
 
 

 
 

Bekasi, 15 Oktober 2021 

Nomor  :  01/S/CIA/X/2021 
Perihal :  Permohonan Sebagai Trainer dan Fasilitaor Pelatihan 
Lampiran :  1 (satu) berkas 
  
 
Kepada  
Yth. Dr. Ir. Eka Rakhmat Kabul, M.Si 
Di- 
    Tempat 
 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan   dengan   penyelenggaraan pelatihan   Analis dan Rekayasa Produksi pada   Program   
Pelatihan   Kompetensi   SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Tahap 2 Tahun Anggaran 2021, maka 
bersama ini  kami LKP CNC Indonesia Academiy bermaksud mengajukan permohonan  kepada Bapak 
sebagai narasumber pelatihan tersebut secara daring yang  akan dilaksanakan pada : 
 

Tanggal : 18 Oktober -  1 November 2021 
Waktu : Pukul 08.00 – selesai (Daring/Zoom) 
Room Zoom : Menyusul, akan diinfokan kemudian 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan.  Besar barapan kami atas terkabulnya permohonan ini.  
 
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami menghaturkan terima kasih. 
 
 
Hormat kami, 
 
 
 
 
 
 
 
Affan Gafar, ST, MT  
Training Manager 
 



 
SURAT TUGAS 

No. 1592/R/UPI Y.A.I/X/2021 

 
 

Memperhatikan surat yang kami terima dari LPK CNC Indonesia Academy No. 01/S/CIA perihal 
Permohonan Sebagai Trainer dan Fasiliator Pelatihan, dengan ini Rektor Universitas Persada Indonesia 
Y.A.I menugaskan kepada :  
 
Nama  : Dr. Ir. Eka Rakhmat Kabul, MSc 
Jabatan  : Direktur Penjaminan Mutu UPI Y.A.I 
 
Untuk dapat hadir pada kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada : 
 
Tanggal :  18 Oktober – 01 November 2021 
Pembukaan :  Pukul. 08.00 WIB - Selesai 
Media : Virtual Zoom Meeting 
 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk diketahui, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

  

Jakarta, 18 Oktober 2021 
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I 

Rektor, 
 
 
 
 
 

( Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D ) 
 

 
 
Tembusan, Kepada : 
▪ Yth. Bapak Koordinator LPT Y.A.I 
▪ Yth. Karo. PPSDM Y.A.I 

 
 
 
 
 





MANAJEMEN PRODUKSI
(ORGANISASI MANAJAMEN PERUSAHAAN INDUSTRI )

Disampaikan pada

Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

November 2021

Trainer/Fasilitator :

Dr. Ir. Eka Rakhmat Kabul, M.Si



ORGANISASI 

DAN MANAJEMEN



 Organisasi tempat berlangsungnya Manajemen dan

Perubahan dapat digambarkan sbb

HAKIKAT KEMANUSIAAN

INDIVIDUALITAS

SOSIALITAS

MORALITAS

KEBUTUHAN  MANUSIA

BIOLOGIS

SOSIAl  PSIKOLOGIS

MENTAL SPIRITUAL

SEJUMLAH MANUSIA ORGANISASI

NEGARA/ 

PERINTAH

SWASTA

NON 

PROFIT

PROFIT

VOLUNTIR

GLOBAL

NASIONAL

GLOBAL 

NASIONAL 

TUJUAN



1. Pengertian Manajemen

a. George R. Terry mengatakan manajemen adalah penca-
paian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya
dengan bantuan orang lain.

b. Stoner, Freemen dan Gilbert mengatakan manajemen ada
lah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin,
dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan pro-
ses penggunaan semua sumber daya organisasi utk men-
capai tujuan yang telah ditetapkan

c. Robin dan Coulter mengatakan manajemen adalah pro-
ses mengkoordinasikn kegiatan-kegiatan (kerja) agar dise-
lesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.
Kegiatan yang dikoordinasikan dan diintegrasikan itu mu-
lai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 
sampai pada kontrol/pengendalian.   



d. Dubrin mengatakan manajemen adalah proses menggu-
nakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya
melalui fungsi perencanaan, pengambilan ke putusan, 
pengorganisasian, kepemimpinan dan kontrol
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 Manajemen perusahaan industri dapat 
diartikan sebagai pengelolaan suatu 
perusahaan industri.  

