
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

1.1 Konsep Koordinasi 

 Dengan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para 

bawahan oleh manager maka setiap individu bawahan akan mengerjakan 

pekerjaannya sesuai wewenang yang diterimanya. Setiap bawahan mengerjakan 

hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan 

bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk tercapainya tujuan. 

Karena tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap idividu karyawan aka 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi ini merupakan tugas penting 

yang harus dilakukan oleh seseorang manager dan tugas ini sangat sulit. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sesuai dengan 

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 17 Tahun 2008, untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 196, Sekretariat Dinas Perhubungan 

Kominfo Kota Pekanbaru mempunyai fungsi : 

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas; 

2. Mengkoordinasikan penyelenggarakaan pelayanan administrasi, keuangan, 

kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga; 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas; 

4. Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan; 

5. Mengkoordinasikan laporan tahunan; 

6. Mengkoordinasikan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor; 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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 Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manjemen 

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan 

keseluruhan unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan 

semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

 Menurut Drs. Zasri M. Ali, koordinasi adalah proses menyatukan dan 

menyinkronkan kegiatan-kegiatan yang berbeda sehingga mereka bekerja sama di 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Hardjidto Dydiet (2001:47) 

koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari 

satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisien.menurut E.F.L Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan 

menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok 

kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan 

keselarasan yang semestinya diantara para anggota sendiri. 

 Menurut Dimock. Dimock.Fok, koordinasi adalah suatu agen aktif 

administrasi, karena sama seperti dalam fisiologi, energy dan prestasi tergantung 

pada hubungan-hubungan yang terlihat dalam keseluruhan operasi pada waktu 

mereka mempergunakan energi yang disumbangkan oleh masing-masing bagian 

komponen. Koordinasi adalah suatu aspek administrasi yang sangat komplek 

maka sejumlah masalah kompeks terlibat pula didalamnya. 

 Menurut Handoko T. Hani, koordinasi adalah proses pengintegrasian 

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu 
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organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, 

individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas 

peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan 

sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 

 Menurut G.R Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan 

teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan 

pelaksanaan untuk mengahsilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada 

sasaran yang telah ditentukan. Defenisi G.R Terry ini berarti bahwa koordinasi 

adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif  

2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini 

3. Pengarahan usaha-usaha ini  

Menurut Dr.Awaludin Djamin, M.P.A. koordinasi adalah suatu usaha 

kerja sama antara badan,instansi,unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu 

sedemikin rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling 

melengkapi. Di dalam suatu organisasi kegiatan- kegiatan dibagi-bagi dan 

diderpartementalisk,namun manajer maasih perlu mengkoordinsikan kegiatan–

kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai ssecar efektif. Kemampuan 

manager untuk mengkoordinasikan secara efektif sebagian besar tergantung dari 

bawahan/ anggota organisasi untuk menyadari dan mewujudkan komitmennya 

terhadap organisasi. (Hardjito (2001:47)). 

Menurut Yahya Yohanes, Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan 

dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai 
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tujuan organisasi secara efisien. Menurut Leonard D.White maksudnya koordinasi 

adalah penyesuaian diri (Adjustment) dari masing-masing bagian, dan usaha 

menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, 

sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan 

terbanyak pada keseluruhan hasil. 

Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D.White adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyesuaian diri (Adjustment) 

2. Pengoperasian (Operation) 

3. Waktu (Time) yang cocok 

4. Sumbangan terbanyak (Maximum Contribution) 

5. Hasil (Product) 

Menurut Henry Fayol maksudnya mengkoordinasikan berarti mengikat 

bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.Menurut 

George r.terry maksudnya koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (orderly 

synchronization) dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan 

terpimpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk 

menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi terry adalah sebagai 

berikut: 

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur  

2. Pengaturan waktu dan terpimpin 

3. Harmonis 
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4. Tujuan yang ditetapkan 

Menurut James D.Mooney koordinasi, karenanya adalah susunan yang 

teratur dari usaha kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan dala mengejar 

tujuan bersama. 

 

1.2 Tipe-tipe Koordinasi 

1. Koordinasi vertical adalah kegiatan-kegiatan penyatun, pengarahan yang 

dilakukan oleh atasan terhadap kegitan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja 

yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan 

mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya 

secara langsung. Koordinasikan vertical ini secara relative mudah 

dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang 

sulit diatur. 

