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MANAJEMEN DAN 

ORGANISASI INTERN

2

MANAJEMEN 

 Kepandaian manusia

menganalisa, merencanakan,

memotivasi, menilai dan

mengawasi penggunaan

secara efektif sumber-sumber

manusia dan bahan yang

digunakan untuk mencapai

tujuan tertentu. (John G.

Glover)
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 fungsi dalam industri

mengenai pelaksanaan

policy di dalam batas yang

ditetapkan dalam

administrasi dan lapangan

kerja dalam organisasi untuk

mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

(Oliver Sheldon)
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 suatu bentuk pengetahuan

yang sistematis yang

didasarkan pada prinsip

umum yang digunakan dalam

praktek bisnis. (Louis Allen)

 the function that deals with

getting things done through

others (Claude S. George)
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 suatu proses yang melibatkan
kegiatan perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan, dan
pengendalian yang dilakukan
untuk mencapai sasaran
perusahaan melalui
pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya
lainnya. (M.Fuad dkk)
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FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN  

(PROSES MANAJEMEN)

Louis ALLEN :

 Planning

 Organizing

 Actuating

 Controlling
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Harold C. KOONTZ :

 Planning

 Organizing

 Staffing

 Directing

 Controlling

8

David Mc.CLELLAND :

 Planning

 Organizing

 Commanding

 Coordinating

 Controlling
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Total Quality Management :

 Plan

 Do

 Check

 Action

Rickky W GRIFFIN :

 Planning

 Organizing

 Directing

 Controlling

10

PERENCANAAN (Planning)

--- suatu proses manajemen
yang menetapkan apa yang
harus dilakukan suatu
organisasi dan bagaimana
sebaiknya melakukannya.

Inti Perencanaan adalah menetapkan
TUJUAN (Goal) atau SASARAN
(Objective)
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Penetapan Tujuan Perusahaan 

mempunyai maksud untuk :

 Memberikan arah dan panduan bagi

para manajer disemua tingkatan

 Membantu perusahaan

mengalokasikan sumber daya yang

dimilikinya

 Membantu menetapkan budaya

perusahaan

 Membantu manajer menilai

kinerjanya

12

Perencanaan yang baik 

memberi keuntungan :

1. Dapat mengidentifikasi pelu-

ang masa depan

2. Mengantisipasi dan menghin-

dari masalah masa depan

3. Mengembangkan langkah stra-

tegis dan taktis mencapai tu-

juan
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Hirarki Perencanaan :

Rencana Strategis

Rencana yang mencerminkan
keputusan mengenai alokasi
sumber daya, prioritas orga-
nisasi, langkah yang dibutuh-
kan untuk memenuhi tujuan
strategis.

14

----- merupakan suatu proses

untuk menganalisis dan

mengambil keputusan

berkenaan dengan misi,

sasaran, strategi, dan

alokasi sumber daya
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Rencana Taktis

Rencana jangka pendek
yang berhubungan dengan
aspek spesifik tertentu dari
suatu rencana strategis

----- meliputi : apa yang harus
dilakukan, siapa yang
melakukan bagaimana
melakukannya

16

Kegiatan perencanaan taktis  

mencakup :

 pembuatan anggaran tahunan

 memilih metoda atau prose-
dur untuk mengimplemen-
tasikan strategi organisasi

 menetapkan serangkaian
tindakan tertentu yang di-
perlukan guna memperbaiki
dan meningkatkan kinerja
operasional organisasi
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Rencana Operasional

Rencana yang menetap-

kan target kinerja jangka

pendek (harian, mingguan,

bulanan)

18

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi
perubahan pada kondisi dan situasi
lingkungan (internal dan ekstrenal)
biasanya disiapkan pula :

Rencana kontingensi (Contingency
Planning)

Identifikasi aspek-aspek organisasi
atau lingkungannya yang mungkin
mengalami perubahan dalam stra-
tegi.

Manajemen krisis (Crisis Management)

Suatu metoda organisasi dalam
menghadapi krisis



10

19

PENGORGANISASIAN 

(Organizing)

Proses manajemen yang

menetapkan cara terbaik

dalam mengatur sumber

daya dan aktivitas dalam

suatu organisasi menjadi

suatu struktur yang saling

berkaitan (coherent).

