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MATERI MUKM
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Definisi Manajemen
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Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stoner & Freeman).

Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari

tindakan-tindakan merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan, dan mengawasi yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta

sumber-sumber lain (Terry).
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Fungsi Manajemen

Planning 

Menentukan tujuan dan

merumuskan strategi

pencapaiannya

Organizing

Menata dan mengalokasi

sumber daya dalam organisasi

secara efektif dan efisien

Controlling

Mengendalikan dan

memastikan organisasi

bekerja menuju target tujuan

dan sasaran

Leading

Proses mengarahkan dan

mempengaruhi anggota

organisasi untuk komitmen

menjalankan tugasnya

Menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen

Menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen

Keterangan :
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Dalam Organisasi
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Efektivitas dan Efisiensi

 Efektivitas : 

 menghasilkan keluaran (output atau pencapaian tujuan) 

dalam jumlah maksimum dengan mempergunakan

masukan yang telah ditentukan. (Hasil Guna)

Doing the right things

 Efisiensi : 

 mempergunakan masukan (input atau sumber daya) 

dalam jumlah minimum untuk menghasilkan keluaran

yang telah ditentukan. (Daya Guna)

Doing things right
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Efficiency dan Effectiveness
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Definisi Manajemen UKM
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Manajemen UKM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha kecil dan 

menengah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

secara optimal, memanfaatkan segala potensi sekitar guna 

menjawab peluang usaha dan mengharapkan tercapainya tujuan 

usaha yang efektif, efisien serta kemandirian finansial.  
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Perencanaan dalam Manajemen UKM adalah proses menyusun 

arah usaha, tujuan usaha, berdasarkan data/fakta masa lalu, 

sekarang dan probabilitas/potensi perubahan kondisi di masa yang 

akan datang sehingga mampu bersaing dan berkembang.
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Fungsi Perencanaan UKM

1. Menetapkan tujuan dan sasaran UKM

2. Merumuskan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan dan
sasaran tersebut (poin 1)

3. Merancang rencana yang diperlukan meliputi sumber daya (who), 
jadwal (when), lokasi (where) dan metode (how) untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas (what) dalam 
UKM

4. Menetapkan target yang menjadi indikator keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran UKM

5. Penerjemah kebijakan organisasi UKM

6. Kerangka panduan menyelenggarakan kegiatan UKM

7. Alat koordinasi antar elemen dalam UKM
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Pengorganisasian dalam Manajemen UKM adalah proses

mengatur, membimbing sumber – sumber yang dimiliki untuk 

melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan tujuan UKM

Boone & Kurtz menggambarkan langkah-langkah dalam 

proses pengorganisasian :

1. Menentukan aktivitas kerja khusus yangdiperlukan untuk 

mengimplementasikan rencanadan mencapai tujuan

2. Mengelompokkan aktivitas kerja ke dalam polalogis atau struktur

3. Menyerahkan aktivitas ke posisi dan orang yangspesifik 

serta mengalokasikan sumber daya yangdibutuhkan

4. Mengkoordinasikan aktivitas dari kelompok danindividu yang berbeda

5. Mengevaluasi hasil dari proses pengorganisasian
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Pengarahan dalam Manajemen UKM adalah untuk membuat atau 

mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan 

harus mereka lakukan

Bahan diskusi :

Jelaskan bentuk fungsi pengarahan dalam usaha? 
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Pengawasan dalam Manajemen UKM adalah proses

mengendalikan dan mengontrol setiap individu dan kelompok 

dalam menjalankan aktivitas usaha kecil dan menengah 

supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan 

awal

Bahan diskusi :

Jelaskan bentuk fungsi pengawasan dalam usaha? 
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DISKUSI DAN TUGAS : 

1. Mencari dan meresume jurnal internasional 

tentang small and medium enterprise tiap 

mahasiswa.

2. Adanya 4 fungsi dasar manajemen dalam 

UKM, apakah mungkin terjadi dan bisa 

diterapkan.jelaskan! Mengingat kebanyakan 

UKM tidak profesional (menjadi ciri khas 

UKM)
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Stephen P. Robbins & Mary K. Coulter, 

Management, Prentice Hall
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