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SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA    

Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara 
senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang 
telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di 
bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam 
pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, 
standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem 
informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat, 
pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja, 
kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.   

Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen 
Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan 
(SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan 
daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan 
SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan, 
perencanaan berkelanjutan dan sebagainya.   

Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul 
diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh 
empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based 
training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang 
cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil 
dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah 
yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai 
media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor, 
perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan 
tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung 
dalam anggota Technical Review Panel (TRP).  

Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini 
telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para 
pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer.   

Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami 
percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta 
Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
pelatihan di daerah masing-masing.     
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Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan 
modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan 
bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang 
merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari 
diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan 
tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai 
sumber daya di daerahnya masing-masing.   

Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian 
cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya 
evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih 
menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara 
berkelanjutan.   

Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan 
kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik 
kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.              
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KATA PENGANTAR  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH    

Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi 
perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih 
berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi 
seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan 
desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.   

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, 
salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah 
adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang 
relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada 
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau 
kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.   

Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah 
menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas 
Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan 
individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi 
dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup 
multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan 
masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional.   

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, 
Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 
sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program 
peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang 
Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for 
Decentralization/SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan 
pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia 
(ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan 
kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki 
tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, 
kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui 
penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas 
(Capacity Building Action Plan/CBAP). 
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Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan 
SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum 
serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat 
oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang 
dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS.  

Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan 
sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya 
telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot 
test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/relevansi 
dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri. 
Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena 
merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.   

Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain 
untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di 
daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspek-
aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 
Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah 
melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber.  

Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan 
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan 
kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan. 
Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi 
mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada 
masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan 
masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Selamat datang dan selamat jumpa dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis 
Administrasi Umum! 

A. Deskripsi Singkat 

Modul Manajemen Perkantoran ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
menduduki eselon III dan IV tentang pengertian, prinsip-prinsip dan pelaksanaan 
manajemen perkantoran, informasi dalam kegiatan perkantoran, mengelola sistem 
informasi manajemen,  penanganan data dan informasi, teknologi informasi.  

B. Hasil Belajar 

Setelah  pembelajaran  selesai, peserta diharapkan mampu mengevaluasi 
pelaksanaan manajemen perkantoran sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen 
perkantoran. 

C. Indikator Hasil Belajar 

Setelah pembelajaran selesai, peserta diharapkan mampu: 

1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip manajemen perkantoran 
modern; 

2. Menguraikan pelaksanaan perkantoran modern; 

3. Mengelola informasi; sistem informasi manajemen 

4. Mengelola data dan informasi 

5. Pemanfaatan teknologi informasi 

D. Pokok Bahasan 

1. Pengertian dan Pinsip-prinsip Manajemen Perkantoran; 

2. Informasi dalam Manajemen Perkantoran; 

3. Sistem Informasi Manajemen; 

4. Mengelola Data/informasi dalam Kegiatan Perkantoran; 

5. Mengelola Teknologi Informasi 

Anda sebagai pembelajar, dan  agar dalam proses pembelajaran mata “Diklat 
Manajemen Perkantoran ” dapat berjalan lebih  lancar, dan indikator hasil belajar 
tercapai secara baik, Anda kami sarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
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A. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan pembelajaran) 
yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan 
arah. indikator belajar  menetapkan apa yang harus Anda capai. 

B. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan sampai dengan 
Bab IV. 

C. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap tugas pada setiap akhir bab, 
dan bahaslah secara berkelompok kasus ditemui di perkantoran. 

D. Keberhasilan  proses pembelajaran dalam mata Diklat ini tergantung pada 
kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah baik secara mandiri maupun 
berkelompok secara seksama. Untuk  belajar mandiri, Anda dapat melakukan 
seorang diri, berdua atau berkelompok dengan lain yang memiliki paradigma yang 
sama dalam manajemen perkantoran. 

E. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera 
pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya 
kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam manajemen perkantoranan . 
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BAB II 
PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP PERKANTORAN   

Anda setiap hari pergi kantor bukan? Apakah Anda sudah memahami apa kantor itu? 
Dan apakah Anda menyadari bahwa Anda sebagai eselon II/IV  selain melaksanakan 
tugas dan pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi di instansi yang Anda 
pimpin,  Anda juga bertanggung jawab terhadap kantor di mana Anda setiap hari 
berada di dalamnya? Untuk lebih memahami tentang kantor, manajemen perkantoran 
dan prinsip-prinsip manajemen perkantoran, bacalah secara cermat uraian di bawah ini. 

A. Pengertian Kantor  

Dalam Bab II ini, Anda perlu memahami pengertian kantor, sebelum memahami 
manajemen perkantoran modern, dan prinsip-prinsip manajemen perkantoran 
modern. 

Perkataan kantor berasal dari kata bahasa Belanda “kantoor” dan sering 
dipadankan dengan perkataan “office” dari bahasa Inggris. Mengenai 
pengertiannya, sejak lebih dari dua puluh lima tahun yang lalu Prajudi (1976: 60) 
telah menjelaskan pengertian “kantor” yang bisa berarti: 

1. Ruang atau kamar kerja, atau ruang tulis; 

2. Markas, atau ruang (kompleks) di mana seorang pengusaha beserta stafnya 
menjalankan aktivitas-aktivitas pokoknya; 

3. Biro atau tempat kedudukan pimpinan dari suatu administrasi; 

4. Instansi, badan, jawatan, perusahaan. 

Sedang perkataan bahasa Inggris “office” bisa berarti: 

1. Kewajiban, tugas, fungsi (duty, task, function); 

2. Jabatan (tenure of official position); 

3. Markas atau ruang di mana seorang pengusaha dan stafnya menjalankan 
aktivitas usaha pokoknya (quarters, or staff or collective authority of 
company, government department, etc.); 

4. Jasa pelayanan (service, kind help); 

5. Tugas pekerjaan, komposisi dari urusan-urusan tertentu (the work which it is 
some body’s duty to do, work, and duties); 

6. Tempat, gedung, yang dipakai sebagai pusat tempat kerja tata usaha (place, 
building, rooms, of business and clerical works). 

Setelah Anda mempelajari  Bab II ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian 
kantor, manajemen perkantoran, perkantoran modern, dan prinsip-prinsip manajemen 
perkantoran.
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Dari berbagai pengertian perkataan “kantoor” dan perkataan “office” seperti 
tersebut di atas, yang kemudian berkembang di Indonesia dengan perkataan kantor 
adalah lebih diartikan sebagai tempat atau ruangan dan proses kegiatan 
penanganan data/informasi.  Dalam hubungan ini yang dimaksud dengan 
penanganan adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan 
pendistribusian atau penyimpanan data/informasi.  Dengan demikian pengertian 
kantor dapat dirumuskan sebagai: 

1. Tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan,  pencatatan, 
pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyampaian 
data/informasi; 

2. Proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, 
penyimpanan dan pendistribusian/penyampaian data/informasi. 

Garis miring(/) yang terdapat di antara perkataan data dan informasi  berarti 
“dan”, bisa juga berarti “atau”, bisa dibaca “dan atau”. 

Di samping pengertian kantor dalam arti tempat atau ruangan dan kantor dalam 
arti proses seperti tersebut di atas, kantor juga sering diartikan sebagai sarana 
pemusatan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif atau tepatnya kegiatan-
kegiatan yang bersifat manajerial dan fasilitatif. Sebagai contoh, kegiatan pokok 
Departemen Dalam Negeri tentunya berlangsung di mana-mana di seluruh pelosok 
Indonesia, akan tetapi kalau seseorang menanyakan: “Departemen Dalam 
Negeri?”, jawaban yang diberikan adalah tempat (kantor) berkumpulnya pejabat 
dan staf serta segenap pegawai setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan yang 
sifatnya administratif. Contoh lain misalnya, PT. Krakatau Steel yang kegiatan 
utamanya bergerak dalam produksi baja, kegiatan substansinya berlangsung di 
pabriknya di Cilegon, Banten, tetapi kantornya bisa berada di Jakarta. 

Dari uraian singkat di atas jelas bahwa pengertian kantor bisa dalam arti tempat; 
ini yang biasa disebut dalam arti statis.  Kantor juga bisa dalam arti proses, ini 
yang biasa disebut dalam arti dinamis.  Kantor juga bisa dalam arti sarana, ini 
yang biasa disebut dalam arti fungsional.  Akan tetapi, dalam arti yang manapun, 
sasaran utama dalam kegiatan kantor adalah penanganan data/informasi. Untuk 
penanganan data/informasi ini jelas diperlukan bangunan atau ruangan, alat-alat 
dan perlengkapan lain termasuk mebeler, orang-orang atau pegawai yang 
menyelenggarakan, biaya serta tata laksana kerja. Setelah Anda memahami 
pengertian kantor,  yang perlu Anda pehami juga ialah pengertian manajemen 
perkantoran. Berikut ini penjelasannya. 

B. Manajemen Perkantoran 

Pada  subbab A, Anda telah mempelajari pengertian kantor. Pada subbab B, ini 
Anda akan mempelajari manajemen perkantoran.  Sebelum Anda mempelajari 
manajemen perkantoran, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu apa yang 
diistilahkan perkantoran. Jika Anda membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2002) Anda dapat menjumpai bahwa perakantoran adalah hal yang berkaitan 
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dengan kantor. Kantor tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan perkantoran. 
Sebagaimana kegiatan lainnya, kegiatan-kegiatan perkantoran perlu direncanakan, 
diorganisasikan, digerakkan oleh semua sumber daya yang terlibat atau dilibatkan, 
oleh karen itu perlu diawasi serta dikendalikan sebaik-baiknya. 

Apa yang disebut manajemen perkantoran? Sebagaimana pada istilah-istilah lain 
dalam Ilmu Sosial, terhadap sesuatu istilah atau terminologi tidak selalu para ahli 
memberikan rumusan yang sama. Demikian pula rumusan tentang manajemen 
perkantoran. The Liang Gie (1995:2-4) mengutip beberapa perumusan pengertian 
manajemen perkantoran dari para ahli, antara lain sebagai berikut: 

Perumusan Arthur Grager 

“Office management is the function of administering the communication and 
record service of an organization.” 

(Manajemen perkantoran adalaah fungsi tata-penyelenggaraan terhadap 
komunikasi dan pelayanan warkat dari suatu organisasi). 

Perumusan William Leffingwell & Edwin Robinson 

“Office management as a function, is the branch of the art and science of 
management which is concerned with the efficient performance of office work, 
whenever and wherever that work is to be done.” 

(Manajemen perkantoran sebagai sesuatu fungsi adalah cabang dari seni dan 
ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran 
secara efisien, bilamana dan di manapun pekerjaan itu harus dilakukan). 

Perumusan Hal Nourse 

“It seems to me that office management in the broader sense might embrance, 
not only the generally accepted service functions, but also the the arise of 
functional control administratrive direction of most clerical and paperwork.” 

(Tampaknya bagi kami manajemen perkantoran dalam arti lebih luas dapat 
mencakup tidak hanya fungsi-fungsi pelayanan perkantoran yang telah 
diterima pada umumnya, melainkan juga bidang-bidang mengenai kontrol 
fungsional dan pengarahan administratif terhadap kebanyakan pekerjaan 
kertas dan tulis). 

Perumusan Edwin Robinson 

“Office management is concerned with the direction and supervision of office 
work.” 

(Manajemen perkantoran berkenaan dengan pengarahan dan pengawasan 
terhadap pekerjaan perkantoran). 



6  

Perumusan William Spriegel & Ernest Davies 

“Office management is the over-all direction of clerical activities as 
distinguished such activities as transportation, manufacturing, warehousing, 
and sales.” 

(Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-
aktivitas tulis sebagaimana dibedakan dari aktivitas-aktivitas seperti 
pengangkutan, kepabrikan, pergudangan dan penjualan). 

Perumusan George Terry 

“Office management can be defined as the planning, controlling, and 
organizing of office work, and actuating those performing is so as to achieve 
the predetermined objective. It deals with the life cycle of business 
information, and retention, if of permanent value, of destruction if obsolete.” 

(Manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, 
pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta 
menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditentukan lebih dahulu. Manajemen perkantoran juga bersangkut 
paut dengan peredaran hidup data dan keterangan perusahaan dari sejak 
penciptaannya, pemeliharaan, penyebaran, dan penyimpanannya kalau 
memiliki nilai tetap atau pemusnahannya kalau sudah usang). 

Setelah mengemukakan rumusan dari beberapa ahli, The Liang Gie kemudian 
mengemukakan rumusannya mengenai manajemen perkantoran. Dikatakannya : 

“Dengan demikian, pada pokoknya manajemen perkantoran merupakan rangkaian 
aktivitas merencanakan, mengorganisasikan (mengatur dan menyusun), 
mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan mengendalikan 
(melakukan kontrol) sampai menyelengarakan secara tertib sesuatu hal. Hal atau 
sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya ialah office work 
(pekerjaan perkantoran). 

