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Didalam setiap kcg1atan organisasi khususnya orgamsasi pcrusahaan, 

s1s1em koordmas1 sangat d1perlukan agar diperlukan l..csatuan bertmdak dalam 

rangka mcncapat IUJuan Apabtla rnasmg bagian dari orgam�" benmdat.. c,end1ri-

scndin. tidal terkoord1mr mscaya tuJuan orgamsas1 tidal 8"an 1ercapa1 Setclab 

scgala sesuatu dm:ncana, d1orgams1r. diarahkan selanJutnya l..egtatan pcrlu 

dil..oordinasikan. 

Untuk mclaksanakan koordmasi ini agar dapat bcrJalan cfcktif 

tcrganmng kepada keterhbatan semua anggota orgamsas1 d<1lam melaksanalan 

mgas mereka masmg- ma�mg, kemampuan untuk bekcl)a sama )ang berpcdoman 

kcpada peocapa1an IUJuan pcrusahaan dan bukan han:-a pencapaian tuJuan 

ma.�ng-masing satuan saJa Koordmas1 yang efel..tif juga tcrgantung adanya 

komunikasi yang bail.. yang rncncakup komunikast md1v1du. antara satuan ketp. 

rnaupun komun1kas1 antara bawahun dan atasan. 

Koordmas1 sangat pcnung bag1 perusahaan dalam mcnJalankan tugasnya 

sehmgga pclal..sanaan tugas dan masmg - masmg per;on1I dapat d1koordimr 

dengan bail. Karena l..oordmas1 merupakan penggabungan usaha agar dapat 

berhastl untuk mencapa1 tUJuan atau dengan kata lam mcnyclarasl..an seluruh 
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usaha dalam b1dang mana1cmen �hmgga dapat d1perolch daya guna yang lebih 

bcsar Koordinas1 Juga merupakan salah satu dan fungs1 manaJemcn 

Pirnpman d1pcru..ahaan juga merupakan un�ur penggcrak utama 

rnen1alankan operasional pcrusahaan untuk dapat terus maJu dan bcrkembang. 

Salah satu tugas dan tanggung _1awab pirnpinan perusahaan adalah mcngkoordinir 

bawahannya agar dapat mclabanakan rugas deob>an ba1k 

Hal - ha! �ang tclah d1l.emukakan d1atas menun1ukl.an bah\\3 

perusahaan deogan keg1atan }ling d1bagi memcrlukan sistem koordinasi yang 

efek11f agar tuJuan pcrul>Qhaan dapat d1capa1 Demikian JUga dcngan keb'latan pada 

PT. KURNlA PUTRA MUI.IA MEDAN yang bcrgeniJ.. dalam b1dang kontraktor 

scperti pengaspalnn Jalan. pcmbangunan rumah real estate. saluran air, serta 

bi dang usaha lain guna pcncapa 1an tuJ uan perusahaan. 

UntuJ.. mcnun1ang pcncapa1nn tujuan perusahaan mnka pcrannn fungs1 

struJ..tur organisasi sangat pcnung bagi seuap pelaksanaan tugas olch seluruh 

anggota organisasi perusahaan. agar udak LeIJadi kcterlambatan dalrun hal 

pcoyampaian mformasi antnra ba&rian dalam perusahaan. Sehubungan dengan hal 

imlah pcnuhs tertanJ.. untuk mcngadakao penehtian dnn rnemilib 

judul: "PERANAN FUNGSI KOORDINASI TERRADAP STRUKTUR 

ORGANISASI PADA PT. KURNIA POTRA MULIA MEDAN. u 
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