2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau 

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingka koordinasi 

horizontal ini dibagi atas interdicplinary dan interrelated. 

Interdicplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, 

menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit 

yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-

unit yang sama tugasnya. 

Interrelated adalah koordinasi antar badan, unit-unit fungsinya berbeda, 

tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau mempunyai 

kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi 
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horizontal ini relative sulit dilakukan, karena koordinasi tidak dapat memberikan 

sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. 

 

2.3 Syarat-syarat Koordinasi 

a. Sense of cooperation (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari 

sudut bagian per bidang pekerjaan, bukan per orang. 

b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan 

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

mencapai kemajuan. 

c. Team spirit, artinya satu sama lain setiap bagian harus saling menghargai 

d. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, 

umurnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. 

Koordinasi harus dilakukan oleh setiap manager dalam perusahaan artinya 

harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai bawahan. Koordinasi 

tidak dapat diperintahkan, dipaksakan, tetapi akan lebih baik dengan cara 

persuasive kepada kepada bawahan. Karena dengan car persuasif akan 

lebih dihayati, ditaati oleh bawahan, sebab mereka merasa dihargai dan 

dihormati. Jadi dengan menggunggah perasaannya. 

 

2.4 Pendekatan Dalam Koordinasi   

Pendekatan utama dan pertama dalam koordinasi adalah komunikasi, 

karena dalam pengaturan ruang dan waktu yang memperlancar pencapaian tujuan 

koordinasi, adalah hubungan antar individu ataupun instansi. Namun demikian 

ada beberapa komunikasi yang akan penulis sampaikan sesuai hasil penelitian 
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pada tahun 1987 berkenaan dengan proses koordinasi yaitu komunikasi informal 

dan komunikasi formal. 

Komunikasi informal dapat dibagi dua jenis yaitu hubungan langsung dan 

hubungan pribadi, karena informal diartikan sebagai penindakresmian sesuatu 

sehingga bersifat diluar jalur kedinasan.Hubungan langsung juga dapat dibagi dua 

yaitu hubungan langsung tanpa memperdulikan waktu, dalam hal ini pesan 

pengkoordinasian dilakukan lewat telepon, pesan melalui kurir, ataupun undangan 

hanya secara lisan. 

Dilain pihak hubungan langsung yang tanpa memperdulikan ruang yaitu 

bila pengkoordinasian diatur disembarang tempat misalnya ditempat melayat, 

rumah makan pesta, lapangan olahraga dan lain-lain.Hubungan pribadi di bagi dua 

pula yaitu hubungan pribadi seorng coordinator yang tanpa sungkan 

menandatangani rumah pejabat instansi terkait bermain kartu, sekaligus 

membicarakan masalah pengkoordinasian pekerjaan mereka. 

Komunikasi formal akan penulis bagi dua golongan yaitu hubungan yang 

terlegitimasi secara absah melalui penetapan surat keputusan, dengan hubungan 

yang diciptakan dengan keahlian pencetusnya. Setelah seseorang secara absah 

terlegitimasi menjadi coordinator tunggal, misalnya kepala wilayah setempat 

maka cara-cara yang bisa diperbuatnya antara lain dengan cara kekerasan atau 

dengan cara bujukan. 

Pengkoordinasian secara keras dan kaku memang cenderung mampu 

menertibkan koordinasinya, namun tidak menentramkan para instansi terkait, 

karena masing-masing pihak akan ada yang resah dengan peraturan tersebut. 
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Pengkoordinasian secara bujukan memang cukup demokratis, namun akan 

berjalan lambat serta cenderung kurang efektif, karena mengutamakan tanggapan 

pihak-pihak terkait. Pendekatan keahlian dalam koordinasi memang merupakan 

pendekatan yang cukup baik untuk itu dibagi dua jenis yaitu : 

1. Melalui cara penekanan janji 

2. Melalui cara penekanan kesadaran. 

Pendekatan melalui cara penekanan janji adalah dengan membuat 

persetujuan lengkap yang harus dipatuhi jadi kemudian apabila ada yang 

melanggar dianggap instansi tersebut tidak bersedia dikoordinasi. Pendekatan 

melalui cara penekanan kesadarab adalah penciptaan dorongan yang datang dari 

dalam diri sendiri sehingga menimbulkan disiplin pribadi yang mendasar dari 

dalam diri agar setiap instansi berkait berkenaan berkoordinasi dengan baik dan 

benar. 