20

Mencakup kegiatan :

 Membagi pekerjaan

 Mengelompokkan pekerja-

an

 Mendelegasikan wewenang

 Mengembangkan mekanis-

me koordinasi
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Keuntungan pengorganisasian 

yang baik :

1. Terbina hubungan yang baik
antar anggota organisasi atau
antar unit organisasi sehingga
mempermudah pencapaian
tujuan organisasi.

2. Setiap anggota organisasi
mengetahui dengan jelas
tugas, kewajiban dan tang-
gungjawabnya.

22

PENGARAHAN (Directing)

Proses manajemen dalam

memadukan dan memotivasi ang-

gota organisasi untuk mencapai

sasaran organisasi

Tindakan yang mengusahakan agar

semua anggota organisasi mela-

kukan kegiatan yang sudah diten-

tukan kearah tercapainya tujuan.
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Inti kegiatannya :

Motivasi --- proses pemberian motif

(penggerak) kepada anggota

untuk dapat bekerja sede-

mikian rupa sehingga tujuan

organisasi dapat tercapai

secara efisien dan efektif

Kepemimpinan --- kemampuan

seseorang untuk mempenga-

ruhi , memotivasi, dan meng-

arahkan orang lain untuk

mencapai tujuan tertentu.

24

Diperlukan :

a. Ketrampilan berbagi kekuasaan
(empowerment)

---- kemampuan untuk berbagi
pengaruh dan kendali dengan
bawahan

b. Intuisi (Intuition)

----- kemampuan untuk memantau
dan mendiagnosa situasi, mengan-
tisipasi perubahan, mengambil risi-
ko, dan membangun kepercayaan
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c. Pemahaman diri (Self

Understanding)

---- Kemampuan untuk mengenali

kekuatan dan kelemahan diri

d. Daya khayal (vision)

----- Kemampuan untuk

membayangkan situasi masa

depan yang lebih baik dan cara

mencapainya

26

Komunikasi ---- proses

penyampaian informasi

dari pengirim kepada

penerima sehingga dipa-

hami oleh penerima
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Fungsi komunikasi :

 Sebagai sarana untuk me-

madukan aktivitas yang

terorganisasi

 Sebagai sarana penyaluran

masukan social ke dalam social

system

 Sebagai sarana untuk memo-

difikasi perilaku

28

Bentuk komunikasi dalam 

kegiatan operasional organisasi :

1. Komunikasi kebawah

(Downward communication)

----- komunikasi yang disampaikan oleh
pimpinan kepada bawahan dalam bentuk
instruksi atau perintah, petunjuk,
keterangan umum, pujian dan teguran.

2. Komunikasi keatas

(Upward communication)

----- komunikasi yang disampaikan
bawahan kepada atasan dalam bentuk
keluhan, pendapat, dan saran
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3. Komunikasi horisantal

(Horizontal communication)

----- komunikasi yang

disampaikan oleh dan untuk

anggota sendiri

30

PENGAWASAN 

(Controlling)

---- proses manajemen dalam
memonitor kinerja organisasi untuk
menjamin tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan

---- aktivitas untuk menemukan,
mengoreksi adanya penyimpang-
an-penyimpangan dari hasil yang
telah dicapai dibandingkan dengan
rencana kerja yang telah dite-
tapkan
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Langkah- langkah proses 

pengawasan :

 Menetapkan standar dan

metode

 Mengukur prestasi kerja

 Menentukan apakah prestasi

kerja memenuhi Standar

 Mengambil tindakan koreksi

32

Setiap Manajer pada dasarnya

mengerjakan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan,

dan pengawasan sesuai dengan

proses manajemen dalam setiap

kegiatan yang dilakukannya,

namum tentu disesuaikan dengan

tingkatan manajernya.
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TINGKATAN MANAJER :

Manajer Puncak (Top Management)

---- Manajer yang bertanggung
jawab kepada pemegang saham
atas keseluruhan kinerja dan
efektivitas organisasi / perusahaan

Manajer puncak bertugas untuk
mengambil keputusan strategis dan
mengembangkan rencana yang
bersifat menyeluruh dan luas.

34

Manajer Menengah (Middle
Management)

---- manajer yang bertanggung-
jawab dalam mengimplementasikan
strategi, kebijakan, dan keputusan
yang dibuat oleh manajer puncak.

