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 Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan untuk pengembangan 

kemampuan manajerial.  Kemampuan manajerial ini meliputi pengetahuan terhadap sistem 

manajemen dan organisasi, dasar-dasar perencanaan, pengendalian internal, perkembangan 

teknologi informasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, customer service, customer 

care, komunikasi efektif dan kepemimpinan.  

Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur, mengoordinasikan dan 

menggerakkan para bawahan ke arang pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. 

Dalam organisasi yang berukuran besar, kesempatan manajer untuk mengadakan kontrak 

dengan seluruh bawahan relatif sangat kecil. Dengan demikian, kegiatan mengintegrasikan, 

mengoordinasikan dan menggerakkan para bawahan oleh manajer puncak dilakukan melalui 

pendelegasian wewenang kepada manajer dan manajer pengawas. 

Kemampuan manajerial tidak begitu saja muncul. Kemampuan ini lahir dari suatu proses 

yang panjang yang terjadi secara perlahan-lahan melalui proses pengamatan dan belajar. Bukti 

dari kemampuan manajerial adalah sejauh mana kelompok kerja yang dipimpinnya mampu 

berkinerja secara optimal. Dalam hal ini, manajer di semua tingkatan harus mampu 

menunjukkan bahwa mereka sanggup dekat secara emosional dengan bawahan sehingga 

bawahan memberikan dukungan dengan komitmen yang kuat pada kelompok kerjanya.  

Secara umum, pengertian manajemen adalah seni dalam sains dan organisasi seperti 

mengatur rencana, membangun organisasi dan mengatur, memindahkan, dan mengendalikan 

atau mengendalikan. Dapat juga diartikan bahwa manajemen adalah ilmu yang sistematis untuk 

memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat bagi orang lain dan kelompok-kelompok tertentu dan masyarakat luas. 

Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menafsirkan, dan 

mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

persiapan personel, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Tujuan pelatihan 

manajerial ini adalah 

• Menerapkan dan mengevaluasi strategi yang kami pilih secara efektif dan efisien. 

• Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan meninjau situasi dan membuat berbagai 

penyesuaian dan koreksi jika ada penyimpangan dalam implementasi strategi. 
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• Selalu memperbarui strategi yang kami rumuskan agar sesuai dengan perkembangan 

lingkungan eksternal. 

• Selalu meninjau kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang yang ada. 

• Selalu berinovasi pada aktivitas sehingga kita hidup lebih teratur. 

 

PT Pusri menjalankan operasi bisnisnya dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan 

menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional, khususnya di industri pupuk dan produk agribisnis lainnya.  

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan sebagai 

pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang 

Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional 

usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan 

kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 

50 tahun telah membuktikan kemampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas 

penting yang diberikan oleh pemerintah. 

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam 

melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan 

industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk 

bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk 

mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian 

pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai 

pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun eksport menjadi bagian 

kegiatan perusahaan yang lainnya diluar tanggung jawab pelaksanaan Public Service Obligation 

(PSO). 

 

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk 

nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan wewenang yang 

sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejak tanggal 18 April 2012, 
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Kementerian BUMN meresmikan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai nama induk perusahaan 

pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri (Persero). PT Pupuk Indonesia (persero) 

merupakan pemegang saham utama dan pengendali Pusri dengan kepemilikan sebesar 

99,9998%. Sementara entitas pemilik akhir dari Pupuk Indonesia adalah Pemerintah Republik 

Indonesia yang memiliki seluruh (100,00%) saham Pupuk Indonesia (Persero). Hingga saat ini 

Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan tetap 

menggunakan brand dan merek dagang Pusri. 

PT Pupuk Sriwijaya  ingin menguatkan kemampuan manajerial  yang  ada dalam 

perusahaan. Dengan  demikian, perusahaan membutuhkan pelatihan bagaimana para 

sumber daya manusianya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 2 Target dan Luaran 
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Target pengabdian masyarakat ini adalah para manajer di PT Pupuk Sriwijaya.  Luarannya 

adalah pemahaman pelatihan  manajerial  dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 3 Metode Pelaksanaan 
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 Dalam pengabdian masyarakat ini, dosen di Program Studi Manajemen dan juga 

termasuk dalam Paramadina Management Advisory memberikan pelatihan selama 3 hari. 

