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elagi manusia melibatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya atau mencapai tujuannya maka selama itu pulalah dia akan 

terlibat atau berhadapan dengan organisasi dan manajemen. Bagaimana tidak, 

seperti makan, minum, berjalan di trotoar, berobat, dan belanja di toko atau 

supermarket hampir semuanya berhubungan dengan organisasi dan 

manajemen. Bahkan ada kecenderungan semakin modern kehidupan manusia 

semakin kait-mengait usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan 

semakin banyak pula terlibat dalam organisasi dan manajemen. 

Yang menjadi masalah adalah apakah setiap orang memahami seluk-

beluk organisasi dan manajemen? Dalam kenyataannya tidak semua orang 

memahaminya. Contoh, suatu kasus yang kita baca dalam surat kabar bahwa 

dua orang muda-mudi gagal melaksanakan pernikahan karena tidak 

mendapatkan surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut dari Kepala 

Desa/Kelurahan, gara-gara Kepala Desa/Kelurahan mencampuradukkan 

urusan dinas dan urusan pribadinya dengan calon pengantin. Tentu masih 

banyak kasus lain yang lebih unik terjadi karena orang kurang memahami 

organisasi dan manajemen. 

Buku Materi Pokok (BMP) ini bertujuan membantu mahasiswa dan siapa 

saja yang berniat untuk mengetahui seluk-beluk organisasi dan manajemen. 

Selama ini organisasi lebih banyak diketahui dalam hubungannya dengan 

fungsi-fungsi manajemen, yaitu ”organizing” atau penyusunan organisasi. 

BMP ini akan membahas teori-teori mengenai organisasi dan manajemen 

serta evolusinya, yaitu mulai dari teori klasik, teori neo-klasik, teori modern, 

penerapan organisasi dan manajemen di Jepang dan Teori Z, Penerapan 

organisasi dan manajemen di negara berkembang pada umumnya dan di 

Indonesia pada khususnya, serta kepemimpinan. Dengan mengetahui 

berbagai teori mengenai organisasi dan manajemen diharapkan para pembaca 

dapat membentuk suatu model yang tepat yang dapat dijadikan kerangka 

pemikiran dalam usaha memperdalam ilmu ini baik untuk kepentingan 

nasional maupun global. 

Pada Edisi 2  ini telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan 

hampir di seluruh modul dari edisi pertama. BMP masih terbagi dalam 9 
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modul yang isinya saling berhubungan satu dengan lainnya. Hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

 

Modul 1, diadakan penambahan materi untuk memperjelas hubungan antara 

administrasi, organisasi dan manajemen. 

Modul 2, terdapat penyempurnaan materi untuk memperjelas kajian teori 

organisasi dan manajemen klasik. 

Modul 3, terdapat penyempurnaan materi dalam setiap pembahasan kegiatan 

belajar dan tambahan ilustrasi  menyusun organisasi formal. 

Modul 4, pendalaman materi yaitu mengenai management sciences sebagai 

salah satu dari perkembangan Teori Neo Klasik di samping 

Human Resources Movement untuk melengkapi kajian teori 

organisasi neo-klasik. 

Modul 5, terdapat penyempurnaan judul dan judul kegiatan belajar serta 

penambahan materi mengenai T-Form Organization dan 

penerapan T-Form pada organisasi negara atau swasta, organisasi 

teknologi berbasiskan teknologi informasi (IT) yang dikemukakan 

oleh Henry Lukas (T-Form Organization, 1996). 

Modul 6, terdapat penyempurnaan dan pendalaman materi model organisasi 

dan manajemen Jepang. 

Modul 7, pada modul ini tetap membahas administrasi organisasi dan 

organisasi di negara berkembang, terutama dengan model sala. 

Modul 8, terdapat penyempurnaan materi T-Form dalam birokrasi di 

Indonesia, baik  pada kegiatan belajar 1 maupun pada kegiatan 

belajar 2. 

Modul 9, terdapat penyempurnaan materi kepemimpinan dalam organisasi 

pada kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. 

 

Agar Anda dapat berhasil dan mengerti materi yang ada dalam BMP ini, 

ikuti petunjuk belajar sebagai berikut: 

1. Baca pendahuluan pada setiap modul dengan cermat sebelum membaca 

materi kegiatan belajar. 

2. Baca tujuan dan kemampuan yang harus Anda dapatkan dalam 

mempelajari setiap modul. 

3. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat. 
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4. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika 

tersedia kunci latihan jawaban, janganlah melihat kunci sebelum 

mengerjakan latihan. 

5. Baca rangkuman, selanjutnya kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

6. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 

dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Kami yakin jika Anda mengikuti petunjuk belajar tersebut di atas, Anda 

pasti berhasil yang akan ditunjukkan dengan nilai perolehan Ujian Akhir 

Semester (UAS) yang melebihi nilai standar kelulusan. Terakhir, penulis 

mengharapkan semoga para pembaca akan lebih mudah memahami teori-

teori yang dibahas dalam modul ini. 

Untuk memudahkan mahasiswa dan siapa saja yang berniat mempelajari 

matakuliah ini, dalam memahami  isi modul sebaiknya mempelajari modul 1 

sampai modul 9 dengan memperhatikan skema analisis instruksional berikut 

ini.  
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