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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan analitik dan komperhensif. 

1. Sebagian orang beranggapan bahwa seorang manajer yang hebat dilahirkan oleh orang tua 

yang hebat. Hal ini mengartikan bahwa untuk kemampuan manajerial dapat diturunkan 

dari orang tua kepada anaknya. Jelaskan pendapat Anda! Bagaimanakah hubungan antara 

manajemen, manajer, dan kepemimpinan! 

2. Para ahli mendefinisikan berbagai macam fungsi dalam manajemen. Namun, pada dasarnya 

hanyalah merupakan pengembangan dari keempat fungsi ini. Keempat fungsi ini 

merupakan fungsi yang saling terkait dan menjadikan sebuah siklus yang selalu berputar. 

Jelaskan keempat fungsi tersebut! 

3. Seorang manajer harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dalam menjalankan 

profesinya. Karena tuntutan tersebut, maka seorang manajer harus memiliki kemampuan 

berupa conseptual skill, human skill, administrative skill dan technical skill. Jelaskan 

seberapa besar porsi kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer dalam tingkatan 

manajer! 

4. Pada awal kemunculannya, ilmu manajemen lebih banyak membahas mengenai 

ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pola dalam kehidupan 

masyarakat, dari bidang pertanian (agraris) ke industrialisasi. Salah satunya adalah Henry 

Fayol yang mengemukakan 14 Prinsip Manajemen Fayol. Berdasarkan pengamatan Anda, 

prinsip manakah yang masih dipergunakan dalam keorganisasian (dunia usaha) sekarang. 

Jelaskan! 

5. Perhatikan kasus berikut.. 

Dalam organisasi “XYZ” yang berorientasi pada pendidikan dan sosial, ada seorang 

anggota organisasi bernama Rudi yang memiliki idealisme dan loyalitas yang tidak 

diragukan. Ia selalu hadir dan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, ia hadir tidak hanya 

sebagai peserta tapi juga menjadi panitia yang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya 

dengan baik. Kredibilitasnya yang tinggi terhadap organisasi mendapatkan apresiasi yang 

positif dari seluruh anggota organisasi. Banyak anggota organisasi yang berpandangan ia 

sebenarnya cukup layak untuk menjabat sebagai salah seorang ketua departemen. Hingga 

tiba saatnya penataan ulang struktur organisasi yang biasa dilakukan selama setahun sekali 

sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tahunan. Saat itu sebagian besar anggota 

merekomendasikan agar Rudi diberikan kepercayaan memegang satu jabatan ketua 

departemen sosial karena dipandang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saat 

pimpinan organisasi “XYZ” menanyakan kesediaan Rudi, ia menjawab, “Saya tidak mungkin 

menolak tugas organisasi, namun jika ada yang lain sebaiknya jangan saya.” Pernyataan ini 

dianggap sang pemimpin sebagai kesanggupan, maka ia ditetapkan sebagai Ketua 

Departemen Sosial. 



Dua bulan berlalu, dan evaluasi tri wulan akan segera dilakukan. Tapi ada hal 

berbeda, setelah menerima jabatan Ketua Departemen, prestasi Rudi secara hasil menurun 

drastis. Meski selalu terlihat bekerja menjalankan tugasnya, namun hasil yang didapat tidak 

pernah mencapai target. Anak buah Rudi juga sering mengeluhkan kepemimpinan Rudi di 

departemen. Setelah mencari keterangan dari anggota yang lain, Pemimpin “XYZ” 

mendapatkan data bahwa kondisi ini terjadi bukan karena Rudi tidak bertanggung jawab, 

tetapi dikarenakan ia merasa tidak memiliki kemampuan menjadi seorang leader, ia lebih 

suka menjadi bawahan saja yang tinggal melaksanakan tugas. Ia selalu kesulitan menyusun 

konsep strategi departemen, dan dalam rapat-rapat departemen ia selalu mendiskusikan 

dengan para anak buahnya. Pada awalnya hal ini dipandang sebagai demokratis, tetapi 

kemudian diketahui ini adalah bagian dari kebingungannya. Hasil rapat sering tidak jelas. 

Pertanyaan: 

1. Jika anda pimpinan “XYZ”, apa yang anda lakukan ?? 

2. Gaya kepemimpinan bagaimana yang sesuai dengan permasalahan kasus tersebut dan 

beri penjelasan!! 

 