Dari berbagai rumusan mengenai manajemen perkantoran jelas yang terkandung di 
dalamnya meliputi rangkaian kegiatan : 

1. Tata penyelenggaraan 

2. Pelaksanaan secara efisien 

3. Pengendalian, pengawasan dan pengarahan 

4. Perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan. 

5. Kegiatan pekerjaan perkantoran 

Oleh karena itu, secara ringkas menajemen perkantoran sebagai cabang seni dan 
ilmu manajemen dapat dirumuskan pengertiannya sebagai rangkaian kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta 
pengendalian pekerjaan-pekerjaan perkantoran. 
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Namun demikian, perlu Anda sadari bahwa cakupan kegiatan manajemen 
perkantoran tidak hanya kegiatan perkantoran, tetapi juga segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kegiatan perkantoran tersebut, antara lain misalnya mengenai 
pegawai kantor, biaya perkantoran, prosedur dan metode perkantoran, serta lain-
lainnya. Lalu, apa yang diartikan dengan perkantoran modern? Simak  penjelasan  
selanjutnya. 

C. Perkantoran Modern 

Lalu apa yang disebut dengan perkantoran modern? Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (2002) mengartikan perkataan modern dengan “terbaru” “mutakhir”, 
“sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan jaman” 

Dalam hal kantor, maka sifat, sikap dan cara berpikir serta bertindak sebagaimana 
disebutkan dalam istilah modern adalah berkenaan dengan penanganan 
data/informasi. Perkantoran modern mempunyai ciri-ciri memiliki bangunan dan 
tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang 
tepat; para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin, profesional 
memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan jaman. 
Kantor modern juga mendayagunakan biaya, menerapkan tata laksana yang 
demokratis,  efektif, efisien, produktif, berkeadilan, dan perlakuan manusiawi. 

Tidak jarang setiap kali mendengar perkataan perkantoran modern terbayang suatu 
bangunan kantor yang megah, bahkan gedung pencakar langit. Perkantoran 
modern juga sering digambarkkan sebagai kantor yang segala kegiatannya serba 
dikomputerkan (computerized).  Perubahan besar memang telah terjadi dalam 
lingkungan perkantoran. Geoffry Mills dkk (1990) menegaskan dalam bukunya 
“Modern Office Management” bahwa teknologi baru terus mengalami kemajuan, 
terutama dalam bidang komunikasi dan pengelolaan data” (alih bahasa oleh F.X. 
Budiyanto, 1991). 

Tahap perkembangan sistem informasi manajemen (SIM) di sebagian besar 
instansi pemerintah kita saat ini tampaknya sampai pada tahap SIM dengan 
dukungan pemrosesan data elektronik (electronic data processing, computer). Di 
satu pihak tahapan ini bagi sebagian instansi sedang menuju atau mungkin sudah 
sampai pada tahap berikutnya, yaitu tahapan SIM berdasarkan komputer 
(Computer based system). Namun, di lain pihak kenyataan masih banyak kantor-
kantor pemerintah kita belum masuk ke tahap dukungan komputer, terutama di 
kota-kota kecil atau di daerah-daerah terpencil 

Berbagai keuntungan dapat diperoleh apabila seluruh kegiatan dilakukan dengan 
sistem komputer, khususnya keuntungan dalam hal kecepatan, kecermatan, 
keterhadalan, keterkinian komunikasi dan pemrosesan data. Namun, dari berbagai 
pertimbangan, tentu saja tidak harus  mengembangkan ke arah modernisasi 
perkantoran dilakukan secara serentak atau simultan. 
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Biaya sering merupakan salah satu pertimbangan dalam hal modernisiasi 
perkantoran. Oleh karena dalam hal modernisasi ini lebih sering dilakukan per 
modul (“modularity”). 

Namun, kantor modern perlu memperhitungkan kemungkinan gangguan terhadap 
sistem yang digunakan.  Kerusakan salah satu alat sebagai salah satu komponen, 
atau kesalahan yang terjadi pada salah satu subsistem akan mengganggu sistem 
secara keseluruhan. Kesalahan memilih file induk dalam memasukkan data untuk 
disimpan, akan menyulitkan penemuannya kembali pada saat diperlukan. Apabila 
data tersebut diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan, maka keputusan 
akan terganggu, atau keputusan tidak sempurna. Dampak selanjutnya mudah 
diperkirakan. 

Semakin modern suatu kantor, sifat dan cakupan kegiatannya semakin 
mengglobal. Sehubungan dengan itu, semakin modern suatu kantor semakin 
banyak informasi yang dapat diakses, semakin besar pula peluang yang dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi atau instansinya 

Akan tetapi sebaliknya, dari keuntungan tersebut di atas kantor modern perlu 
mewaspadai berbagai kemungkinan pengaruh negatif global yang bisa 
mengacaukan kegiatannya dalam pengelolaan informasi. 

Contoh mutakhir, bulan Juli 2001 dunia dilanda virus “Code Red”. Hanya 
berselang dua bulan setelah serangan virus “Code Red”, sebuah infeksi serupa 
menyebar ke seluruh dunia, yaitu virus komputer “Ninda”. 

Virus komputer Ninda yang merupakan kebalikan dari “admin”, muncul pertama 
kali di Amerika Serikat (AS) Selasa 18 September 2001, menyebar ke Asia dan 
Eropa dalam waktu satu malam. 

Harian Kompas (Kamis, 20 September 2001, hlm. 2) memberitakan: “Hari Rabu 
(19/9), ribuan bisnis Eropa mengawali harinya dengan  komputer yang telah 
terinfeksi Ninda menyebar lewat e-mail yang terinfeksi. 

Para ahli keamanan data net mengkhawatirkan potensi virus Ninda ini, setelah 
dunia diguncang oleh serangan atas gedung World Trade Center dan Pentagon di 
AS tanggal 11 September 2001.  Meskipun Jaksa Agung AS John Ashcroft 
melihat tidak ada tanda-tanda adanya hubungan di antara virus internet dan 
serangan itu, tetapi dia mengingatkan “…… kerusakan yang dibuat Ninda bakal 
“lebih hebat” dibanding Code Red yang telah memakan dana 2,6 milyard dollar 
AS untuk membersihkannya. 

Ketika itu Code Red memakan korban 250.000 sistem di AS hanya dalam waktu 
sembilan jam pada pertengahan bulan Juli” (Harian Kompas, Kamis 20 September 
2001 hlm. 2) 

Dari uraian mengenai pengertian kantor atau perkantoran modern, data/informasi 
merupakan sasaran utama, dan sekaligus sebagai tujuan dari seluruh kegiatan 
perkantoran. Jelas pula bahwa dalam penanganan data/informasi diperlukan 
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bangunan dan ruangan, peralatan dan perlengkapan, manusia atau penanganan 
menyelenggarakan kegiatan, serta sistem, prosedur dan tata kerja untuk 
menyelenggarakannya. 

Sejalan pula dengan penjelasan di muka bahwa ada dua aspek  yang tidak dapat 
dipisahkan yaitu organisasi dan manajemen, jika bicara mengenai manajemen 
perkantoran berarti juga bicara organisasi perkantoran dan  kegiatan-kegiatannya. 
Meskipun demikian, kiranya perlu pula diingatkan bahwa pola pikir Amerika tidak 
membedakan istilah administrasi dan manajemen. Kedua istilah ini digunakan silih 
berganti, misalnya administrasi pemerintahan Presiden George W. Bush bisa juga 
disebut manajemen pemerintahan Presiden George W. Bush. Administrasi 
Perkantoran (Office Administration) atau juga disebut Manajemen Perkantoran 
(Office Management).   

Telah dijelaskan di atas, bahwa dua aspek yaitu organisasi dan manajemen tidak 
dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.  Untuk mengetahui kedudukan dan 
peran Kegiatan Perkantoran dalam Organisasi perlu lebih dahulu diketahui tentang 
organisasi.  

Berbagai macam rumusan pengertian yang diberikan tentang organisasi, antara 
lain bisa disebutkan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau 
lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan terikat 
secara formal dalam suatu susunan hierarkhis.  

Dari rumusan mengenai pengertian organisasi seperti tersebut di atas berarti 
apabila dilihat unsur-unsurnya organisasi mengandung unsur-unsur:   

1. Kelompok orang;  

2. Kerjasama;  

3. Tujuan;  

4. Keterikatan formal;  

5. Susunan hierarkhi.  

Organisasi apa pun dapat ditinjau sedikitnya dari dua sudut, yaitu a)  sebagai 
kelompok orang yang bekerja sama dan b) sebagai wadah dari kerja sama tersebut. 
Sebagai kelompok orang yang bekerja sama sifatnya dinamis, sedangkan sebagai 
wadah sifatnya relatif statis. 

Salah satu unsur organisasi adalah adanya tujuan. Untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan, organisasi melakukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan. Tugas-
tugas dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tugas atau kegiatan 
pokok dan tugas atau kegiatan penunjang. 

Kegiatan pokok atau sering disebut kegiatan substantif adalah kegiatan-kegiatan 
yang secara langsung mengenai tujuan organisasi. Oleh karena tugas atau kegiatan 
pokok ini secara langsung mengenai tujuan organisasi, maka tugas pokok 
organisasi yang satu akan berbeda dengan tugas pokok organisasi yang lain. 
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Sebagai contoh, tugas suatu Rumah Sakit Umum Daerah lain dengan tugas pokok 
Dinas Lalu Lintas Jalan (DLLAJ). Tugas pokok DLLAJ lain dengan tugas pokok 
Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan 
Kepegawaian Daerah, Badan Arsip Daerah dan lain-lainnya.  

Tugas pokok berbeda-beda antara organisasi yang satu dan organisasi yang lain, 
tergantung pada tujuan apa semula organisasi itu didirikan. Akan tetapi, tugas-
tugas penunjangnya, untuk setiap organisasi dengan tujuan dan tugas tugas pokok 
apapun, dapat dikatakan sama.  Yang dimaksud dengan tugas penunjang adalah 
tugas-tugas yang bersifat membantu, melayani, memudahkan dan melancarkan 
tugas pokok dan tugas-tugas pimpinan. 

Tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan penunjang ini meliputi kegiatan-kegiatan 
seperti penanganan kepegawaian, keuangan, material, data/informasi, dan 
tergantung pada kebutuhan bisa bertambah terus. Kegiatan-kegiatan lainnya yang 
bisa dimasukkan dalam kegiatan penunjang misalnya dalam suatu pemerintah 
daerah antara lain perencanaan, hubungan masyarakat, penanganan masalah-
masalah hukum, organisiasi dan tata laksana (ORTALA) atau organisasi dan 
metoda (O&M), tata naskah, surat menyurat dinas, menyelenggarakan rapat, 
pembuatan laporan, dan menata ruang kantor. Untuk melaksanakan tugas 
penunjang tersebut, maka  seorang pimpinan kantor  harus melaksanakannya 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam manajemen perkantoran modern. 

D. Prinsip-Prinsip Manajemen Perkantoran Modern 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) menjelaskan bahwa prinsip sama dengan 
asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak. Fayol (dalam 
Komarruddin, 1981) menekankan bahwa penggunaan kata “prinsip” bukan 
hukum-hukum abadi, tetapi hanya merupakan petunjuk praktis yang dapat 
digunakan apabila keadaan membutuhkannya. Koontz (1972) mengatakan  bahwa 
prinsip-prinsip manajemen adalah fleksibel, tidak mutlak, dan harus dapat 
digunakan  tanpa memperhatikan perubahan dan keadaan tertentu. 

Keeling, et. All (1978) dalam bukunya Administrative Office Management, dengan 
mengacu pada William H. Leffingwell, mengatakan bahwa Lellingwell dipandang 
sebagai bapak manajemen kantor, adalah seorang  pengganggas pertama dengan 
menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah pada pekerjaan kantor. Bukunya 
Scientific Office Management yang diterbitkan pada tahun 1917 adalah 
mendahului dari semua studi modern dalam manajemen kantor. Kelima prinsip 
dan pekerjaan yang efektif diilustrasikan dalam gambar yang dimuat pada halaman 
10, yang  kemudian dikembangkan Keeling dan kawan-kawan. Prinsip-prinsip ini 
dapat dikaitkan dengan pas pada manajemen di semua pekerjaan.  

Prinsip 1 

Manajer kantor dapat dengan mudah merencanakan  pekerjaan apa yang harus 
dikerjakan dan bagaimana, kapan dan di mana harus dikerjakan, dan oleh 
siapa harus dikerjakan. 
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Prinsip 2 

Dengan memahami seluruh perencanaan kantor dan organisasi serta 
pengembangan produk, manajer tersebut dapat mengkoordinasikan upaya-
upaya semua pegawai, mesin-mesin, dan informasi untuk memformulasikan 
jadwal kerja yang sesuai dengan perencanaan 

Prinsip 3 dan 4 

Lebih jauh, prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktik penyimpanan 
arsip, metode untuk melaksanakan rencana juga pengukuran, standar dan tata-
letak untuk melaksanakan pekerjaan harus dikembangkan secara efektif. 

