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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!  Dalam Diklat Administrasi Umum untuk Eselon III danIV, mata 
Diklat “Tata Ruang Kantor” Pasti Anda pernah mendengar alasan mengapa ruang 
kantor harus ditata secara berdaya guna dan berhasil guna? Coba  simak baik-baik 
penjelasan di bawah ini secara cermat. 

A. Deskripsi Singkat 

Sejak lama banyak organisasi mengalami kesulitan dalam mengatur serta menata 
ruang kantor. Kesulitan tersebut disebabkan oleh langkanya pegawai yang 
mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang merancang  tata raung kantor. 
Namun demikian,  beruntunglah pada akhir-akhir ini sudah semakin banyak orang 
yang memahami  tentang masalah ini. Manajemen mulai menyadari betapa 
pentingnya nilai perencanaan serta rancangan ruangan yang serasi. 

Permasalahan penataan ini berbeda-beda dilihat dari kompleksnya ruang 
lingkupnya, sehingga pemecahannya  harus digalang atau dibina dengan akal sehat 
atau logika, misalnya, perubahan prosedur yang terbatas saja akan lebih banyak 
mempengaruhinya daripada suatu perubahan penataan perabotan. Lebih jauh dari 
ketataruangan ini  dalam penggunaannya melipuuti pula pengaturan kembali 
pembagian dan penataan ruangan-ruangkan kantor secara lengkap dan 
menyeluruh, melakukan perubahan struktur bangunan yang mungkin atau 
merancang dan merencanakan persyaratan-persyaratan dan keperluan-keperluan 
penataan kantor di tempat yang sama sekali baru. Dalam banyak hal, perancang 
atau perencana seyogianya bekerja sama secara erat dengan para peneliti dan 
arsitek dan ahli-ahli lainnya. 

Pengertian tentang perencanaan ketataruangan ini didasarkan pada aliran atau 
jalannya pekerjaan yang timbul dari hasil penelitian kerja dalam kantor. Perlunya 
penyempurnaan aliran pekerjaan dari dalam suatu proses penyelesaian pekerjaan 
dengan bobot serta ciri-ciri pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu aliran pekerjaan 
yang telah disempurnakan dapat mengurangi hambatan atau dapat bergerak lebih 
lancar, mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan hasil (output). Pengurangan 
atas banyaknya penggarapan serta jarak yang harus ditempuh pekerjaan 
merupakan faktor yang paling menentukan dalam penataan ruang kantor, 
sedangkan pergerakan kertas tidak merupakan faktor yang begitu gawat dalam 
suatu kantor, sehingga dengan demikian dalam perencanaan tata-ruang kantor 
lebih dititikberatkan pada : 

1. Hubungan antarpribadi dan antarkelompok 

Bagaimana orang-orang (pegawai) itu dihubungkan, siapa-siapa yang harus 
erat bekerja sama 
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2. Penyempurnaan hubungan-hubungan kerja 

Arus jalannya gagasan : derajad hubungnan lisan 

Arus jalannya pekerjaan tulis-menulis (paper works) 

3. Keluwesan 

Seberapa cepat, dan seberapa hemat dapat diadakan perubahan tata ruang, 
sehubungan dengan perluasan ataupun perubahan organisasi. 

4. Faktor-fakor lingkungan 

Macam pekerjaan apa yang dilakukan, bagaimana dan sejauh mana keadaan-
keadaan sekeliling berpengaruh terhadap kegairahan serta martabat kehidupan 
pegawai dan terhadap hasil pekerjaan. 

Ruangan perkantoran tidaklah murah dan tidak mudah diperoleh, oleh karena itu 
pertimbangan yang seksama sangat perlu terhadap bagaimana pemanfaatannya 
dalam hubungannya dengan penempatan perlengkapan dan menentukan dan 
membagi ruangan kerja bagi para pegawai. 

Modul ini memuat tentang pengertian, tujuan, prinsip-prinsip tata ruang kantor, 
bagaimana menciptakan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, 
lingkungan fisik  bantuan pelayanan perkantoran. 

B. Hasil Belajar 

Setelah mempelajari tentang  mata Diklat “Tata Ruang Kantor” ini, peserta Diklat 
diharapkan mampu menata ruang kantor dengan berdaya guna  dan berhasil guna. 

C. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mempelajari Mata Diklat Teknik Tata Ruang Kantor ini, peserta  
diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan pengertian tata ruang kantor, tujuan, dan asas-asas tata ruang 
kantor; 

2. Menciptakan tata ruang kantor yang baik; 

3. Menata lingkungan fisik, dan pelayanan bantuan perkantoran 

Dengan mempunyai kompetensi  tersebut, peserta Diklat memperoleh manfaat 
bagaimana menata ruang kantor, sehingga pekerjaan kantor dapat diselesaikan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
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D. Pokok Bahasan 

1. Pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip tata ruang kantor; 

2. Tata ruang kantor yang berdaya guna dan berhasil guna; 

3. Sarana komunikasi dan lingkungan fisik, serta pelayanan bantuan 
perkantoran. 

Anda sebagai pembelajar, dan  agar dalam proses pembelajaran mata Diklat “Tata 
Ruang Kantor” dapat berjalan lebih  lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara 
baik, Anda kami sarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

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. 

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 peserta lain sedang mempelajari 
bagaimana menata ruang kantor yang baik dan benar. 

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 menata ruang kantor.  

Baiklah, selamat belajar!, semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan yang diuraikan dalam mata Diklat ini dalam upaya membangun kapasitas 
daerah yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan seorang pejabat eselon III dan 
IV.  
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BAB II 
PENGERTIAN,  TUJUAN  DAN PRINSIP-PRINSIP TATA RUANG KANTOR  

A. Pengertian 

Setiap orang menyadari bahwa penggunaan mesin-mesin, perlengkapan, dan 
perabotan kantor dalam setiap instansi, kecuali makan biaya juga “makan”   
ruangan.  Perlu Anda sadari bahwa penentuan penggunaan perabotan (dan mesin 
serta perlengkapan) kantor harus disesuaikan juga dengan daya muat ruangan 
instansi yang bersangkutan, juga harus terpenuhi adanya ergonomi yang tepat. 
Dalam bab ini, akan dibahas masalah yang sangat penting itu dalam hubungannya 
dengan masalah tata ruang (layout) dan perencanaan penyusunan ruangan (space 
planning). 

1. Tata Ruang (layout) 

Akibat perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, mengakibatkan 
penerapan tata ruang kantor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas 
kerja. Dari beberapa pakar yang mengutarakan tentang pengertian tata ruang, 
di  antaranya George R. Terry (1958) dalam bukunya yang terkenal Office 
Managment and Control  memberikan pengertian tata ruang kantor (office lay 
out) :  “Office lay out in the determination of space requirement and detailed 
utilization of this space in order to provide a practical of the officework 
within reasonable cost”.  Dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya : Tata 
ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan 
tentang penggunaan ruangan-ruangan  secara terinci  untuk menyiapkan suatu 
susunan praktis faktor-faktor fisik yang dianggap perlu untuk pelaksanaan 
kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Soedjadi (1990) mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan layout ialah pengaturan dan penataan yang 
setepat-tepatnya letak mesin, perlengkapan, dan perabotan kantor di mana 
ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjamin adanya tempat dan 
keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya.  

Dengan perkataan lain, arti tata ruang kantor dapat pula diutarakan sebagai 
pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor 
serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja 
dengan baik, nyaman, leluasa dan bebas untuk bergerak, sehingga tercapai 
efisiensi kerja. 

Ini penting untuk diperhatikan, sebab waktu yang dipakai guna melaksanakan 
prosedur pemindahan pekerjaan dari satu meja petugas ke meja petugas 

Indikator keberhasilan: setelah mempelajari bab II ini, peserta diharapkan dapat 
memberi batasan tentang tata ruang (layout) dan perencanaan penyusunan 
ruangan (space planning), menjelaskan tujuan tata

 
ruang dan perencanaan 

penyusunan ruangan, serta prinsip-prinsip dan penerapannya. 
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lainnya sangat mempengaruhi efisiensi kerja seseorang. Maka dari itu, adanya 
layout yang setepat-tepatnya adalah penting untuk dilaksanakan. 

2. Perencanaan Penyusunan Ruangan Kantor 

Tentang efisiensi pemanfaatan ruang dan lantai tempat kerja tersebut 
sebenarnya tidak dapat dipisahkan penentuannya dari letak susunan ruanngan-
ruangan atau unit-unit kerja lainnya dari seluruh instansi. Memang menjadi 
cita-cita setiap pemimpin untuk mempunyai kantor yang semua unitnya 
terpusat letaknya dalam suatu tempat, jadi tidak terpenar pencar. Oleh karena 
dengan adanya letak susunan unti-unit kantor  yang setempat atau dalam satu 
tempat (centralized), maka komunikasi dapat diperlancar dan koordinasi dapat 
pula dipermudah. Akan tetapi, cita-cita yang demikian ini senantiasa tidak 
terkabul, disebabkan karena masalah-masalah teknis. Dalam memecahkan 
masalah-masalah  inilah maka orang sampai pada kesimpulan yang disebut 
dengan space planning. 

