
ASPEK MANAJEMEN 

DAN ORGANISASI 



A. MANAJEMEN UMUM PENGERTIAN   

MANAJEMEN 

1. Menurut Mary Parker Follet (1997) 

 Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu 
melalui orang lain 

2. Menurut Nickels Mc Hugh and Mc.Hugh (1997) 

 manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan  untuk 
mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan 
berupa perencanaan,pengorganisasian, 

     pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber 
daya organisasi lainnya 

3.  Menurut Siswanto (2009) 

     Manajemen adalah seni dan ilmu dalam 
perencanaan,pengorganisasian,pengarahan,pemotifasian dan 
pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk 
mencapai tujuan 



Fungsi-Fungsi Manajemen 

1. Perencanaan (Planning) 

Proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

     Proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan 

kedalam suatu menanagemen atau kegiatan 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

    Proses untuk menjalankan kegiatan/pekerjaan dalam organisasi  agar 

bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses 

memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung 

jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi 

4. Implementasi (Directing) 

    Proses pengimplementasikan program 

5. Pengawasan (Controlling) 

    Proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah 

sesuai dengan rencana 



1. PERENCANAAN (Planning) 
a.Fungsi Perencanaan  

 Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi    

kecendrungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan 

taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi 

b. Pendekatan dalam pembuatan perencanaan: 

     * Pendekatan atas-bawah (top-down) 

     * Pendekatan bawah-atas (bottom-up) 

     * Pendekatan campuran 

     * Pendekatan kelompok 

c. Kegiatan: 

     * Menetapkan tujuan dan target organisasi  

     * Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi 

     * Menentukan sumber-sumber daya yang di perlukan 

     * Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan dan target bisnis 



  2. Pengorganisasian (0rganizing) 
a. Fungsi pengorganisasian 

    Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan di design dalam sebuah struktur 

organisasi yang tepat dan tangguh,sistem dan lingkungan organisasi 

yang kondusif,dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam 

organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian 

tujuan organisasi 

b.Kegiatan 

    * Mengalokasikan sumber daya,merumuskan  dan menetapkan 

tugas,menetapkan prosedur yang di perlukan 

    * Menetapkan struktur organisasi yang menunjukan adanya garis 

kewenangan dan tanggung jawab 

    * Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan 

 



3. Penggerakan (Actuating) 

Fungsi Penggerakan 

* Mempengaruhi orang-orang supaya bersedia 
menjadi pengikut 

* Membuat orang-orang suka mengerjakan tugas 
dgn baik  

• Mendapatkan,memelihara,dan memupuk 
kesetiaan pda pimpinan tugas dan organisasi 
tempat mereka bekerja 

• * Menanamkan,memelihara dan memupuk rasa 
tanggung jawab orang-orang terhadap 
Tuhan,Negara dan Masyarakat  

 



4. Pengimplementasian (Directing) 

a. Fungsi pengimplementasian  

    Proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh 

pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak 

tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh 

kesadaran dan produktivitas yang tinggi 

b. Kegiatan 

    * Mengimplementasikan proses kepemimpinan,pembimbingan dan     

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja 

secara efektif  dan efisien dalam pencapaian tujuan 

    * Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 

    * Melakukan berbagai altenatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis  

 

      



5. Pengawasan (Controlling)  
a. Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan 

seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan,diorganisasikan diimplementasikan dapat berjalan 

sesuai dengan terget yang di harapkan sekali pun berbagai 

perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi 

b.Kegiatan  

   * Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target 

bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

   * Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpanan yang 

mungkin ditemukan  

   * Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan dan bisnis 



Fungsi 0perasional Manajemen 
* Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Memperoleh SDM yg terbaik bagi organisasi yang dijalankan  

* Manajemen Produksi 

   Menghasilkan produk yg sesuai dengan standar yg ditetapkan 

* Manajemen Pemasaran 

   Berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya yg dibutuhkan 

konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan 

* Manajemen Keuangan 

   Memastikan bahwa segala kegiatan organisasi yg dilaksanakan 

mampu mencapai tujuan secara ekonomis (berdasarkan profit) 

* Manajemen Informasi 

  Memastikan bahwa organisasi yg dilaksanakan tetap mampu terus 

bertahan dalam rangka dalam jangka panjang dengan 

menyediakan seluruh informasi yg dibutuhkan 



2. Manajemen Pembangunan Proyek 

* Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk 

merencanakan,melaksakan dan mengawasi pembangunan 

proyek yang efisien 

* Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana 

pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai 

aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya 

agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu  

 



Tahapan Manajemen PembangunanProyek 

1. Perencanaan proyek 

    a. Rencana Proyek  

        *  Rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu 

proyek  dilaksanakan 

        *  Dalam melaksanakan proyek perlu dianalisis rencana kerja yang  

meliputi: jenis pekerjaan,waktu penyelesesaian,tenaga 

pelaksanaan,peraltan dan anggaran  

2. Penjadwalan Proyek  

    *  Penjadwalan Proyek adalah menentukan aktivitas-aktivitas proyek 

dalam urutan waktu tertentu dimana mereka harus dimunculkan  

3.Pengawasan Proyek  

   * Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal penting untuk 

menjaga agar proyek selesai tepat pada waktunya  

  * Pengawasan meliputi monitoring terhadap sumber 

daya,biaya,kualitas,dang anggaran  



3. Manajemen Dalam Operasi  
A.Bentuk-Bentuk Organisasi 

a. Bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan  

b. Beberapa jenis bentuk organisasi yang umum: 