Prinsip 5 

Mungkin yang paling penting, manajer kantor menseleksi, melatih, 
memotivasi, mengkompensasi dan meningkatkan pegawai untuk 
mempertahankan minat terhadap organisiasi pada tingkat yang optimal. 

Berikut, dapat Anda cermati kelima prinsip kerja perkantoran yang efektif yang 
diambil dari pendapat Leffingwell seperti tertera dalam gambar di bawah ini. 

Tabel 2.1. Lima Prinsip Kerja Efektif  Leffingwell  

1. Perencanaan 

Untuk merencanakan  

secara benar, Anda harus tahu : 

    _________   

2. Jadwal 

Pekerjaan harus dijadwal. Suatu 
jadwal menjadi efektif, harus di 
________    

3. Pelaksanaan 

Pekerjaan harus dilaksanakan  
_______       

1. Pekerjaan apa yang harus dikerjakan; 

2. Bagaimana pekerjaan dikerjakan; 

3. Kapan pekerjaan dikerjakan 

4. Di mana pekerjaan dikerjakan; 

5. Seberapa cepat pekerjaan dikerjakan.  

1. Tentukan 

2. Selaraskan dengan jadwal-jadwal lain; 

3. Laksanakan,  walaupun sulit, 

4. Mungkinkan diselesaikan 

5. Pelihara secara ketat.   

1. Secara terampil 

2. Secara teliti 

3. Secara  cepat 

4. Tanpa upaya yang tidak perlu; 

5. Tanpa  ada keterlambatan yang tidak perlu 
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4. Ukuran 

Pekerjaan yang dilaksanakan 
harus diukur __________     

5. Imbalan 

Jika pekerjaan Anda 
diselesaikan secara efektif, 
Anda seharusnya diberi imbalan 
______________   

1. Sesuai dengan potensi Anda; 

2. Berdasarkan pada catatan-catatan yang lalu, 
oleh organisasi lain; 

3. Berdasarkan kuantitas 

4. Berdasarkan kualitas  

1. Kondisi kerja yang baik 

2. Kesehatan 

3. Kebahagiaan 

4. Pengembangan diri 

5. Uang 

 

Komaruddin (1981) mengemukan sembilan prinsip manajemen perkantoran 
sebagai berikut: 

1. Manajer kantor itu adalah seorang eksekutif yang harus membuat rencana, 
menyusun organisasi, dan melakukan pengawasan terhadap sebagian besar 
pekerjaan kantor yang harus dilaksanakan, serta memimpin para pegawai 
dalam melaksanakan tugas mereka. Manajemen tertinggi harus menyadari diri 
bahwa manajer kantor itu bukan seorang penyelia yang semata-mata hanya 
berurusan dengan ketatausahaan saja. 

2. Tata ruang kantor harus direncanakan dengan ilmiah untuk menghindari 
gerakan yang tidak perlu (mubazir), keterlambatan, dan kesukaran untuk 
menggapai pekerjaan atau bahan-bahan; 

3. Mesin-mesin dan perlengkapan-perlengkapan yang otomatis hendaknya 
dipergunakan apabila hasilnya ekonomis 

4. Kajian gerakan dan watu (time and motion study) penyederhanaan kerja dan 
pengukuran kerja hendaknya diterapkan dalam pekerjaan kantor; 

5. Sistem dan prosedur kantor haruslah dengan terus menerus diupayakan agar 
menjadi lebih efisien dan mengurangni biaya; 

6. Sistem manajemen arsip/warkat yang diperbaiki harus dikembangkan sesuai 
dengan pengawasan formulir. Hal ini termasuk menghilangkan metode 
pengarsipan yang tidak efisien, penetapan jadwal pemusnahan arsip, 
perbaikan sistem penelusuran arsip, dan perencanaan perbaikan formulir 
kantor; 

7. Hubungan kepegawaian yang lebih ilmiah harus dikembaangkan melalui 
analisis pekerjaan, prgoram Diklat, nasihat kepegawaian, dan ada panduan 
perintah; 
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8. Standar kualitas dan kuantitas pekerjaan kantor harus digunakan dan 
dikembangkan; 

9. Kesadaran kerja, bersamaan dengan konsep dasar manajemen ilmiah dalam 
pekerjaan kantor hendaknya dikembaangkan baik pada jiwa penyelia maupun 
pada sikap pegawai. 

E. Latihan  

Jawablah  pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara singkat namun jelas. 

1. Jelaskan pengertian kantor. 

2. Jelaskan pengertian perkantoran modern! 

3. Berikan definisi secara singkat manajemen perkantoran modern! 

4. Jelaskan secara singkat pengertian organisasi dan unsur-unsur apa yang yang 
terdapat dalam organisasi! 

5. Jelaskan kedudukan kegiatan perkantoran dalam organisasi! 

6. Jelaskan kemungkinan gangguan terhadap sistem yang digunakan dalam 
perkantoran modern! 

7. Uraikan secara singkat prinsip-prinsip manajemen perkantoran! 

F. Rangkuman 

1. Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, organisasi melakukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan. 
Kegiatan-kegiatan organisasi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok 
besar, yaitu kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok sering 
disebut kegiatan substantif, dan kegiatan penunjang disebut kegiatan 
fasilitatif. 

2. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang secara langsung mengenai tujuan 
organisasi. Oleh karena secara langsung mengenai tujuan organisasi, maka 
kegiatan pokok organisasi yang satu akan berbeda dengan kegiatan pokok 
organisasi yang lain kalau memang kedua organisasi itu mempunyai tujuan 
yang berbeda. Akan tetapi, kegiatan penunjang untuk organisasi dengan 
tujuan apa pun dapat dikatakan seragam. Salah satu kegiatan penunjang ini 
adalah kegiatan penanganan data/informasi. Kegiatan penanganan 
data/informasi disebut kegiatan perkantoran. 

3. Pengertian manajemen perkantoran beraneka ragam. Namun pengertian apa 
pun yang diberikan, pengertian manajemen perkantoran dapat dirumuskan 
sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta 
pengawasan dan pengendalian pekerjaan perkantoran. Secara substansional 
jelas yang di “manage” adalah seluruh unsur pekantoran, termasuk keuangan, 
sistem, prosedur dan metodenya serta informasi yang berkaitan 
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4. Pengertian  perkantoran modern dapat ditengarai adanya bangunan dan tata 
ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang 
tepat, para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin, 
profesional memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan 
tuntutan jaman. 

5. Kantor modern juga mendayagunakan biaya, menerapkan tata laksana yang 
demokratis, efektif, efisien, produktif, berkeadilan dan manusiawi. 

6. Prinsip-prinsip kerja efektif Leffingwell dalam perkantoran modern mencakup 
perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, pengukuran dan imbalan terhadap 
pekerjaan. Komaruddin menyusun sembilan prinsip kerja efektif dalam 
perkantoran modern. 
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BAB III 
PENANGANAN DATA/INFORMASI DALAM  

KEGIATAN PERKANTORAN  

Penanganan data/informasi dalam kegiatan perkantoran mencakup kegiatan 
pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian atau 
penyampaian. 

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja diperlukan gedung dan ruangan 
yang memadai. Dalam penanganan data/informasi juga diperlukan kondisi fisik dan 
faktor lingkungan yang menunjang. Bahkan kegiatan-kegiatan lain yang tampaknya 
tidak secara langsung berhubungan, seperti kegiatan-kegiatan pengepakan (packing) 
dan pengiriman (sending) diperlukan dalam penanganan data/informasi. Oleh karena itu 
di bawah ini diuraikan macam-macam kegiatan perkantoran yang senyatanya tampak 
dalam praktik sebagai berikut: 

A. Bangunan dan Tata Ruang Kantor 

1. Bangunan Kantor 

Mengenai bangunan kantor beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 
dipertimbangkan antara lain: 

a. Lokasi 

Sebaiknya memang lokasi bangunan kantor sesuai dengan tugas pokok 
organisasi. Tetapi ada pandangan secara umum apabila kantor dibangun 
di pusat kota atau di kawasan bisnis untuk perusahaan-perusahaan bisnis 
biasanya dipandang nilai prestisenya tinggi. 

Pertimbangan lain untuk lokasi kantor di samping di pusat kota adalah di 
pinggir kota, di kota kecil atau di desa. 

Pada akhir tahun 1998, sebagai dampak dari krisis ekonomi yang 
berkepanjangan di Indonesia, diketahui banyak perusahaan yang 
memindahkan kantornya dari Kawasan Pusat Bisnis (KPB) seperti di 
Jalan Sudirman atau Jalan Thamrin di Jakarta ke lokasi pabriknya di 
Bekasi atau ke lokasi proyek perumahan yang sedang dibangunnya di 
Bogor. 

b. Bentuk 

Untuk mengantisipasi pengembangan, banyak disarankan mengikuti 
rumus berbentuk huruf I L C O B atau T dan H. 

Setelah mempelajari Bab III ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan 
bermacam-macam kegiatan perkantoran dalam paktik
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c. Bertingkat/Tidak Bertingkat 

Bangunan kantor bertingkat  atau tidak bertingkat memang masing-
masing ada kekurangan dan kelebihannya. 

2. Tata Ruang Kantor 

Tata ruang kantor yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan pengaturan atau 
penyusunan tata letak dan ruang kerja pegawai dan peralatan/perlengkapan 
kantor dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perkantoran. 

Tata ruang kantor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi, 
efektivitas dan produktivitas kerja pegawai. Faktor-faktor lain di samping tata 
ruang yang dimaksud adalah tempat kerja termasuk meja dan kursi kerja, 
peralatan termasuk mesin-mesin, kondisi fisik dan faktor lingkungan, bahkan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan yang berlaku atau 
diberlakukan dalam kantor atau organisasi yang bersangkutan. Faktor-faktor 
tersebut mempengaruhi input baik yang berupa bahan, energi maupun 
data/informasi untuk sampai pada tahapan proses guna menghasilkan out-put 
tertentu. 

Tujuan dari kegiatan penataan ruang kantor ini adalah agar: 

a. Pekerjaan kantor dapat menempuh jarak sependek mungkin; 

b. Rangkaian kegiatan pekerjaan kantor mengalir secara efektif dan efisien; 

c. Penggunaan segenap ruangan kantor efektif dan efisien; 

d. Kenyamanan kerja terjamin dan terpelihara; 

e. Diperoleh kesan baik dari pihak luar, terutama dari segi estetika; 

f. Mudah dilakukan ubahan-ubahan jika diperlukan; 

g. Mudah dilakukan pengawasan. 

B. Kondisi Fisik dan Faktor Lingkungan 

Kondisi fisik dan faktor lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah semua 
kondisi yang sifatnya nyata, bisa dilihat atau dirasakan. Meskipun sifatnya fisikal 
tetapi kondisi ini mempengaruhi mental, psikologis, yang selanjutnya 
mempengaruhi kenyamanan dan semangat kerja. 

1. Cahaya 

Cahaya yang paling baik untuk kerja sebenarnya adalah cahaya alam 
(matahari). Akan tetapi di dalam ruangan tentunya kita tidak selalu dapat 
memanfaatkan cahaya alam sekehendak kita. Oleh karena itu dalam ruangan-
ruangan kantor banyak dipakai cahaya lampu. Mengenai penggunaan cahaya 
perlu dipertimbangkan macam dan jumlah cahaya yang diperlukan. 
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Dalam praktik penggunaan cahaya dikenal ada macam-macam cahaya: 

a. Cahaya langsung; 

b. Cahaya tidak langsung; 

c. Cahaya setengah langsung; 

d. Cahaya setengah tidak langsung. 

Mengenai jumlah cahaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan 
perkantoran banyak yang menulis dan membaca American Management 
Association (AMA) menyarankan sebanyak 30 foot-candles. 

2. Warna 

Warna sudah dikenal tidak hanya mempengaruhi fisik terutama penglihatan, 
tetapi juga mempengaruhi kejiwaan. Untuk ruangan kantor warna yang 
dianggap tepat adalah krem atau kuning muda yang tidak menyilaukan. 
Kemungkinan bisa dipakai biru muda lembut untuk pekerjaan-pekerjaan 
mental. 

3. Udara 

Untuk ruangan-ruangan kantor memang diharapkan udara selalu segar dengan 
ventilasi yang baik, dan suhu yang sesuai. Akan tetapi kondisi dan lingkungan 
alam tidak selalu mendukung untuk memperolehnya. Oleh karena itu sering 
digunakan pengatur kondisi udara (air conditioner). Di negara-negara tropis 
“air conditioner” biasa dipasang pada suhu antara 20 sampai 27 derajat 
Celcius. 

Di negara-negara yang biasa dengan musim dingin, biasanya alat pengatur 
kondisi udara dipasang pada suhu antara 19 sampai dengan 21 derajat Celcius 
atau antara 67 – 70 derajat Fahrenheit. (Geoffrey Mills dkk. “Modern Office 
Management”, terjemahan Drs. Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1991, 
hal. 409). 