Space planning itu dapat diberikan pengertian sebagai perencanaan 
penyusunan letak-letak ruangan-ruangan atau unit-unit tempat kerja suatu 
kantor dengan setepat-tepatnya demi memperlancar komunikasi kerja pegawai 
serta mempermudah koordinasi dan pengawasan. 

B. Tujuan 

Tujuan pokok menata ruang kantor ialah untuk menciptakan penyempurnaan 
kemampuan atau daya menghasilkan atau juga  kemampuan memberi  keuntungan, 
pengendalian tata laksana dan pemeliharaan ruangan, di samping sekaligus 
mengakui perlunya untuk meningkatkan semangat kerja para pegawai. 

Pengaturan tata ruang yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan 
kantor dapat diatur secara tertib dan lancar. Dengan demikian, komunikasi kerja 
pegawai akan semakin lancar, sehingga koordinasi dan pengawasan semakin 
mudah, serta akhirnya dapat mencapai efisiensi kerja. 

Apabila dirinci, maka tujuan tata ruang kantor antara lain adalah: 

1. Menempatkan bersama-sama pegawai atau kelompok pegawai menurut 
keeratan hubungan pekerjaan mereka. 

2. Menyempurnakan hubungan kerja (komunikasi) dan arus jalannya pekerjaan; 
menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan; 

3. Menyempurnakan faktor-faktor lingkungan, keamanan dan keselamatan, dan 
ketenteraman; 

4. Menentukan dan membagi ruangan atas dasar keperluan-keperluan yang wajar 
sesuai dengan rencana penyusunan staf; 

5. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena prosedur 
kerja dapat dipersingkat; 
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6. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien; 

7. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan 
menemui suatu bagian tertentu, atau oleh suara bising lainnya; 

8. Memberikan kesan yang baik terhadap para pengunjung; 

9. Mengusahakan adanya keleluasan bagi: 

a. Gerakan pegawai yang sedang bekerja; 

b. Kemungkinan pemanfaatan ruangan bagi keperluan lain pada waktu 
tertentu; 

c. Kemungkinan perkembangan dan perluasan kegiatan di kemudian hari. 

C. Prinsip-prinsip Tata Ruang Kantor 

Soedjadi (1990) mengemukakan prinsip-prinp tata ruang dan perencanaan tata 
ruang bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka layout dan space planning 
harus diselenggarakan dengan setepat-tepatnya, dengan mengikuti prinsip-prinsip 
dan pedoman sebagai berikut: 

1. Aliran pekerjaan harus diusahakan bergerak menuju ke depan, sehingga 
mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan (criscrosssing), arus yang bolak-balik (back-tracking), dan 
tabrakan-tabrakan. 

2. Tempatkan setiap pegawai sedekat mungkin dengan 

a. Pejabat dari mana dia menerima pekerjaannya; 

b. Mesin, perlengkapan, dan peralatan kerja yang dengannya dia harus 
paling banyak menggunakannya; 

c. Pejabat dari mana dia harus senantiasa mendapat bimbingnan langsung 
tentang pekerjaan dan tentang penggunaan mesin, perlengkapan, dan 
peralatan seperti tersebut pada butir b. 

d. Pejabat lain ke mana dia harus menyerahkan pekerjaan yang telah 
diselesaikan. 

3. Pimpinan puncak, seperti bupati, wali kota, sekretaris daerah, kepala dinas, 
kepala badan, assisten, pejabat-pejabat pimpinan lainnya, staf ahli, dan 
sebaginya hendaknya dibuatkan kamar-kamar kerja sendiri-sendiri untuk 
masing-masing orang, sebab mereka itu dapat dipandang sebagai pusat 
konsentrasi pemikiran (think-tank) seluruh organisasi (maka sebaiknya 
ruangan-ruangannya dilengkapi dengan dictaphone dan megaphone, dan alat-
alat lainnya yang dapat menghubungkan mereka dengan pejabat-pejabat 
teknisnya). 

