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ABSTRAK 

Arifin Kusuma Wardani 14240035, Manajemen Pengorganisasian Sumber 

Daya Manusia di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Nahdaltul Ulama (LAKPESDAM-NU) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018, 

skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah melihat sumber daya 

manusia dalam hal ini adalah pengurus LAKPESDAM-NU mempunyai latar 

belakang daerah yang bermacam-macam dan memiliki besik organisasi yang 

berbeda-beda tentunya membutuhkan pengorganisasian dalam proses kegiatan 

yang diadakan oleh organisasi, tanpa adanya pengorganisasian sumber daya 

manusia yang baik, organisasi akan berjalan kurang maksimal. Manajemen 

Pengorganisasian Sumber Daya Manusia di Lembaga Kajian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Nahdaltul Ulama (LAKPESDAM-NU) Kota Yogyakarta 

Tahun 2017-2018. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

perbaikan pada proses pengorganisasian sumber daya pengurus pada kepengurusan 

ke depan. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

mengambil subjek Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Nahdaltul Ulama (LAKPESDAM-NU) Kota Yogyakarta, sedang yang menjadi 

objek penelitian ini adalah Manajemen pengorganisasian sumber daya manusia. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

dokumentasi dan observasi dengan menggunakan media handphone, kamera digital 

dan buku tulis. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi metode. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen pengorganisasian 

sumber daya manusia mempunyai enam aspek yakni struktur organisasi memunyai 

sumber daya manusia yang bermacam-macam daerah dan organisasi untuk 

meningkatkan dialektika dalam kajian serta menamabah jaringan pada PCNU kota 

Yogyakarta, departementalisasi yang diterapkan yaitu fungsional dibagi menjadi 

empat divisi dan diawasi setiap wakil ketua yang jumlah nya empat. Pembagian 

kerja menerapkan berdasarkan kemapuan sumber daya pengurus sesuai jabatan, 

bagan organisasi berbentuk piramid dengan filosofi hablu minalllah, hablu 

minannas, hablu minalaalam, kelompok kerja formal organisasi dibagi dengan 

istilah organizing comite (OC) dan stering comite (SC) yang dikerjakan pada 

internal sumber daya pengurus yang ada. Organisasi informal dengan menerapkan 

sistem friendly tanpa membedakan atasan dan bawahan. 

Kata kunci: Manajemen pengorganisasian, sumber daya manusia, 

LAKPESDAM-NU 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Judul penelitian ini adalah Manajemen Pengorganisasian Sumber 

Daya Manusia di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) Nahdlatul Ulama Kota 

Yogyakarta Tahun 2017-2018, maka penulis akan menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengertian Manajemen Pengorganisasian  

             Amirulloh dan Haris Budiyono di dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Manajemen mendefinisikan manajemen 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan1. Sedangkan secara terminologi 

adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, 

terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-

sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang 

telah di tetapkan.2 Sedangkan pengorganisasian dalam kamus bahasa 

Indonesia merupakan kata dasar dari organisasi yang mempunyai arti 

kumpulan beberapa orang yang mempunyai tugas masing-masing 

dengan tujuan yang sama dan disusun seara terstruktur, sedangkan 

                                                           
1 Amirulloh dan Haris Budiyono, Pengantar Manajemen  (Yogyakarta: Graha Ilmu,  

2004), hlm. 7.  

 
2 M.Munir & Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Kencana 2006), hlm. 9. 
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pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen di 

laksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang di butuhkan 

termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat di selesaikan 

dengan sukses.3 

2. Sumber Daya Manusia  

       Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia 

dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia 

adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. 

Dengan demikian, fokus yang di pelajari pada manajemen sumber 

daya manusia adalah masalah yang berhubungan dengan tenaga 

manusia saja.4 Dalam hal ini adalah pengurus LAKPESDAM-NU kota 

Yogyakarta. 

3. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(LAKPESDAM) 

       Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia 

merupakan suatu perangkat lembaga dalam kepengurusan nahdlatul 

ulama yang berfungsi sebagai lembaga kajian isu-isu strategis dan 

pemberdayaan manusia untuk tranformasi sosial yang berkeadilan dan 

bermartabat. Dalam hal ini fokus pada lembaga pengembangan dan 

kajian sumber daya manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) di 

                                                           
3 George R. Terry  dan Leslie W. Rue: Dasar-Dasar Manajemen, Diterjemahkan oleh 

G.A. Ticoalu. Cet.9 (Jakarta: bumi aksara 2012), hlm. 82.  

 
4 Malayu hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Jakarata: PT. Bumi Aksara ), 

hlm. 10. 
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kota Yogyakarta, selanjut nya untuk penyebutan “lembaga 

pengembangan dan kajian sumber daya manusia Nahdlatul Ulama 

(LAKPESDAM-NU)” di sebut LAKPESDAM-NU. 

