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Abstrak - Paper ini dimaksudkan untuk meneliti sejauh mana peran teknologi informasi dalam membantu
perancangan desain organisasi yang modern, efisien, dan efektif dalam mengantisipasi setiap perubahan.
Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut organisasi untuk cepat responsif terhadap perubahan. Sementara
desain organisasi konvensional yang dicirikan oleh hierarki yang tinggi, birokrasi yang rumit, dan banyak
tingkatan level manajemen, tidak mampu lagi merespon dengan cepat perubahan bisnis saat ini. Desain
organisasi konvensional tidak cukup fleksibel dalam mengantisipasi berbagai tantangan yang ada dalam dunia
bisnis saat ini.
Pemanfaatan teknologi informasi yang intensif menawarkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan
melakukan kombinasi antara teknologi informasi dengan struktur, orang, dan pekerjaan, organisasi bisa
melakukan terobosan dan transformasi agar senantiasa berada di depan dalam upaya menangkap peluang pasar
dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, membuat fungsi koordinasi
dan supervisi menjadi semakin mudah, karena berbagai fungsi dan bagian yang ada dalam organisasi telah
dikoordinasikan secara virtual oleh kecanggihan teknologi informasi.
Kata Kunci : teknologi informasi, desain organisasi

I.

PENDAHULUAN
Saat ini dunia bisnis dimarakkan dengan
semakin intensifnya pemakaian teknologi informasi.
Proses globalisasi yang dipacu dengan pemanfaatan
teknologi
informasi
menyebabkan
semakin
meningkatnya proses mobilitas, keserentakan,
pencarian jalan bebas hambatan, dan plurarisme
(Kanter, 1995). Kombinasi ke empat proses tersebut
mengakibatkan peningkatan aktivitas lintas batas antar
negara dan pemanfaatan teknologi informasi yang
memungkinkan komunikasi informasi ke seluruh
dunia hampir dalam sekejap. Proses mobilitas dan
keserentakan yang semakin meningkat menuntut
organisasi memiliki kemampuan dalam mengamati
setiap trend perubahan lingkungan bisnis yang
berdampak atas requirement terhadap desain
organisasi yang mampu merespon dengan cepat setiap
perubahan yang diperkirakan akan terjadi. Tren bisnis
di masa depan diperkirakan akan menuju ke network
organization yang dilandasi oleh trust dan diikat oleh
sistem informasi manajemen yang secara intensif
menggunakan teknologi informasi.
Untuk melihat implikasi teknologi informasi
terhadap desain organisasi, kerangka yang dibuat oleh
Peter F. Drucker (1994) yang dikenal dengan nama
“The theory of the business” dapat kita pakai sebagai
acuan. Paper ini berusaha menganalisis beberapa
temuan penelitian penting dalam bidang teknologi
informasi, terutama yang berhubungan dengan desain
organisasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa

desain teknologi informasi menjadi salah satu variabel
dalam struktur organisasi (Leavitt, 1958; Pugh dan
Pheyse, 1993; Nadier dan Tushman, 1988). Huber
(1990) menguji dampak teknologi informasi terhadap
desain organisasi yang merupakan hasil dari proses
pengambilan
keputusan.
Fiedier
et.all(1996)
melakukan pengujian empiris terhadap sistem
klasifikasi struktur teknologi informasi dalam
mendesain organisasi. Hasil temuan mereka
menyebutkan bahwa struktur teknologi informasi
dapat dibagi menjadi empat struktur: (1) centralized,
berhubungan dengan bentuk organisasi fungsional
dengan sentralisasi pengambilan keputusan, (2)
decentralized, berhubungan dengan bentuk organisasi
produk dengan cirri desentralisasi pengambilan
keputusan, (3) centralized co-operative, berhubungan
dengan bentuk organisasi fungsional dengan integrasi
yang tinggi dan (4) distributed co-operative
computing, berhubungan dengan bentuk organisasi
matrik dan produk dengan pola integrasi yang tinggi.
Pembahasan berbagai hasil penelitian serta model
yang dikembangkan oleh beberapa pakar menjadi
issue sentral dalam paper ini.