4. Pekerjaan-pekerjaan teknis seperti : pusat pengetikan, pusat audio visual, 
reproduksi, foto kopi, stensil dan percetakan, serta pusat pekerjaan 
administratif (ketatausahaan) sebaiknya disediakan ruangan-ruangan 



7  
tersendiri, terpisah dari think-tank tersebut, agar suara-suara (noisy) yang 
timbul dari bekerjanya alat-alat kerja tersebut dapat diisolasi 

5. Kamar operasi (operation room) sebagai salah satu alat pengendalian kegiatan 
hendaknya jangan terlalu jauh dari kamar kerja top manajer. 

6. Unit-unit yang melayani umum, hendaknya menempati ruangan yang mudah 
mereka capai, tetapi tidak mengganggu ketenangan kerja seluruhnya 
(misalnya loket-loket pembayaran pajak, urusan penerangan, humas, 
keamanan, dan sebagainya). 

7. Ruangan untuk unit-unit yang berhubungan dengan permesinan, pergudangan, 
alat-alat besar, dan sebagainya sebaiknya ditempatkan di belakang, sehingga 
mengurangi kegaduhan bagi unit-unit lain. 

8. Hendaknya diusahakan adanya tempat kerja beserta perabot-perabotnya yang 
tetap letaknya, jadi jangan berpindah-pindah, sehingga tidak membingungkan 
orang. 

9. Untuk memelihara keleluasaan gerakan badan pegawai khusus untuk 
pekerjaan-pekerjaan administrasi, maka diusahakan agar space kerja setiap 
orang tidak kurang dari 1,5 x 2 m2, (masih harus diperhitungkan setiap 
ruangan kerja itu juga ditempatkan meja, kursi, almari-almari, filing cabinet, 
dan sebagainya) 

10. Tempat duduk para pegawai hendaknya diatur jangan sampai mereka saling 
berhadapan yang seorang dengan yang lainnya, yakni untuk menjaga agar 
mereka tidak selalu saling bercakap-cakap tentang hal-hal yang bukan-bukan. 

11. Segi-segi ketenangan dan keselamatan kerja pegawai harus dijamin dengan 
melaksanakan  hal-hal sebagai berikut: 

a. Adanya unit-unit atau alat-alat pemadam kebakaran, alat-alat PPPK, serta 
alat-alat keamanan lainnya termamsuk pos penjagaan di pintu masuk dan 
di pintu keluar. 

b. Harus ada jalan khusus untuk keluar dalam keadaan darurat. 

c. Kebisingan mesin-mesin yang sedang bekerja harus diisolir dengan 
misalnya menempatkan mesin-mesin itu di dekat jendela (jadi tidak di 
ruang depan, dan juga tidak di tengah-tengah ruang kerja), dan lebih-
lebih pada waktu mesin-mesin tersebut sedang bekerja, maka jendela-
jendela tadi harus dibuka lebar-lebar. 

d. Dinding-dinding, jendela-jendela, dan pintu-pintu, sebaiknya dibuat dari 
bahan-bahan yang tidak memperkuat gema suara, serta jangan lupa selalu 
meminyaki engsel-engselnya. 

e. Hendaknya dalam instansi itu sendiri telah tersedia semacam kafetaria 
murah khusus untuk para pegawai (dengan demikian maka orang-orang 
jualan dan lain-lain pengunjung yang tidak berkepentingan tidak 
diperkenankan masuk, dan untuk itu, adanya pos-pos penjagaan di pintu 
masuk dan di pintu keluar adalah penting). 
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12. Untuk keperluan pribadi para pegawai, maka di tempat yang tidak jauh tapi 

juga tidak terlalu dekat dengan tempat kerja pegawai hendaknya disediakan: 

a. Kamar-kamar kecil (toilet) yang bersih, sehat, dan cukup jumlahnya. 

b. Kamar-kamar rias (dressing room) terutama bagi pegawai-pegawai 
wanita. 

c. Tempat-tempat air minum, yang bersih dan sehat. 

13. Untuk keperluan pertemuan dan rekreasi bersama hendaklah ada satu ruangan 
khusus atau aula dari yang berukuran sekitar 17,5 x 25 m sampai 25 x 40 m. 

14. Untuk mempermudah bagi tamu-tamu mengetahui letak ruang kerja pejabat-
pejabat ataupun unit-unit yang diperlukan, maka perlu dilaksanakan adanya: 

a. Ruang tamu yang cukup lapang dan tenang. 

b. Skema denah (ground chart) dari seluruh unit dalam instansi itu yang 
ditaruh di ruang tamu tersebut. 

c. Daftar nama pejabat (setidak-tidaknya sampai eselon III) berikut titel 
jabatannya, dan nomor kamar kerjanya serta pesawat teleponnya. 

d. Nomor-nomor tertentu untuk setiap ruang kerja yang jelas dan dipasang 
di setiap pintu setiap ruangan, sebelah kiri diberi nomor ganjil, dan untuk 
sebelah kanan nomor genap. Nomor 0 – 99 adalah untuk ruangan bawah 
atau bessment, 100 – 199 untuk ruangan-ruangan di tingkat satu atau 
groundfloor, 200 – 299 untuk ruangan-ruangan tingkat dua (dan 
demikian seterusnya). 