Berdasarkan  pemaparan  judul tersebut dapat di ketahui 

bahwa yang dimaksud manajemen pengorganisasian sumber daya 

manusia adalah suatu kegiatan pengelompokan pembagain atau  suatu 

pekerjaan sehingga komponen organisasi (manusia) yang ada di 

dalamnya dapat bekerja sama dengan baik, memiliki daya guna dan 

berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

organisasi. 

B. Latar Belakang Masalah  

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efisien untuk tercapainya sebuah organisasi.5 Dengan potensi sumber 

daya yang dimiliki, diharapkan suatu organisasi yang termanajemen baik, 

relatif mampu mengorganisir kegiatan yang ada pada suatu organisasi, dan 

tercapai pula tujuan yang dicita-citakan bersama.6 Lembaga ataupun 

sebuah organisasi baik itu organisasi profit maupun non prifit tentunya 

harus diorganisir dengan baik supaya berjalannya suatu organisasi bisa 

berjalan dengan baik. 

                                                           
5 Malayu hasibuan, Manajemen sumber Daya Manusia, ( Jakarata: PT. Bumi Aksara ), 

hlm 9. 

 
6 Andreas Lako, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi: Isu, Teori dan Solusi,  

(Yogyakarta: Amara Books, 2004), hlm. 27. 
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Manajemen pengorganisasian kaitannya dengan sumber daya 

penting dibicarakan karena di dalamnya membahas mengenenai banyak 

manusia dan bagaimana cara mengorganisir dengan baik supaya 

mempunyai tujuan bersama dalam melakukan suatu kegiatan. Sumber 

daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal 

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya 

(rasio, rasa dan karsa). Sesuai potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap 

upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Bertapapun majunya teknologi, 

perkembangan informasi, tersedianya modal dan memandainya bahan, jika 

tanpa SDM sulit bagi organisasi untuk mecapai suatu tujuan.7 

LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta, merupakan suatu perangkat 

lembaga dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai 

lembaga kajian isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk 

tranformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. di Nahdlatul Ulama 

sendiri terdapat berbagai lembaga seperti Lembaga Dakwah Nahdlatul 

Ulama (LD-NU), Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LPM-

NU), Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU), Lembaga 

Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU), Lembaga 

Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU), Lembaga Penyuluhan 

dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU), Lembaga Zakat, Infak 

dan Sadaqah Nahdaltul Ulama (LAZIS-NU), Lembaga Bahtsul Masail 

Nahdlatul Ulama (LBM-NU), Lembaga Falakhiyah Nahdlatul Ulama (LF-

                                                           
7 Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2013), hlm. 3. 
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NU), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul 

Ulama (LPBI-NU), dan lembaga-lembaga lain nya.8 Dari lembaga tersebut 

lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul 

Ulama (LAKPESDAM-NU), merupakan poros dari bergerak nya lembaga 

di Nahhdlatul Ulama dalam kemajuan organisasi. 

LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta memiliki sumber daya 

manusia yang berbeda-beda asal daerahnya seperti Nusa Tenggara Barat 

(NTB), Madura, Jawa, Sulawesi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 

lainnya bahkan memiliki latar belakang organisasi yang berbeda-beda 

seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan 

Mahasiswa Indonesia (HMI), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), tetapi dalam menjalan kan 

kegiatan serta program kerja di lakukan dengan kebersamaan tanpa 

membedakan antara satu dan yang lain untuk tercapainya suatu tujuan 

organisasi.9 LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta memiliki empat divisi di 

antara nya devisi kajian dan pengembangan suber daya manusia, divisi 

penelitian dan pengabdian masyarakat, divisi pelatihan dan media, dan 

divisi hubunagan masyarakat. Mengingat banyak nyalatar belakang 

sumber daya manusia, maka perlunya manajemen pengorganisasian 

sumber daya manusia supaya tujuan dari organisasi dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. 

                                                           
8 Keputusan KONFERCAB Nahdlatul Ulama kota Yogyakarta tentang program kerja 

pengurus pada tanggal 28 januari 2018. 

 
9 Wawancara pra penelitian  dengan M.jamil selaku ketua LAKPESDAM-NU Kota  

Yogyakarta pada 22 maret  2018, pukul 21.30-22.30 di Masjid Al Huda Gedongkuning. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, judul penelitian ini adalah 

manajemen pengorganisasian sumber daya manusia di Lembaga Kajian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama 

(LAKPESDAM-NU) kota Yogyakarta tahun 2017-2018 penting untuk 

dilakukan, dengan adanya bermacam-macam latar belakang bisa 

menjadikan tujuan organisasi dapat tercapai. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya 

bagaimana manajemen pengorganisasian sumber daya manusia di 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul 

Ulama (LAKPESDAM-NU) kota Yogyakarta tahun 2017-2018? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan  

    Mengetahui manajemen pengorganisasian sumber daya manusia 

di LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta tahun 2017-2018. 

