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AUGURY
SEPTEMBER 01, 2013

Organization ?
Jelaskan organisasi itu apa..! (deskripsinya & tuliskan sumbernya)

ANONYMOUS
SEPTEMBER 02, 2013

Maria Gita Ananda(Organization ?)
Dari kesimpulan yang saya baca di
http://evazahrotul.blogspot.com/2012/10/pengertian-organisasi_10.html,
menurut saya Organisasi adalahsekumpulan dua orang atau lebih yang saling
berhubungan secara continous dengan sengaja(formal) maupun tidak
sengaja(informal) untuk saling bekerja sama karena adanya rasa memiliki tujuan
yang sama di tiap anggotanya. Biasanya organisasi yang dibentuk karena adanya
kesengajaan mempunyai struktur / peran tiap anggota di organisasi tersebut.
Sedangkan organisasi yang informal terbentuk karena manusia yang biasanya
saling berkumpul memiliki kesamaan hobi ataupun kesamaan yang lainnya sehingga
dengan adanya kecocokan hobi antar anggota maka timbul lah rasa ingin selalu
berkumpul secara continous.

ANONYMOUS
SEPTEMBER 06, 2013

Dimas Harsono (Organisasi)
Organisasi adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang
terstruktur dan teratur untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Semua organisasi
mempunyai struktur manajemen yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
hubungannya. Struktur ini berkesinambungan dalam mengerjakan suatu kerjaan.
Suatu organisasi adalah lingkungan yang terbuka yang dapat dipengaruhi dan
mempengaruhi lingkungan sekitarnya.
Reference: http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html

AUGURY
SEPTEMBER 04, 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUGURY
SEPTEMBER 01, 2013

Lecturer
Augury El Rayeb

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Syarifah Inayah Djindan
Contoh struktur organisasi disalah satu Bank

ANONYMOUS
SEPTEMBER 04, 2013

Achmad Rizky Fadhillah (gambar struktur organisasi)

ANONYMOUS
SEPTEMBER 06, 2013

Dimas Harsono (Gambar Struktur Organisasi)

SEPTEMBER 01, 2013

Kind of Organization Structure

AUGURY

Berikan contoh struktur organisasi..! (gambar)

ANONYMOUS
SEPTEMBER 02, 2013

Maria Gita Ananda(contoh struktur organisasi)
Contoh Struktur organisasi suatu perusahaan di bidang IT

WILLY
SEPTEMBER 02, 2013

Willy Andika (Struktur Organisasi)
Contoh struktur organisasi yang ada disekolah

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Angger Hubaya (Gambar Struktur Organisai
gambar struktur organisasi

WILLY
SEPTEMBER 02, 2013

Willy Andika (Pengertian organisasi)
menurut saya: Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki satu kesamaan berpikir
untuk menjalankan satu tujuan bersama dan menghasilkan suatu output yang sesuai
dengan tujuan mereka dan pastinya bermanfaat bagi organisasinya maupun masyarakat
disekitar organisasi tersebut.
dan menurut http://www.gaptek.info/pengertian-organisasi.html
Organisasi adalah entitas sosial yang memiliki tujuan kolektif dan terkait dengan
lingkungan eksternal. Kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu berasal dari kata ergon yang
berarti “organ” – kompartemen untuk suatu tugas tertentu. Seperti telah diuraikan
sebelumnya mengenai manajemen, pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam
manajemen, dan pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi
yang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.