II. TEORI BISNIS DAN DESAIN ORGANISASI
Peter F. Drucker (1994) mengatakan bahwa semua
organisasi dibangun berdasarkan teori bisnis yang
terdiri dari tiga bagian: (1) asumsi tentang lingkungan
organisasi, (2) misi organisasi, dan (3) core
competence. Asumsi tentang lingkungan berkaitan
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dengan masyarakat dan strukturnya, market,
customers, dan teknologi. Misi merupakan track yang
dipilih untuk mewujudkan visi organisasi. Core
competence merupakan kompetensi unggulan yang
diperlukan untuk melaksanakan misi organisasi.
Setiap organisasi bisnis menjalani aktivitas bisnis
yang tidak dipetakan (uncharting world). Oleh karena
itu kemampuan organisasi untuk membuat peta yang
secara akurat menggambarkan dunia bisnis yang akan
dimasukinya, akan memberikan jaminan bagi
kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi
tersebut.
Setiap organisasi dibangun berdasarkan
asumsi tentang lingkungan yang akan dimasuki oleh
organisasi tersebut. Asumsi tentang lingkungan
merupakan suatu usaha untuk memetakan dunia bisnis
yang akan dimasuki. Ketidakakuratan peta yang dibuat
untuk menggambarkan uncharting world akan
berakibat ketidaksesuaian misi yang dipilih dalam
menjalankan organisasi, dan ketidaksesuaian misi
dengan lingkungan bisnis yang akan dilayani oleh
suatu organisasi merupakan mala petaka bagi
organisasi tersebut.
Peta lingkungan bisnis yang akan dimasuki
oleh suatu
organisasi merupakan dasar untuk
merumuskan misi organisasi, dan pada gilirannya misi
yang telah dipilih akan menetukan core competencies
yang dibutuhkan untuk mewujudkan misi tersebut.
Dengan demikian perumusan asumsi tentang
lingkungan merupakan faktor penentu dalam
merancang desain organisasi. Javenpaa dan Ives
(1994) merumuskan gambaran lingkungan dalam
mendesain organisasi dalam table berikut ini :
Tabel 1
Asumsi Tentang Lingkungan dan Persaingan
Lingkungan
 ketidakpastian perubahan lingkungan bisnis
 informasi sebagai barang ekonomis;tingkat
pengetahuan sebagai ukuran kesejahteraan
 Pekerjaan atau aktivitas tidak tergantung lagi
pada batasan tempat dan waktu.
 Pola pekerjaan atau aktivitas yang semakin
tersebar.
 Keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan
investasi dalam infrastruktur pendidikan.
Persaingan
 Siklus hidup produk yang semakin pendek
 Pergeseran dari kekuatan industri manufaktur
ke industri jasa sebagai kekuatan ekonomi
baru
 Globalisasi memungkinkan organisasi untuk
meningkatkan skala ekonomis
 Munculnya kembali kekuatan kewirausahaan
(entrepreneurship)
Selanjutnya Peter F. Drucker mengatakan
bahwa ketiga komponen Teori Bisnis tersebut agar
tetap valid harus memenuhi empat syarat berikut :
a. Asumsi tentang lingkungan, misi, dan core
competencies harus fit dengan realitas.
b. Asumsi tentang lingkungan, misi, dan core
competencies harus fit satu dengan lainnya.
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c.
d.

Teori bisnis harus diketahui dan difahami
oleh seluruh anggota organisasi
Teori bisnis harus diuji secara terus menerus.

ASUMSI TENTANG LINGKUNGAN
Teori bisnis yang dikemukankan oleh Peter
F. Drucker di atas, memberikan rerangka dalam
mendesain organisasi agar tetap fit dengan perubahan
lingkungan bisnis yang akan dimasuki. Untuk dapat
merumuskan desain organisasi yang cocok dengan
lingkungan, pertanyaan-pertanyaan berikut ini perlu
dicari jawabannya :
1. Apakah yang menjadi tujuan organisasi ?
2. Aktivitas pekerjaan apa saja yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan organisasi
?
3. Bagaimana anggota organisasi melaksanakan
aktivitas pekerjaan tersebut secara bersamasama?
4. Bagaimana otorisasi keputusan didelegasikan
(sentralisasi atau desentralisasi)?
5. Bagaimana proses aliran informasi dan
komunikasi dalam organisasi serta cara
menciptakan iklim yang kondusif bagi proses
komunikasi dan informasi tersebut ?
6. Bagaimana organisasi menjalin hubungan
dan koordinasi antara bagian-bagian internal
dalam organisasi ?