2. Kegunaaan penelitian  

a. Secara teoritis  

Menambah keilmuan tentang manajemen pengorganisasian 

sumber daya manusia di LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta 

tahun 2017-2018 khusus nya pada jurusan Manajemen dakwah. 

b. Secara praktis  

Bagi pengurus LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta bisa 

memberikan masukan yang konstuktif dalam memanaj sumber 
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daya manusia yang ada serta diharapkan memberikan refrensi demi 

kemajuan organisasi kedepan. 

E. Kajian pustaka 

Peneliti melihat karya-karya terdahulu dimaksudkan sebagai 

pembanding agar lebih memperjelas bahwa permasalahan dalam penelitian 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini yang meneliti terkait 

dengan judul Manajemen Pengorganisasian Sumber Daya Manusia di 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul 

Ulama (LAKPESDAM-NU) kota Yogyakarta tahun 2017-2018, antara 

lain : 

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Mukhamad Latif dengan 

judul “Manajemen Pengorganisasian Pentas Kiai kanjeng dalam Pengajian 

Macopat Syafaat di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Bantul” 

menyimpulkan bahwa penerapan manajemen pengorganisasian pentas di 

kiaikanjeng meliputi pembagian kerja, merumuskan job description dalam 

pementasan sesuai dengan devisi. Pengelompokan pekerjaan, pembagian 

dalam devisi menjadi sub bagian kerja sehingga bisa dikerjakan setiap 

anggota. Komunikasi terjalin interaksi yang bagus dalam setiap 

pementasannya. Koordinasi dalam pembawa musik atau mengiringi tertata 

dengan baik. Semua itu tidak terlepas dengan garis lurus pengorganisasian 
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yang saling berhubungan setiap divisinya sehingga dalam menjalankan 

pementasan semua tertata dengan baik.10 

Kedua penelitian yang lakukan oleh Nugroho yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Dakwah Masjid 

Jogokariyan Yogyakarta” menyimpulkan bahwa Manajemen sumber daya 

manusia dalam kegiatan masjid Jogokariyan berlangsung dengan lancar 

baik dan efektif. Hal ini di buktikan dengan semangat dan kegigihan para 

pengurus, panitia atau dai yang melaksanakan dakwah dengan penuh 

keikhlasan yang gemilang dengan mengatur kegiatan dakwah tersebut. 

Baik sekali kegiatan kegiatan dakwah di masjid jogokariyan ini seperti : 

ceramah, kajian-kajian, buletin, poliklinik, madrasah diniah serta tahsin Al 

Qur’an.11 

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Milatun Nuril A’yuni yang 

berjudul “Manajemen Pengorganisasian Dakwah dalam Perayaan Sekaten 

di Kraton Yogyakarta Tahun 2016-2017, menyimpulkan bahwa 

manajemen pengorganisasian dakwah dalam perayaan sekaten meliputi 

pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentan kendali, 

sentralisasi/desentralisasi serta formalkitas dakwah. Pertama pembagian 

kerja di kraton Yogyakarta dalam upacara sekaten bidang dakwahnya 

                                                           
10 Mukhamad Latif  Manajemen pengorganisasian pentas kiaikanjeng dalam pengajian 

macopat syafaat di desa tamantirto kecamatan kasihan bantul, Skripsi,(Yogyakarta: Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, 

2017. 

 
11 Nugroho, “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Dakwah Masjid 

Jogokariyan Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, 2018) 
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secara teknis di serahkan kepada kawedanan pengulon dengan pembagian 