AUGURY
SEPTEMBER 01, 2013

Business
An organization or economic system where goods and services are exchanged for
one another or for money
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/business.html#ixzz2dbvy3nHm

WILLY
SEPTEMBER 04, 2013

Willy Andika (Proses Organissasi)
proses dalam pengambilan keputusan dalam satu organisasi

ANONYMOUS
SEPTEMBER 04, 2013

Achmad Rizky Fadhillah (gambar proses di dalam organisasi)

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Angger Hubaya ( gambar dan nama proses organisasi
proses penerimaan siswa baru

AUGURY
SEPTEMBER 01, 2013

Process in Organization
Gambarkan salah satu contoh proses dalam organisasi...! (gambar dan beri nama
prosesnya)

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Maria Gita Ananda(Process in Organization)
Proses Pengisian KRS

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Syarifah Inayah Djindan

SEPTEMBER 04, 2013

Willy Andika

SEPTEMBER 03, 2013

Achmad Rizky Fadhillah (Pengertian Organisasi

WILLY

ANONYMOUS

Menurut http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-organisasi.html,
organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok individu yang melalui
suatu hierarki sistematis dalam pembagian kerja dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara struktural dan sistematis.

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Syarifah Inayah Djindan (Pengertin Organisasi)
Menurut saya, organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan

visi misi yang sama. Sedangkan definisi menurut salah satu sumber, Organisasi
adalah entitas sosial yang memiliki tujuan kolektif dan terkait dengan lingkungan
eksternal. Kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu berasal dari kata ergon yang
berarti “organ” – kompartemen untuk suatu tugas tertentu.
http://www.gaptek.info/pengertian-organisasi.html

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Angger Hubaya (Organization is....)
kesimpulan yang saya ambil dari apa yang saya baca meng enai Org anisai adalah wadah atau tempat
berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, dan secara terog anisasi,
terpimpin, terencana, dll.

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

ANONYMOUS
SEPTEMBER 06, 2013

Dimas Harsono (Proses dalam Organisasi)

SEPTEMBER 01, 2013

Economic System

AUGURY

Jelaskan Sistem Ekonomi itu apa..! (deskripsinya & tuliskan sumbernya)

ANONYMOUS
SEPTEMBER 02, 2013

Maria Gita Ananda(Economic System)
Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari cara-cara yang terbentuk dan menjadi
satu kesatuan untuk mencapai tujuan perekonomian. Cara-cara tersebut pastinya
yang mendukung berjalannya suatu perekonomian. Misalnya saja pada sistem jual
beli di pasar, kita datang ke pasar --> melihat barang tujuan kita --> terjadi tawar
menawar --> terjadinya kesepakatan atau deal harga antara penjual dan pembeli -->
kemudian pembeli memberikan alat tukar(uang) kepada penjual --> uang tersebut
dijadikan modal kembali untuk membeli barang kebutuhan. Begitu seterusnya.
http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/2012/09/macam-dan-pengertiansistem-ekonomi.html

ANONYMOUS
SEPTEMBER 06, 2013

Dimas Harsono (Sistem Ekonomi)
Sistem ekonomi merupakan tata cara gabungan dari berbagai proses
pengorganisasian dan pemotivasian tenaga kerja untuk membuat dan
mendistribusikan hasil kerja seseorang atau organisasi dalam bentuk barang atau
jasa.
Sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik, sosial, kebudayaan, dan
lingkungan dimana sistem ini berjalan.
sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa tipe
Reference: https://www.mtholyoke.edu/courses/sg abriel/econ_system.htm

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Achmad Rizky Fadhillah (Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan
ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai
subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan
(kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat sebagaimana mereka terapkan dalam
berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi
pemenuhan kebutuhan) yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan
berekonomi.

http://farissulaksono.wordpress.com/2013/06/28/perekonomian-indonesia/

ANONYMOUS
SEPTEMBER 02, 2013

Maria Gita Ananda(System Diagram)
Sistem adalah alur proses kerja yang terkonsep dan terdiri dari inputan unsurunsur yang saling berhubungan serta saling bergantung satu sama lain sehingga
menghasilkan output yang tepat tujuannya.
dalam diagram ini contoh sistem dalam pakar pengambilan keputusan.
user akan berinteraksi dengan mesin inferensi dengan beberapa pertanyaan dari
database yang harus dijawab oleh user melalui user interface. kemudian jawaban
akan di kumpulkan oleh mesin inferensi, setelah itu user akan mendapatkan
informasi yang dibutuhkan olehnya. apabila user kurang jelas dengan informasi
yang dibutuhkan, maka user dapat menggunakan fasilitas penjelas. proses
pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pakar melalui basis pengetahuan dan
proses akusisi pengetahuan. sehinggga keputusan yang didapat akan tepat sasaran.
( http://digitalymager.wordpress.com/2010/12/22/sistem-pakar/ )

