspek yaitu : 

a. Hierarki 

b. Peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan 

c. Perencanaan 

d. Panitia 

e. Ide 

f. Indoktrinasi Insentif 

g. Insentif 

h. Bagian Penghubung 
 

 

  
Dengan adanya koordinasi antar instansi tersebut diharapkan dapat 

menjadikan manajemen pengawasan yang baik untuk terciptanya Bandar 

Lampung yang terbebas dari peredaran minuman beralkohol. 

 


