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KATA PENGANTAR 

 

Ditengah-tengah gejolak politik dan perdagangan yang dimulai pada 

tahun1990an, manajer dihadapkan pada tantangan besar baik personal 

maupun profesionalisme. Banyak praktik dasar bisnis harus direvisi karena 

manajer berhadapan dengan persaingan dari Negara yang dinilai sebagai 

musuh besar dan dengan teknologi yang dipikir hanya mungkin terdapat di 

kisah Buck Rogers. Lingkungan organisasi sedang berubah. Kepentingan 

manajemen berkaitan dengan perubahan lingkungan ini ditantang, seperti 

dinyatakan pada pembukaan debat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PERSPEKTIF EFEKTIVITAS 

Manajer dan yang lainnya yang tertarik pada bagaimana organisasi 

dapat efektif dapat memfokuskan pada satu atau seluruh ketiga perspektif. 

Tingkat yang paling dasar adalah efektifitas individual yang menekankan 

pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau anggota organisasi. Tugas 

yang harus dikerjakan merupakan bagian pekerjaan atau posisi dalam 

organisasi. Manajer secara rutin menilai efektifitas indvidu melalui proses 

evaluasi prestasi untuk menentukan siapa yang akan menerima kenaikan 

gaji, promosi dan balas jasa lain yang tersedia dalam organisasi. 

Individu jarang bekerja sendiri, dalam bentuk isolasi dari rekan lain 

dalam organisasi. Biasanya, karyawan bekerja dalam kelompok sehingga 

masih diperlukan perspektif lain dari efektifitas yakni efektifitas kelompok. 

Efektiftas kelompok, secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh 

anggota.   

 

 
 SIFAT PEKERJAAN MANAJERIAL 

Konsep manajemen yang dikembangkan disini didasarkan atas 

asumsi bahwa kebutuhan akan manajemen semakin berkembang bila 

pekerjaan dispesalisasikan dan dikerjakan oleh dua atau lebih orang. 

Dalam kondisi seperti itu, maka pekerjaan yang sudah dispesialisasikan 

harus dikoordinasikan, menciptakan perlunya pekerjaan manajerial. Sifat 

pekerjaan manajerial lalu dipergunakan untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan individu, kelompok dan organisasi dengan melakukan empat 

fungsi manajemen: perencanaan, organisasi, pengarahan dan 

pengendalian.   

 

Perencanaan Prestasi Yang Efektif 

Fungsi perencanaan mendefinisikan hasil yang akan dicapai dan 

menetapkan cara untuk mencapai hasil. Keperluan fungsi ini mengikuti 

sifat organisasi adalah wadah untuk pencapaian maksud.  



Perencanaan Prestasi Yang Efektif 

Fungsi organisasi melibatkan seluruh aktivitas manajerial yang 

menerjemahkan aktivitas perencanaan kedalam struktur tugas dan 

wewenang. Dalam praktik, fungsi oganisasi terdiri dari: (1) Mendesain 

tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pekerjaan individu 

dan (2) Menetapkan mana dari pekerjaan ini yang akan dikelompokkan 

dalam suatu departemen tertentu. 

 

Mengarahkan Prestasi Secara Efektif 

Fungsi pengarahan melibatkan manajer dalam hubungannya yang erat 

dengan individu dan kelompok dari hari ke hari. Jadi fungsi pengarahan 

bersifat personal dan interpersonal.  

 

Mengendalikan Pretasi Secara Efektif 

Fungsi pengendalian melibatkan aktivitas yang harus dilakukan 

manajer untuk menjamin bahwa hasil aktual konsisten dengan rencana. 

Manajer melakukan pengendalian untuk menetukan apakah hasil yang 

dimaksudkan dicapai dan kalau tidak mengapa.  

 

 TIGA CARA UNTUK BERPIKIR MENGENAI EFEKTIFITAS 

Pendekatan Tujuan Mencapai Efektifitas 

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi 

efektifitas,  merupakan pendekatan evaluasi yang tertua dan paling luas 

digunakan.  

 

 MODEL DIMENSI WAKTU BAGI EFEKTIFITAS ORGANISASI 

Konsep efektiftas organisasi tergantung dari diskusi sebelumnya 

mengenai teori sistem, tetapi kita harus mengembangkan butir tambahan 

yakni dimensi waktu. Kita ulang kembali bahwa teori sistem 

menyimpulkan: (1) kriteria efektifitas harus mencerminkan siklus 



masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana dan (2) 

criteria efektifitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan 

lingkungan yang lebih luas dimana organisasi itu berada. Jadi: 

1. Efektifitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk 

sejumlah konsep komponen. 

2. Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal diantara 

komponen dan bagiannya. 

 

 KRITERIA EFEKTIFITAS 

Manajer dan mereka yang tertarik dalam organisasi harus memiliki  

indikator yang dapat menilai kemungkinan organisasi bertahan hidup.  

1. Kriteria Efektifitas Jangka Pendek 

Produksi mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan 

sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan. 

2. Kriteria Efektifitas Jangka Menengah 

Kriteria efektifitas jangka menengah mencerminkan horizon yang lebih 

panjang dibanding criteria jangka pendek.    

3. Kriteria Efektifitas Jangka Panjang 

Untuk jangka panjang, tentu organisasi ingin terus bertahan, dan hal 

ini  dapat dicapai kalau manajer memenuhi efektifitas jangka pendek 

dan panjang.  

 

 KERJA MANAJERIAL DAN PERILAKU, STRUKTUR  DAN PROSES 

ORGANISASI 

Konsep kerja manajerial yang telah kita kembangkan sedemikian jauh 

dapat dilihat pada perspektif dan kesimpulan seperti pada gambar 2.6.  

Penjelasan dalam teks ini memfokuskan pada perilaku individual, dan 

kelompok didalam organisasi. Tujuan manajer dalam organisasi adalah 

mengkoordinasikan perilaku sehingga suatu organisasi dinilai efektif oleh 

mereka yang mengevaluasi catatannya. 



Jadi, hubungan diantara manajemen, organisasi dan efektifitas 

tentunya hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang efektif. 

 

 

 KESIMPULAN 

 Sifat kerja manajerial berasal dari perlunya mengkoordinasikan 

pekerjaan dalam organisasi. Berdasarkan sifatnya, organisasi 

memanfaatkan spesialisasi, tetapi adanya spesialisasi ini membutuhkan 

koordinasi. Manajer mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang telah 

dkhuuskan, dengan menerapkan perencaaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan fungsi pengendalian. Fungsi ini butuh manajer yang 

dapat menetapkan dan mempengaruhi efektifitas individu, kelompok 

dan organisasi. 

 Teknik manajerial semua ditujukan pada peningkatan efektifitas. Tetapi 

untuk memahami dampak teknik ini, kita harus memahami dulu konsep 

efektifitas. Meskipun istilahnya luas digunakan, tapi artinya tidak 

secara luas dimengerti. 

 Model dimensi waktu mengintegrasikan tujuan, sistem, dan perspektif 

multiple constituency dan menekankan pada akibat organisasi atas 

waktu. Karena organisasi melalui waktu, maka harus ada indikator 

kemajuan dalam jangka pendek dan menengah untuk dapat bertahan 

dalam jangka panjang. Indikator ini merupakan kriteria efektifitas dan 

dapat dipakai untuk mengevaluasi efektifitas individu, kelompok dan 

organisasi.  

  

 

 

 

      



 


