
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN 
(Henry Fayol) 

• PLANNING 

• ORGANIZING 

• ACTUATING 

• STAFFING 

• CONTROLLING 
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PERAN MANAJERIAL 
(MINTZBERG) 

• INTERPERSONAL ROLES 

• Figurehead 

• Leader 

• Liaison 

• INFORMATIONAL ROLES 

• Monitor 

• Disseminator 

• Spokeperson 

• PERAN KEPUTUSAN 
• Enterpreneur 

• Disturbance handler 

• Negotiator 
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INTERPERSONAL ROLES 
• Figurehead, manajer melaksanakan tugas-tugas 

seremonial, seperti mendampingi perjabat yang 
berkunjung meninjau fasilitas 

• Leader, manajer memelihara unit dengan 
memperkerjakan dan melatih staf serta menyediakan 
motivasi dan dorongan. 

• Liaison, manajer menjalin hubungan dengan orang-
orang diluar unit manajer tersebut – rekan kerja dan 
lainnya dilingkungannya dengan tujuan menyelesaikan 
masalah bisnis. 
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INFORMATIONAL ROLES 

• Monitor, manajer secara tetap mencari informasi 
mengenai kinerja unit. Indera manajer mengamati 
aktivitas intern unit dan lingkungannya. 

• Disseminator, manajer meneruskan informasi yang 
berharga kepada oranglain didalam unitnya. 

• Spokeperson, manajer meneruskan informasi yang 
berharga kepada orang-orang diluar unit-pimpinan 
dan orang-orang dilingkungannya 
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PERAN KEPUTUSAN 

• Enterpreneur, manajer membuat perbaikan-perbaikan yang 
cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur 
organisasi. 

• Disturbance handler, manajer bereaksi pada kejadian-
kejadian tidak terduga, seperti devaluasi dolar di negara asing 
yang menjadi tempat operasi perusahaannya. 

• Resource Allocator, manajer mengendalikan pengeluaran 
unitnya, menentukan unti bawahannya mana yang 
mendapatkan sumber daya. 

• Negotiator, manajer menengahi perselisihan baik didalam 
unitnya maupun antar unit dilingkungannya. 
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KEAHLIAN MANAJEMEN 

• Keahlian komunikasi, dengan 
menggunakan: 

• Media lisan 

• Rapat terjadwal 

• Rapat tdk terjadwal 

• Telepon 

• Voice mail 

• Kunjungan 

• Acara makan bisnis 

• Media tertulis 

• Laporan komputer 

• Laporan non-komputer 

• Surat dan memo 

• Surat elektronik (e-mail) 

• Terbitan berkala 

• Keahlian pemecahan masalah 

• Kegiatan yang mengarah pada solusi 
suatu masalah (problem solving) 

• Dalam problem solving, manajer terlibat 
dalam pengambilan keputusan (decision 
making), yaitu tindakan memilih yang 
tepat 

deden08m.com 6 



PENGETAHUAN MANAJEMEN 

• Mengerti komputer (computer literacy) 

• Mengenai istilah-istilah komputer 

• Pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan komputer 

• Kemampuan menggunakan komputer 

• Mengerti informasi (information literacy) 

• Mengerti bagaimana menggunakan informasi pada tiap tahap dari 
prosedur pemecahan masalah 

• Mengerti bagaimana memperoleh informasi 

• Bagaimana membagi informasi kepada orang lain 
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PANDANGAN SISTEM 

1. Mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur 
organisasi dan rincian pekerjaannya. 

2. Menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. 

3. Menekankan pentingnya kerja sama semua bagian dalam 
organisasi. 

4. Mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. 

5. Memberikan penilaian yang tinggi pda informasi umpan balik 
yang hanya dapat dicapai dengan cara sistem lingkaran 
tertutup. 
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TUJUAN  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 Menyajikan informasi untuk pengambilan 
keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, 
pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu 
perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada 
proses. 
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MASALAH BISNIS 

1. REVOLUSI TEKNOLOGI 

2. PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

3. PERUBAHAN PRODUK 

4. LEDAKAN INFORMASI 
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PENGGUNAAN HARDWARE OLEH MANAJER 

• Stand alone personel computer (PC) 

• PC atau terminal lain, dihubungkan pada 
komputer sentral 

• PC atau terminal lain, dihubungkan pada 
distributed computer system 

• PC atau terminal lain, dihubungkan pada Local 
Area Network 

• Lain-lain 
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PENGGUNAAN SOFTWARE OLEH MANAJER 

• Spreadsheet/pembuat laporan keuangan 

• Pengolah kata (word processing) 

• Aplikasi database 

• Aplikasi grafis 

• Paket lain atau program jadi 

• Menulis/menyempurnakan/menjalankan program sendiri 

• Elektronic mail/komunikasi 

• Aplikasi lain. 
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PERAN-PERAN KEPUTUSAN 
(DECISION ROLES) 

• Resource allocator 

• Enterpreneur 

• Disturbance handler 

• Negotiator 
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TAHAP PEMECAHAN MASALAH 

• Mengidentifikasi permasalahan 

• Menciptakan tindakan alternatif 

• Mengevaluasi hasil setiap alternatif 

• Memberi peringkat pada alternatif dan 
memilih satu 

• Menerapkan alternatif yang dipilih. 
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