Manajer menengah harus mampu
mengembangkan rencana-rencana
operasi untuk menjabarkan semua
rencana yang telah ditetapkan
manajer puncak.
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Manajer Pelaksana / Lini Pertama

/ Tingkat Bawah (Operating /

First-line / Lower Management)

---- manajer yang bertanggung-

jawab untuk menyelia

(supervising) pekerjaan

pelaksana

36

DASAR KEAHLIAN MANAJER

Bagi seorang manajer yang efektif
dibutuhkan beberapa keahlian, yaitu :

1. Keterampilan tehnis (Technical
skill) --- keahlian yang diperlukan
untuk melakukan tugas-tugas
khusus

2. Keterampilan hubungan manusia
(Human relation skill) --- keahlian
dalam mengerti dan memahami
serta melakukan penyesuaian
dengan orang lain
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3. Keahlian konseptual (conceptual

skill) ---kemampuan untuk

berpikir tentang hal yang bersifat

abstrak, mendiagnosis dan

menganalisis situasi yang

berbeda, serta melihat jauh

kedepan

38

4. Keahlian membuat keputusan

(Decision making skill)

--- keahlian dalam menentukan

masalah dan memilih tindakan

yang terbaik

5. Keahlian mengelola waktu (Time-

management skill)

--- keahlian yang berkaitan

dengan penggunaan secara

produktif atas waktu yang dimiliki

seseorang
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Keahlian manajemen abad 21

 Manajemen Global

 Keterampilan manajemen dan teknologi

40

ORGANISASI INTERN

PENGERTIAN ORGANISASI

Dalam arti badan :

Organisasi adalah sekelompok
orang yang bekerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu

Dalam arti bagan :

Organisasi adalah gambaran
skematis tentang hubungan kerja
sama antara orang-orang yang
terdapat dalam suatu badan untuk
mencapai tujuan tertentu
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Dalam arti dinamis :

Organisasi adalah suatu proses

penetapan dan pembagian

pekerjaan, pembatasan tugas

dan tanggung jawab, serta

penetapan hubungan antara

unsur-unsur organisasi

sehingga memungkinkan orang

bekerja sama secara efektif

untuk mencapai tujuan

42

Dalam arti lain :

Organisasi (intern) merupakan

kerangka struktur kewajiban dan

tanggung jawab yang diperlukan

oleh anggotanya untuk men-

jalankan fungsinya
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Organisasi :

1. Organisasi formal

----- merupakan sistem tugas,
hubungan wewenang dan tanggung
jawab yang dirancang oleh manajemen
agar pekerjaan dapat dilaksanakan

2. Organisasi informal

----- merupakan jaringan hubungan
pribadi dan sosial yang terjadi karena
adanya interaksi manusia dalam
organisasi sehingga umumnya tidak
dilakukan atas dasar aturan formal

44

Manfaat organisasi informal :

a. memelihara dan memperkuat

kesamaan norma diantara anggota

b. memberi atau menyediakan

kepuasan sosial, status, dan rasa

aman bagi para anggota

c. membantu para anggota untuk

berkomunikasi

d. membantu pemecahan persoalan

yang dihadapi anggota.
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FAKTOR yang mempengaruhi 

pembentukan Organisasi

1. Besarnya perusahaan

2. Sikap dan kepribadian pemilik-

nya atau pegawainya

3. Fungsi dominan dari organi-

sasi

4. Tingkat desentralisasi mana-

jemen

46

Hubungan antar anggota dan

antar bagian organisasi

dengan segala aktivitas yang

harus dilakukan dalam

mencapai tujuan organisasi

yang telah ditetapkan

digambarkan dalam sebuah

Bagan organisasi.
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Bagan organisasi adalah sebuah
bagan yang menggambarkan
struktur organisasi yaitu struktur
hubungan antar bagian atau orang
dengan aktivitasnya dalam
organisasi.

Bagan organisasi menggambarkan
pembagian kekuasaan (authority)
dan tanggung jawab (responsibility)
antar bagian dan orang dalam suatu
organisasi.

48

BENTUK-BENTUK ORGANISASI

Terdapat 4 (empat) macam

organisasi formal :

1. Organisasi Garis

(Line-organization)

2. Organisasi Garis dan Staf

(Line and Staff-organization)

3. Organisasi Fungsional

(Functional-organization)

4. Panitia (Committee)
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ORGANISASI GARIS (Line-organization)

(Organisasi Lini), (Organisasi Militer)

--- suatu bentuk organisasi yang mempunyai
satu komando atau pimpinan yang
memerintah dari atas sampai ke bawah.

