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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Asas-Asas Manajemen ini secara umum akan membahas 

tentang sejarah dan perkembangan teori-teori dan fungsi-fungsi 

manajemen, pemahaman dan aplikasi teori dan fungsi-fungsi manajemen, 

inovasi dan representasi, pembuatan keputusan, dan  manajemen di masa 

depan. Sebagaimana Anda lihat, amati dan bahkan Anda rasakan sendiri 

dalam kehidupan sehari-hari bahwa aktivitas kita tidak bisa terlepas dari 

kegiatan manajemen. 

 Kegiatan manajemen terjadi pada semua aspek organisasi formal, 

informal, nonformal, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. 

Pentingnya kegiatan manajemen khususnya dalam pengimplementasian 

fungsi-fungsi manajemen akan menjadi ukuran ketercapaian suatu organisasi 

dalam pencapaian program kerjanya.  Implementasi fungsi-fungsi manajemen 

akan sangat bervariasi pada suatu organisasi, tetapi hal ini bukan 

menunjukkan keunggulan (superioritas) dari pandangan fungsi manajemen 

yang dikemukakan oleh para pakar manajemen, justru akan menjadi inspirasi 

dan wawasan bagi para pimpinan dan manajer untuk mengembangkan 

organisasi kearah yang lebih efektif, efisien, dan rasional.   

 Aktivitas organisasi baik swasta maupun pemerintah sangat memerlukan 

kecermatan dan ketepatan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi 

manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan 

pengawasan dalam melaksanakan kegiatan program  untuk mewujudkan visi 

dan misi organisasi. Secara pragmatis di lapangan tidak sedikit kegiatan-

kegiatan yang menyimpang dari fungsi-fungsi manajemen yang berakibat 

fatal terhadap pencapaian tujuan bahkan berdampak terhadap kesengsaraan 

masyarakatnya dan gagalnya tujuan organisasi dalam mencapai visi dan 

misinya. 

 Perkembangan dan pemutakhiran manajemen dewasa ini, tidak dapat 

disangkal dan dihindari dari pengaruh perkembangan informasi dan teknologi 

komunikasi (information communication technology/ICT) yang berkembang 

sangat cepat. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses manajemen, 

khususnya dalam pengambilan keputusan oleh para pemimpin maupun 

manajer dalam menentukan tindakan perlu tidaknya keputusan tersebut 

diambil atau tidak? 

M 



x 

 Proses manajemen perlu kecermatan dan kehati-hatian, tetapi disisi lain 

keputusan untuk bertindak harus cepat diambil untuk mempertahankan 

kehidupan organisasi dalam merealisasikan program-programnya. Hal ini 

tentunya menjadi hal dilematis bagi seorang pimpinan atau manajer, ya 

bagimana? dan tidak juga bagaimana?. Harapan dengan mempelajari Asas-

asas Manajemen ini akan memberikan pertimbangan lebih baik bagi Anda 

dalam menentukan proses manajemen maupun dalam pengambilan 

keputusan. 

 

TUJUAN KOMPETENSI UMUM 

 

Setelah mempelajari Asas-Asas Manajemen diharapkan Anda mampu 

menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen. 

 

TUJUAN KOMPETENSI KHUSUS 

 

Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat: 

1. menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup manajemen; 

2. menjelaskan sejarah dan pemikiran pelopor manajemen ilmiah; 

3. menerapkan fungsi manjemen dalam organisasi; 

4. menerapkan inovasi dan fungsi representasi dalam manajemen; 

5. mengidentifikasi teori-teori dan faktor-faktor dalam pembuatan 

keputusan; 

6. mengidentifikasi kecenderungan manajemen masa kini dan masa depan. 
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TUJUAN KOMPETENSI UMUM MK 

Mampu menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip 
manajemen (C3) 

mampu mengidentifikasi 
kecendrungan manajemen masa kini 

dan masa depan (C3) 

Mampu menerapkan Inovasi dan fungsi 
representasi dalam manajemen (C3) 

Mampu menerapkan fungsi  
pengawasan (C3) 

 

mampu mengidentifikasi teori-teori dan 
faktor-faktor dalam pembuatan keputusan 

sebagai tugas utama manajer (C3) 

Mampu menerapkan fungsi dan bentuk 
perencanaan dalam manajemen (C3) 

Mampu menerapkan fungsi aktuasi  
dalam kepemimpinan (C3) 

Mampu menjelaskan konsep dasar  
dan ruang lingkup manajemen (C2) 

Mampu menerapkan fungsi 
pengorganisasian dan membedakan tipe 

serta jenis organisasi  (C3) 

Mampu menjelaskan sejarah dan 
pemikiran pelopor manajemen ilmiah (C2) 