7. Bagaimana organisasi menjalin hubungan
dengan customers, suppliers, dan pemerintah
?
Usaha untuk menggambarkan lingkungan yang
akan dihadapi oleh organisasi pada dasarnya
merupakan usaha untuk memetakan masa depan
organisasi tersebut, Leavitt (1958) yang diacu oleh
Lucas dan Baroudi (1994) mengembangkan sebuah
kerangka dlam merancang organisasi agar tetap fit
dengan perubahan lingkungan yang terdiri dari empat
variable yaitu : (1) technology, (2) task, (3) people,
dan (4) structure.
Rerangka ypng dibuat oleh Leavitt tersebut
memperjelas asumsi bahwa perubahan struktur
organisasi mungkin dihasilkan dari perubahan
tugas/pekerjaan, teknologi yang digunakan, dan
sumber daya manusia dan sebaliknya. Salah satu cara
yang dapat digunakan untuk mengubah struktur
organisasi adalah dengan cara mengubah struktur
teknologi yang digunakan dalam organisasi.
Hubungan antara perubahan teknologi dan perubahan
bentuk organisasi akan menjadi fokus dalam paper ini.
Dalam menghadapi perubahan lingkungan,
organisasi dapat melakukan perubahan pada dirinya
sendiri, melalui perubahan dimensi : tugas, teknologi,
orang atau struktur (Leavitt, 1958). Perubahan orang,
misalnya dengan tujuan untuk meningkatkan sikap
dan perilaku yang cocok dengan lingkungan yang
akan dimasuki. Perubahan teknologi bertujuan
meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjan,
atau mengubah struktur agar lebih fleksibel dan
responsif terhadap perubahan. Mendesain kembali
tugas : mempertinggi spesialisasi atau pemerkayaan
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pekerjaan (job enrichment). Semua perubahan ini
diarahkan agar organisasi tetap serasi dengan
lingkungan dan mampu mengoptimalkan prestasinya.
Adaptasi teknologi informasi dalam organisasi hanya
merupakan satu dari beberapa tanggapan organisasi
agar tetap serasi dengan lingkungan yang berubah
dengan tingkat perubahan yang pesat.
Teknologi informasi memberikan banyak
pilihan bagi manajer dalam melakukan perancangan
bentuk organisasi yang sesuai dengan lingkungan
dimana organisasi tersebut menjalankan kegiatan
bisnisnya. Teknologi informasi yang akan digunakan
dalam perancangan organisasi, sangat dipengaruhi
oleh asumsi tentang manfaat potensial teknologi
informasi tersebut. Javenpaa dan Ives (1994)
mengembangkan asumsi tentang teknologi yang
menjadi dasar dalam perancangan suatu organisasi
sebagai berikut :
Table 2
Asumsi Tentang Teknologi
Ketersediaan
informasi
(apapun
jenis
informasinya)
 Kapasitas memori yang telah mencapai
tingkatan terabyte
 Transaksi bisnis secara digital dapat
dilakukan dengan kemampuan daya
simpan dalam jangka panjang
 Sistem database yang terdistribusi dan
sangat heterogen sifatnya
 Kemampuan komputer dalam mencari
segala informasi yang tersusun dalam
suatu jaringan (network)
Keterhubungan (kapanpun dan dimanapun)
 Sistem
terbuka
dan
bersifat
terstandarisasi
 Penempatan sistem yang meliputi letak
geografis yang sangat luas (internet)
 Kecanggihan sistem komunikasi yang
dapat melakukan komunikasi jarak jauh
tanpa kabel
 Sistem jaringan komputer tanpa kabel
yang mampu mengirim data, suara, dan
gambar pada waktu yang sangat pendek
dan interaktif (real time)
Campur tangan antara orang dan mesin (dalam
berbagai bentuk)
 Keterlibatan orang yang memiliki
knowledge cenderung berkurang dengan
dimampukannya artificial intelligence.
 Teknologi informasi memungkinkan
terbentuknya masyarakat maya.
 Sistem translasi multi bahasa yang
mampu menampung lebih dari 5 bahasa
yang berbeda.

