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Pelatihan Bimtek Gula Semut



Manejemen Usaha
Sub Mata Latih 1.1  : MANEJEMEN USAHA

Tujuan Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ,  peserta :

1. Dapat  mereview manajemen tradisionil dan modern

2. Memahami dan dapat menerapkan manajemen usaha

Metode : Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming

Media : Lembar Curah Pendapat, Lembar Informasi, Lembar Tayang

Sarana : Metaplan, Kertas Plano, Spidol, White Board/Papan Tulis, Laptop, 

Infocuss
Waktu : 1,5 JP (60 menit)
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Bagaimana cara yang harus 
dilakukan agar suatu usaha 
yang dijalankan berjalan 
dengan baik
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Bagaimana agar tujuan 
dalam menjalankan 
usaha dapat terwujud
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Bagaimana agar fungsi 
manajemen dapat 
terealisasikan



Manajemen Usaha



Planning/Perencanaan

• Tujuan jelas
• Sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya
• Memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan
• Fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan 

yang terjadi
• Mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan 

tujuan yang selaras ditiap bagian
• Mempunyai kesan sesuatu yang dimliki tersedia dan 

bisa dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna



Organizing/Pengorganisasian

• aktivitas pengelompokkan dan mengatur berbagai 
rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, seperti sumber daya fisik, pelimpahan 
tugas sumberdaya manusia beserta menunjukkan 
hubungan kewenangannya dalam melaksanakan 
semua agenda kegiatan usaha



ACTUATING/PENGARAHAN

• Ativitas meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, 
misalnya dengan memberi motivasi, membimbing, 
mengingatkan dan menjelaskan berbagai hal tentang 
pekerjaan agar dapat berjalan optimal



CONTROLING/PENGAWASAN

• Fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal hal ini 
diperhatikan:

• Routing (jalur), manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur 
guna memperkecil resiko kesalahan.

• Scheduling (Penetapan waktu), manajer harus menetapkan 
kapan pengawasan dilakukan.

• Dispatching (Perintah pelaksanaan), adalah pengawasan yang 
berupa dorongan maupun perintah agar pekerjaan dapat 
selesai dalam waktu yang tepat.

• Follow Up (tindak lanjut) mancari berbagai solusi jika terjadi 
permasalahan, memberi peringatan, dan memberikan 
petunjuk supaya kesalahan yang sama tak terulang lagi.



PERHATIAN UTAMA MENEJEMEN USAHA

• 1. SDM
• 2. PEMASARAN
• 3. PRODUKSI
• 4. KEUANGAN
• 5. INFORMASI
• 6. STRATEGIS
• 7. OPERASIONAL



FLEXIBILITAS MANAJEMEN USAHA
Pembagian

Kerja

Kewenangan

Disiplin

Kesatuan
Perintah

Kesatiuan
arah gerak

Utamakan
Kepentingan

umum

Gaji Pegawai

Sentralisasi

Hirarki

Tertib

Keadilan

Stabilitas
Pegawai

Inisiatif

Kekompakan



Salam
Inovasi