15. Untuk keindahan dan kesegaran udara di dalam tempat kerja hendaklah 
dipenuhi dengan persyaratan-persyaratan yang berikut: 

a. Adanya lubang peranginan (ventilation) yang cukup dan memungkinkan 
sirkulasi udara secara teratur. 

b. Tingkat kelembaban (humandity) berkisar antara 45% s.d. 60% 

c. Daya penerangan dengan lampu hemat energi (bukan neon) 

16. Kesegaran udara dan keindahan areal tempat kerja, hendaklah dilaksanakan 
adanya: 

a. Jalan sekitar tempat kerja yang cukup lapang dan sejuk. 

b. Kebun dengan rerumputan dan taman bunga-bungaan yang segar. 

c. Tempat parkir mobil yang cukup luas dan tidak terlalu dekat dengan 
kamar-kamar kerja pegawai. 

17. Memelihara keleluasaan  bagi kemungkinan-kemungkinan perkembangan dan 
perluasan di kemudian hari, terutama berdasarkan kemampuan keuangan dan 
perluasan kegiatan, maka dalam pembangunan gedungnya hendaklah 
ditempuh tahap-tahap (stages) sebagai berikut: 

a. Pada tahap I buatlah gedung itu berbentuk huruf I (terserah akan dibuat 
berapa tingkat). 
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b. Pada tahap II, bila keuangan telah cukup susunkanlah penambahan unit 

dengan mengubah gedung berbentuk huruf I tadi menjudi huruf L. 

c. Selanjutnya, bisa kemudian ditambah lagi menjadi berbentuk  C. 

d. Setcrusnya penambahan bisa mengubah bentuk gedung menjadi 
bcrbentuk 0.  

e. Akhirnya, bisa disernpurnakan lagi dan bentuk 0 menjadi (menyerupai) 
bentuk B.  

18. Untuk melaksanakan semua itu hendaknya diketahui dengan tepat segi-segi di 
bawah ini: 

a. Fungsi-fungsi dari kriteria pekerjaan yang ada. 

b. Pola dan sistem pekerjaan (ingat masalah tata kerja, prosedur, dan sistem 
kerja). 

c. Jumlah personalia yang sudah ada dan kemungkinan penambahannya. 

d. Ruang yang tersedia. 

e. Mesin, perlengkapan, perabotan, peralatan dan fasilitas-fasilitas lainnya 
yang ada dan bakal ada dengan memenuhi asas ergonomi dan efisiensi. 
Kemampuan keuangannya. 

f. Letak (location) instansi dihubungkan dengan keadaan daerah sekitar. 

D. Latihan 

1. Berikan batasan pengertian tata ruang kantor dan perencanaan tata ruang! 

2. Menurut Anda apa tujuan penataan ruang kantor? 

3. Diskusikan secara berkelompok : apakah tata ruang di Kabupaten/Kotamadya 
“X” sudah sesuai dengan prinsip tata ruang yang  baik? Hasil diskusi 
kelompok disajikan di hadapan kelompok lain untuk mendapat masukan! 

E. Rangkuman 

1. Tata ruang kantor (office layout) adalah pengaturan dan penyusunan seluruh 
mesin kantor, alat perlengkapan kantor serta perabot kantor pada tempat yang 
tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa dan 
bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja. 

2. Perencanaan tata ruang (space planning)  adalah perencanaan penyusunan 
letak-letak ruangan-ruangan atau unit-unit tempat kerja suatu kantor dengan 
setepat-tepatnya demi memperlancar komunikasi kerja pegawai serta 
mempermudah koordinasi dan pengawasan. 

3. Tujuan pokok menata ruang kantor ialah untuk menciptakan penyempurnaan 
kemampuan atau daya menghasilkan atau juga  kemampuan memberi  
keuntungan, pengendalian tata laksana dan pemeliharaan ruangan, di samping 
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sekaligus mengakui perlunya untuk meningkatkan semangat kerja para 
pegawai. 

