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WEWENANG, DELEGASI , SENTRALISASI DAN  DESENTRALISASI 

http://destiasalma.blogspot.com/2010/01/wewenang-delegasi-dan-

desentralisasi.html  (16 Januari 2010) diakses 15 juni 2012 pk 21.00 wib 

 

Wewenang secara bijaksana merupakan factor kritis bagi efektivitas organisasi. 

Pengertian  Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu/ memerintah orang lain 

untuk melakukan atau melakukan sesuatu sesuai agar tercapai tujuan tertentu. 

 

Ada 2 pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang : 

1. Teori Formal / Pandangan Klasik, menyatakan : Wewenang adalah dianugerahkan, 

karena seseorang diberi / dilimpahi /diwarisi hal tersebut. Teori ini menganggap bahwa 

wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang paling tinggi. 

2. Teori Penerimaan / acceptance theory of authority, menyatakan : Kunci dasar wewenang 

ada dalam yang dipengaruhi (influence) bukan yang menpengaruhi, jadi wewenang itu 

ada / tidak tergantung pada penerima (receiver). Teori ini menyanggah pendapat bahwa 

wewenang seseorang timbul bila hal itu diterima oleh kelompok / individu kepada siapa 

wewenang tersebut dijalankan. 

Kekuasaan sering dicampur adukkan dengan wewenang. Meskipun keduanya sering ditemui 

bersama tetapi mereka berbeda. Wewenang tanpa kekuasaan / kekuasaan tanpa Wewenang akan 

menyebabkan konflik dalam organisasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu 

Kekuasaan (power) adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. / kemampuan untuk 

mempengaruhi individu, kelompok, keputusan / kejadian. 

 

Menurut Amitai Etzioni, seseorang pemimpin dapat mempengaruhi prilaku dari hasil : 

1. Kekuasaan posisi (position power), didapat dari wewenang formal suatu organisasi  

2. Kekuasaan pribadi (personal power), di lain pihak, didapat dari para pengikut dan 

didasarkan atas seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa terikat 

kepada seseorang pemimpin. 

Sumber-sumber kekuasaan : 

1. Kekuasaan balas jasa (reward power), berasal dari sejumlah balas jasa positif  

2. Kekuasaan paksaan (coercive power), berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa 

hukuman akan diterima bila mereka tidak melaksanakan perintah 

3. Kekuasaan sah (legitimate power), berasal dari nilai-nilai intern yang mengemukakan 

hamwa seseorang pemimpin mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahan 

4. Kekuasaan pengendalian informasi (control of information), berasal dari pengetahuan 

dimana orang lain tidak mempunyainya  

5. Kekuasaan panutan (referent power), berasal dari identifikasi orang-orang dengan 

seorang pimpinan dan menjadikan pemimpin itu sebagai panutan / simbol 
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6. Kekuasaan ahli (expert power), merupakan hasil dari keahlian / ilmu pengetahuan 

seorang pimimpin dalam bidangnya dimana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi 

orang lain. 

Tanggung jawab (responsibility) adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila 

seseorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas / fungsi tertentu. 

Akuntabilitas (accountability) adalah factor di luar individu dan perasaan pribadinya yang 

berkenaan dengan kenyataan bahwa bawahan akan selalu diminta pertanggung jawabannya atas 

pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. 

 

 

STRUKTUR LINI DAN STAF  
Struktur merupakan individu / kelompok (terdiri para ahli) dalam struktur organisasi yang fungsi 

utamanya memberikan sarana dan pelayanan kepada fungsi lini 

Ada 2 tipe staf : 

1. Staf pribadi , dibentuk untuk memberikan saran,bantuan dan jasa kepada seorang manajer 

(individual) 

2. Staf spesialis, disebut sebagai “asisten pribadi” /”asisten staf” untuk memberikan 

saran,bantuan dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi, disebut spesialis karena 

fungsinya sempit dan membutuhkan keahlian khusus 

 

WEWENANG LINI, STAF DAN FUNGSIONAL 
Wewenang Lini (line authority) adalah wewenang dimana atasan melakukannya atas 

bawahannya langsung 

Wewenang Staf (staff authority) adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf / para spesialis 

untuk menyarankan, memberi rekomendasi / konsultasi kepada personalia lini 

Wewenang Staf Fungsional (functional staff authority) adalah hubungan terkuat yang dapat 

dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. 

 

Sumber Konflik Lini-Staf 
Faktor-faktor yang dapat menimbulkan berbagai konflik di antara departemen dan orang-orang 

lini dan staf : 

1. Perbedaan umur dan pendidikan 

2. Perbedaan tugas  

3. Perbedaan sikap  

4. Perbedaan posisi  

 

DELEGASI WEWENAG 
Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu 

Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah 

kepada orang-orang yang melapor kepadanya 
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Pedoman Klasik Untuk Delegasi Efektif : 

1. Prinsip scalar, dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas karena 

akan membuat anggota organisasi lebih mudah untuk mengetahui : 

a. Kepada siapa dia dapat mendelegasikan 

b. Dari siapa dia akan menerima delegasi 

c. Kepada siapa dia harus memberikan pertanggung jawaban 

2. Prinsip kesatuan perintah, menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi 

seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. 

3. Tanggung jawab dan akuntabilitas, menyatakan bahwa : 

a. Agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien 

b. Konsekuensi wajar peranan tersebut adalah bahwa setiap individu dalam 

organisasi untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya secara efektif 

c. Bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas 

penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu juga setuju untuk 

menerima tuntutan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 

Penanggulangan Hambatan-Hambatan Delegasi 

Louis Allen mengemukakan 6 teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi 

dengan efektif : 

1. Tetapkan tujuan 

2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang 

3. Berikan motivasi kepada bawahan 

4. Meminta penyelesaian kerja 

5. Berikan latihan  

6. Adakan pengawasan yang memadai 

 

SENTRALISASI vs DESENTRALISASI  
Faktor penting untuk menentukan efektivitas organisasi adalah derajat sentralisasi / desentralisasi 

Sentralisasi adalah pemutusan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi 

Desentralisasi adalah penyebaran / pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan 

keputusan ketingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi : 

1. Filsafat manajemen 

2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi 

3. Strategi dan lingkungan organisasi 

4. Penyebaran geografis organisasi 

5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif 

6. Kualitas manajer 

7. Keanekaragaman produk dan jasa 

8. Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya. 


