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KATA SAMBUTAN

Organisasi sebagai sebuah “wadah kegiatan” dari sejumlah orang 
untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati, tidak pernah 

sunyi dari masalah yang dihadapi, baik yang terjadi di antara sesama 
individu yang terlibat dalam pengelolaan organisasi dalam bentuk 
konflik-konflik yang tak terselesaikan maupun di antara individu dan 
lingkungan di sekitarnya. Kalau tidak tertangani dengan baik, persoalan 
itu bisa menjadi penghambat pencapaian tujuan organisasi.

“Six Dimensions Organization”, demikian judul buku ini, 
menggambarkan tekad penulisnya untuk memberikan kontribusi guna 
mencegah munculnya banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan 
organisasi, yang membuat organisasi berjalan secara tidak  efisien dan 
tidak  produktif, membuang banyak sumber daya yang tidak perlu karena 
persoalan di dalam organisasi bisa terjadi disebabkan segala sesuatu 
yang diperlukan untuk pengelolaan organisasi tidak tertata dengan baik 
dan jelas, meliputi komponen tujuan organisasi ( purpose),  komponen 
struktur, komponen penunjang proses pengelolaan, komponen  sistem 
 imbalan, komponen  hubungan antarmanusia, dan yang paling penting 
adalah komponen   kepemimpinan di dalam organisasi.
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Buku ini menjelaskan secara rinci segala sesuatu yang berhubungan 
dengan komponen-komponen yang menjadi penegak bangunan sebuah 
organisasi.

Penulis buku ini, Drs. Apt. Baderel Munir, M.A., selain sebagai 
Widyaiswara Utama Departemen Kesehatan RI, menjadi fasilitator dalam 
mata ajaran kelompok Human Resources Development (HRD), juga 
sudah lebih dari sepuluh tahun sebagai Dosen pada Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Esa Unggul mata ajaran Group Dynamics, yang 
tergolong dalam rumpun  Behaviour Science dan bagian dari Manajemen 
Human Resources Development (HRD), adalah penulis yang piawai dan 
lugas dalam menuangkan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah tulisan 
sehingga menjadi bahan bacaan yang mudah dicerna oleh siapa pun 
yang membacanya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk memperkaya 
khasanah ilmu  pengetahuan dalam bidang administrasi dan manajemen 
di Indonesia.

Jakarta, Desember 2011

 



KATA PENGANTAR

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
dipersiapkannya untuk hari esok, dan bertaqwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan (Al-Hasyr, 59:18).

Cuplikan ayat Alquran di atas mengingatkan kepada kita agar selalu 
memersiapkan diri menghadapi hari esok, yaitu “sebuah masa 

depan” yang tentunya lebih baik dari masa kini. Dalam konteks ukhrowi, 
kita dituntut untuk berusaha memeroleh kehidupan di akhirat yang 
jauh lebih baik dari kehidupan dunia sekarang ini, sebuah kehidupan 
surgawi, yang dijanjikan penuh dengan segala kenikmatan hidup yang 
belum pernah kita rasakan di dunia, dan dalam konteks duniawi kita 
pun dituntut untuk selalu berusaha memeroleh kehidupan yang semakin 
baik dari hari ke hari. Pesan ini berlaku, baik untuk individu maupun 
organisasi. Berarti, pengembangan individu maupun organisasi secara 
terus menerus merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. 

Organisasi merupakan “sebuah wadah”, tempat berlangsungnya 
proses administrasi, yang oleh Siagian (2001) didefinisikan sebagai 
“keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang 
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didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan 
prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna”. Untuk 
pengelolaan proses administrasi ini diperlukan manajemen.

Dalam konteks organization development ada  enam  dimensi 
organisasi (Six Dimensions Organization) yang diperkenalkan oleh 
Weisbord (1978). Konsep inilah yang penulis bahas dan persembahkan 
kepada para pembaca dengan maksud memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam membangun  efektivitas,  efisiensi, dan  produktivitas 
pengelolaan sebuah organisasi.

