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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata Kuliah Asas-Asas Manajemen lahir sebagai jawaban atas fenomena 

kegiatan di bidang bisnis maupun pemerintahan untuk mencari prinsip-

prinsip umum yang dapat diberlakukan secara universal dalam pengelolaan 

organisasi. 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang manajemen, 

fungsi-fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

kepemimpinan, pengawasan dan pengendalian, keahlian manajerial dan peran 

manajerial, serta manajemen kontemporer. 

Setelah mempelajari materi mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki 

kompetensi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen, 

fungsi-fungsi  manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan kepemimpinan, pengawasan dan pengendalian,  keahlian 

manajerial dan peran manajerial, serta manajemen kontemporer. Kemampuan 

ini dapat Anda peroleh dengan menguasai kompetensi-kompetensi, 

mengidentifikasi, menjelaskan konsep dan teori sebagai berikut: 

1. Pengertian manajemen dan evolusi perkembangan pemikiran manajemen: 

Mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan manajemen dan 

mengidentifikasi perkembangan pemikiran manajemen.      

2. Lingkungan Manajemen dan Organisasi: Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap 

manajemen, termasuk tanggung jawab organisasi terhadap 

lingkungannya.  

3. Fungsi-fungsi Manajemen: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan 

menjelaskan berbagai macam fungsi manajemen yang berbeda-beda 

berdasarkan sudut pandang para ahli dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan. 

4. Pengertian Perencanaan, Penyusunan Tujuan Organisasi dan Penetapan 

Produk Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi fungsi perencanaan, penetapan tujuan, produk 

perencanaan dan pengambilan keputusan.   

5. Pengertian Pengorganisasian, Faktor-faktor dalam Penyusunan 

Rancangan Desain, Berbagai rancang bangun dan desain organisasi: 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian 
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pengorganisasian, dan menyusun desain organisasi dan struktur organisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan (fit structure). 

6. Pengertian Penggerakan, Kepemimpinan, Motivasi dan Kepemimpinan 

Super: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian 

penggerakan dan kepemimpinan, motivasi, kepemimpinan super dan 

pengelolaan tim. 

7. Pengertian Pengawasan dan Pengendalian: Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan pengawasan dan 

pengendalian, prinsip pengawasan, dan pengelolaan kinerja. 

8. Tingkatan atau Level Manajerial: Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

Keahlian dan Peran Manajerial Berdasarkan Level Manajerial. 

9. Manajemen Kontemporer: Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

Manajemen Kontemporer dan Perubahan. 

 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata 

kuliah disusun dalam sembilan modul sebagaimana berikut ini. 

Modul 1: Konsep Dasar dan Perkembangan Manajemen 

Modul 2: Lingkungan Manajemen dan Organisasi 

Modul 3: Fungsi-fungsi Manajemen 

Modul 4: Fungsi Perencanaan 

Modul 5: Fungsi Pengorganisasian  

Modul 6: Fungsi Penggerakan 

Modul 7: Fungsi Pengawasan dan Pengendalian  

Modul 8: Level Manajemen dan Peran-Peran Manajer 

Modul 9: Manajemen Kontemporer 

 

 

SELAMAT BELAJAR  

 

 



 
 

 

Peta Kompetensi Mata Kuliah 

Asas-Asas Manajemen/ISIP4111/3 SKS 
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Mata kuliah ini berbobot 3 Sks. Oleh karena itu Anda harus menyediakan 

waktu paling sedikit 1,5 jam/hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan 

hasil belajar yang optimal. Di samping itu, supaya Anda berhasil menguasai 

materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar 

berikut: 

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi 

kegiatan belajar. 

2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat. 

3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk atau rambu-rambu yang diberikan, Jika 

tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan 

latihan. 

4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Jika petunjuk tersebut diikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil 

 

Selamat Belajar! 

 


