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Pada hakekamya sistem infonnasi manajemen merupakan suatu sistem yang 

dirancang untuk menyatakan infonnasi pilihan yang bcrorientasi kepada keputusan 

yang diperoleh guna merencanakao, mengawasi dan merulai aktivitas organisasi 

manajemen. 

PT Atmindo mempunyai program khusus yang dilaksannkan berdasarkao 

perjanj1an hsens1 dari perusahaan Bobeock yang merupakan suatu perusahaan yang 

pertama d1 Lndonesia yang membuat kctcl-keteljenis pipa au yang m.erupakan bahan 

sisa kelapa sawi1, amplas dan polongan-potongan kayu sebagai bahan bakamya. 

Pelaksanaan pembuatan ketel-ketel uap pcmah memproduksi ketel jeois pipa air 

yang menghas1lkan uap deogan J..apasitas 40 ton per jam dao merupaJ..an satu-satunya 

perusahaan dJ Indonesia yang memilikl izin segala jenis bcJana uap. 

Masalah pokok yang penhng diketahui dan d1perha11J..an oleh setiap 

perusahaao dalam menjalankan operasi usahanya adalah masalah peoyusunan 

struktur organisasi, karena organisasi yang baik harus disusun sedemikian rupa, tidak 

boleh beberapa tmgkat pekerjaan berada di tangan satu orang 
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Faktor yang mempengaruhi tanggungjawab kerja pada suatu perusahaan antara lain 

adalah penyusunan struktur organisasi perusahaan tersebut dan organisasi tiap-tiap 

perusahaan akan berbeda satu sama lain sesuai jenis dan besar kecilnya perusahaan. 

Dengan adanya strul..1Ur organisas1 perusahaan maka dapatlah dikatakan dengan 

cepat dari s1apa dan kepada s1apa seorang pegawa1 menerima pekerjaan dan 

melaporkan basil pekerjaan untuk mcmpenanggungjawabkan pekerjaannya tersebut. 

Mengorganisir bukan saJa berarti menentukan faktor-fal..'tor ekonomis 

semata-mata, tetapi juga menJamm keharmonisan faktor-faktor produksi i1u. Dengan 

perkataan lain, mengorgarusir dapat diarttkan dalam pengenian yang statis dan 

dalam pengertian yang dinamis. 

Dalam arti yang statis, organisasi berarti rangka daripada manajemen. Sedang 

organisasi dalam arti yang dinamis adalah untuk menentukao s1stem organisasi yang 

diaout perusnhaan dan mengadakan pembagian kerja untuk mempermudah 

pencapaian tuJuan perusahaan. 

StruJ..'tur organisasi yang baik dalam perusahaan merupakan salah satu alat 

untuk membantu semua bagian agar dapal bekerjasama dengan efektif dan efisiensi 

dalam mencapa1 tuJuan perusahaan 
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