STATEMEN MISI
Statemen misi dirumuskan berdasarkan
asumsi tentang lingkungan yang dihadapi oleh
organisasi. Statemen misi dibangun untuk

menjawab tiga pertanyaan berikut ini: (Kotter,
1996)
1. Apakah yang ingin kita capai?
2. Siapa konsumen kita?
3. Pada bisnis apa kita berada?
Desain organisasi dapat diurai ke dalam empat
komponen dasar (Lucas, et all, 1994): organisasi
virtual, organisasi negosiasi, tradisional, dan integrasi
secara vertical. Pada setiap bentuk organisasi,
berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan yang
dihadapi sekarang dan dimasa yang akan datang, perlu
terus dilakukan perumusan kembali misi organisasi
dengan secara terus menerus melakukan redefinisi
kebutuhan apa yang sebenarnya harus dipenuhi, siapa
konsumen produk dan jasa yang dihasilkan oleh
organisasi tersebut, dan dalam bisnis apa organisasi
beroperasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut senantiasa
diajukan dengan semakin konstannya perubahan yang
terjadi di lingkungan bisnis. Misi akan memberikan
landasan dan rerangka dalam perancangan organisasi
agar tetap fit dengan perubahan lingkungan bisnis
dengan senantiasa mengajukan ketiga pertanyaan di
atas, dan ketiga pertanyaan tersebut harus terus diuji
dengan realitas yang sesungguhnya.
CORE COMPETENCIES
Berdasarkan statemen misi yang telah
dirumuskan, pertanyaan berikutnya adalah: ”apa yang
terbaik yang dapat kita capai dengan bisnis tersebut?”
Pengelolaan bisnis masa lalu mengajarkan kita pada
kondisi yang didominasi oleh produsen (mass
production). Pada masa tersebut filosofi yang
digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan
produk dan jasa adalah bahwa efisiensi dan
produktivitas yang tinggi hanya dapat dicapai apabila
organisasi disusun berdasarkan spesialisasi yang tinggi
(sentralisasi). Dengan struktur organisasi tersebut,
setiap anggota organisasi berpikir dari perspektif
spesialisasi fungsinya masing-masing, sehingga terjadi
pengkotak-kotakan
menurut
garis
fungsional.
Organisasi pada masa tersebut dibangun untuk
menciptakan perubahan, namun setelah berjalan,
organisasi
berubah
menjadi
institusi
untuk
mempertahankan status quo. Pada kondisi seperti itu,
desain organisasi hierarkis untuk menekankan aspek
pengendalian, dan bukan untuk memberikan respon
terhadap perubahan nilai konsumen. Strategi yang
digunakan oleh perusahaan pada waktu itu lebih
mengarah kepada kestabilan produk, tingkat
perubahan terhadap proses produksi yang relatif stabil,
pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan
aktivitas produksi pada biaya yang sangat murah.
Akhir-akhir ini, kita diramaikan lagi dengan
cara-cara baru dalam mengelola bisnis yang dipicu
oleh upaya memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam
kondisi demikian, produsen termotivasi untuk
senantiasa menghasilkan produk dan jasa yang
memenuhi tuntutan konsumen. Perkembangan
teknologi informasi yang canggih membuat konsumen
dengan mudah melakukan akses ke database
perusahaan. Hal ini menyebabkan konsumen berkuasa
untuk memaksa produsen dalam menghasilkan produk
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dan jasa yang memenuhi harapan konsumen. Kondisi
ini menyebabkan terjadinya pergeseran dari produksi
massal ke proses produksi yang sangat ditentukan oleh
selera konsumen. Pada masa tersebut, produsen
berusaha untuk memaksimalkan nilai konsumen
dengan berbagai aktivitas yang menambah nilai bagi
konsumen. Untuk mendukung strategi customer value,
desain organisasi fungsional bergeser ke desain
organisasi
lintas
fungsional
(cross-functional
organization design) dengan didukung upaya
melakukan peningkatan secara berkelanjutan setiap
aspek organisasi. Dengan demikian efisiensi dan
efektivitas hanya dapat dicapai apabila organisasi di
desain berdasarkan core competencies. Desain
organisasi yang disusun berdasarkan proses bisnis
sebagai satuan organisasi, cenderung menjadi
organisasi dengan struktur yang lebih datar (flat) atau
horizontal. Core competencies
yang fit dengan
pernyataan misi dan asumsi tentang lingkungan akan
menjadikan suatu organisasi memiliki kemampuan
untuk bertahan dan berkembang dalam jangka
panjang.