4. Layout dan space planning harus diselenggarakan dengan setepat-tepatnya, 
dengan mengikuti beberapa prinsip-prinsip dan pedoman : aliran pekerjaan 
harus diusahakan bergerak menuju kedapan, pegawai yang erat hubungan 
kkerjanya ditempatkan berdekatan, pimpinan dibuatkan kamar kerja sendiri,  
pekerjaan teknis  dipisahkan dari para pimpinan,  operation room  diletakkan 
dekat dengan  pimpinan puncak,  unit pelayanan umum diletakkan pada 
tempat yang mudah dijangkau,  ruang yang mengeluarkan suara bising 
ditempatkan jauh di belakang,  tempat kerja beserta perabotnya tidak 
berpindah-pindah, temat kerja ruangannya cukup memadai dan lain 
sebagainya. 
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BAB III 
MENCIPTAKAN TATA-RUANG KANTOR YANG  

BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA  

Nah, sekarang  sampailah Anda pada hal bagaimana menciptakan tata ruang kantor 
yang baik, untuk itu maka Anda harus mencermati hal-hal sebagaimana yang akan 
Anda cermati uraian di bawah ini. 

A. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menata Ruang Kantor 

1. Permasalahannya Harus Jelas 

Menata ruang kantor yang baik, pertama-tama yang perlu Anda ingat ialah 
permasalahannya harus jelas, dengan mengajukan beberapa pertanyaan  
mengapa, siapa saja,  pekerjaan apa, dan di mana? 

a. Dengan mengajukan pertanyaan mengapa? 

b. Atas dasar kepentingan-kepentingan apa, sehingga perlu menciptakan 
tata ruang perkantoran yang baik.  

c. Pertanyaan selanjutnya, ialah  siapa saja yang seharusnya diikutsertakan 
sehubungan dengan penciptaan tata-ruang perkantoran. Yang perlu 
dikutsertakan ialah  : arsitek, ahli/juru gambar tehnik, ahli tehnik, bahkan 
Ahli O&M (management analyst). 

d. Kegiatan pekerjaan apa (serta barang-barang) yang akan terjadi dan 
terdapat di ruangan-ruangan yang ditata itu. 

e. Hendaknya dapat juga dijelaskan di mana orang-orang/para pegawai 
seharusnya melakukan pekerjaan perkantoran (clerical operations). 

2. Pekerjaan Perkantoran 

a. Fungsi-fungsi manajemen yang utama ialah membuat keputusan, 
penyusunan kebijakan dan menyelenggarakan kerja perkantoran 
(adimistration) 

b. Fungsi-fungsi kekeranian (clerical), yaitu tulis-menulis, pengetikan, juru-
juru/penangan mesin lainnya. 

c. Peranan perkantoran, ialah untuk mencapai daya-guna sebesar mungkin 
dengan biaya sekecil mungkin.  

Indikator keberhasilan : setelah mempelajari Bab III ini, peserta 
diharapkan dapat melaksanakan tata cara penataan ruangan perkantoran, 
menerapkan teknik-teknik yang digunakan dalam penataan ruang kantor, 
sumber-sumber yang digunakan dalam penata ruang kantor, dan 
memanfaatkan ruangan untuk berbagai tipe ruang kantor.
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3. Pokok-pokok Dasar dan Tujuan-tujuan 

Suatu sistem adalah berdaya guna,  apabila dapat menghasilkan hasil-hasil 
yang diperlukan dengan mutu yang dikehendaki melalui penggunaan sumber-
sumber sekecil mungkin. Tujuannya ialah : 

Untuk membentuk tata susunan yang akan bisa : 

a. Membantu kedayagunaan sistem-sistem 

b. Membantu kedaya gunaan manusia 

c. Menghormati martabat kemanusiaan para pegawai 

4. Gejala-gejala Tata Susunan yang Kurang Baik 

Anda dapat mencermati kantor yang tata susunannya kurang baik.  Gejala-
gejala  yang dapat Anda temui antara lain: 

a. Penuh sesak 

b. Kemacetan, seret 

c. Jarak gerak yang jauh dan panjang   

d. Pengawasan yang sarat, terhambat, lemah 

e. Hubungan/komunikasi seret, tersendat-sendat, simpang-siur  

f. Tertunda-tunda, kelambatan-kelambatan dan lemah 

g. Penggunaan ruangan/lantai yang asal saja, tanpa bermanfaat 

h. Arus dan jalannya pekerjaan tidak berdaya-guna, tidak lancar, berliku-
liku, terpotong potong. 