 Hal tersebut dapat dijelaskan melalui 
penjabaran dua pengertian dasar :

 perusahaan industri

 manajemen



 Perusahaan industri dapat dijelaskan melalui 
penjabaran proses kegiatan ekonomi dasar 
yang meliputi :

 industri primer

 proses manufaktur / pengolahan

 proses distribusi

 dari produsen ke produsen

 dari produsen ke konsumen

 industri jasa 



 Perusahaan industri :

 dipimpin oleh manajemen

 mengkombinasikan input sumber daya secara 
proporsional untuk menghasilkan barang / jasa

 Industrial production / Operation

 transformasi bahan mentah menjadi sesuatu yang 
dibutuhkan 

 producers goods / services industries

 consummers goods / services industries



 Manajemen perusahaan industri

 Perusahaan industri sebagai suatu organisasi

 Organisasi memiliki tiga pilar :

 Distinct goals

 Deliberate structure

 People



 Fungsi utama perusahaan industri (Rigs, 
1980:33-36) :
 pengembangan produk

 pembelian (pemesanan, mencari, subkontrak)

 hubungan industrial

 proses manufaktur, pada umumnya ada 3 aspek :
 teknik industri (perencanaan, standarisasi, metoda)

 plant service (penerimaan, shipping, gudang, 
transportasi internal)

 plant engineering (mesin, listrik, peralatan, sumber 
daya, perawatan)

 pemasaran

 keuangan internal dan pelayanan administrasi



 Manajemen perusahaan industri

 Beberapa hal penting dalam pembahasan makna 
manajemen :

 siapa manajer itu ?

 apa itu manajemen ?

 Apa yang dilakukan manajemen ?

 Siapa manajer itu ?

 Anggota organisasi yang mengintegrasikan / 
mengkoordinasikan aktivitas kerja yang lain

 Level manajer : top, middle dan first line manajer



 Apa manajemen itu ?
 Proses koordinasi dan integrasi aktivitas kerja 

sehingga bisa mencapai efisiensi dan efektivitas 
melalui orang lain

 Efisiensi
 hubungan input dan output serta tujuan agar 

meminimasi biaya sumber daya

 Efektivitas
 pencapaian tujuan

 Apa yang dilakukan manajer ?
 Melakukan fungsi-fungsi manajemen, yakni 

planning, organizing, leading, controlling



 Planning

 mendefinisikan tujuan / sasaran

 membangun strategi

 mengembangkan rencana untuk koordinasi 
aktivitas

 Organizing, menentukan :

 apa yang perlu dilakukan

 siapa yang melakukannya

 bagaimana melakukannya

 siapa dan kepada siapa melaporkan



 Leading :

 mengarahkan dan memotivasi

 memilih komunikasi yang paling efektif

 menyelesaikan konflik

 Controlling :

 memonitor aktivitas apakah sesuai dengan 
rencana

 memperbaiki penyimpangan



 Peran manajemen (Robbins, 1999:13)
 interpersonal roles

 sebagai figur kepala
 peran sebagai pemimpin
 berkomunikasi untuk membangun dan 

mempertahankan saling pengertian dan kerja sama
 informational roles

 memonitor
 diseminator
 jurubicara aktivitas  

 decisional roles
 kewirausahaan
 penanganan gangguan
 alokasi sumber daya
 negosiator



 Peran manajemen (Rigs, 1980:58-61)
 koordinasi, agar aktivitas efektif, dengan 

tahapan :
 komunikasi
 pengertian
 hubungan sesama manusia
 kerjasama
 koordinasi

 pengendalian, melalui :
 kebijakan yang ada
 standar operasi
 prinsip perkecualian
 personalia yang bertanggung jawab