 

2.5 Kebutuhan Akan Koordinasi  

Menurut T.Hani Handoko (2003:196) 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 pelaksanaan. Bila tugas-

tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang 

tinggi adalah paling baik.Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat 

untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor 

lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah 
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tinggi.Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang 

menetapkan tujuan yang tingi. 

Menurut James D.Thompson, ada tiga macam saling ketergantungan 

diantara satuan-satuan organisasi : 

1. Saling ketergantungan yang menyatu, bila satuan-satuan organisasi tidak 

saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan 

harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang 

memuaskan untuk suatu hasil akhir. 

2. Saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi 

harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain 

dapat bekerja. 

3. Saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan member dan 

menerima antar satuan organisasi. 

Menurut Drs. Dydiet Hardjito (2001:50) kebutuhan koordinasi berbeda hal 

sejauh mana aktivitas-aktivitas itu perlu diintegrasikan dengan aktivitas unit-unit 

lainnya.Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya komunikasi dari 

tugas-tugas yang dilaksanakan serta tingkat kegiatan yang dikerjakan. 

Kebutuhan koordinasi menurut stoner dan wankel dapat dibedakan 

menjadi 3 variasi yaitu : 

1. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok  

2. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan sekuensial 

3. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan timbal balik 
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James A.F Stoner dan Charles wankel (1986:50) 

1. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok (pooled 

interdependence) 

Ketergantungan kelompok terjadi apabila unit organisasi tidak tergantung 

satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari tetapi tergantung 

pada prestasi yang memadai dari setiap unit demi tercapainya hasil akhir. 

2. Kebutuhan koordinasi atas sekuensial (sequential interdependence)  

Ketergantungan sekuensial tercermin pada suatu unit organisasi yang 

harus melaksanakan kegiatan terlebih dahulu sebelum unit-unit 

selanjutnya dapat bertindak. 

3. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan timbal-balik (reciprocal 

interdependence) 

Ketergantungan timbal-balik melibatkan hubungan saling member dan 

menerima dan saing menguntungkan diantara unit-unit. 

 

2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi 

 Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi 

koordinasi sebagai berikut : 

1. Kesatuan tindakan 

 Pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota 

organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau 

tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau 

satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.Oleh sebab itu 

konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. 
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 Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur 

sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga 

terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil.Kesatuan tindakan ini 

merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu 

koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa 

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

2. Komunikasi 

 Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena 

komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan 

berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya 

komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak 

kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.“Perkataan 

komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa 

latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”. Dalam 

organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunkasi 

partisipasi anggota akan semakin tinggi  dan pimpinan memberitahukan 

tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Dengan demikian 

komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan 

dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. 

Komunikasi bertujuan mengubah tingkah laku manusia, sehingga dari 

uraian diatas tersebut terlihat fungsi komunkasi sebagai berikut : 
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1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam 

suatu lingkungan. 

2. Mengintepretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan. 

3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma social dari 

generasi yang satu ke generasi yang lain. 

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain 

dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang 

disampaikan kepada orang tersebut. 

3. Pembagian kerja 

Secara teoritis tujuan dalam organisasi adalah untuk mencapai 

tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya 

sendiri.Kelompok dua orang atau lebih orang yang bekerja bersama secara 

kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada 

dilakukan seseorang.Prinsip pembagian kerja adalah maksudnya jika suatu 

organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha 

mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. 

Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam 

usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.Pembagian kerja adalah 

perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi 

bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang 

terbatas. 
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Pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas 

secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu 

melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit 

dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan 

untuk melaksanakan berbagai tugas. 

4. Disiplin 

Pada setiap organisasi kompleks, setiap bagian harus bekerja 

secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang 

diharapkan.Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang 

berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada 

waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan 

usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk 

itu diperlukan disiplin. 

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah 

suatu alat yang digunakan para manager untuk berkomunikasi dengan 

karyawan agara mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta 

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma social 

yang berlaku. 

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau 

anggota organisasi dikelola oleh pimpinan.Pimpinan diharapkan mampu 

menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui 

kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu 
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menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga 

tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada 

bawahannya. Dengan demikian displin itu sangat penting artinya dalam 

proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat 

menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud. 

 

2.7 Pandangan Islam Terhadap Koordinasi 

                     

                

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-Baqarah [2]: 208). 