DESAIN
ORGANISASI
KLASIK
VS
MODERN
Banyak
literatur
hasil
penelitian
telah
mendokumentasikan berbagai temuan yang berkaitan
dengan bentuk desain organisasi klasik. Mintzberg
(1979) mengurai lima komponen bentuk organisasi :
terpusat pada aktivitas, cenderung lebih strategic,
berdasar pada tingkatan manajemen menengah, bentuk
techno-struktur organisasi, dan bentuk yang
didominasi oleh adanya dukungan penuh karyawan.
Lebih jauh Mintzberg mengatakan bahwa struktur
organisasi dapat diubah dengan dua cara, pertama
dengan jalan membuat kesesuaian hubungan atau
koordinasi antara masing-masing bagian dalam
organisasi, atau dengan mengubah struktur internal
dari bagian tertentu dalam organisasi.
Dari beberapa penelitian tersebut, Nampak
bahwa variabel koordinasi atau supervisi merupakan
variabel yang kritikal dalam desain organisasi.
Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif
membuat fungsi koordinasi dan supervisi menjadi
semakin tipis, karena berbagai fungsi dan bagian telah
dikoordinasi secara virtual oleh kemampuan teknologi
informasi. Hal ini berakibat anggota organisasi
menjadi tersebar di seluruh dunia, tetapi mereka masih
dapat mempunyai pengalaman dan bekerja satu
dengan lainnya.
Banyak dari literatur desain klasik organisasi
melihat secara rasional pemanfaatan teknologi
informasi dalam mendesain bentuk organisasi yang
sesuai dengan lingkungannya. Bentuk organisasi
merupakan hasil interaksi antara teknologi dengan
lingkungan sosialnya. Mungkin agak sulit untuk
membuat prediksi yang akurat tentang bagaimana
teknologi mempengaruhi struktur organisasi, tetapi
banyak yang dapat dipelajari dari melihat bentukbentuk organisasi baru yang muncul sebagai hasil dari
proses globalisasi lingkungan bisnis.
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Pemanfaatan teknologi informasi secara
kreatif dan intensif menjadikan bentuk organisasi
tradisional menjadi cepat usang dan sangat berbeda
dengan bentuk organisasi modern.
III. TANTANGAN IMPLEMENTASI
Scott Morton (1991) menyatakan perlunya
melakukan perubahan dalam manajemen dan struktur
organisasi untuk dapat memanfaatkan secara
maksimal kemampuan potensial teknologi informasi
dalam melakukan transformasi organisasi. Manajemen
mempunyai tugas yang menantang untuk mengubah
struktur organisasi dan metode operasi untuk tetap
kompetitif dalam lingkungan bisnis yang berubah
secara dinamis. Penelitian empiris telah menunjukkan
bahwa teknologi informasi memberikan alat yang bisa
memampukan perubahan tersebut.
Pemanfaatan teknologi informasi menuntut
agar manajemen berpikir induktif dan bukan deduktif,
yaitu kemampuan untuk memahami kehadiran suatu
perangkat pemecahan masalah yang tangguh,
kemudian mencari masalah untuk dipecahkan dengan
bantuan perangkat tersebut.
Berpikir induktif berarti melihat kemampuan
potensial teknologi informasi yang dapat digunakan
untuk memecahkan berbagai masalah yang secara
potensial akan timbul dalam organisasi. Jika masalah
yang timbul mengharuskan organisasi untuk
melakukan perubahan terhadap struktur dan proses
yang ada, maka teknologi informasi dapat menjadi alat
yang dapat memampukan terhadap perubahan
tersebut.
Pada umumnya, penyelesaian masalah
dengan bantuan teknologi informasi akan membuat
batas organisasi menjadi semakin kabur. Karena batas
yang semakin kabur, maka desain organisasi juga
berubah. Bagaimana membuat perubahan menjadi
suatu kebutuhan dalam organisasi, merupakan
tantangan besar bagi manajemen. Perubahan ini perlu
disadari oleh manajemen agar mampu menghasilkan
produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan
konsumen di masa depan. Beberapa temuan penelitian
yang dilaporkan oleh Lucas et. all (1994)
menyebutkan bahwa perubahan desain organisasi
sebagai akibat penggunaan teknologi informasi dapat
diarahkan pada beberapa topik sebagai berikut :
Temuan 1 :
Perubahan
desain
organisasi
menciptakan
perubahan pola kerja.