tugas yang meliputi “penghageng, carik, bayar dan lamaksono. Kedua 

departementalisasi yang di terapkan oleh kraton Yogyakarta dalam 

upacara sekaten merupakan bagimana sesorang di seserahi tugas dalam 

upacara sekaten. Ketiga rantai komando, atasan (ketua) secara teknis 

dalam upacara sekaten adalah kyai pengulu dan secara umum dalam 

tataran kraton Yogyakarta adalah sampeyan ndalem ingkang. Keempat, 

rentan kendali tidak terpusat oleh sultan, namum secara teknis dibantu oleh 

abdi ndalem lainnya yaitu kawedanan pengulon. Kelima 

sentralisasi/desentralisasi, pembagian yang sentralisasi merupakan suatu 

kebijakan, pengambilan keputusan yang sentralisasi untuk hal yang 

bersifat teknis. Keenam formalitas dakwah kurang tersusun rapidan tidak 

ada pembakuan tugas, prosesi berjalan sepontanitas setiap tahun.12 

Ke empat, penelitian yang di lakukan Hasan Basri , yang berjudul 

Manajemen organisasi dakwah. Dari penelitiannya mengungkapkan bahwa 

Keberadaan jamaah atau organisasi dalam Islam adalah sesuatu yang wajib 

hukumnya dalam rangka menyeru kepada Islam dan melaksanakan 

kewajiban amar ma’ruf nahi munkar.Keberadaan organisasi Islam yang 

eksis di tengah umat Islam, dapat kategorikan menjadi empat macam, 

yakni: organisasi maslahiyah yang bergerak di bidang atau aspek tertentu 

untuk mengatasi terwujudnya satu atau beberapa kemaslahatan umat, 

                                                           
12 Milatun Nuril A’ Yuni, “Manajemen Pengorganisasian Dakwah dalam Perayaan 

Sekaten di Kraton Yogykarta Tahun 2016-2017”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017. 
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organisasi ruhiyah/spiritual yang bergerak dalam aktivitas spiritual, 

ibadah, zikir, doa, dan aspek-aspek ruhiyah lainnya, organisasi nasionalis 

yang mengusung Islam sambil mengakomodasi nilai-nilai nasionalisme, 

dan organisasi ideologis yang berupaya menegakkan Islam sebagai 

kekuatan ideologi dengan penerapan Islam secara menyeluruh dalam 

kehidupan bernegara.Banyaknya organisasi Islam akan menjadi berkah 

bagi umat Islam jika dalam organisasi itu terdapat persepsi yang sama 

tentang masalah pokok umat Islam dan solusi mendasar dari Islam yang 

harus diambil; dan adanya sinergi berbasis ideologis antara organisasi 

Islam untuk mewujudkan Islam yang akan mewujudkan rahmat bagi 

seluruh manusia. Kata Kunci: organisasi Islam.13 

Penelitian yang berjudul “Manajemen Pengorganisasian Sumber 

Daya Manusia di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) Kota Yogyakarta Tahun 

2017-2018”, merupakan penelitian yang belum pernah di teliti, jadi 

penelitian ini benar-benar belum di teliti apalagi bukan hanya dari segi 

subjek dan objek penelitian tapi juga berbeda pada teori yang di gunakan. 

F. Kerangka teori  

1. Tinjauan tentang Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Seperti yang telah di kemukakan oleh stoner bahwa 

Manajemen memiliki arti yang kompleks di antaranya, Manajemen 

                                                           
13Hasan Basri, “Manajemen Organisasi Dakwah”, Jurnal Penelitian Agama, Al-

Munzir, No 1 (2016): Vol.9. No. 1 Mei, Kendari  2018 hlm. 18. 
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merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai 

tujuan yang telah ditetapkan.14 

 Secara umum, manajer berati setiap orang yang memiliki 

tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. 

Seperti halnya Manajemen dapat dikemukakan di semua organisasi 

manusia, manajer ada dalam semua tipe organisasi. Ada banyak 

tipe manajer dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda.15 

b. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Menurut T. Hani Handoko ada lima fungsi Manajemen  

sebagai berikut:16 

1. Perencanaan  

       Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan 

tujuan-tujuan organisasi dan penentuan sterategi, kebijaksanaan 

proyek, progam, prosedur, metode, sistem, anggaran dan 

standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Pengorganisasian 

       Pengorganisasian (organizing) adalah penentuan sumber 

daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan 

                                                           
14 Yohannes Yahya, pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 1. 

 
15 Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFP Yogyakarta 2012), hlm. 3. 

 
16 Ibid.,hlm. 23. 
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untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan dan 

pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan 

di dapat membawa hal-hal ke arah tujuan, penugasan tanggung 

jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang di 

perlukan individu-individu untuk melaksanakan tugas-

tugasnya. 

3. Penyusunan Personalia 

       Penyusunan personalia (staffing) adalah penarikan latihan 

dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi 

para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan 

dan produktif. 

4. Pengarahan 

       Fungsi pengarahan (leading), secara sederhana adalah 

untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan 

apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini 

melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaaan pemimpin serta 

kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motovasi dan 

disiplin. 

5. Pengawasan 

       Pengawasan (controlling) penemuan, penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah di lakukan 

sesuai rencana yang telah ditetapkan, hal ini juga bisa positif 

maupun negatif. 
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2. Tinjauan tentang Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan proses penusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber 

daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.17 

Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan 

rencana yang telah tersusun sebelumnya. Pengorganisasian dalam 

sebuah kegiatan akan menghasikan sebuah organisasi yang dapat 

digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat.18 

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan 

membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuan nya. Proses ini akan 

tercermin pada proses organisasi, yang mencangkup aspek-aspek 

organisasi dan proses pengorganisasian yaintu:19 

a. Struktur organisasi  

Struktur organisasi dapat di devinisikan sebagai 

mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi di kelola. 