    1. Bentuk organisasi yg ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan : 

        * Organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang.contohnya :perusahaan 
perorangan  

        * Organisasi yang memiliki pimpinan puncak lebih dari satu orang atau 
dewan,contohnya:perseroan terbatas atau firma 

     2. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang nya: 

         * Organisasi garis/lini adalah organisasiyg memiliki hubungan wewenang yg 
menimbulkantanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan 

         * Organisasi staf adalah organisasi yg memiliki ubungan wewenang yg membantu agar 
orang yg mempunyai wewenang lini bekerja secra efektif dalam mancapai tujuan 
perusahan  

         * Oeganisasi Fungsional adalah organisasi yg memiliki hubungn wewenang yg 
memberikan kepada seseorang atau dapartemen untuk mengambil keputusan mengenai 
hal-hal yg berada di dapartemen yang lain 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

    * Manajemen sumber daya manusia adalah suatu konseonyg berhubungan dengan 
kebijaksanaan,prosedur,dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam 
perusahaan untuk mencapai tujuan yg ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis Jabatan  
Analisis Jabatan adalah suatu proses untuk mempelajari dan 
mengumpulkan bebagai informasi yang berhubungan dengan suatu 
jabatan  

1. Uraian Jabatan memuathal sebagai berikut:Identitas jabatan,fungsi 
jabatan,uraian tugas,wewenang,tanggung jawab,hubungan 
kerja,alat dan mesin  yg digunakan serta kondisi kerja 

2.Persyaratan Jabatan memuat hal sebagai berikut:Persyaratan 
pendidikan,pelatihan,pengalaman,psikologi,dan persyaratan 
khusus. 

Perencanaan SDM 
Perencanaan sumber daya manusia adalah sutatu kegiatan yg 
dilakukan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber 
daya manusia dalam suatu bisnis 

* Perkiraan kebutuhan tenaga kerja yg diperlukan didasarkan 
pertimbangan rancana produksi atau jasa yg dihasilkan sesuai jenis 
investasi yg dijalankan  

* Setelah struktur organisasi dibentuk,uraian jabatan serta jumlah 
sumber daya daya manusia telah di rencanakan langkah 
selanjutnya: 

 



1.Pengadaan Tenaga Kerja 

a.Pengadaan tenaga kerja(procurement) 

   merupakan upaya untuk memperoleh tenaga kerja yg tepat untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yg telah ditentukan 

b.Pengadaan tenaga kerja meliputi : 

   * Penarikan(recruitment) adalah upaya untuk mencari calon karyawan yg 

memenuhi syarat sehingga dapat diperoleh orang-orang yg paling tepat mengisi 

lowongan yg ada 

   * Seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan tenaga yang 

memenuhi syarat yg telah ditentukan 

   * Penempatan(placement) adalah pencocokan seseorang dengan jabatan  yg 

akan dijabatnya berdasarkan pada kebutuhan jabatan 

2.Pengembangan 
Pengembangan adalah sutatu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu 

tenaga kerja agar selalu dapat mengikuti perkembangan perusahan 

maupun meningkatkan kemampuan kerja misalnya dalam bentuk pelatihan 

dan pengembangan 

 



3.Kompensasi 
Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yg diterima 

para tenaga kerja atau kayawan atas kontribusinya dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

Kompensasi terdiri dari : 

* Kompensasi finansial terdiri dari:upah,gaji,komisi dan bonus 

* Kompensasi nonfinansial terdiri dari:  

  rasa aman,pengembangan diri,peluang kenaikan gaji,simbol 

status,pujian dan pengakuan,kenyamanan tugas,dll 

 

4. Integrasi 
Integrasi adalah kegiatan rutin perusahaan untuk selalu 

menyesuaikan program-programnya dalam kepentingan 

organisa,pribadi,dan masyarakat seperti serikat pekerja 

 
 



5. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah fungsi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan tenaga kerja 

yang ada dengan memperhatikan keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

 

6. Pemutusan Hubungan Kerja 

* PHK adalah fungsi untuk melaksanakan 

pemutusan hubungan kerja dengan karyawan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku 

* Bentuk PHK seperti pensiun muda,pensiun 

sesuai batas umur,mengundurkan diri, dan 

dipecat 

 

 



MUKTI HAKIM STP, MP 



AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 
adalah : 

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu  
usaha/kegiatan yang direncanakan pada  
lingkungan hidup yang diperlukan lagi proses  
pengambilan keputusan ttg penyelenggaraan  
usaha/kegiatan tsb 

 
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) merupakan  

dokumen hasil kegiatan AMDAL. 