Pelatihan yang diberikan berupa sharing pengetahuan dan mendiskusikan studi kasus sekaligus 

menyusun prediksi ke depan terkait dengan aspek manajerial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 4 Kelayakan Tim Pengabdi 
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Kelayakan Tim Pengabdi 

 Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini, dibutuhkan tim yang memahami strategic 

business unit. Tim memiliki kemampuan dalam memahami kemampuan manajerial. Latar 

belakang pengetahuan tim mendukung. Hal ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Pengetahuan terhadap sistem manajemen dan organisasi 

2. Dasar-dasar perencanaan, pengendalian internal 

3. Perkembangan teknologi informasi 

4. Pengambilan keputusan 

5. Manajemen konflik 

6. Customer service 

7. Customer care,  

8. Komunikasi efektif  

9. Kepemimpinan.  

 

Tim Pengusul adalah 

1. Dr. Iyus Wiadi 

2. Dr. Handi Rizsa 
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Bab 5 Hasil dan Luaran yang dicapai 

 

Pelatihan menghasilkan usulan program yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing unit. Hal 

ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 

 

1. Pengetahuan terhadap sistem manajemen dan organisasi 

2. Dasar-dasar perencanaan, pengendalian internal 

3. Perkembangan teknologi informasi 

4. Pengambilan keputusan 

5. Manajemen konflik 

6. Customer service 

7. Customer care,  

8. Komunikasi efektif  

9. Kepemimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 6 Kesimpulan dan Saran 
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 Pengabdian masyarakat ini memberikan kesempatan Program Studi Manajemen dan 

Paramadina Management Advisory untuk berkontribusi dalam pengembangan bisnis 

perusahaan.  Kontribusi ini merupakan bentuk tanggung jawab keilmuan Tim untuk bisa 

memberikan pemikiran terkait dengan pengembangan usaha.  Di sisi lain,  perusahaan juga 

mendapatkan banyak manfaat untuk  bisa menerapkan masukan dari Tim untuk pengembangan 

bisnis dan meningkatkan kinerja usaha dengan lebih baik. 
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Leigh, A. 2012. The Essentials of Management (2nd Edition) 2nd Edition. Pearson Education 
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Lampiran 

Sistem Manajemen dan Organisasi 

Tujuan Pembelajaran 

Menjelaskan arti manajemen, pentingnya manajemen, tugas manajer, cara manajer 

memanfaatkan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

Membedakan antara perencanaan, organisasi, pengarahan, dan mengontrol (empat fungsi 

manajerial) dan menjelaskan cara manajer untuk menangani masing-masing fungsi yang 

mempengaruhi kinerja organisasi.  

 

Tujuan Pembelajaran 

Membedakan tiga level manajemen dan memahami tanggung jawab manajer pada level yang 

berbeda dalam hirarki organisasi.  

Mengidentifikasi peran manajer, keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran dan 

memahami teknologi informasi yang mempengaruhi peran dan keahlian.  

Mendiskusikan tantangan yang dihadapi oleh manajer dalam menghadapi lingkungan global 

yang kompetitif.  

 

Apa yang dimaksud Manajemen? 

 Perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan (kontrol) manusia dan sumber daya 

yang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  

Leadership vs. Management 

Leaders and managers are completely different and mutually exclusive 

Managers are concerned with doing things right (efficiency) 

Leaders and concerned with doing the right things (effectiveness) 

Direct vs. Indirect Leadership 

Direct leadership 

Leader’s direct influence on immediate subordinates. 

Leader’s direct influence on lower-level employees, peers, bosses, or outsiders 
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Indirect leadership 

Cascading effect of leadership influence 

Influence over formal programs, management systems, and structural forms 

Influence over organizational culture 

 

What Leaders Can Influence 

The interpretation of external events by members 

The choice of objectives and strategies to pursue 

The motivation of members to achieve the objectives 

The mutual trust and cooperation of members 

The organization and coordination of work activities 

 

Manajer 

Orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

Sumber daya meliputi orang,keahlian, pengetahuan, mesin, komputer, teknologi, informasi dan 

modal keuangan.   

 

Kinerja Organisasi Ukuran yang digunakan seberapa efisien dan efektif manajer menggunakan 

sumber daya organisasi untuk memuaskan konsumen dan mencapai tujuan organisasi 

Kinerja Organisasi 

Efisiensi  

Ukuran seberapa produktif, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

Effectiveness 

Ukuran ketepatan tujuan yang dicapai oleh organisasi dan sejauh mana tujuan dicapai. 
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Tujuan Belajar Manajemen? 

Memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana memahami kerja manajer dan 

menciptakan kekayaan perusahaan.  

Membantu karyawan berhubungan dengan bos dan teman kerja.  

Membuka karir untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. 

 

Fungsi Manajemen 

Manajer pada semua level dalam organisasi menjalankan masing-masing fungsi perencanaan, 

organisasi, pengarahan, dan kontrol (pengawasan) 

 

Henri Fayol menjelaskan fungsi manajemen dalam bukunya General Industrial Management 

Empat Fungsi Manajemen 

Perencanaan 

Proses mengidentifikasi dan memilih tujuan yang tepat dan tindakan untuk mencapai tujuan.  