Struktur organisai menunjukan kerangka dan susunan perwujudan 

pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi bagian-

bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukan 

                                                           
17 Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFP Yogyakarta 2012), hlm. 167. 

 
18Ahmad Fadli, Organisasi dan Administrasi,(Kediri: Manhalun Nasyiin Press 2002), 

hlm. 13.  
19 Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFP Yogyakarta 2012), hlm. 169. 
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kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawabyang berbeda-

beda dalam suatu organisasi.20 

b. Departementalisasi  

Efisiensi aliran pekerjaan tergantung pada keberhasilan 

intergasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. 

pembagain kerja dan kombinasi tugas seharus nya mengarah ke 

tercapai nya struktur-struktur departemen dan sataun-satuan kerja. 

Ada beberapa cara dimana organisasi dapat memutuskan pola 

organisasi yang akan di gunakan untuk mengelompokan kegiatan-

kegiatan yang bermacam-macam untuk di laksanakan, sekali lagi 

proses penentuan cara bagiaman kegiatan-kegiatan di kelompokan 

di sebut departementalisasi.21 

c. Pembagian Kerja 

Tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan 

dimana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri. 

Kelompok dua orang atau lebih orang yang bekerja sama secara 

komparatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari 

pada yang di lakukan perseorangan. Konsep ini disebut synergy. 

Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja yang 

memungkinkan synergy terjadi.22 

                                                           
20 Ibid,.hlm. 169. 

 
21 Ibid,.hlm. 176. 

 
22 Ibid,.hlm. 171. 
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d. Bagan Organisasi Formal 

Struktur oragnisasi adalah terlalu kompleks untuk disajikan 

secara verbal. Manajer perlu menggambarkan bagan oragnisasi 

untuk menunjukkan srtuktur organisasi. Bagan organisasi 

memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, depatermen-depatermen  

atau posisi-posisi organisasi dan menujukkan bagaimana hubungan 

di antaranya. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya 

digambarkan dalam kotak-kotak, dimana hubunagan satu dengan 

yang lain dengan garis yang menunjukan rantai perintah dan jalur 

komunikasi formal.23 

e. Kelompok-Kelompok Kerja Formal Organisasi 

Kesatuan tugas khusus atau tim proyek di bentuk untuk 

menangani suatu masalah atau tugas khusus. Kesatuan ini 

keberadaannya hanya sampai tugas diselesaikan atau masalah 

dipecahkan. Kesatuan tugas biasanya di bentuk untuk menangani 

masalah-masalah dan tugas-tugas yang kompleks dan melibatkan 

satuan kerja organisasi. Kelompok-kelompok tugas biasanya 

meliputi para wakil dari satuan-satuan organisasi, di tambah para 

ahli yang secara teknis di perlukan untuk menangani masalah atau 

tugas.24 

 

                                                           
23 Ibid,.hlm. 172. 

 
24 Ibid,.hlm. 187. 
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f. Organisasi Informal  

Salah satu bagian penting organisasi adalah pengelompokan 

informal dan hubungan pribadi yang dapat lebih berpengaruh di 

banding hubungan-hubungan formal seperti yang di tunjukan pada 

bagian organisasi. Organisasi informal memainkan peran penting 

dalam dinamika perilaku organisasi. Perbedaan pokok antara 

organisasi formal dan informal adalah bahwa organisasi formal 

mempunyai tujuan, struktur, dan pola hubungan kerja yang teratur 

melalui Manajemen, organisasi informal berdiri di atas struktur 

yang tidak jelas, fleksibel, sukar di definisikan, keanggotaannya 

sulit ditentukan dan pola hubungan di antara para anggota tanpa 

tujuan yang khusus.25 

3. Tinjuan tentang Sumber Daya Manusia  

a. Pengertian sumber daya manusia. 

SDM merupakan terjemah dari human resources namun 

ada pula ahli yang mengatakan sumber daya manusia dengan 

manpower (tenaga kerja), bahkan sebagian orang menyertakan 

pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, 

kepegawaian dan sebagainya). 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber 

daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, 

pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). 