--- setiap atasan mempunyai sejumlah
bawahan dan masing-masing bawahan
memberikan pertanggung jawaban
tugasnya kepada atasannya.

--- setiap bawahan hanya menerima perintah
dan mempertanggung jawabkan tugasnya
pada satu atasan.

50

Kebaikan  Organisasi Garis :

 Sederhana dan mudah dimengerti
bawahan

 Kekuasaan dan tanggung jawab
masing-masing jabatan jelas

 Adanya kesatuan pimpinan dan
perintah

 Pengambilan keputusan dan
pelaksanaannya lebih cepat

 Solidaritas anggota tinggi

 Biaya rendah
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Kelemahan Organisasi Garis :

 Terlalu tergantung pada satu orang

(pimpinan) sehingga beban atasan

sangat berat

 Adanya kecenderungan pimpinan

untuk bertindak otokratis

 Membatasi kesempatan

berkembang / inisiatif bawahan

 Memerlukan pengawasan dengan

keterampilan yang berbeda-beda

52

ORGANISASI GARIS DAN STAF

(Line and Staff Organization)

---- bentuk penggabungan antara organisasi
garis dengan staf yang bertugas untuk
membantu pimpinan

---- kesatuan perintah dan tanggung jawab
tetap dipertahankan

---- terdapat staf yang ahli di bidang tertentu
yang bertugas membantu pimpinan
dengan cara memberi nasihat dan saran-
saran

---- staf tidak memiliki wewenang memerintah
bawahan
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Kebaikan :

 Tugas berat pimpinan dikurangi
dengan adanya staf

 Keputusan pimpinan dapat lebih
rasional

 Masalah tehnis ditangani oleh ahli-
ahli yang bekerjasama dengan
tenaga operasional

 Pembagian kerja antara orang
operasional dan staf dapat berjalan
baik tanpa mengganggu dasar
pembagian kekuasaan dan
tanggung jawab

54

Kelemahan :

 Organisasi makin rumit

 Koordinasi kadang-kadang su-

kar diterapkan

 Keputusan akan lebih lambat

 Solidaritas anggota berkurang

 Membtuhkan biaya yang tinggi
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ORGANISASI FUNGSIONAL

(Functional Organization)

--- organisasi didasarkan atas fungsi-
fungsi yang ada di dalamnya

--- seorang bawahan mendapatkan
perintah dan bertanggung jawab
kepada lebih dari seorang atasan
yang masing-masing atasan
memiliki spesialisasi sendiri sesuai
dengan fungsi-fungsi yang ada
dalam organisasi

56

Kebaikan :

 Pembagian tugas jelas

 Spesialisasi anggota dapat dikem-
bangkan dan digunakan semak-
simal mungkin

 Masing-masing fungsi dipegang
oleh orang yang ahli dibidangnya
sehingga terdapat keserasian
antara tugas dan keahliannya.

 Masing-masing atasan mencurah-
kan perhatian dan pekerjaan hanya
pada satu cabang pekerjaan
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Kelemahannya :

 Tidak ada kesatuan perintah karena
seorang bawahan dapat menerima
perintah dari banyak atasan yang memiliki
kekuasaan yang sama

 Ada kecenderungan menurunkan disiplin
dan tanggung jawab bawahan

 Anggota yang telah merasa ahli akan sulit
bekerja sama karena yang diutamakan
adalah keahliannya

 Dapat timbul perselisihan antara perintah
atasan yang satu dengan yang lain

58

PANITIA (Committee)

---- organisasi panitia merupakan modifikasi
antara lini & staf dengan fungsional

---- menyatukan orang-orang yang cakap
dari berbagai bagian organisasi untuk
memecahkan masalah umum organisasi

---- misalnya : untuk membahas masalah
anggaran organisasi, dibentuk Panitia
Anggaran yang terdiri dari wakil masing-
masing bagian organisasi
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Kebaikan :

 Dapat mengkombinasikan keahlian
yang ada dalam organisasi

 Pembahasan masalah dapat
dilakukan secara komprehensif

Kelemahan :

 Pengambilan keputusan berjalan
lambat

 Keputusan yang diambil cenderung
bersifat kompromistis

 Bila ada anggota yang dominan
akan mewarnai keputusan yang
diambil

60

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

1. Devision of Work

2. Delegation of Authority

3. The Scalar Principle

4. The Unity of Command 
Principle

5. The Span of Control Principle

6. Tujuan organisasi harus jelas

7. Struktur organisasi harus 
fleksibel