4. Dekorasi 

Dekorasi yang dimaksudkan di sini adalah dekorasi yang tidak hanya 
dimaksudkan untuk memperoleh keindahan, tetapi juga dimaksudkan untuk 
dapat meningkatkan semangat kerja. Dekorasi yang sampai saat ini masih 
dianggap dapat meningkatkan semangat kerja di Indonesia antara lain adalah 
lambang negara, gambar Presiden dan Wakil Presiden, gambar pimpinan-
pimpinan puncak organisasi dari kantor yang bersangkutan, piala-piala atau 
tanda penghargaan yang pernah diraih. 



18  

5. Suara 

Para penyelanggara kegiatan perkantoran tentunya tidak  menghendaki suara 
bising, karena akan mengganggu konsentrasi dan mudah menimbulkan 
kegelisahan. Tetapi suasana ruangan kantor yang sepi sekali sampai 
mendekati nol desibel juga dirasakan mencekam. 

Banyak kalangan yang menganggap musik dapat membantu gairah kerja. 
Penggunaan musik sambil kerja harus dipandu oleh berbagai pertimbangan. 

C. Korespondensi 

1. Pengertian Korespondensi dan Surat 

Korespondensi dalam kegiatan kantor diartikan sebagai teknik membuat surat 
dan berkomunikasi dengan surat. 

Sebagaimana diketahui komunikasi yang diartikan sebagai proses 
penyampaian warta atau transfer informasi dari satu pihak kepada pihak lain 
dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, gambar, lambang, isyarat atau tanda-
tanda lain. Cara-cara tersebut bisa digunakan secara gabungan dua atau lebih 
dari cara yang ada. 

Dari uraian singkat di atas mudah dimengerti dan dirumuskan apa yang 
disebut dengan surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan 
untuk menyampaikan warta atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. 

Rumusan lain misalnya, surat adalah kertas tertulis dalam bentuk tertentu 
yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak 
lain. 

Rumusan-rumusan lain mengenai pengertian surat masih banyak, dan dalam 
hal ini tentu saja menguntungkan bagi siapa pun yang mendalami 
korespondensi, karena masing-masing pengertian itu akan saling melengkapi. 
Namun demikian kiranya perlu dicermati bahwa masa sekarang dan mungkin 
juga di masa-masa yang akan datang, surat tidak selalu tertulis di kertas. 
Kecenderungannya bahkan kegiatan perkantoran mengarah ke proses 
“paperless”. Istilah “paperless” di sini tentu saja bukan berarti tidak 
menggunakan kertas sama sekali. 

Dalam komunikasi, data/informasi kantor-kantor modern banyak yang 
menggunakan metoda-metoda lain seperti teleprinter, facsimile, telenote, 
teletext, cctv, internet, e-mail, dan lain-lainnya. 

Metoda-metoda tersebut sangat menguntungkan bagi kecepatan pengiriman 
atau penerimaan data/informasi. 
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Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu masih tetap diperlukan “print 
out” dari data/informasi yang dikomunikasikan. 

Kondisi-kondisi tertentu yang dimaksud antara lain misalnya karena data/ 
informasi yang bersangkutan: 

a. Jumlahnya begitu banyak dan rumit; 

b. Diperlukan secara intensif dan terus menerus dalam proses kegiatan; 

c. Diperlukan sebagai bukti formal. 

2. Syarat-syarat Surat yang baik 

Surat yang ditulis, oleh siapa pun, harus baik. Beberapa butir kriteria surat 
yang disebut baik adalah bahwa surat harus: 

a. Jelas; 

b. Tegas; 

c. Ringkas; 

d. Lengkap; 

e. Tepat; 

f. Sopan; 

g. Menarik tetapi wajar; 

h. Khusus untuk surat-surat dinas, harus ada ciri-ciri formal atau ciri-ciri 
kedinasan, dan 

i. Juga untuk surat-surat dinas, harus ada keseragaman pola bentuk. 

3. Bagian-bagian Surat 

Surat terdiri atas bagian-bagian surat. Berbagai cara pembagian untuk 
menyebutkan bagian-bagian surat ini. Salah satu pembagian misalnya dengan 
mnyebutkan: bagian kepala, bagian tubuh dan kaki surat. Masing-masing 
bagian itu terdiri atas subbagian-subbagian. Untuk memudahkan, dalam 
modul ini disebutkan secara langsung bagian-bagian surat ini dengan rinci 
sebagai berikut: 

a. Kepala surat; 

b. Tanggal surat; 

c. Nomor surat; 

d. Lampiran; 

e. Hal atau perihal; 

f. Alamat dalam; 
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g. Salam pembuka; 

h. Isi surat; 

i. Salam penutup; 

j. Penutup surat; 

k. Initial; 

l. Tembusan; 

m. Sifat; 

n. u.p atau c.q 

o. N.B dan P.S 

Bagian-bagian surat tersebut di atas mempunyai fungsi masing-masing. 
Penggunaan dan teknik pengetikannya diatur dan ditentukan oleh masing-
masing organisasi. Pengaturan dan penentuan tentang penggunaan bagian-
bagian surat serta teknik pengetikannya biasanya dituangkan dalam surat 
keputusan pimpinan organisasi yang bersangkutan, dan digunakan sebagai 
pedoman. Pedoman tersebut harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh 
penyelenggara kegiatan organisasi yang bersangkutan. Untuk instansi-instansi 
pemerintah, pedoman umum tentang penggunaan dan teknik pengetikan 
bagian-bagian surat ini dimuat dalam Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72 /KEP/MEN.PAN/07/2003 
Tanggal 24 Juli 2003  Pedoman unum ini merupakan penyempurnaan 
Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas yang ditetapkan  dengan Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993. 

Di atas telah disebutkan bahwa penggunaan dan teknik pengetikan bagian-
bagian surat ditentukan oleh masing-masing organisasi. Penempatan bagian-
bagian surat itu termuat dalam format tertentu membuat perbedaan-perbedaan 
bentuk surat yang biasa disebut juga dengan istilah “style”. 

Bentuk atau”style” surat dalam suatu organisai ditentukan oleh organisasi 
yang bersangkutan, Untuk instansi pemerintah, bentuk surat sudah ditentukan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara (MENPAN) No. 72 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata 
Persuratan Dinas. 

Di samping bentuk surat untuk instansi-instansi pemerintah sebagaimana 
dicantumkan dalam keputusan MENPAN No.72 Tahun 2003, di lingkungan 
organisasi atau perusahaan niaga dikenal bentuk-bentuk surat yang biasa 
dipakai untuk komunikasi secara formal yaitu: 

a. Bentuk Balok Penuh (Full Block Style) 

b. Bentuk Balok yang diubah (Modified Block Style) 

c. Bentuk Setengah Balok (Semi Block Style) 

d. Bentuk Sederhana (Simplified) 
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e. Bentuk Inden atau Bentuk Lekuk (Indented Style) 

f. Bentuk Paragraf (Hanging Paragraf) 

D. Kearsipan 

Kearsipan menangani arsip sejak warkat atau dokumen dinyatakan ‘simpan’ atau 
‘file’ (kegiatan ini sering disebut juga sebagai penciptaan arsip), penyimpanan, 
penemuan kembali, peminjaman, pemeliharaan, pengendalian, penyusutan dan 
pemusnahan. 

1. Pengertian Arsip 

Arsip menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan disebutkan pada pasal 1, ialah: 

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga negara dan 
Badan-badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan 
Tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan; 

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau 
perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun 
berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

Arsip sebagaimana disebutkan pada butir 1) di atas adalah dalam wewenang 
dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah. Sedangkan pemerintah 
berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksudkan pada 
butir 2) di atas sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, yang penguasanya 
dilakukan berdasarkan perundangan atau ganti rugi dengan pihak yang 
menguasai sebelumnya. (UU No. 7/1971, pasal 4). 

Yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk corak apapun dalam 
pengertian arsip adalah meliputi baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat 
dan didengar seperti halnya hasil-hasil rekaman, film dan lain sebagainya. 
Naskah-naskah sebagaimana dimaksudkan di atas sering disebut warkat atau 
dalam bahasa Inggris disebut records. 

Dalam kaitan ini William Benedon dalam buku Records Management 
sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie (1995: 116) menyebutkan records 
sebagai “any paper, book, photograph, microfilm, map, drawing, chart, card, 
magnetic tape, or any copy or print-out thereof, that has been generated or 
received by a company or its operating units or its successor as evidence of its 
activities or because of information contained therein. 
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2. Arsip Dinamis dan Arsip Statis 

Arsip dibedakan ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip 
yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau 
dipergunakan secara langsung dalam penyelanggaraan administrasi. 
Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung 
untuk kegiatan perencanaan dan penyelanggaraan kehidupan kebangsaan pada 
umumnya maupun untuk penyelanggaraan sehari-hari administrasi. 

Arsip dinamis dibedakan ke dalam arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif 
adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan 
dipergunakan dalam penyelanggaraan administrasi. Arsip inaktif adalah arsip 
dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelanggaraan administrasi 
sudah menurun. 

3. Nilai Guna Arsip 

Arsip-arsip yang memuat berbagai macam keterangan perlu disimpan dan 
dipelihara agar aman, tidak rusak atau hilang. 

Secara umum dikatakan arsip mempunyai kegunaan sebagai alat pengingat. 
Sebagai alat pengingat selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan 
untuk penilaian atau penyusunan program-program pengembangan 
selanjutnya dari kegiatan organisasi yang bersangkutan. 

Selain mempunyai kegunaan secara umum sebagai pengingat, warkat-warkat 
yang disimpan sebagai arsip juga karena mempunyai satu atau beberapa 
kegunaan khusus. Di Amerika Serikat sudah banyak dikenal orang bahwa 
nilai guna yang mungkin terdapat pada warkat sehingga perlu disimpan, 
dicakup dalam satu istilah pengingat “ALFRED” yang kepanjangannya: 

A -  Administrative value (nilai administrasi) 

L -   Legal value (nilai hukum) 

F -   Fiscal value (nilai bidang keuangan) 

R -  Research value (nilai penelitian) 

E -   Educational value (nilai pendidikan) 

D -  Documentary value (nilai dokumentasi) 

Beberapa pendapat yang hampir mirip menyebutkan juga nilai-nilai seperti: 
value for policy use, value for operating use, value for historical use. 

4. Penyusutan Arsip 

Beberapa warkat yang mempunyai nilai kompleks, seperti dokumen yang 
menyangkut tanah, gedung, perusahaan/organisasi, riwayat orang, 
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kebijaksanaan-kebijaksanaan, biasanya secara terus menerus diperlukan 
meskipun frekuensi pemakaiannya tidak tentu. Warkat-warkat semacam itu 
penyimpanannya biasanya ditempatkan secara khusus; bahkan jika dilihat dari 
jangka waktu penyimpanannya bisa bersifat abadi. Namun demikian untuk 
warkat-warkat yang lain pada umumnya mempunyai kegunaan yang tidak 
berlangsung untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, tingkat pemakaian 
bahkan nilai guna arsip bisa berkurang dan bahkan mungkin pada suatu saat 
tidak mempunyai nilai guna lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pengurangan arsip atau biasa disebut dengan penyusutan. 

Penyusutan arsip adalah kegiatan-kegiatan pengurangan arsip dengan cara: 

a. Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam 
lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah 
masing-masing; 

b. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; 

c. Menyerahkan arsip statif oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional. 

Mengenai penyusutan arsip di leingkungan lembaga-lembaga negara dan 
badan-badan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya. 

5. Sistem Penyimpanan 

Ada lima dasar pokok sistem penyimpanan dalam kearsipan (filing) yang 
dapat digunakan, yaitu: 

a. Sistem Abjad; 

b. Sistem Subjek; 

c. Sistem Geografis; 

d. Sistem Nomor; 

e. Sistem Kronologis. 

Dalam praktik penyelenggaraan tidak terlepas kemungkinan digunakan sistem 
gabungan antara sistem-sistem tersebut di atas. Sistem penyimpanan seperti di 
atas juga digunakan dalam kearsipan kantor-kantor modern yang memakai 
“file” elektronik atau microfilm. 

6. Pengurusan Surat 

Kegiatan Penguruan surat sering juga disebut penanganan surat atau “mail 
handling” adalah kegiatan pengurusan surat-surat masuk (1incoming mail) 
dan pengurusan surat-surat keluar (outgoing mail). 
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Pengurusan surat masuk dimulai dengan penerimaan, penyortiran, pembukaan 
amplop, pembacaan, pengarahan dan penyampaian ke unit-unit atau pejabat-
pejabat yang dituju sebagai pengolah. 

Dalam proses pengurusan surat masuk dari penerimaan sampai dengan 
pengiriman ke unit atau pejabat yang dituju, terjadi juga kegiatan pencatatan. 
Sarana pencatatan, apakah buku agenda atau kartu kendali, tergantung dari 
sistem yang digunakan. 

Pengurusan surat keluar dimulai dari penyusutan draft atau konsep surat 
sampai dengan surat tersebut dikirim ke luar dari organisasi atau instansi yang 
bersangkutan. Dalam proses pengurusan surat keluar ini termasuk juga 
kegiatan-kegiatan pencatatan, baik pencatatan di unit pengolah maupun 
pencatatan di unit yang secara fungsional ditugasi mengurus surat-menyurat 
dan ekspedisi. 