Menurut Rivai Veithzal (2022:129) Koordinasi adalah aktivitas membawa 

orang-orang, materiil, pikiran-pikiran, teknik-teknik dan tujuan-tujuan kedalam 

hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan, 

Untuk dapat menggerakkan bawahan, seorang pemimpin harus dapat 

melakukan koordinasi, yaitu menghubungkan, menyatupadukan dan 

menyelaraskan hubungan antara orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, dan satuan-

satuan organisasi yang satu dengan yang lain sehingga semuanya berjalan 

harmonis. Melalui koordinasi yang baik, pembagian kerja akan lebih jelas 

sehingga bawahan akan lebih memahami apa yang harus dikerjakan dan tidak 

menimbulkan salah persepsi serta keragu-raguan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Seorang pemimpin harus mampu mengoordinasikan segala aktivitas yang menjadi 
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tanggung jawabnya.Dengan demikian, koordinasi yang baik dapat merupakan 

indikator bahwa kepemimpinan baik. 

Firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi : 

                            

                                

                       

                          

    

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah 

[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram [390], jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-nya [391], dan binatang-binatang qalaa-id 

[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 

sedangmereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya [393] dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah 

sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksanya.(QS.Al-Maidah [5]:2). 

 

2.8 Delegasi Tugas 

Delegasi tugas adalah suatu proses pelimpahan wewenang dan tanggung 

jawab formal dari seseorang pegawai (atasan) kepada pegawai yang lain 

(bawahan). 

Ada alasan mengapa diperlukan pendelegasian, yaitu : 

a. Memungkinkan atasan dapat mencapai lebih dari mereka menangani tugas 

sendiri. 
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b. Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. 

c. Atasan dapat memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih 

diprioritaskan. 

d. Dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai suatu alat pembelajaran 

dari kesalahan. 

e. Karena atasan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam 

pembuatn keputusan. 

 

2.9 Koordinasi Tugas  

Koordinasi tugas adalah proses pengintegrasian (penyatuan) tujuan dan 

kegiatan perusahaan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para pegawai, sebab tanpa koordinasi 

setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang 

akhirnya akan merugikan organisasi itu sendirinya. 

Pedoman koordinasi ada 4 yaitu sebagai berikut : 

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna 

menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat 

yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan 

kumpulan dari orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda. 

2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan 

yang saling mengisi dan member. 
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3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling 

menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan 

adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya. 

4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan 

wujud saling member informasi yang relevan untuk menghindari saling 

tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain. 

 

2.10 Defenisi Konsep 

Koordinasi adalah Kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para 

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Delegasi Tugas adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

formal dari seseorang pegawai (atasan) kepada pegawai yang lain (bawahan). 

Koordinasi Tugas adalah prses pengintegrasian (penyatuan) tujuan dan 

kegiatan perusahaan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

 

2.11 Kerangka Berfikir 

Berikut adalah skema mengenai Analisis Koordinasi Tugas pada 

Sekretariat Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tercapainya Koordinasi 

Tugas yang baik 

Analisis Koordinasi Tugas Pada 

Sekretariat Dinas Perhubungan Kominfo 

Kota Pekanbaru. 

Hasibuan (2006:88) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Koordinasi  

 Kesatuan Tindakan 

 Komunikasi 

 Pembagian Kerja 

 Disiplin 
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2.12 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Hasibuan (2006:88) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

koordinasi tugas. 

 

 

1. Kesatuan 

Tindakan 

 

 

 

 

 

 

2. Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembagian 

Kerja 

 

 

 

 

 

 

4. Disiplin 

 

 

 

 

 Penggunaan teknologi 
yang berpotensi dalam 

koordinasi. 

 Melaksanakan 

kebijakan kerja 

samatehadap sub-sub 

bagian. 

 

 Adanya komunikasi 
yang baik antara 

pimpinan dan pegawai. 

 

 Adanya komunikasi 
antara pegawai dan 

pegawai.  

 Terealisasikan 
pembagian kerja agar 

terlaksana dengan baik. 

 Merumuskan kebijakan 

secara tepat dan jelas 

 

 Bertanggung jawab 
atas pekerjaan yang 

telak diberikan. 

 Tercapainya tujuan 
organisasi. 

 Efektifitas pekerjaan. 

 

 Tepat waktu 

 Absensi 

 Kode etik 

 

 

 

 