5. Data yang Diperlukan Untuk Penelaahan Tata Ruangan Perkantoran 

a. Struktur Organisasi 

b. Jumlah dan tingkat para pegawai 

c. Ukuran dan bentuk kantor-kantor (ruangan) 

d. Kemungkinan-kemungkinan perluasan 

e. Keperluan-keperluan, persyaratan-persyaratan -untuk tempat-tempat 
pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

f. Arus jalannya pekerjaan. 
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B. Tahapan Penataan Ruangan Kantor 

1. Menentukan tujuan-tujuan penelaahan 

2. Memperoleh data serta keterangan-keterangan yang diperlukan  

3. Mempersiapkan bagan hubungan kegiatan/fungsi 

4. Melengkapi dan menyiapkan formulir/lembaran untuk penentuan 
tempat/daerah   kegiatan kerja serta keperluan-keperluan, persyaratan-
persyaratan ruangan.  

5. Menggambar diagram hubungan kegiatan pekerjaan. 

6. Menyiapkan susunan tata-ruang pendahuluan. 

7. Mengkaji dan menilai susunan tata ruang pendahuluan dan alternatifnya  

8. Menyiapkan dan merampungkan susunan akhir tata  ruang. 

C. Alat Bantu Perencanaan 

Tata ruang kantor harus direncanakan di atas kertas sebelum benar-benar 
menempatkan perabot, mesin dan sebagainya ke posisinya. Secara garis besar, 
ruangan digambar menurut skala pada selembar kertas segi empat yang 
menunjukkan posisi pintu, dan jendela, serta penghalang, seperti pilar, penopang 
dan radiator. Blok atau potongan kertas kecil berwarna yang dipotong menurut 
skala untuk menggambarkan meja kerja, kursi, lemari arsip (filing cabinet), mesin, 
lemari dan sebaginya dapat disusun dan diatur ulang pada rancangan tersebut, 
sampai diperoleh tata ruang yang sesuai.  Pada waktu merencanakan kantor  
landskap, yang tidak ditata dalam pola empat persegi panjang, maka harus 
digunakan kertas dengan bentuk segi enam alih-alih kertas bujur sangkar. 

Rancangan tersebut harus diuji secara tuntas, dengan menandai arus normal kerja 
(misalnya kerja yang normal dari satu  juru tulis ke juru tulis yang lain), dan 
gerakan yang mungkin harus dilakukan oleh para juru tulis di antara meja kerja 
mereka, dan lemari arsip atau peralatan lain. 

Pada waktu merencanakan tata ruang yang baru, pendapat dan pandangan staf 
harus didengar. Mereka mungkin mempunyai gagasan yang bermanfaat, dan 
mereka akan lebih mudah menerima rancangan akhir apabila mereka, atau wakil 
mereka diikutsertakan dalam pengembangannya. Kadang-kadang dimungkinkan 
terutama dalam hal kantor gaya lanskap, untuk mengalokasi ruangan bagian atau 
kelompok, dengan memerkenankan staf  menentukan penggunaan ruangan tersebut 
secara rinci. 

Adapun teknik-teknik dalam merencanakan tata ruang kantor sebagaimana 
diuraikan di bawah ini. 
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D. Teknik-teknik dalam Penataan Tata Ruang  

Gambar 3-1 Diagram arus 

   

 

Diagram arus di atas menunjukkan tata ruang asli dari suatu subbagian 
penggadaan. Contoh ini menunjukkan bahwa tiap-tiap mesin penggandaan, lemari 
alat-alat tulis meja penyortir harus dianggap sebagai satu tempat kerja. Suatu tata 
ruang yang telah diperbaiki memungkinkan juru mesin meraih alat-alat tulis, dan 
menyortir mendapatkan bahan-bahan yang akan digandakan, tanpa bergerak dan 
posisi kerja mereka normal 

Gambar  3-2.  Model Tiga Dimensi 
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Gambar 3-3 Diagram Gerak Pegawai : Pelayanan Makan Di Ruang 

Perawatan Rumah Sakit 

 

   

      

                METODE SEMULA 
                METODE YANG DISEMPUR 
                NAKAN 
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Gambar 3-4 . Diagram Gerak Dokumen 

   

Gambar 3-5. Diagram Gerak Pegawai 
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Gambar 3- 6. Diagram tali 

    

          

Diagram Tali 
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Gambar 3-7. Penggunaan Template /Kepingan-kepingan untuk  

Tata Ruang Baru 

  

Gambar 3-8. Model yang Disederhanakan 
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Gambar 3-9. Pengkajian Peta Prosedur 

 

Pemusatan tali-tali menunjukkan informasi yang berkali-kali  dan ada alasan untuk 
menelitinya. 