 Management skills

 technical skills

 pengetahuan dan kemampuan bidang yang spesifik

 human skills

 kemampuan bekerja bersama orang lain, baik 
individu maupun kelompok

 conceptual skills

 kemampuan untuk berfikir dan mengkonsep suatu 
situasi yang abstrak

 mampu melihat suatu organisasi secara keseluruhan

 mampu memvisualisasi bagaimana menyesuaikan 
organisasi dengan lingkungan



 Manajemen perusahaan / industri dapat 
dipandang terdiri dari 5 hal :
 Manajemen Operasi

 struktur manajemen

 analisa operasi

 resiko dan peramalan

 keuangan dan modal

 Perencanaan sumber daya
 riset dan pengembangan

 fasilitas fisik

 perencanaan produksi

 produktivitas



 Pengendalian produksi

 aliran produk

 aliran bahan

 pengendalian kuantitas

 pengendalian kualitas

 Manajemen personalia

 penarikan dan pelatihan

 hubungan industrial

 job dan penggajian

 motivasi



 Koordinasi organisasi

 pemasaran

 pengendalian internal

 Kelima hal tersebut membentuk lima rantai saling 
berhubungan, yakni secara berurutan :

 manajemen

 sumber daya

 produksi

 personalia

 organisasi



2. ORGANISASI DAN UNSUR-UNSUR MANAJEMEN

a

TUJUAN

# TUJUAN STRATEGIS

TERCAPAINYA KONDISI IDEAL ORGANISASI (VISI)

# TUJUAN OPERASIONAL 

ORGANISASI SECARA MAKSIMAL DAPAT MEWUJUDKAN TUGAS PO-

KOKNYA (MISI) YG TERARAH PADA KONDISI IDEAL ORGANISASI

@ SUMBER DAYA MATERIAL

@ SUMBER DAYA FINANSIAL

@ SUMBER DAYA MANUSIA.

@ SUMBER DAYA INFORMASI

@ SUMBER DAYA TEKNOLOGI

b

SUMBER-

SUMBER

c

FUNGSI 

FUNGSI

1. PERENCANAAN (PLANNING)

2. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)

3. PELAKSANAAN (ACTUITING) : PENGARAHAN, BIMBINGAN, 

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

4. PENGANGGARAN (BUDGETING)

5. PENGAWASAN (KONTROL) 



1) BANTUAN ORANG LAIN / KERJA SAMA

2)  KERJA DALAM TIM (TEAM WORK)

3) JARINGAN  KERJA (NET WORK)

* INTERNAL

* EKSTERNAL                    

d

PROSES

e

SPESIFIKASI

1).ORGANISASI BERFUNGSI MAKSIMAL DENGAN PRODUKTIVITAS 

TINGGI.

2).TINGKAT  KEPERCAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN PADA ORGA

NISASI TINGGI.

3).ORGANISASI SELALU MAMPU MEWUJUDKAN PERUBAHAN YANG 

POSITIF BAGI SEMUA PIHAK TERKAIT. 

Manajemen dalam mendaya gunakan komponen-komponennya ter-

sebut di atas bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivi-

tas pencapaian tujuan organisasi, baik profit, non profit maupun vo-

luntir. Tujuan yang akan dicapai sebuah organisasi adalah kon disi 

yang lebih baik dari keadaannya sekarang. Oleh karena itu pada 

umumnya organisasi pasti berhadapan dengn manajemen perubah-

an, meskipun banyak pula yg bersifat statis tanpa mengalami peru 

bahan atau tidak tersentuh perubahan dari masa ke masa.



TUJUAN ORGANISASI :

@ Organisasi Profit :

1. Tujuan Strategis : Mempertahankan dan mengem-

bangkan eksistensi organisasi.

2. Tujuan antara : Produk yang berkualitas sesuai ke-

inginan konsumen.

3. Tujuan operasional : Laba kompetitif secara berkela-

njutan

@Organisasi Non Profit adalah meningkatkan efesiensi,  
efektivitas dan kualitas hasil kerja di bidang masing-ma- sng
sebagai pemberian pelayanan pada masyarakat (public 
service).  

@Organisasi Voluntir adalah mewujudkan masyarakat yg bebas
dari tekanan kondisi ekonomi dan tekanan fisik serta tekanan
psikis dlm menjalani kehidupan sehari-hari
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