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 Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan

dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia

dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha

untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan

efisien

 Proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, simulasi dan

penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan untuk usaha

merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

 Keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan

memberdayakan segala sumber daya (man, money, meterial) yang

diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan

produktif

Arti Administrasi Pendidikan
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Komponen Essensial

goals

empowernment

continual process

controll

Efectif and eficient

Human relationship
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EFISIENSI

•Era globalisasi (borderless world ) dan otonomi daerah,  
kondisi pasar menjadi persaingan sempurna
barang dan jasa dengan bebasnya berpindah . 

•kata kunci yang paling menentukan adalah efisiensi.

•Pihak yang paling efisienlah yang sukses memenangkan 
persaingan

•Meningkatkan efisiensi menuntut profesionalisme yang
tinggi dan penguasaan atas kiat-kiat manajemen dan 
IPTEK
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Decision making

Planning

Organizing

Communicating

Coordinating

Controlling

Evaluating

Fungsi dan Prinsip 

Administrasi Pendidikan
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“Organisasi Klasik ”

“Hubungan Manusia ”

“Prilaku “

Pendekatan Administrasi Pendidikan 
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Permasalahan dan Pengembangan 

Pengelolaan Pendidikan

Desentralisasi
Penerapan Otonomi dalam Pengelolaan

Pendidikan Tinggi

Profesionalisasi Jabatan Tenaga Kependidikan

Kendali Mutu Pendidikan Nasional
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implikasi 
otonomi daerah

•pemberdayaan bagi sumber daya manusia di 
daerah. 

•mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 
pusat

•mandiri dalam pengurusan “rumah dan isi rumah” 
nya 
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Mary Parker Follet :

“…the art of getting things

done trough the others..”

Apa Itu Manajemen ?

…seni mencapai sesuatu melalui orang lain…
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Definisi Umum

Manajemen adalah proses merencanakan, 
mengorganisasi, mengarahkan, dan 

mengendalikan kegiatan untuk mencapai 
tujuan organisasi dengan menggunakan 

sumberdaya organisasi



6/4/2010 14

Siapa Manajer ?

Orang yang melakukan kegiatan
manajemen atau proses manajemen.

Manajemen menginginkan tujuan 

tercapai dengan efektif dan effisien
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Efektif & Efisien

Efektif : (…doing the right things… 

mengerjakan sesuatu yang benar)

Efisien : (…doing things right … mengerjakan 

sesuatu dengan benar)
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Proses Manajemen

Peng-
organisasian

Peng-

arahan
Pengen-
dalian

Planning
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Perencanaan (Planning)

Kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih
cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
Pengambilan Keputusan (bagian dari perencanaan)

Manfaat :

 Mengarahkan kegiatan organisasi meliputi
penggunaan sumberdaya dan
penggunaannya untuk mencapai tujuan
organisasi

 Memantapkan konsistensi kegiatan anggota
organisasi

 Memonitor kemajuan organisasi
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Pengorganisasian
(Organizing & Staffing)

Kegiatan mengkoordinir sumberdaya, tugas, dan otoritas
diantara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat
dicapai dengan cara yang efisien dan efektif.

Organizational Design

Kegiatan menyesuaikan struktur organisasi 
dengan tujuan dan sumberdaya organisasi
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Pengarahan (Leading)

Kegiatan memberi pengarahan (directing),
mempengaruhi orang lain (influencing), dan
memotivasi orang tersebut untuk bekerja
(motivating)

Pengarahan merupakan kegiatan paling 

menantang karena behadapan dengan 

manusia
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Pengendalian (Controlling)

Fungsi Pengendalian :

• Menentukan standart prestasi 
• Mengukur prestasiyg telah dicapai

• Membandingkan point-2 dengan point-1
• Melakukan perbaikan jika ada penyimpangan

Kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah 
kegiatan organisasi sesuai dengan rencana.
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Proses Manajemen  Dalam praktek

1. Dalam praktek gambaran proses manajemen
tersebut tidak begitu terlihat

2. Seringkali manajer sibuk kesana-kemari, yg
sepertinya tdk punya waktu utk berfikir dan
merencanakan sesuatu dengan tenang

3. Aktivitas manajer dalam praktek sepertinya
reaktif (action oriented)

4. Keempat fungsi manajemen dilakukan secara
interaktif kadang-kadang secara simultan.
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Ketrampilan Manajemen

Conseptual Skills :

Kemampuan mengkoordinasikan dan mengin-tegrasikan kegitan
serta kepentingan organisasi.

Melihat organisasi secara keseluruhan, ketergantungan antar
bagian, melihat masa depan, dan bagaimana lingkungan
mempengaruhi organisasi

Human Skills :

Kemampuan memahami orang lain, bekerjasama dengan orang
lain, mendorong serta memotivasi orang lain, baik secara
individual maupun kelompok

Tehnical Skills :

Kemampuan memahami serta melakukan kegiatan operasional
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Managerial Role

Interpersonal Informasi Pengambilan

Keputusan

Otoritas

Formal
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Interpersonal Roles
Figureheat :

Peran figur bapak, lebih merupakan peranan manajer sebagai 

simbol “pimpinan” serta menjadi simbol dan personifikasi 

organisasi yang dipimpinnya.

Leader :

Manajer diharapkan menjadi pemimpin anak buahnya; 

melakukan rekruitmen, training, memberikan motivasi untuk 

bekerja mencapai tujuan organisasi

Liaison :

Memainkan peranan penghubung baik dengan pihak di dalam 

organisasi maupun dengan pihak diluar organisasi.
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Informational Roles
Monitor :

Manajer selalu aktif mencari informasi yg bermanfaat untuk 

organisasi.

Disseminator :

Manajer mendistribusikan informasi yang diperolehnya kepada 

pihak lain, khususnya kepada bawahanya.

Spokesman :

Manajer sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan 

informasi ke pihak luar.
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Decision Roles
Enterpreunership :

selalu berusaha memajukan organisasinya

Disturbance hadler :

mampu menyelesaikan gangguan yg mungkin muncul 

Resource Allocator :

mampu mengalokasikan sumberdaya yg terbatas

Negotiator :

mampu melakukan negoisasi dgn pihak terkait
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Terima Kasih

Aan_komariah@upi.edu
Aan_komariah@yahoo.com
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