                                                           
25 Ibid,.hlm. 191. 
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Sesuai potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya 

organisasi dalam mencapai tujuan. Bertapapun majunya teknologi, 

perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya 

bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi untuk mencapai suatu 

tujuan.26 

b. Manajemen sumber daya manusia  

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang 

Manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran 

manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen sumber 

daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada 

perusahaan. Dengan demikian, fokus yang di pelajari pada 

Manajemen sumber daya manusia adalah masalah yang 

berhubungan dengan tenaga manusia saja.27 

G. Metode penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach), 

yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan 

dan wawancara tentang maanjemen pengorganisasian sumber daya 

manusia. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan 

                                                           
26 Edi sutrisno, Manajemen sumber daya manusia, (Jakarta: kencana prenada media grup, 

2013), Hlm. 3. 

 
27 Malayu hasibuan, Manajemen sumber daya manusia, ( Jakarata: PT. Bumi Aksara, 

2016 ), hlm 10. 
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ekplorasi terhadap suatu obyek.28  Jadi penelitian ini adalah penelitian 

lapangan, yang menggunakan data kualitatif. Peneliti melihat dan 

mengamati secara langsung kegiatan pengorganisasian sumber daya 

manusia misalnya pembagian kerja yang di lakukan oleh pimpinan 

dalam struktur organisasi. Subjek penelitian adalah pihak pengurus 

LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta dan para pimpinan cabang 

Nahdlatul Ulama kota Yogyakarta. 

2. Langkah langkah penelitian  

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Tahap pra lapangan  

Tahap ini penulis melakukan survei terlebih dahulu berupa 

penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan 

yng harus dipenuhi. 

b. Tahap pekerja lapangan 

Penulis memasuki, mengamati dan memahami lapangan 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan. 

c. Tahap analisis data 

Penulis melaksanakan serangkaian proses analisi data 

kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan rumusan data 

teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk 

menarik kesimpulan. 

                                                           
28Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 35.   
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3. Sumber Data  

Sesuai dengan jenis penelitian data yang di peroleh dan yang di 

tetapkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh 

dari pengurus LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta sedangkan data 

sekunder di peroleh dari kader Nahdlatul Ulama khususnya kota 

Yogyakarta ataupun media cetak dan media sosial lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Metode pertama yang peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode observasi.29 Hal ini peneliti 

akan meliahat realita yang terjadi di lapangan tentang manajemen 

pengorganisasian LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta. Sehingga 

bisa memperoleh data yang valid. 

b. Wawancara 

Metode interview atau wawancara, yaitu percakapan dengan 

maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewanwancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.30 

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang di peroleh 

setelah observasi bila mana ada penjelasan yang lebih. Adapun 

pihak yang di wawancarai adalah pimpinan, pengurus, dan kader 

                                                           
29Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet.III, 2014), hlm. 220.  

 
30Lexy J. Moloeng, Penelitian Metodologi Kualitatif, hlm. 135. 
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dari LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta, dan alat yang digunakan 

dalam wawancara meliputi handphone, buku catatan, serta alat 

pembantu lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara bebas terpimpin. Dengan interview bebas diharapkan 

data-data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan 

lengkap. Sedang interview terpimpin diharapkan dapat terarah 

kepada pokok-pokok masalah yang diteliti. 

c. Dokumentasi  

              Dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-

dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang 

isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, 

peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk 

menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa, dan 

bila perlu dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi 

penelitian dan beberapa rekaman yang terkait. Beberapa yang di 

dokumentasikan seperti hasil wawancara dalam bentuk foto, video, 

maupun rekaman serta kegiatan yang di kerjakan.  

 

5. Teknik analisis data 

Menurut Bodgan sebagaimana dikutip oleh Sugiono, 

menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, analisis data 
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dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, menyususun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.31 Proses analisis data 

berjalan sebagai berikut:32 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu 

diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat 

ikhtisar dan membuat indeknya. 

c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola, dan membuat temuan-temuan 

umum. 

6. Teknik pengecekan keabsahan data 

              Cara menguji keabsahan data yang ada maka ada teknik 

pengecekan data, yaitu triangulasi sebagi alat untuk pengecekan data. 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.33 Jenis triangulasi terdiri dari 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.34 Namun 

triangulaisi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangilasi 

                                                           
31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm. 244. 

32Lexy. J, Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisis Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010) hlm. 248. 

 
33 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2015), 

hlm 273.  

 
34 Ibid.,hlm. 274. 
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sumber. Triangulasi teknik di lakukan dengan cara pengecekan data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, bila 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan data 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang di anggap benar.35 

7. Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan hasil 

penelitian yang tersusun dalam beberapa bagian. Secara keseluruhan, 

laporan hasil penelitian dalam skripsi ini akan terbagi menjadi empat 

bagian, terdiri dari, bagian pertama yakni pendahuluan, bagian kedua 

yakni gambaran umum, bagian ketiga yakni analisis hasil penelitian 

dan bagian terakhir yakni penutup dan kesimpulan. 