E. Pengetikan 

Pada masa sekarang ini rasanya sulit menyebutkan kantor yang tanpa kegiatan 
pengetikan. Dengan kata lain dalam kegiatan perkantoran pasti terdapat kegiatan 
pengetikan, apakah dengan menggunakan mesin tik manual, electric, atau 
electronics. 

Bahan yang diketik pun berbagai macam dari surat, naskah pidato, catatan-catatan, 
pengisian formulir dan lain-lainnya, untuk berbagai macam kepentingan baik 
untuk pemrosesan, penyimpanan, pendistribusian data/informasi ataupun 
komunikasi. 

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan penggunaan mesin tik manual 
maupun mesin tik elektrik banyak berkurang. Sebaliknya, kegiatan pengetikan 
lebih banyak dilakukan dengan komputer atau word processor yang berperan 
sendiri (personal) maupun yang digunakan secara bergabung sebagai suatu sistem. 
Meskipun ada beberapa kerugiannya, tetapi penggunaan komputer atau word 
processor lebih banyak keuntungannya baik dari segi waktu, tenaga, maupun mutu 
hasilnya. 

F. Penggandaan 

Penggandaan atau sering disebutkan dengan reproduksi atau duplicating adalah 
memperbanyak atau membuat dalam jumlah banyak suatu naskah dengan bantuk 
dan isi yang sama. Untuk berbagai keperluan, naskah-naskah atau warkat dalam 
rangka kegiatan perkantoran harus digandakan. 

Berbagai cara dan alat yang digunakan untuk penggandaan, yang umum dipakai 
apabila menggunakan mesin tik adalah dengan cara membuat tembusan (carbon 
copy). Cara untuk menggandakan bisa dengan liquid duplicating, stencil 
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duplicating, scanning, copying, printing, off-set. Perkembangan saat ini banyak 
dimanfaatkan proses telecopying atau teleprinting. 

G. Pendiktean dan Pelatinan 

Kegiatan pendiktean dan pelatinan berkaitan dengan kegiatan perkantoran lainnya 
seperti pembuatan surat, pencatatan dalam pengumpulan keterangan melalui 
wawancara, penyusunan laporan dan penyusunan naskah pidato. Kegiatan 
pendiktean dan pelatinan senantiasa diperlukan dalam pekerjaan-pekerjaan kantor 
terutama dilaksanakan oleh staf atau oleh para sekretaris. Akan tetapi staf atau para 
sekretaris tentunya tidak mungkin setiap saat membawa atau bisa menyiapkan alat 
atau mesin perekam di mana saja dan kapan saja, sedangkan kegiatan mencatat 
dengan cepat bisa terjadi kapan dan di mana saja. Oleh karena itu staf atau 
sekretaris perlu memiliki ketrampilan menulis cepat (steno). 

H. Perekaman 

Perekaman adalah kegiatan merekam baik suara maupun gambar. Untuk berbagai 
keperluan data/informasi perlu direkam. Data/informasi yang harus direkam tidak 
hanya sifatnya lisan, tetapi juga berupa gambar, denah, bagan, maket, model dan 
lain-lainnya. 

I. Penghitungan 

Kegiatan perkantoran tidak mungkin lepas dari kegiatan penghitungan. Bahkan 
kegiatan penghitungan ini tidak hanya terdapat pada pengolahan data/informasi, 
tetapi juga kegiatan lain yaitu pengumpulan, pencatatan, penyimpanan dan 
pendistribusian atau penyampaian data/informasi tidak lepas pula dari kegiatan 
penghitungan. 

Kegiatan penghitungan yang sifatnya sederhana memang dapat dilakukan tanpa 
alat. Akan tetapi penghitungan tanpa alat tidak mungkin mencakup segala macam 
penghitungan yang jumlah dan kerumitannya semakin tinggi. Oleh karena itu 
dalam kegiatan perkantoran selalu dibantu dengan alat, baik berupa abacus, 
adding machines, calculating machines (kalkulator) atau  komputer digital, dan 
komputer yang lebih canggih yang memiliki arithmatic logic yang berkemampuan 
tinggi. 

J. Performuliran 

Kegiatan pemformuliran merupakan rangkaian kegiatan pembuatan formulir (form 
design) dan pengendalian (form control) sebagai sarana efisiensi dan efektivitas 
kerja perkantoran. 
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Formulir atau lembar isian yang dimaksud di sini adalah lembar kertas yang 
memuat kolom-kolom/lajur-lajur/garis-garis untuk mencatat keterangan tertentu 
yang diperlukan. 

Dalam rancangan formulir (form design) perlu diperhatikan antara lain hal-hal 
mengenai: 

1. Metoda dan prosedur penanganan dan penggunaannya, misalnya apakah 
dirancang untuk komputer, pengisiannya dengan ditulis-tangan atau harus 
diketik; 

2. Siapa yang diharapkan mengisi, termasuk dalam hal ini yang menyangkut 
tingkat pendidikannya; 

3. Kesesuaian atau keserasian dengan formulir-formulir lainnya yang masih 
berlaku atau beredar; 

4. Kemudahan dikenali atau dibedakan dengan formulir-formulir yang lain 
melalui nama, nomor atau tanda-tanda lain; 

5. Judul-judul (captions) hendaknya mudah dimengerti, urutan-urutan items 
mudah diikuti; 

6. Kotak-kotak/ruangan-ruangan/kolom-kolom kosong untuk menuliskan data 
atau keterangan cukup longgar tetapi tidak berlebihan; 

7. Kertas (baik jenis maupun ukurannya) sesuai dengan penggunaan dan proses 
pengisian serta penangannya oleh petugas termasuk untuk pembakuan dan 
reproduksinya. 

Ukuran kertas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1. Ukuran Kesatuan Kertas 
(dihitung dalam milimeter) 

Golongan (A) Golongan (B) Golongan (C) Golongan (D) 

A0  841 X 1189 B0  1000 X 1414 C0  917 X 1297 D0  771 X 1090 

A1  594 X   841 B1    707 X 1000 C1  648 X   917 D1  545 X   771 

A2  420 X   594 B2    500 X   707 C2  458 X   648  D2  385 X   545 

A3  297 X   420 B3    353 X   500 C3  324 X   458 D3  272 X   385 

A4  210 X   297 B4    250 X   353 C4  228 X   324 D4  192 X   272 

A5  148 X   210 B5    176 X   250 C5  162 X   229 D5  136 X   192 

A6  105 X   148 B6    125 X   176 C6  114 X   162 D6    96 X   136 

A7    74 X   105 B7      88 X   125 C7     81 X  114 D7    68 X     96 

A8    52 X     74 B8    62 X     88 C8     57 X    81 D8    48 X     68 
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Tabel 3.2. Nama-nama Ukuran Kertas 
A0 = Vierdubbel, (empat ganda) A5 = Blad, (halaman) 

A1 = Dubbel vel, (lembaran ganda)    A6 = Halfblad, (setengahhalaman) 

A2 = Vel, (lembaran) A7 = Kwalblad, (seperempat halaman) 

A3 = Halfvel, (lembaran setengah) A8 = Achtblad, (delapan halaman) 

A4 = Kwartvel,(lembaranseperempat)  

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa formulir (atau sering juga disebut 
“blanko”) merupakan alat memudahkan kerja untuk mencapai efisiensi dan 
efektivitas kerja. Dengan formulir dapat pula dicapai keseragaman dan 
penyederhanaan dalam pelayanan kerja tulis-menulis (pencatatan, penyalinan, 
pelaporan) serta pengolahan datanya. Tetapi, tanpa sistem pengendalian dan 
pengawasan yang baik terhadap penciptaan dan penggunaannya bahkan akan 
menimbulkan kerugian-kerugian, baik mengenai biaya maupun prosedur lainnya. 
Oleh karena itu, setiap organisasi atau instansi harus menyelenggarakan program 
pengendalian formulir. Pengendalian ini merupakan bagian dari fungsi manajemen 
untuk menjamin bahwa: 

1. Hanya formulir yang benar-benar diperlukan yang harus diadakan; 

2. Formulir yang dirancang sesuai dengan keperluan, memungkinkan 
keseragaman dan kesederhanaan dalam pelayanan dan proses kerjanya; 

3. Formulir dibuat dan digunakan secara hemat dan aman; 

4. Secara teratur diadakan pengkajian atas formulir lama, kemudian  jika perlu 
diadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan  kondisi-kondisi dan  organisasi 
yang ada sekarang; 

5. Terhadap setiap permohonan pembuatan formulir baru, diteliti dan diuji 
kegunaannya serta pengaruh-pengaruhnya terhadap kelancaran prosedur 
organisiasi. 

K. Perpustakaan dan Dokumentasi 

Perpustakaan dan dokumentasi merupakan sumber data/informasi yang sangat 
penting. Oleh karena itu penanganannya perlu diperhatikan. Karena pentingnya, 
maka bahan pustaka yang bersifat seperti ensiklopedi, himpunan peraturan 
perundang-undangan biasanya lokasinya dekat lokaksi kerja para pimimpin. 
Bahkan beberapa pimpinan menganggap perlu memiliki sendiri bahan pustaka dan 
dokumentasi yang  ditempatkan di ruang kerjanya. 

Mengingat pentingnya perpustakaan dan dokumentasi sebagai penyedia 
data/informasi, maka sistem penyusunan, penempatan dan penyimpanan serta 
pemutakhirannya perlu selalu diperhatikan. 
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L. Peralatan/ Perlengkapan 

Peralatan/perlengkapan yang dimaksudkan di sini adalah semua alat dan 
perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan perkantoran baik secara langsung 
maupun tidak langsung.  Dalam pengertian alat perkantoran termasuk juga alat 
tulis kantor (ATK) yang biasanya dimasukkan sebagai barang pakai-habis, alat-
alat lain yang nonmasinal maupun masinal, baik yang bekerja secara manual, 
elektrik, elektromagnetik, elektronik maupun kimiawi. 

Pengelompokkan macam peralatan/perlengkapan perkantoran sering didasarkan 
pada kegiatan-kegiatan perkantoran yang secara garis besar terdiri atas kegiatan 
pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian atau 
penyampaian data/informasi. 

Oleh karena itu, alat-alat yang dimaksudkan di sini adalah alat-alat untuk: 

1. Pengumpulan atau perolehan data/informasi, seperti telepon, teleks, faksimili, 
radio telepon, komputer yang tergabung dalam networking baik LAN maupun 
WAN, atau yang  dilengkapi dengan internet dan e-mail; 

2. Pencatatan dan perekaman, seperti mesin-mesin tulis, baik yang bekerja 
secara manual, elektrik maupun yang elektronik seperti komputer dengan 
segala kemampuannya; 

3. Pengolahan, seperti mesin-mesin hitung, mesin akunting, elektronik dan 
processor atau komputer yang memiliki kemampuan memproses data; 

4. Penyimpanan data/inforasi, seperti berbagai peralatan dalam filing system 
yang konvensional berupa folder, guide, kotak file, filing cabinet, almari dan 
rak-rak file atau disk, magnetic tape, film dengan segala perlengkapan 
penyimpanannya; 

5. Pendistrbusian atau penyampaian dengan perlatan yang relaltif sama dengan 
peralatan pengumpulan dan  perolehan data/informasi. 

6. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang-
bidang lain, teknologi pada bidang perkantoran pun berkembang dengan 
pesat. Kondisi persaingan yang semakin ketat tambahan lagi dengan sifat 
perkembangan yang semakin mengglobal, menuntut terwujudnya 
pengambilan keputusan yang semakin cepat dan cepat. Kecepatan dan 
ketepatan pengambilan keputusan membutuhkan penyediaan data/informasi 
yang cepat dan tepat pula. Oleh karena itu, tuntutan terhadap kegiatan 
perkantoran tampaknya mutlak harus  meningkatkan teknologi informasinya. 

Penanganan tentang perlatan/perlengkapan kantor di samping mengenai macam-
macam yang diperlukan juga mengenai penentuan prosedur dan standardisasinya. 

Penanganan prosedur yang menyangkut perlatan/perlengkapan kantor meliputi 
kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan 
atau perawatan, pemusnahan dan  pengawasan dari seluruh kegiatan tersebut. 
Untuk seluruh kegiatan tersebut perlu ditentukan langkah-langkah dan 
diinformasikan kepada seluruh pegawai yang dianggap perlu.  
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Dalam perencanaan misalnya termasuk di dalamnya adalah kegiatan penentuan 
kebutuhan dan seleksi. Dalam hal ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan 
antara lain: 

1. Kebutuhan pekerjaan; 

2. Persyaratan khusus pekerjaan sendiri; 

3. Jumlah dan nilai keseluruhan waktu yang dapat diketahui; 

4. Harga dan nilai pelayanan yang dapat dihasilkan; 

5. Fleksibilitas penggunaan; 

6. Kapasitas alat; 

7. Nilai estetika; 

8. Pilihan para pegawai; 

9. Pengaruhnya terhadap persyaratan pegawai; 

10. Beban kerja untuk masa-masa yang akan datang; kualitas pekerjaan kertas. 

Cara pengadaan peralatan bisa dilakukan dengan beli, sewa, beli-sewa atau dengan 
cara lain. Masing-masing cara yang akan ditempuh perlu dipertimbangkan segi 
positif dan negatifnya bagi organisasi dengan memperhatikan aspek pencapaian 
tujuan pekerjaan, efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya. 

Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan produktivitas, kantor-kantor modern 
banyak menerapkan standardisasi pekerjaan, alat-alat dan proses-proses 
kegiatannya. 

Manfaat yang bisa diperoleh dengan standardisasi: 

1. Standar dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana; 

2. Standar membantu para pimpinan dalam mengawasi, mengendalikan dan 
menilai kegiatan-kegiatan beserta hasil-hasilnya menjadi tanggung jawabnya; 

3. Standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan konsekuen dapat 
mengurangi pemborosan waktu, tenaga, bahan; 

4. Standar mendorong ke arah keserhanaan dalam cara-cara kerja, proses, alat-
alat, kondisi-kondisi kerja; 

5. Standar merupakan dasar acuan bersama untuk membentuk kesamaan 
pandangan dan saling mengerti antarpegawai, antarpimpinan dan antara 
pegawai dan pimpinan. 

Mengingat manfaatnya yang begitu besar, sedang kehidupan organisiasi dan 
lingkungan dapat senantiasa berubah, maka standar-standar yang telah ditetapkan 
secara periodik atau sekali-sekali perlu ditinjau kembali dan diperbaiki disesuaikan 
dengan perkembangan. 
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M. Pengepakan dan Pengiriman 

Pengiriman data/informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Apabila 
data/informasi yang akan dikirim atau disampaikan kepada pihak lain tidak begitu 
banyak, bisa disampaikan melalui telepon, fax atau surat atau mungkin dengan 
electronic mail. Akan tetapi, apabila data/informasi yang akan dikirim termuat 
dalam buku, dan buku atau naskah lainnya harus dikirimkan jumlahnya cukup 
banyak, maka pengepakan (packing) dan pengirimannya (sending) harus ditangani 
secara khusus. 

N. Pelayanan Telepon dan Telekomunikasi lain 

Hububngan  atau komunikasi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas tidak 
selalu dapat dilakukan secara langsung tatap muka atau dalam jarak yang 
berdekatan, tetapi sering dan kecenderungannya komunikasi jarak jauh, semakin 
banyak dalam jumlah maupun frekuensinya. 

Pelayanan telepon dan telekomunikasi sebagai bagian dari kegiatan perkantoran 
tidak hanya berkaitan dengan teknik dan keterampilan bertelepon, keterampilan 
menggunakan dan meanfaatkan fak serta keterampilan menyusun dan membuat 
kalimat-kalimat dalam bentuk e-mail, atau keterampilan memperoleh home-page 
yang dianggap dapat menjadi sumber data/informamsi yangmutakhir dan dapat 
dipercaya. Pelayanan telepon dan telekomunikasi juga menyangkut perencanaan 
dan  penentuan pejabat-pejabat mana dalam organisasi yang perlu memperoleh 
pesawat telepon dengan nomor langsung dan  pejabat-pejabat mana yang perlu 
diberikan nomor pesawat intern (extention), pejabat-pejbat mana  yang perlu 
diberikan seperangkap komputer yang on-line dalam LAN dan WAN, pejabat-
pejabat yang mana yang perlu diberikan komputer yang sekaligus bisa mengakses 
ke internet. 

O. Penerimaan Tamu dan Penerangan 

Di  negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan Inggris pada awal tahun 
1990-an ramai dibicarakan orang tentang keinginan kantor-kantor untuk 
mengembangkan robot penerima tamu dan penerangan. Keinginan tersebut lebih 
terdorong antara lain oleh aspek  praktisnya dan karena mahalnya upah atau gaji 
pegawai. Namun demikian, tampaknya yang banyak berkembang hanya peranan 
“information desk” dengan beberapa keterbatasan. Memang tugas seorang 
penerima tamu kantor (receptionist) tidak sekedar hanya menerima dan 
menyilakan tamu kantor yang ingin menjumpai pejabat-pejabat tertentu, atau 
sekedar memberitahukkan ada/tidaknya pejabat yang ingin ditemuinya Penerima 
tamu kantor dapat menjadi penghubung antara tamu kantor  dan pejabat yang ingin 
menemuinya, penerima tamu kantor dapat memberikan keterangan-keterangan 
yang lebih luas tentang kantornya, penerima tamu kantor dapat bertindak sepeprti 
“juru bicara” atau petugas “hubungan masyarakat” bagi kantornya. 
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Tugas pokok seorang petugas penerima tamu kantor adalah membantu para tamu 
kantor yang datang dan ingin bertemu dengan pejabat-pejabat tertentu. Luas atau 
sempitnya tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya di samping tugas pokok 
itu tergantung kebijaksanaan yang ditentukan dan besar-kecilnya kantor yang 
bersangkutan. Akan tetapi karena kesan pertama setiap kantor adalah menerima 
tamunya, maka setiap petugas penerima tamu kantor harus memenuhi syarat antara 
lain sopan, ramah, bijaksana dan mempunyai pengetahuan tentang organisasi 
tempat dia bekerja. 

P. Penyiapan dan Pelayanan Rapat 

Para pimpinan dan staf karena tugas dan tanggung jawabnya, sering harus 
menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan rapat. Rapat lazim digunakan untuk 
menggantikan pembicaraan melalui surat-menyurat, telepon atau sarana 
telekomunikasi lain, yang karena sifat dan persyaratan lainnya harus dibahas oleh 
beberapa orang dengan cara bertemu. 

Beberapa hal yang dianggap sebagai keuntungan dengan  membahas sesuatu 
dalam rapat antara lain: 

1. Rapat dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat dibanding misalnya 
melalui surat-menyurat. 

2. Mudah dicapai kesepakatan kerja sama dan koordinasi; 

3. Lebih menjamin keterbukaan, setidaknya bagi seluruh peserta rapat; 

4. Dengan metode pengambilan keputusan yang tepat, rapat dapat mewujudkan 
sifat demokratis. 

Q. Ketertiban, Keamanan, dan Keselamatan Kerja Perkantoran 

Ketertiban, keamanan dan keselamatan kerja perkantoran meliputi seluruh 
aktivitas perkantoran baik yang menyangkut gedung dan ruangan-ruangan, kondisi 
fisik dan faktor lingkungan, pekerjaan-pekerjaan kertas dan pekerjaan-pekejaan 
nonkertas. 

Beberapa contoh misalnya mengenai ketertiban antara lain tertib keluar-masuk 
serta arus  kendaraan pegawai dan tamu-tamu kantor, pengaturan tempat parkir, 
pengaturan tempat khusus untuk kendaraan pemadam kebakaran atau ambulans 
jika diperlukan, tertib pengisian daftar hadir, tertib pakaian dan lain-lainnya. 

Keamanan kantor menyangkut antara lain keamanan lingkungan dan kompleks 
kantor, keamanan setiap lantai apabila kantor bertingkat, pengamanan ruang-
ruangan baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Apakah diperlukan satuan 
pengamanan (Satpam)? Jika diperlukan, apakah penempatannya cukup di luar 
gedung kantor apakah perlu ditempatkan di teras dalam ruangan “information 
desk”, apakah perlu ada di setiap lantai, apakah cukup berkeliling secara periodik? 
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Keselamatan dan kenyamaan kerja antara lain menyangkut pengaturan letak atau 
susunan  almari, rak-rak buku, filing cabinet termasuk penempatan barang-barang 
di dalamnya agar tidak  membahayakan, penempatan titik arus listrik beserta 
kabel-kabelnya untuk penyambungan ke peralatan kantor secara aman tidak 
membahayakan para pegawai. Dalam hal kenyamanan misalnya dibuat taman-
taman di sekeliling kantor atau di bagian-bagian tertentu di dalam kantor. 

R. Pelayanan Perjalanan 

Para pimpinan dan pegawai-pegawai lainnya dalam  melaksanakan tugas tidak 
jarang harus melakukan perjalanan tidak hanya di dalam kota, tetapi juga di luar 
kota di dalam  kota, tetapi juga ke luar kota di dalam  negeri maupun ke luar 
negeri. Sebagai contoh seorang pimpinan kantor di Jakarta hari ini harus 
melakukan tugas-tugas yang tidak  dapat diwakilkan kepada pejabat lain; jam 
08.00 harus membuka rapat kerja di kantornya termasuk memberikan sambutan 
dan pengarahan, jam 11.30 harus berada di Banjarmasin untuk berbicara dalam 
suatu seminar di sana selama 90 menit. Hari ini juga dia harus mengikuti upacara 
pembukaan suatu  kenperensi internasional di Kualalumpur pada jam 19,00 waktu 
setempat, dan setelah  selesai dia harus kembali ke Jakarta karena esok harinya 
jam 08.00 harus menghadap Presiden memenuhi panggilan yang sudah 
diterimanya dua hari yang lalu. 

Untuk hal-hal seperti di atas kegiatan perkantoran harus dapat memberikan 
pelayanan yang memuaskan. Pelayanan prima yang diharapkan dari kegiatan 
perkantoran dalam hal semacam ini tentunya tidak cukup hanya menyediakan 
informasi tentang macam dan jadwal penerbangan, apakah ada penerbangan 
langsung dari Banjarmasin ke Kualalumpur, hotel dan “rate” nya jika dipperlukan. 
Meskipun kegiatan inti sifatnya teknis, tetapi tetap diharapkan pelayanan tuntas 
sebagai hasil “completed staff works” yaitu terwujudnya perjalanan yang  lancar 
tanpa hambatan suatu apa pun. 

S. Latihan 

1. Jelaskan faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 
lokasi pembangunan gedung kantor! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ILCOB atau T dan H dalam 
pembangunan gedung kantor! 

3. Membahas mengenai kondisi fisik dan faktor lingkungan kantor, sebutkan 
cakupannya dan jelaskan masing-masing. 

4. Jelaskan perbedaan cakupan kegiatan-kegiatan perkantoran di bawah ini 
dalam kaitannya dengan penanganan surat/dokumen: 

a. Korespondensi 

b. Kearsipan 

c. Pengurusan surat 
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d. Penggandaan 

5. Jelaskan pengertian formulir, dan mengapa formulir dianggap sebagai sarana 
efisien dalam kegiatan penanganan data/informasi? Jelaskan!  

T. Rangkuman 

Lingkup kegiatan pekerjaan kantor ialah bangunan dan tata ruang kantor, kondisi 
fisik dan faktor lingkungan,  korespondensi, kearsipan, pengurusan surat, 
pengetikan, penggandaan, pendiktean dan pelatinan, perekaman, penghitungan, 
keformuliran, pelaporan, perpustakaan dan dokumentasi, peralatan/perlengkapan, 
pengepakan dan pengiriman, pelayanan telepon dan telekomunikasi, penerimaan 
tamu dan penerangan, penyiapan dan pelayanan rapat, ketertiban, keamanan dan 
keselamatan kerja perkantoran, serta pelayanan perjalanan. 
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BAB IV 
TEKNOLOGI KOMUNIKASI INFORMASI  

A. Teknologi Informasi 

Pengertian teknologi informasi yang mudah dipahami adalah: perolehan, 
pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka 
huruf, gambar maupun suara dengan alat electronics berdasarkan kombinasi antara 
perhitungan (computing) dan komunikasi jarak jauh (telecommunications). 

Perlu diketahui bahwa jika pada masa lalu penanganan informasi mengandalkan 
pada kertas, artinya semakin banyak informasi semakin banyak kertas dibutuhkan 
atau disimpan, sedangkan sekarang hal itu telah beralih ke “impulse” elektrik yang 
berukuran mini dengan kemampuan simpan lebih besar dibandingkan dengan 
kertas. Misalnya, sekarang satu disket/floppy/Compact Disk dapat memuat atau 
diisi  sejumlah informasi setara dengan satu buku berukuran sedang. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa peranan kertas akan tetap penting sebagai media penyajian 
informasi atau tukar-menukar informasi antarmanusia atau organisasi (sering 
diistilahkan sebagai  “hardcopy”). 

Namun demikian, jika penyimpanan informasi  sebagai pertimbangan utama, maka 
disket-disket atau pita-pita magnit nampaknya dewasa ini akan dominan perannya 
sampai  ada penemuan yang lebih baru dan lebih canggih. Ada tiga komponen 
utama dari teknologi informasi. 

1. Komputer, yakni mesin electronic yang mampu untuk membuat kalkulasi 
dengan kapasitas yang besar dan sangat cepat. 

2. Mikro elektronik, yaitu rancang bangun (disain) penerapan dan produksi dari 
peralatan elektronik yang berukuran sangat kecil terdiri atas komponen-
komponen yang rumit. 