Konsepsi dasar dari AMDAL “Sustainibilitas  
lingkungan”, dalam konteks tetap  
terpeliharanya keseimbangan antara  
lingkungan sebagai sumberdaya alam dan  
manusia sebagai pengguna. 

 
Salah satu elemen utama sebagai kunci 

sustainibilitas lingkungan adalah “siklus  
hidrologi” 



Siklus 

Hidrologi 



Tanpa ada campur tangan manusia, maka: 
Hutan alami tetap terpelihara (habitat  
flora – fauna) 

Air bawah tanah tidak terganggu 

Kualitas udara tetap terjaga 

Erosi tanah minimal 

Rantai makanan tidak 
mengalami gangguan/terputus 



Dasar Hukum AMDAl diatur dalam : 

• PP No.27 tahun 1999 tentang analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup 

• UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup pasal 15 

• Kepmen LH No.17 tahun 2001 tentang jenis 

usaha atau kegiatan yg wajib dilengkapi dgn 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

• Permen LH No.08 tahun 2006 tentang 

pedoman penyusunan AMDAL 

 

  



Tujuan dan sasaran AMDAL adalah: 

Untuk menjamin agar suatu 

usaha/kegiatan  pembangunan dapat 

beroperasi secara  berkelanjutan tanpa 

merusak dan mengorbankan  lingkungan 

 



Bagi pemerintah 

sebagai alat pengambil keputusan ttg  

kelayakan lingkungan dari suatu rencana  

usaha/kegiatan 

Bahan masukan dalam perencanaan  

pembangunan wilayah 

Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi  

proyek tidak rusak dan menjaga kelesatarian  

LH (lingkungan hidup) 



Bagi masyarakat 

Dapat mengetahui rencana pembangunan di  

daerahnya sehingga dapat mempersiapkan  

diri untuk berpartisipasi 

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan  

terjadi dan manfaat serta kerugian akibat  

adanya suatu kegiatan 

Mengetahui hak dan kewajibannya dalam  

hubungan dengan usaha/kegiatan didalam  

menjaga dan mengelola lingkungan hidup 



Bagi pengusaha 

Untuk mengetahui masalah2 lingkungan yang  

akan dihadapi pada masa yang akan datang 

Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan  

sasaran proyek 

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan  

pengelolaan dan pemanfaan lingkungan hidup 



Prosedur AMDAL mengacu pada Keputusan  

Menteri LH No. 17 tahun 2001 

Prosedur proses AMDAL meliputi: 

1. Proses pemisahan wajib AMDAL 

2. Proses penyusunan dan penilaian Kerangka  

Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-  

ANDAL) 

3. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL,  

RKL, RPL( Prakiraan besarnya dampak 

dan evaluasi dampak serta rencana 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan) 



Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan  

atau sebelum usaha/kegiatan proyek  

dilaksanakan (SEHARUSNYA) 

FAKTANYA 

Proses pelaksanaannya bersifat siluman yaitu  

proyek sudah berjalan dan proses AMDAL nya  

menyusul atau bahkan kadangkala proyeknya  

sudah selesai studi AMDAL nya belum selesai  

juga 



Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak  
Lingkungan (KA-ANDAL) 

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan  
kedalaman kajian analisis mengenai dampak LH  
yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses  
pelingkup 

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup  
(ANDAL) 

Dokumen ini memuat telahaan secara cermat  
dan mendalam tentang dampak besar dan  
penting suatu rencana usaha/kegiatan  
berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam  
dokumen KA-ANDAL 



Dokumen Rencana Pengelolaan LH (RKL) 

Dokumen ini memuat berbagai upaya  

penanganan dampak besar dan penting  

terhadap LH yang ditimbulkan akibat rencana  

usaha/kegiatan 

Dokumen Rencana Pemantauan LH (RPL) 

Dokumen ini memuat berbagai rencana  

pemantauan terhadap berbagai komponen LH  

yang telah dikelola akibat terkena dampak  

besar dan penting rencana usaha/kegiatan 



KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar  
penyusunan ANDAL, RKL dan RPL bilamana  
telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan  
mendapatkan Keputusan dari Pemerintah  
(Menteri LH/Kepala BAPEDAL, Gubernur atau  
Bupati/Walikota) dalam waktu selambat-  
lambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya  
dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi. 
Sebaliknya bilamana pemerintah dalam waktu  
75 hari kerja tidak juga memberikan  
keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL  
dianggap sah sebagai dasar penyusunan  
ANDAL 



 Keputusan terhadap dokumen AMDAL  

dinyatakan kadaluarsa apabila rencana  

usaha/kegiatan tidak dilaksanakan dalam  

jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya  

keputusan tersebut, untuk itu pengusaha  

mengajukan kembali permohonan  

persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL kepada  

instansi yang bertanggung jawab 



 Keputusan kelayakan lingkungan  

berdasarkan hasil ANDAL, RKL dan RPL  

dinyatakan batal bilamana pengusaha  

melakukan perubahan lokasi rencana  

kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan  

baku, bahan penolong, atau akibat  

perubahan lingkungan yang sangat mendasar  

akibat peristiwa alam 