Secara lebih detailnya, pada Bab Pertama berisi tentang 

Pendahuluan, yang menerangkan bentuk dari skripsi, dimulai dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka 

teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan analisi data sampai 

pada sistematika pembahasan. 

Bab ke dua berisi tentang gambaran umum atau profil yang 

berisi tentang sejarah dan berisi tentang struktur pengurus 

LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta. 

Bab ke tiga merupakan inti dari penelitian yakni membahas 

tentang manajemen pengorganisasian sumber daya manusia di 

                                                           
35 Ibid.,hlm. 274. 
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Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama kota Yogyakarta tahun 2017-2018. 

Bab ke empat berisi tentang kesimpulan, hasil penelitian yang 

telah di lakukan, saran-saran, daftar pustaka serta di akhiri dengan 

lampiran-lampiran yang terkait dalam skripsi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kesimpulan kajian tentang 

Manajemen pengorganisasin di lembaga kajian dan pengembangan sumber 

daya manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) kota Yogyakarta 

dalam pengorganisasin sumber daya manusia dapat dilihat dari emam 

aspek, kekenam aspek pengorganisasian tersebut diantaranya struktur 

organisasi, pembagian kerja, departementalisasi, bagan  organisasi formal, 

kelompok-kelompok kerja formal organisai dan organisasi informal. 

1. Struktur organisasi di LAKPESDAM-NU sumber daya pengurusnya 

diambil dari berbagai macam latar belakang daerah dan organisasi 

untuk meningkatkan dialektika dalam kajian strategis dan 

menambahkan jaringan Nahdlatul Ulama khususnya PCNU kota 

Yogyakarta kerena lingkungan kota sumber daya manusia nya terbatas 

tidak seperti PCNU Sleman, Bantul, ataupun yang lainnya. 

2. Departementalisasi, departementalisasi yang digunakan dalam 

LAKPESDAM-NU yaitu departementalisasi fungsional dengan 

membagi menjadi empat divisi yaitu devisi kajian dan pengembangan 

sumber daya manusia (SDM), devisi penelitian dan pengabdian 

masyarakat, divisi pelatihan dan media, dan divisi hubungan 

masyarakat serta masing-masing wakil ketua yang terdiri dari empat 

mendampingi divisi tersebut. 
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3. pembagian kerja yang dilakukan memanfaat kan sumber daya 

pengurus yang ada, sesuai jabatan masiang-masing pengurus dan 

saling berkordinasi satu sama lain.  

4. Bagan organisasi formal yang digunakan adalah bentuk piramid, 

dimaksudkan agar mudah dipahami dan mempunyai filosofi 

bahwasanya bentuk lancip di atas dalam proses organisasi sumber daya 

manusia yang ada harus ada campur tangan tuhan, dan bawah nya 

mempunyai makna keseimbangan yaitu hablu minannas (berhubungan 

dengan manusia) dan hablu minal alam (hubungan dengan alam 

sekitar). 

5. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi diambil fokus pada 

internal LAKPESDAM-NU karena mengingat sumber daya 

manusianya masih sedikit karena peralihan kepengurusan sebelumnya 

selisih lama, dalam kelompok kerja formal LAKPESDAM-NU 

mengunakan istilah stering comite (SC) dan organizing comite (OC) 

dengan mengambil internal pengurus serta dibantu banom Nahdlatul 

Ulama. Stering komite (SC) di kelompokan kepada badan pengurus 

harian sedangkan organizing comite (OC) di ambil dari divisi dan 

dibantu banom Nahdlatul Ulama. 

6. Organisai informal yang diterapkan di LAKPESDAM-NU, sumber 

daya pengurus menerapkan sistem “friendly” yaitu sistem sahabat 

tidak membedakan antara jabatan yang atas dan bawah mengingat 

SDM yang masuk dalam kepengurusan LAKPESDAM-NU sudah 



84 
 

84 
 

berpengalaman dalam berorganisasi, dan dalam menjalankan projek 

Manajemen terkesan santai karena bertujaun khidmat pada 

LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta. 

B. Saran  

1. Kepada sumber daya pengurus LAKPESDAM-NU kedepan nya lebih 

merangkul banom (badan otonom) serta masyarakat PCNU kota 

Yogyakarta serta memperhatikan kerja struktur bukan hanya kultur. 

2. Kepada ketua kedepannya ada kegiatan santai/refresing supaya sumber 

daya pengurus aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan PCNU kota 

Yogyakarta. 

3. Kepada LAKPESDAM-NU kedepan kegiatannya lebih melibatkan 

MWC-NU di lingkungan PCNU kota Yogyakarta. 