3. Telekomunikasi adalah trasmisi informasi melalui kabel atau gelombang 
radio. Komponen-komponen utama akan dibahas secara rinci kemudian. 

B. Komputer 

Upaya pertama untuk memproses data dengan peralatan elektronik dilakukan di 
Amerika Serikat oleh Herman Hollerith pada decade 1890-an, dalam usahanya  
untuk memenuhi kebutuhan akan cara lebih baik untuk mencatat dan menganalisis  
hasil sensus di Amerika Serikat. Hollerith berpikir akan perlunya otomatisasi 

Setelah Anda mempelajari Bab IV, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang 
teknologi informasi, komputer, mikro komputer, mikro elektronik dan mikro 
processor telekomunikasi, teknologi informasi di kantor, fasilitas kantor modern 
lainnya, pengaruh teknologi terhadap perkantoran. 
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proses. Dia bertolak  dari gagasan penemuan sebelumnya. Alat ini dinamakan 
“punched card” oleh Charles Babbage yang berkebangsaan Inggris. Hollerith 
merakit berbagai komponen mekanis elektris dan mendisain suatu tabulator yang 
mampu “membaca” informasi yang dimuat dalam suatu card/kartu. Tabulator 
penemuan Hollerith tersebut bekerja sangat sukses, karena berhasil mengurangi 
jam kerja sekitar 2/3 waktu yang dibutuhkan orang untuk menangani kegiatan 
bersangkutan. 

Alat temuan Hollerith ini untuk beberapa dekade telah membentuk dasar-dasar 
pemrosesan data di bidang komersial. Berbagai upaya  perintis  untuk menciptakan 
mesin yang dapat membantu pemecahan masalah, atau komputer, dilakukan 
semasa Perang Dunia ke II sejalan dengan usaha usaha para ilmuwan negara-
negara sekutu mencari cara memecahkan kode-kode pihak musuh. Tidak lama 
setelah Perang Dunia ke II berakhir, komputer komersial  pertama dikembangkan 
di Inggris dengan mengeluarkan produksi pertamanya yaitu merek Ferranti Mark I 
dan Leo, sedangkan Amerika Serikat mengeluarkan merek Univac. Mesin-mesin 
electronik ini mengandalkan diri pada “tabung hampa udara”, yang dalam 
operasinya  berukuran relatif besar, mahal dan kurang begitu reliable (terpercaya). 
Ia juga membutuhkan suatu tim pemroses data yang berfungsi untuk mendukung 
pekerjaan mesin. Pada akhir dekade 1950-an mesin-mesin electronik tersebut 
diungguli oleh komputer “generasi kedua” yang menggunakan transistor dalam 
operasinya. Jenis komputer ini ukurannya lebih kecil daripada  generasi pertama, 
lebih murah biayanya, tetapi masih tetap dirasakan memerlukan penggunaan 
modal besar, dan masih memerlukan suatu unit tersendiri yang berfungsi sebagai 
pemrosesan data. 

Demikianlah pengembangan komputer terus berlangsung sampai dekade 1960-an 
kita mengenal adanya komputer dengan ukuran besar, biasanya disebut sebagai 
“mainframe”. 

Mainframe perlu ditempatkan dalam ruang khusus, dan harus ber-airconditioned 
(AC). Mainframe sebagai mesin komputer induk dilengkapi atau dihubungkan 
dengan beberapa mini computers, masing-masing memerlukan tempat seukuran 
meja kantor, dan juga perlu ditempatkan dalam ruangnan yang ber-AC. 

Jenis lain adalah microcomputer, ukurannya lebih kecil dan lebih ringan daripada 
mini-computer, serta tidak memerlukan lingkungan dan ruangan yang khusus. 

C. Mikro Komputer 

Micro-computer pada dasarnya adalah suatu sistem pengolahan microelectronic 
berdasarkan pada suatu microprocessor (lihat Bagan di bawah ). 
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Gambar 4.1. Pengelolaan Microelectronic 

ROM 

           (Read Only Memory)                               
                                                    
                                                    

CPU                                                Input/Output 
                             (Central Processor Unit)                                   Interface    

                          RAM 
  (Random Access Memory)  

Penjelasan: 

1. ROM (Read Only Memory) adalah suatu alat chip penyimpanan memori tetap 
(a permanent-memory chip) yang memuat kode-kode untuk mengoperasikan 
mesin microcomputer. Dalam keadaan mesin mati (switched off) operator 
tidak dapat menambah, mengganti atau menghapus kode-kode tersebut. Pada 
waktu mesin hidup (switched on) jika operator memanggil kode tertentu maka 
ROM akan mengeluarkan data/informasi yang disimpan dengan kode yang 
bersangkutan. 

2. RAM (Random Access Memory) adalah suatu alat chip penyimpanan memori 
sementara (temporary-memory chip) guna menyimpan informasi yang 
dimasukkan pemakai. Tidak seperti ROM, Chip RAM tidak memuat 
informasi pada waktu mesin mati. Perbedaan antara ROM dan RAM seperti 
antara buku cetakan yang hanya dapat dibaca dari suatu catatan pribadi yang 
dapat dihapus dan dapat digunakan berkali-kali. 

3. CPU (Central Processor Unit), merupakan suautu CPU Chip yang berfungsi 
sebagai pengendali semua kegiatan pengolahan data serta mengkoordinasikan 
fungsi-fungsi seluruh peralatan komputer. 

4. Input/output Interface terdiri atas satu atau beberapa chip yang berfungsi 
untuk menangani kode-kode komputer dengan peralatan lainnya seperti 
mengendali disket (disk driver) printer dan layar monitor (visual display 
unit/VDU). 

5. Ukuran microcumputer relatif kecil, tetapi kapasitasnya tinggi dan fleksibel. 
Dibandingkan dengan sebuah mainframe atau minicomputer dapat secara 
mandiri menangani pengelolaan data yang berskala besar. Tersedia berbagai 
program (software) yang memungkinkan microcumputer dapat menangani 
sebagian besar fungsi perkantoran seperti accounting, stock control, 
wordprocessor, dan sebagainya. 

6. Pada  waktu sekarang di tempat kerja seseorang baik individual maupun 
sebagai tim kerja, tidak lagi tergantung pada suatu bagian pengelolaan data 
yang tersentralisasi dengan peralatan mainframe atau microcumputer. 
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D. Micro Electronic dan Micro Processor 

Micro processor merupakan suatu cercuit yang terintegrasi yang didesain untuk 
melakukan fungsi-fungsi koordinasi dan pengolahan data. Fungsinya dapat 
disejajarkan dengan peralatan microelectronic seperti sebuah mainframe’s central 
processing unit (CPU). Microprocessor memberikan dampak kepada penciptaan 
komputer electronic berukuran kecil (mini). 

Berdasarkan sejarah perkembangan teknologi, proses penemuan ini bermula dari 
pengembangan transistor pada dekade 1950-an,. Transistor sendiri yang berupa 
komponen kristal relatif berukuran kecil yang berfungsi memindahkan atau 
mengolah kekuatan electric berkekuatan kecil di antara circuit dalam peralatan 
bersangkutan. 

Ukuran transistor walaupun jauh lebih kecil daripada penemuan pertama alat 
electronic yang kita kenal dengan nama tabung hampa udara, tetapi kapasistasnya 
lebih besar. Tabung (valve/vacuum tube) yang bentuknya mirip bola lampu listrik, 
memerlukan kekuatan listrik yang relaltif lebih besar, sehingga dirasakan kurang 
praktis. Tidak demikian dengan transistor, dengan ukuran yang lebih kecil tetapi 
kemampuannya lebih tinggi dan jauh lebih sedikit membutuhkan listrik untuk 
mengoprasikan. 

Kemajuan terbesar dalam dunia teknologi informasi adalah pada dekade 1960-an 
dengan ditemukannya integrated circuit (IC’s) di Amerika Serikat. Disebut 
Integreted Circuits karena dirancang bangun sebagai circuit-circuit yang lengkap. 
Circuit-circuit tersebut dari lempengan-lempengan microscopic dari metal dan 
komponen lainnya berupa wafers silicon berukuran kecil, atau sering disebut 
“chips”, yang menggunakan teknik photografik khusus dikenal dengan 
photolithography inilah dasar dari peralatan electronik modern. 

Hasil terakhir saat ini dari penemuan ini adalah suatu circuit yang kompleks dan 
rumit terpasang pada lempengan kristal silicon berukuran diameter kurang dari 1/4 
inch serta berketebalan hanya 15/1000 inch. Dilihat dari kapasitasnya penemuan 
ini mempunyai harga yang sangat murah. 

Akhir-akhir ini berbagai metoda diupayakan untuk menghasilkan konstruksi chips 
yang lebih kompleks, dan kecenderungan abad modern sekarang untuk membuat 
integrasi chip yang berskala yang sangat besar (very large scale integration /VLSI) 
terdiri atas 10.000 komponen dalam satu chip. 

Kebanyakan dari circuit-circuit yang terintegrasi dinamakan “General Purposes 
Chips” (chip dengan tujuan umum dibuat untujk menangani satu atau lebih fungsi-
fungsi pokok alat rumah tangga seperti micro computer mesin cuci, dan 
sebagainya) Ada tiga tujuan umum dari chips: 

1. Memory chips (untuk menyimpan informasi) 

2. CPU chips, seperti microprocessor (untuk menangani pengolahan dan 
koordinasi fungsi dari suatu komoputer) 



38  

3. Interface chips (untuk menangani luaran/masukan yang dikehendaki dari 
suatu sistem). 

Chip tersebut didisain untuk beraneka kegunaan dan cenderung diproduksi secara 
massal, karena harganya yang relatif sangat murah. Beberapa integrated circuits 
dikenal dengan nama custom build chips, didesain dan diproduksi sesesuai dengan 
permintaan dan kebutuhan tertentu. Misalnya custom built chips didesain untuk 
memonitor hambatan-hambatan yang terjadi pada suatu proses beroperasinya 
kegiatan kerja mesin-mesin yang saling berhubungan, seperti pada proses 
pembuatan kertas atau pengecoran baja, agar segenap peralatan mesin dapat 
bekerja secara tepat pada keseluruhan kerja pabrik. Jenis chips ini biasanya sangat 
mahal. 

Secara singkat perkembangan teknologi circuit untuk electronic dapat 
digambarkan dalam diagram berikut: 

Gambar 4.2. Perkembangan Teknologi Circuit  

       Tabung                    Transistor          Integreted 

      Electronic               (1950-an)              Circuits                VLSI 

      (1910-an)                                             (1960-an)             (1980-an)  

Perkembangan penggunaan microcumputer dalam kantor mengakibatkan manusia 
banyak berkurang ketergantungannya pada Sistem Pusat Komputer, sesuatu sistem 
yang dibutuhkan untuk kegiatan berskala besar. 

Beraneka macam kegiatan organisasi seperti pengolahan dan pembayaran gaji 
pegawai (payroll), pendapatan, kepegawaian akan terus dilakukan dengan sistem 
pusat komputer  (mainframe) tetapi kebanyakan kegiatan yang berhubungan 
dengan masing-masing unit organisasi sekarang cukup dilakukan secara memadai 
oleh sebuah microcomputer. Apabila dikehendaki microcumputer yang ada dalam 
organaisasi dapat dihubungkan sebagai suatu jaringan kerja (network) dengan 
mainframe atau minicomputer. 

Perlu diketahui bahwa komputer tidak hanya digunakan sebagai alat dalam 
organisasi, tetapi juga dapat digunakan dalam komunikasi dengan pihak luar 
organisasi. 

E. Telekomunikasi 

Istilah telekomunikasi dikenal sebagai cara penyampaian informasi melalui 
kabel/kawat listrik (telepon dan telegraph) atau dengan gelombang radio. Setiap 
negara  di dunia ini mempunyai bentuk jaringan nasional untuk menyampaikan 
informasi dengan menggunakan cara ini. Misalnya jaringan telepon yang 
digunakan dunia bisnis di mana-mana, merupakan alat yang vital bagi mereka 
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untuk berkomunikasi dengan mitra kerja dan kliennya. Hubungan telepon yang 
menggunakan electronic jelas merupakan sumber daya yang penting dalam 
pengembangan teknologi informasi. 

Kesulitan dari usaha untuk lebih mengintegrasikan telekomunikaksi dengan micro 
electronic  dan computer adalah adanya perbedaan dasar kerja. 

Karena informasi dapat ditransformasikan dengan lebih cepat dengan 
menggunakan bentuk binary, maka kemanfaatan dari sistem komunikasi 
berdasarkan komputer dapat diraih sepenuhnya apabila negara bersangkutan 
mengubah jaringan telekominikaksi yang ada menjadi sistem digital (e-
government). 

Sebagai contoh, Inggris negara keempat terbesar dalam sistem telepon pada tahun 
1980-an, telah melakukan perubahan tersebut. Langkah-langkah demikian akan 
mendorong perkembangan industri micro electronic. 