Penyusunan buku ini didorong oleh sebuah kenyataan di lapangan, 
ketika dalam berbagai kesempatan penulis melakukan survei terbatas 
dan acak di berbagai unit organisasi setingkat eselon III ke bawah, baik 
di tingkat pusat maupun daerah, berdasarkan daftar kuesioner yang 
mereka isi, setelah dikompilasi menemukan bahwa tidak sedikit dari 
kepala unit kerja eselon III dan IV tidak benar-benar mengetahui apa yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dalam rangka membuat 
organisasi bisa berjalan secara  efektif,  efisien, dan produktif. Ketika hasil 
kompilasinya diumpanbalikkan kepada mereka secara terbuka dengan 
pertanyaan “apakah memang seperti inilah keadaan yang sesungguhnya 
dari organisasi Anda?”. Hampir semua menjawab, “Ya seperti itulah 
keadaan organisasi kami”. Penulis berkeyakinan bahwa dalam lingkup 
manajemen tingkat operasional, bagi kepala unit kerja perlu diingatkan 
bahwa banyak hal yang seharusnya mereka kuasai dan kerjakan.

Daftar kuesioner yang penulis susun berdasarkan konsep  OD dari 
Weisbord, yaitu “Six Boxes Mechanism” yang kemudian dikembangkan 
dalam bentuk kuesioner. Buku ini pun disusun berdasarkan pola pikir 
dari Weisbord tersebut.

Pengalaman di atas membuat penulis yakin kalau hal-hal seperti ini 
dimuat dan dijelaskan dalam buku yang disajikan di depan pembaca ini 
akan bermanfaat dalam mengembangkan organisasi, terutama di tingkat 
menengah ke bawah.



Pengantar ix

 Dengan tekad dan semangat bahwa hari ini harus lebih baik dari 
hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, supaya dalam 
kehidupan ini kita tidak menjadi manusia yang selalu merugi, apalagi 
menjadi manusia yang terkutuk, sebagaimana pesan Rasulullah SAW 
bahwa manusia yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah 
mereka yang terkutuk.

Buku ini berisikan uraian enam  dimensi vital yang harus dikelola 
dengan baik oleh pimpinan organisasi di setiap lini atau jajaran organisasi, 
yaitu: 1) Dimensi  Tujuan atau Visi dan  misi organisasi dengan segala hal 
yang diperlukan untuk membuat setiap orang di dalam organisasi paham 
dan ikut bertanggung jawab untuk mencapainya; 2) Dimensi Struktur 
dengan segala hal yang diperlukan untuk membuat struktur tersebut 
dipahami oleh seluruh jajaran organisasi, untuk memudahkan pencapaian 
tujuan organisasi; 3) Dimensi Mekanisme Penunjang dengan segala hal 
yang diperlukan untuk membuat mekanisme ini berjalan dengan baik guna 
mendorong pencapaian tujuan organisasi; 4) Dimensi Sistem Ganjaran 
dengan segala hal yang diperlukan untuk membuat setiap individu dalam 
organisasi bisa bekerja dengan penuh gairah; 5) Dimensi Hubungan 
Antarmanusia (komunikasi) dengan segala hal yang diperlukan untuk 
membuat sistem komunikasi di dalam organisasi berjalan secara  efektif, 
 efisien, dan produktif tanpa konflik-konflik yang merugikan organisasi; 
6) Dimensi Kepemimpinan dalam organisasi, yang bertanggung jawab 
mengelola keseimbangan kelima  dimensi sebelumnya, agar organisasi 
bisa dikelola secara  efektif,  efisien, dan produktif. 

Mudah-mudahan dengan uraian yang lugas dan rinci di dalam 
buku ini, pembaca dapat mengaplikasikan isi buku ini dalam kehidupan 
individu dan organisasi sehari-hari.

Jakarta, Desember 2011

Penulis