WILLY
SEPTEMBER 04, 2013

Willy Andika (siste
Sistem merupakan satu kesatuan (unity) yang kompleks yang dibentuk oleh bagianbagian yang berbeda-beda (diserve) yang masing-masing terikat pada rencana yang
sama atau berkontribusi untuk mencapai tujuan yang sama (Kamus Webster)
http://van88.wordpress.com/tag/teori-sistem/

AUGURY
SEPTEMBER 01, 2013

System Diagram
Deskripsikan sistem itu apa dan berikan gambar diagram tentang sistem..!

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Angger Hubaya (Economic System is....)
Sistem ekonomi adalah cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan di sebuah
kelompok atau individu dengan menyatukan aturan-aturan atau cara-cara menjadi
satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dalam perekonomian.
http://vheraanggraini.blogspot.com/2012/03/pengertian-sistem-perekonomianatau.html

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Syarifah Inayah Djindan
Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi
satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian atau
sistem suatu negara untuk mengalokasikan sumber dayanya di antara warga
negaranya baik individu maupun organisasi.
http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/
http://suryaerlangga.com/bisnis-dan-sistem-ekonomi.html#

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Angger Hubaya (System and Picture)
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) so, sistem
adalah gabungan dari beberapa komponen atau elemen yang mempermudah sebuah

proses sehingga mempermudah untuk mecapai tujuan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://www.google.com/search?

q=gambar+diagram+tentang+sistem&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9aklUorBM4rRrQfD9ICIDw&ved=0CAkQ_AUo
suparyanto.blogspot.com%252F2010_04_01_archive.html%3B894%3B667

ANONYMOUS
SEPTEMBER 04, 2013

Achmad Rizky Fadhillah (Sistem dan diagram sistem)
Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan
susunan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah
kegiatan-kegiatan utama suatu organisasi.
http://chilem-iam.blogspot.com/2009/10/sistem-informasi-sistem-adalahsuatu.html

WILLY
SEPTEMBER 04, 2013

Willy Andika(

SEPTEMBER 04, 2013

Willy Andika(Sistem Ekonomi)

WILLY

Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang
menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Hal ini mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi
kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran.
http://dhiasitsme.wordpress.com/2011/03/04/sistem-ekonomi-pengertianciriciri-juga-keunggulan-kelemahannya/

ANONYMOUS
SEPTEMBER 03, 2013

Syarifah Inayah Djindan
Sistem adalah suatu kumpulan tatanan cara atau prosedur-prosedur yang tersusun
atau terangkai secara sistematis yang saling berkaitan, dengan tujuan agar
memudahkan tujuan yang ingin diinginkan dapat tercapai.
http://walangkopo99.blogspot.com/2013/07/pengertian-sistem.html
https://www.google.com/search?
q=contoh+sistem+bisnis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aBImUs7hOuib1AXz0YHwCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=630#

0bpfs4WAmM%3A%3B80o9sI4yIrFjeM%3Bhttp%253A%252F%252Fagungdsp.files.wordpress.com%252F2008%252F06%252F1.jpg%3B
Berikut adalah salah satu contoh sistem pemasaran:

ANONYMOUS
SEPTEMBER 06, 2013

Dimas Harsono (Sistem)
Sistem adalah suatu gabungan(atau jaringan) dari berbagai komponen yang saling
terikat yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
Reference: http://intelligentmanagement.ws/what-is-a-system

http://padlet.com/wall/augury_apb1

