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Chapter II

Management

(Part Two)

MANAGEMENT  ROLES

Manajer bertanggung jawab atas manajemen fungsi-fungsi bisnis 

berikut:

• Inovasi

• Produksi

• Pemasaran

• Sumber Daya Manusia

• Keuangan dan Akuntansi

• Kepatuhan terhadap Hukum

Peran yg dijalankan oleh para manajer tergantung banyak faktor dan 

berbeda antar satu organisasi dgn yg lain.

Contoh:  Vertical Structure vs Flat Structure
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Beberapa peran yg dijalankan senior manager di perusahaan pd 

umumnya, a.l:

Board of Directors (BOD)

• Bertanggung jawab terhadap kebijakan perusahaan secara

menyeluruh (termasuk menetapkan kebijakan strategis utk mencapai

tujuan perusahaan) ⇒ strategic role

• Legal responsibility/ role:

- beritikad baik/ jujur

- bertindak hati-hati, teliti & didasarkan keahlian yg dimiliki

- mengawasi pembuatan & distribusi laporan keuangan perusahaan

- memastikan perusahaan mematuhi peraturan hukum yg berlaku

BOD bertanggung jawab kepada pemegang saham, hak & kewajiban 

BOD dituangkan dlm company’s articles of association/ written 

partnership agreement.

Chief Executive Officer (CEO)

• Eksekutor kebijakan BOD & pihak yang memiliki managerial 

authority plg tinggi dlm operasional perusahaan

• Menentukan strategi & kebijakan yg diambil (current/ future 

situation), penggunaan sumber daya perusahaan, menangani

hubungan thd karyawan, pemegang saham dan investor potensial
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PLANNING

Suatu proses dimana manajer mempersiapkan alokasi sumber daya 
untuk mencapai tujuan perusahaan di masa depan.

Planning terdiri dari 6 (enam) tahapan:

1. Analysis ⇒⇒⇒⇒ overall objective

Manajer melakukan analisa mengenai:

- Apa yg ingin dicapai oleh perusahaan secara keseluruhan?

- Mengapa tujuan tersebut perlu dicapai?

- Berapa besar peluang utk mencapai tujuan tsb?

- Kapan tujuan tersebut dicapai?

2. Evaluation of Options

Evaluasi atas beberapa alternatif/ pilihan tindakan yg dpt diambil

perusahaan utk mencapai tujuan di atas.

3. Definition of Goals  ⇒⇒⇒⇒ specific objective

Dalam tahap ini manajer menentukan tujuan-tujuan yg lebih spesifik

dan terukur

4. Allocation of Resources

Tahapan alokasi sumber daya yg dimiliki perusahaan (tenaga kerja,

bangunan dan mesin yg dibutuhkan, dll) utk mencapai specific

objective di atas

5. Timetable

Alokasi waktu utk tiap tahapan strategi & pencapaian tujuan-tujuan

spesifik

6. Evaluation of Success

Penetapan ukuran/ standar yg digunakan utk menentukan apakah

tujuan berhasil dicapai atau tidak

Tujuan umum – Alternatif – Tujuan spesifik – Sumber Daya – Waktu – Evaluasi pencapaian 
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Critical Path Analysis

• Alat yg digunakan utk me-manage proses planning secara keseluruhan

• Dpt digunakan utk memonitor kemajuan & kelangsungan hidup project

• Cara kerja:

- Alokasi waktu utk tiap tahapan project

- Menentukan seberapa besar ketergantungan penyelesaian suatu 

tahap dgn tahap lainnya

- Digambarkn dlm bentuk diagram jalur kritis suatu project & waktu

pencapaian keseluruhan project

Contoh Critical Path Analysis
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DECISION MAKING

Suatu hal yg sering dilakukan oleh manajer dan sangat 

mempengaruhi perusahaan ⇒ decision making (penentuan/ 

pengambilan keputusan) dari sekian alternatif pilihan strategi/ 

tindakan yg tersedia

Tahap-tahap decision making:

1. Memahami mengapa keputusan harus diambil

- evaluasi current situation dan mengapa keadaan ini tdk boleh

terus berlanjut

- pengumpulan informasi yg mendasari alasan dibutuhkannya suatu

pengambilan keputusan

2. Pembahasan Alternatif Tindakan yg tersedia

- Diskusi alternatif apa saja yg tersedia utk merubah keadaan saat ini

- Diskusi dampak dari tiap alternatif thd perusahaan

- Mencari tambahan informasi agar keputusan yg diambil lebih baik\

(informed decision)

Tahap-tahap decision making (lanjutan):

3. Mengambil Keputusan yg paling tepat

- setelah melalui pertimbangan keuntungan/ kerugian bg perusahaan

- harus mendapatkan dukungan penuh dr setiap lapisan perusahaan

4. Review

- Dilakukan untuk mempelajari apa saja yg timbul dari keputusan

yang telah diambil 

- Bermanfaat utk mendukung decision making di masa depan

Hierarchy of Decision Making

• Wewenang pengambilan keputusan berbeda antar tiap perusahaan

(organisasi) ⇒ tergantung dari struktur dan ukuran perusahaan

• Kadangkala terdapat gray area/ not so clear cut
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INTERNAL COMMUNICATION

Salah satu elemen kesuksesan manajemen suatu organisasi:

“Komunikasi yg efektif dgn karyawan”

Manfaat dari komunikasi yg efektif:

- Perubahan struktur dan budaya perusahan lebih mudah & cepat

dilakukan

- Memotivasi karyawan utk lebih kooperatif & inovatif

- Memastikan komitmen & dukungan karyawan terhadap pencapaian

tujuan perusahaan

Karakteristik Komunikasi Internal yg Efektif

• Akurat (Accuracy)

• Jelas (Clarity)

• Relevan (Relevance)

• Dapat diandalkan (Reliability)

• Dapat dipercaya (Credibility)

• Tepat waktu (Timeliness)

Communication Channels

End of Part II