Dengan teknologi informasi, pekerjaan yang
semua harus diawasi pelaksanaannya oleh banyak
orang, dapat dilaksanakan oleh sekelompok orang
yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Bahkan dalam
bentuk desain matrix dan virtual organization, orang
cenderung bekerja secara individual atau berkelompok
sebagai satu tim. Di samping itu implikasi lain dari
perubahan pola kerja adalah meningkatnya
kecenderungan desentralisasi dan kebutuhan akan
bentuk organisasi yang semakin kecil. Kecenderungan
desentralisasi dan pelaksanaan pekerjaan oleh tim
akan mengarah pada bentuk organisasi dengan jumlah
peringkat manajemen yang semakin kecil. Kerja tim
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akan lebih baik jika mereka memiliki wewenang untuk
memutuskan dan peran supervisi relatif kurang
diperlukan. Akibat diterapkannya desentralisasi,
menyebabkan kebutuhan akan tenaga manusia dalam
organisasi akan semakin kecil, dengan anggapan
lingkup kerjanya tetap. Hal ini tidak berarti bahwa
organisasi yang menerapkan teknologi informasi akan
memecat banyak karyawannya, tetapi biasanya yang
terjadi adalah pengalihan tugas karyawan ke fungsi
yang lebih strategis sifatnya. Jadi dengan teknologi
inforamsi, desentralisasi merupakan pilihan yang lebih
menguntungkan daripada sentraliasi, khususnya yang
berhubungan dengan pola pekerjaan.
Temuan 2:
Perubahan desain organisasi selalu memerlukan
proses belajar.
Organisasi dibangun untuk menciptakan
perubahan, sehingga setiap individu dalam organisasi
selalu dihadapkan pada sesuatu yang baru, yang
memaksa mereka untuk belajar. Proses perubahan juga
menuntut persyaratan kemampuan individu yang
berbeda dengan persyaratan dalam organisasi
konvensional.
Pada
organisasi
konvensional,
persyaratan yang dituntut dari individu adalah
kemampuan fungsional untuk menyelesaikan berbagai
pekerjaan yang berulang-ulang, sehingga mereka
cenderung menjadi spesialis dan tidak diperlukan
kemampuan bekerja secara tim. Hal ini akan
mengarah pada kondisi untuk mempertahankan status
quo. Pada organisasi modern, dengan memanfaatkan
teknologi informasi secara kreatif, menjadikan suatu
pekerjaan menjadi abstrak, sehingga individu dalam
organisasi memerlukan skill dan kepekaan baru,
kemampuan bekerja dalam tim, dan memiliki
kemampuan
menyelesaikan
pekerjaan
secara
kelompok. Jadi perubahan organisasi memerlukan
persyaratan kemampuan individu yang berbeda
dengan organisasi konvensional.
Temuan 3:
Perubahan desain organisasi yang dimampukan
oleh teknologi informasi mengubah sifat
pengawasan.
Pengawasan
dalam
organisasi
yang
menggunakan teknologi informasi secara intensif
cenderung
mengalami
pergeseran
dibanding
organisasi konvensional. Pergeseran yang terjadi
cenderung mempunyai cirri sebagai berikut : (a)
pengawasan langsung semakin berkurang, dan (b)
peringkat manajemen semakin menyusut. Di masa lalu
organisasi konvensional dibangun dengan struktur
hierarkis untuk menekankan aspek control. Aspek
control dilakukan dengan jalan melakukan aktivitas
pengawasan secara langsung terhadap proses produksi
dan proses lain dalam organisasi. Pengawasan
diperlukan untuk menjamin bahwa semua aktifitas
dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
Teknologi
informasi
memungkinkan
manajemen puncak melakukan pengawasan secara
langsung terhadap berbagai aktivitas organisasi hanya
melalui sebuah monitor komputer. Sehingga
pengawasan langsung menjadi berkurang, bahkan

hilang sama sekali. Di samping itu, teknologi
informasi memungkinkan
manajemen puncak
memperoleh seluruh informasi secara langsung tanpa
melalui saringan manajemen menengah. Akibatnya,
peran manajemen menengah otomatis semakin
menyusut dan pada akhirnya tidak diperlukan lagi.
Prediksi Leavitt dan Wishier (1958) yang meramalkan
akan semakin berkurangnya peringkat manajemen
menengah semakin menjadi kenyataan dengan
dimampukannya
teknologi
informasi
dalam
melakukan transformasi organisasi.