Perubahan yang cepat di bidang telekomunikasi juga dipengaruhi oleh berbagai 
pengembangan dan penemuan-penemuan di bidang teknologi seperti : 

1. Fibre glass, suatu kawat dari bahan fibre glass mampu memindahkan pulsa 
dalam bentuk binary dengan kecepatan yang tinggi. Kawat telepon dengan 
bahan ini kapasitas muatannya beribu kali dibanding dengan kabel 
konvensional. 

2. Transmisi microwave, sistem ini digunakan dengan sistem penanaman kabel 
di bawah tanah, sekarang sedang dikembangkan untuk pengantar komunikasi 
yang berasal dari satelit bumi. 

3. Sistem infra merah yang memungkinkan peralatan seperti Televisi dikontrol 
tanpa kawat (remote control). Pada masa mendatang sistem ini dapat 
digunakan sebagai penghubung tanpa kawat (wireless atau coreless) di antara 
alat-alat mesin seperti word-processor, telepon dan komputer. 

F. Teknolologi Informasi dan Kantor Modern 

Pengaruh teknologi micro electronic dalam praktik dan prosedur kerja sedemikian 
hebatnya. Secara bertahap sistem kerja dengan kertas, yang terutama 
mengandalkan pada sistem manual (pembuatan laporan dengan mesin tik), diganti 
dengan sistem micro electronic yang menggantungkan pada telekomunikisi. 

Bidang-bidang yang menerapkan micro electronic antara lain: 

1. Otomatisasi perkantoran; 

2. Pengendalian proses industri 

3. Robot; 

4. Komunikasi elektronik antartempat di seluruh dunia; 

5. Alat transfer uang electronic 
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6. Alat pengukur di bidang ilmu pengetahuan; 

7. Alat diagnosis kesehatan; 

8. Sistem atau pabrik dengan bantuan alat komputer lainnya. 

Berikut adalah suatu bagan suatu kantor yang menggunakan peralatan eletronik: 

Gambar 4.3. Kantor yang menggunakan peralatan electronic 

                           Sistem                                        Sistem                                                Sistem 

                        Penggandaan                               Penulisan                                                Filing  

                                                                              Word  

                                                                  Processor   

                                                                      KANTOR 

               Peralatan         Micro                      DENGAN             View data               Fasilitas 

                 Hitung         Computer               PERALATAN          Teletext                 Referensi 

                                                                    ELEKTRONIK  

                                                                   Konperensi dengan 

                                                                            Alat tele                 

                           Elektronic Mail                                                

                                                                       

                 Sistem Pengiriman                             Telepon                      

                     Surat 

                                                                        Telekomunikasi 

G. Word Processor 

Ada tiga jenis dasar word processor 

1. Word-processor yang berperan sendiri 

Dalam hal ini sifat penggunaan word processor independen, dan hanya   
digunakan untuk pengolahan teks, terdiri atas key board, processor, memory, 
layar dan printer. 

2. Beberapa word processor digunakan secara bergabung sebagai suatu sistem, 
terdiri atas beberapa keyboard dan layarnya yang dihubungakan dengan 
komputer sentral yang berfungsi sebagai pusat pengolahan, penyimpanan dan 
pencetakan. 
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3. Beberapa micro computer dengan tujuan umum, di mana digunakan program 
pengolahan kata (a word-processing program). Terdapat beberapa 
keuntungnan dari penggunaan word-processor. 

a. Meningkatkan produktivitas dalam pengolahan dokumen,  laporan atau 
surat dalan sebagainya; 

b. Menambah kepuasan kerja; 

c. Meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil akhir (output); 

d. Menghemat tenaga (pengetik); 

e. Mempermudah mengedit atau mengolah kalimat; 

f. Mempermudah memperoleh kembali data yang tersimpan; 

g. Kemampuan untuk mengintegrasikan wordprocessor dengan komputer-
komputer lainnya. 

Beberapa kerugian juga ada dalam penggunaan word-processor: 

1. Memerlukan perubahan baik tata ruang fisik maupun prosedur kerja   yang 
ada; 

2. Memerlukan pelatihan yang memadai; 

3. Menimbulkan gangguan pada mata karena terlalu banyak di  muka layar; 

4. Mengurangi kesempatan kerja seperti pekerjaan kesekretariatan 

Pada tahap penerapan pertama dirasakan ada kelebihan tenaga. 

H. Fasilitas Perkantoran Modern Lainnya 

Di samping micro computer dan word-processor, kantor yang otomatis biasanya 
memiliki fasilitas sebagai berikut: 

1. Teletext, yaitu suatu sistem untuk melayani data melalui jaringan televisi yang 
ada; 

2. Review data, sperti halnya teletext, view data menyajikan data atau referensi 
yang up-to date di bidang  perdagangan. Perbedannya dengan teletext, view 
data hanya terbatas pada pelanggan dan sifat kerjanya adalah sistem 
interactive, sehingga setiap pengguna dapat meminta atau mengajukan 
pertanyaan secara aktif kepada database untuk memperoleh data yang 
dibutuhkan. Sistem ini merupakan kombinasi dari jaringan komunikasi, 
komputer (atau terminal), televisi dan permintaan dilakukan melalui telepon. 

3. Electronic mail, adalah suautu sistem untuk menyampaikan pesan-pesan 
dengan alat electronic. Sistem telex telah digunakan bertahun-tahun, namun 
pada eletronic mail pesan tertulis dapat disampaikan dari meja kantor yang 
satu ke meja yang lainnya lewat terminal. Perkembangan akhir-akhir ini 
bahkan bisa mengirim banyak surat dengan peralatan edit yang lebih canggih, 
daya muat pesan yang besar dengan kecepatan tinggi. Yang menarik adalah 
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sekaligus melakukan filing secara otomatis baik surat yang keluar maupun 
surat yang masuk. Sistem ini secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem 
peralatan perkantoran lainnya seperti jaringan komputer, word-processor, dan 
sebagainya. Perkembangan terakhir di setiap meja kantor modern terdapat 
perangkat “work stations” yang lengkap terdiri atas komputer dan fasilitas 
word-processor, electronic mail serta fasilitas telepon. Dengan demikian akan 
mendorong penerapan elektronik dalam pemerintah (e-government). 

4. Alat transfer uang, suatu fasilitas electronic yang berkembang pesat, dengan 
kemampuan untuk melakukan pertukaran  uang tanpa melakukan pembayaran 
cash atau penggunaan kertas. Peralatan terdiri atas komputer dan alat 
komunikasi. Berbagai transaksi pembayaran dalam dunia perdagangan dan 
bank banyak memanfaatkan sistem ini. 

5. Internet, yang paling dapat dirasakan secara nyata di bidang teknologi 
informasi adalah adanya cyber space (ruang maya) di mana kita dapat 
berkomunikasi langsung melalui perangkat komputer dalam situasi dan 
kondisi yang berbeda dan ini bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang 
mulai dari pelajar,  mahasiswa, pebisnis maupun dunia kerja Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

Di jaman informasi dan komunikasi abad 21 ini, penggunaan internet di 
kalangan pemerintah sudah sampai ke kabupaten/kota bahkan kecamatan. 
Sebuah perkantoran modern, manfat yang didapat dari teknologi informasi 
yang berbasis internet cukup banyak dirasakan antara lain : 

a. Dapat saling tukar menukar informasi walaupun dalam jarak jangkauan 
yang sangat jauh, 

b. Dapat mengetahui perkembangan terkini yang berhubungan erat dengan 
masalah-masalah subtansi organisasi, 

c. Dapat mengambil langsung (copy/download) informasi yang akan kita   
butuhkan, 

I. Pengaruh Teknologi  Terhadap Perkantoran 

Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber 
informasi yang begitu luas, dunia manajemen atau pekerjaan profesional dapat 
membuat keputusan atau tindakan berdasar pada gambaran situasi yang up-to date. 
Komputer misalnya sekarang secara luas telah digunakan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan semacam “hal apa yang akan terjadi apabila kita 
mengambil keputusan dengan alternatif  A? “Apa akibat dari perubahan X dengan 
tidak mengubah Y?” 

Dalam memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap perkantoran ada 
beberapa perspektif (harapan) yang perlu dipertimbangkan: 

1. Implikasi umum (aspek sosial, ekonomi dan sebagainya) 



43  

2. Investasi di bidang teknologi mungkin akan menimbulkan persoalan-
persoalan seperti kebosanan, keterampilan berulang-ulang yang digunakan, 
serta kehilangan kepuasan kerja. 

3. Pekerjaan perkantorn akan banyak mengalami perubahan. 

4. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin cenderung diambil alih oleh mesin. 

5. Proses dan pengiriman informasi akan semakin cepat. 

6. Pekerjaan rutin  kantor akan lebih efektif. 

7. Keluwesan pelayanan perkantoran dimungkinkan karena ditunjang oleh 
berbagai variasi peralatan yang tersedia. 

8. Komunikasi bisnis internasional akan dilakukan oleh kantor-kantor kecil 
sekali pun. 

9. Implikasi terhadap pegawai kantor: 

Keuntungan: 

a. Mendorong untuk belajar keterampilan baru 

b. Pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dapat dialihkan ke mesin- mesin 

c. Lebih mempermudah dan mempercepat penanganan informasi 

d. Lebih mudah dan cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan 

e. Bertambahnya kesempatan dalam bidang pemeliharaan peralatan 
elektronik, programmer dan rekayasa software 

f. Kesempatan untuk memperpendek hari kerja setiap minggu 

g. Lebih sedikit pekerjaan  

h. Meningkatnya peran wanita dalam pekerjaan perkantoran 
(kearusutamaan wanita/gender awareness)  

Kerugian: 

a. Cenderung karyawan menjadi “machine-minders” 

b. Masalah kesehatan sebagai ekses dari perlatan seperti layar,  printer, dan 
sebagainya 

c. Kehilangnan kontak personal, karena penyampaian informasi dilakukan 
oleh mesin 

d. Implikasi terhadap pemberi kerja 

e. Memerlukan waktu untuk perubahan  dari sistem manual ke sistem 
elektronik 

f. Menimbulkan keresahan pada sementara karyawan pada tahap penerapan 

g. Tidak seluruh software  yang tersedia pasti sepenuhnya memenuhi 
kebutuhan 
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Keuntungan: 

a. Penghematan biaya untuk gaji karena berkurangnya pegawai yang   
dibutuhkan 

b. Harga teknologi baru ini relatif murah 

c. Penghematan biaya ketatausahaan sebagai akibat penyimpanan data di 
disk tidak memerlukan ruang seluas filing kabinet 

d. Untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan 
dan dicari secara cepat 

e. Produktivitas meningkat secara cepat 

f. Keluwesan  dalam bekerja karena adanya berbagai variasi peralatan 
untuk berbagai keperluan 

g. Meningkatnya komunikasi antara para eksekutif secara individual dan 
kantornya. 

J. Latihan 

Jawablah  soal latihan di bawah ini secara cermat, singkat, namun jelas. 

1. Jelaskan pengertian teknologi informasi! 

2. Sebutkan 3 komponen utama komputer, dan jelaskan masing-masing 
komponnen tersebut! 

3. Jelaskan cara kerja word processor. Kemudian jelaskan pula            
kekurangan dan kelebihan dari penerapan word processor! 

4. Jelaskan secara singkat teletext, view data, dan electronic mail! 

5. Uraikan beberapa implikaksi yang akan daapt mempengaruhi penerapan 
teknologi informasi di perkantoran! 

a. Secara umum (sosial, ekonomi, dan sebagainya) 

b. Terhadap pegawai  kantor, terutama terhadap pegawai wanita. 

c. Terhadap pemberi kerja 

Bila anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan 
ke Penutup. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda msih di bawah 80%, 
Anda harus mengulang Bab VI, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

K. Rangkuman 

1. Teknologi informasi adalah perolehan, pemrosesan, penyimpanan dan 
penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar maupun 
suara dengan suata alat electronic berdasarkan kombinasi antara perhitungan 
dan komunikaksi jarak jauh. 
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2. Ada tiga komponen utama teknologi informasi, yaitu komputer, mikro 
elektronik dan telekomunikasi. 

3. Teknologi informasi di tempat kerja yang secara bertahap menggantikan 
sistem kerja kertas yang mengandalkan pada sistem manual.. Bidang-bidang 
yang menerapkan mikro elektronik antara lain otomatisasi perkantoran, 
pengendalian proses industri, robot, komunikaksi elektronik antartempat di 
seluruh dunia, alat transfer uang elektronik dan internet. 

4. Kantor yang menggunakan peralatan elektronik yaitu word processor, teletext, 
view data, electronic mail, dan alat transfer uang 

5. Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan elektrik dari alat berukuran mini 
(seperti micro electronics) mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap 
kehidupan modern. Pada berbagai kegiatan industri, kita akan menjumpai 
sistem-sistem produksi yang nyaris otomatis semuanya, demikian juga di 
lingkungan pemerintah (e-government) 

6. Implikasi terhadap pegawai kantor ada kerugian dan keuntungannya. 
Keuntungannya antara lain meningkatnya peran wanita dalam pekerjaan 
perkantoran (gender awareness). 
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