Tahapan Proses Perencanaan 

Menetapkan tujuan yang akan 

Menetapkan tindakan yang digunakan 

Memutuskan berapa sumber daya yang dialokasi 

 

Organisasi 

Proses menetapkan struktur hubungan kerja yang memudahkan karyawan untuk bekerja sama 

untuk mencapai tujuan organisasi 

 

Struktur Organisasi 

Sistem formal tugas dan melaporkan hubungan yang bertujuan untuk mengkoordinasi  dan 

memotivasi anggota organisasi 

Memimpin atau Mengarahkan 

Menjelaskan visi perusahaan yang diikuti, memberi semangat dan memberdayakan karyawan 

sehingga anggota organisasi memahami peran mereka untuk mencapai tujuan organisasi 
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Memimpin-Leading 

Kepemimpinan meliputi penggunaan kekuasaan, pengaruh, visi, persuasi, dan keahlian 

komunikasi  

Hasil kepemimpinan adalah anggota organisasi yang berkomitmen dan termotivasi.  

 

Pengawasan-Kontrol 

Melakukan evaluasi seberapa bagus organisasi mencapai tujuannya dan mengambil tindakan 

untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja.  

Hasil proses kontrol adalah kemampuan untuk mengukur kinerja secara akurat dan 

mengarahkan efisiensi dan keefektifan.  

 

Leadership Effectiveness 

Performance and growth of leaders group or organization 

Preparedness to deal with challenges or crises 

Satisfaction with the leader 

Follower commitment to group objectives 

Psychological well-being and development of followers 

Leader’s retention of high status 

Leader’s advancement to higher positions 

 

 

Tipe Manajer 

First line managers – bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas bisnis sehari-hari. 

Melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dijalankan oleh karyawan.  

 

Middle managers – mengawasi manajer  first-line managers. Bertanggung jawab terhadap 

untuk mendapatkan sumber daya terbaik untuk mencapai tujuan.  
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Tipe Manajer 

Top managers – bertanggung jawab untuk kinerja keseluruhan departemen dan keseluruhan 

antar departemen. Menetapkan tujuan organisasional dan melakukan monitoring middle 

managers 

 

Level Manajemen 

Waktu yang dibutuhkan oleh manajer tiap fungsi 

Area Manajer 

 Departemen 

Sekelompok anggota yang bekerja sama dan memiliki keahlian sama untuk menggunakan 

pengetahuan, alat, dan teknik.  

 

Peran dan Keahlian Manajerial 

Peran manajerial – sejumlah tugas spesifik yang diharapkan dari seseorang untuk menunjukkan 

kinerja karena posisinya dalam organisasinya.  

 

Mintzberg mengidentifikasi tiga kategori peran yaitu – decisional, Informational, 

Interpersonal  

Decisional Roles 

Entrepreneur—memutuskan program atau proyek untuk menginvestasi sumber daya 

organisasi.  

Disturbance handler—mengelola peristiwa dan krisis yang tidak terantisipasi  

Resource allocator—mengelola sumber daya antara fungsi dan divisi serta menetapkan 

anggaran lower managers. 

Negotiator—mencapai kesepakatan antara manajer, serikat, konsumen, dan pemegang saham.  

Informational Roles 

Monitor—menganalisis informasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal 

Disseminator—melakukan transmisi informasi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 

karyawan 
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Spokesperson—menggunakan informasi secara positif untuk mempengaruhi karyawan dalam 

maupun ke luar organisasi 

 

Interpersonal Roles 

Figurehead—menunjukkan simbolisasi misi organisasi dan menentukan apa yang dicapai 

Leader—training, counseling, & mentoring kinerja karyawan 

Liaison—mengaitkan dan melakukan koordinasi orang dan kelompok baik dari dalam maupun 

luar organisasi 

Menjadi Manajer 

Managerial Skills 

 

Conceptual skills Kemampuan untuk melakukan analisis dan mendiagnosis antara sebab dan 

akibat. 

 

Human skills 

Kemampuan untuk memahami, menetapkan, dan mengontrol perilaku individu dan kelompok. 

 

Technical skills 

Pengetahuan dan teknik spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan peran organisasional. 

Tipe Keahlian yang Dibutuhkan 

Tantangan Manajer dalam Lingkungan Global 

Munculnya globalisasi 

Membangun competitive advantage 

Mempertahankan standar kerja yang memfokuskan kode etik  

Mengelola tenaga kerja yang beragam 

Menggunakan teknologi informasi dan     e-commerce 

Membangun Blok Competitive Advantage 