IV. PENUTUP
Perubahan lingkungan bisnis telah menciptakan
persaingan yang begitu intens, sehingga organisasi
harus merespon perubahan tersebut lebih cepat dari
pesaing yang lain. Desain organisasi konvensional
yang dicirikan oleh hirarki yang tinggi, birokrasi, dan
banyak tingkatan yang lain, tidak mampu lagi untuk
merespon dengan cepat perubahan lingkungan bisnis
saat ini, yang dicirikan oleh penggunaan teknologi
informasi yang begitu intensif dan kreatif.
Teknologi informasi menawarkan solusi
untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan
melakukan kombinasi antara teknologi informasi
dengan struktur, orang dan pekerjaan, dapat
membantu untuk merancang desain organisasi yang fit
dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.
Walaupun demikian, tidak semua organisasi dapat
melakukan perubahan organisasi dari desain
konvensional ke bentuk organisasi yang baru, dengan
memanfaatkan variabel teknologi informasi. Hal ini
disebabkan oleh faktor budaya dan nilai yang dianut
oleh organisasi tersebut.
Dari pemaparan diatas, ada dua hipotesis
yang bisa dikemukakan. Pertama, organisasi masa
datang akan secara ekstensif memanfaatkan teknologi
informasi di dalam menghasilkan produk dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Teknologi
informasi memerlukan knowledge worker untuk
menjadikan teknologi tersebut produktif. Knowledge
worker memerlukan bentuk organisasi yang sesuai
dengan knowledge yang diperlukan. Bentuk organisasi
yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah
organisasi yang senantiasa mampu melakukan creative
destruction untuk meningkatkan kualitas proses dan
sistem yang digunakan dalam menghasikan produk
dan jasa.
Organisasi harus dikelola untuk menghasilkan
inovasi, dan inovasi merupakan penghancuran secara
kreatif apa yang telah dibangun, mapan, biasa, dan
status quo. Keberanian melakukan pembaruan
memungkinkan
organisasi
senantiasa
mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat.
Bentuk organisasi yang mampu memenuhi tuntutan
perubahan lingkungan tersebut adalah yang memiliki
karakteristik berikut ini : (1) didesain dengan struktur
yang lebih fleksibel untuk menghadapi perubahan
lingkungan bisnis yang dinamis; (2) dipimpin oleh
leader yang memiliki kemampuan untuk menciptakan
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dan mengelola perubahan; dan (3) dijalankan oleh
personel yang berdaya (empowered)
Kedua, kemampuan manajemen dalam
membuat kombinasi yang fit antara teknologi
informasi dengan struktur, orang, dan pekerjaan dapat
menjadikan tersebut bertahan dalam jangka panjang.
Pola organisasi modern yang dicirikan oleh keempat
bentuk yang telah dipaparkan di atas yang akan
mampu menjawab tantangan masa depan, suatu pola
organisasi yang diramalkan akan demikian rata,
dimana para manajer lebih banyak akan berfungsi
selaku pelatih dan bukan hanya sebagai pemberi
perintah.

DAFTAR PUSTAKA
Arif Budiarto (1999), “Teknologi Informasi dan
Desain Organisasi” Kajian Bisnis, Mei-September
1999, Hal 29-41.
Drucker, Peter F. (1994).”The Theory of Business,”
Harvard Business Review (HBR), Vol. 72,
September-October, pp 34-42.

Proceedings SNIT 2013: Hal. B-58

Javenpaa L. Sirkka and Blake Ives (1994),”The Global
Network Organization of the Future: Information
Management Opportunities and Challenges”
Journal of Information System, Vol. 10, Spring,
pp 201-234.
Kusuma, Indra Wijaya (1994),’ Teknologi Inforamsi
dan Struktur Organisasi,”Jurnal Ekonomi dan
Bisnis Universitas Gadjah mada (JEBI), Agustus,
hal 9-14.
Kotter, John P. (1996), Leading Change, Boston :
Harvard Business School Press.
Leavitt,
Harold.
J
dan
Thomas
Whisier
(1958),”Management in the 1980’s,” Harvard
Business Review (HBR), November-December, pp
101-129.
Lucas, Henry C Jr. and Jack Baroudi (1994), “The
Role of Information Technology in Organization
Design,” Journal of Information System, Vol. 10,
Spring, pp 78-94.
Nadler and Tushman (1988), Strategic Organization
Design, New York:Harper & Collins.