4. Kepada LAKPESDAM-NU ketika peralihan kepengurusan ada 

penyerahan berkas hard file maupun soft file supaya ada sinergisitas 

kepengurusan sekarang dengan kepengurusan sebelum nya. 

5. Diharapakan penelitian selanjutnya agar menjadi acuan dalam mengkaji 

Manajemen pengorganisasian sumber daya manusia di LAKPESDAM-

NU kota Yogyakarta. 
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LAMPIRAN I 

 

             Wawancara dengan ketua tanfidziah PCNU Kota Yogyakarata bapak KH 

Ahamad Yubaidi 

 

 
 

           Wawancara dengan warga Nahdlatul Ulama Bapak KH Edi  

 



                      Wawancara dengank ketua LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan BANOM (Badan Otonom) PCNU kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi Showroom sentra batik tulis 

 

 

 



Observasi pada kegiatan hari santri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi pada kegiatan rapat kerja dan diskusi rutinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observasi penyerahan kepada LAKPESDAM-NU kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi pada rapat rutin menjelang kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Pedoman Observasi 

1.   Mengamati situasi dan kondisi LAKPESDAM-NU KotaYogyakarta, 

kondisi fisik meliputi: gedung, ruang, sarana prasarana, kondisi non fisik 

berupa: struktur organisasi maupun perkembangan organisasi. 

2.   Mengamati kegiatan sumber daya pengurus dalam menjalan kan kegiatan 

organisasi. 

3.   Mengamati faktor pendukung dan penghambat kegiatan pengorganisasian 

sumber daya manusia. 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1.   Mencatat sejarah singkat berdirinya LAKPESDAM-NU KotaYogyakarta, 

Mencatat struktur organisasi LAKPESDAM-NU KotaYogyakarta  

Mencatat data terkait pelaksanaan pengorganisasian sumber daya 

manusia  LAKPESDAM-NU KotaYogyakarta. 

2. Mencatat sarana prasarana LAKPESDAM-NU KotaYogyakarta. 

3. Mengunjungi kegiatan yang di adakan oleh organisasi 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Instrumen Penelitian 

Manajemen Pengorganisasian Sumber Daya Manusia di Lembaga Kajian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdaltul Ulama 

(LAKPESDAM-NU) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018 

 

 

Peneliti : Arifin Kusuma Wardani 

Nim  : 14240035 

 

Pedoman Wawancara 

A. Struktur organisasi 

1. Siapa sajakah sumber daya mausia yang berada dalam struktur? 

2. Apakah dengan berbeda latar belakang pengurus ada kesulitan dalam 

mengorganisisir sumber daya nya? 

Kenapa organisasi pengurus bermacam-macam daerah? 

B. Departementalisasi  

1. Apakah pembagain kerja yang di lakukan oleh ketua sudah sesuai 

dengan kapasitas SDM? 

2. Apakah antara divisi satu dan yang lain saling synergy dalam menjalan 

kan tugas organisasi? 

Kenapa dalam LKAPESDAM-NU ada empat konsep divisi? 

C. Pembagian kerja 

1. Apakah ada permasalahan ketika pembagian kerja organisasi/job 

description? 

2. Apakah sumber daya pengurus pro aktif dalam setiap kegiatan 

LAKPESDAM-NU serta apa saja pembagian nya? 

3. Bagaimanakah perkembangan LAKPESDAM-NU selama awal 

menjabat sebagai pengurus? 



D. Bagan organisasi formal 

1. Seperti apakah  bagan kepengurusan LAKPESDAM-NU? 

2. Kenapa bentuk bagan nya piramid? 

E. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi 

1. Bagaiamana kah pola hubungan anda sebagai ketua LAKPESDAM-

NU dengan tokoh-tokoh NU serta pola hubungan dengan pengurus 

LAKPESDAM-NU? 

2. Apakah dalam melakukan rapat kordinasi PCNU banom ikut di ajak 

komunikasi terkait keadaan internal dan exsternal organisasi? 

F. Organisasi informal  

1. Apakah ada bentuk komunikasi informal yang di lakukan oleh 

pengurus kepada tokoh misalkan atau kepada stek holder yang ada ? 

2. Bagaiamana kah pola hubungan anda sebagai ketua LAKPESDAM-

NU dengan tokoh-tokoh NU serta pola hubungan dengan pengurus 

LAKPESDAM-NU? 

3. Bagaiamana pengurus dalam melakukan pola hubungan baik hubungan 

formal organisai maupun hubungan informal organisasi? 

4. Apakah dalam melakukan rapat kordinasi PCNU banom ikut di ajak 

komunikasi terkait keadaan internal dan exsternal organisasi? 

5. Kenapa dalam kepengurusan mengunakan sistem sahabat? 
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