E. Sumber-sumber yang Ada 

1. Gedung 

Hubungan antara unit-unit fungsional dan pekerjaan-pekerjaan di dalam 
masing-masing unit, yang dilaksanakan oleh bermacam-macam tingkat 
pegawai harus dipertimbangkan secara menyeluruh ketika menentukan 
penempatan ruangan kerja di dalam gedung yang bersangkutan. 

2. Keperluan dan Persyarataan yang Mempengaruhi Disain 

a. Gedung  

1) Mudah dicapai dihubungi  oleh umum, juga oleh para pegawai  

2) Perhubungan, termasuk hubungan fungsional 
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3) Kesejahteraan - mudah/dekat dengan angkutan umum -- tempat 

parkir kendaraan - kantin, toko, dan sebagainya. 

b. Ruangan 

1) Tempat bekerja yang nyaman; 

2) Perlengkapan sepadan dengan yang diperlukan ,  keperluan-
keperluan lain-lain seperti : gudang, kamar kecil (toilet) 

3) Tempat melakukan pekerjaan tertentu (bengkel, dan sebagainya), 
tempat istirahat/bersantai, tempat menyediakan makan, minuman 
pegawai. 

4) Tempat untuk memperoleh/memenuhi kebutuhan-kebutuhan, per-
sediaan 

5) Keperluan kerja sehari-hari 

6) Kemungkinan pertumbuhan perluasan. 

3. Kelengkapan Pelayanan Kerja (General Services) 

a. Mesin-mesin dan Perlengkapan 

Menentukan ruangan/lantai untuk mesin-mesin dan perlengkapan-
perlengkapan tertentu, daya muat dan tampungnya, sumber tenaga 
listriknya, tingkat kebisingannya, fasilitas komunikasinya. 

b. Arus pekerjaan 

Apa dan bagaimana gerak arus pekerjaan antara unit-unit.  

c. Pelayanan-pelayanan Bantuan Kerja Perkantoran 

1) Pengetikan 

2) Penggandaan, pencetakan (reprografi). 

3) Alat-alat tulis menulis dan tempat penyimpanan alat-alat lainnya 
(termasuk alat dan bahan pembersihan). 

4) Tempat dan alat penyimpanan berkas. 

5) Ruangan pengurusan surat (pengiriman dan  penerimaan).  

6) Caraka 

7) Keamanan dan ketertiban. 
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d. Kebersihan dan Kerapian (House Services) 

Siapa dan bagaimana cara memelihara kebersihan dan cara melakukan 
pembersihan. Siapa dan bagaimana cara mengurusi sampah. 

e. Keperluan pegawai 

1) Fasilitas kesejahteraan 

a) Ruangan tempat menyimpan barang-barang pribadi; payung; jas 
hujan dan sebagainya, hendaknya cukup bagi para pegawai. 

b) Kamar kecil. 

c) Fasilitas basuh-membasuh. 

d) Ruangan untuk pengeringan barang (terutama pada musim 
hujan)  

e) Ruang istirahat pegawai 

f) Ruang tunggu, penerimaan tamu.  

2) Lingkungan Kerja 

a) Penghangat ruangan - yang cukup memadai 16° C/60, 8° F 

b) Yang baik 68° F. 

c) Penerangan 

d) Perabotan dan perlengkapan 

e) Hiasan 

f) Tingkat kebisingan 

F. Cara Memanfaatkan Ruangan 

1. Bentuk Lorong / Kamar-kamar/Pribadi (Cubicle Type Offices) 

Dalam hal pencapaian tujuan-tujuan itu dengan sendirinya sudah jelas. Dalam 
hal yang lain keuntungan-keuntungan sering kali sulit diukur dan sulit dinilai. 
Memang tidak ada rumus yang benar untuk digunakan, ini hanyalah soal 
mengumpulkan data, menelaah dan dan menyusun jawaban-jawaban yang 
betul. Ruangan-ruangan perkantoran berbentuk kamar-kamar kecil (kotak-
kotak), ialah dengan cara membagi-bagi ruangan kantor perkantoran menjadi 
kamar-kamar merupakan cara yang sudah biasa dan masih banyak dilakukan. 
Perkantoran baru disusun ketika gedung dibangun atau bahkan sesudah 
gedung itu jadi, barulah perkantoran dibuat dengan menggunakan papan-
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papan penyekat untuk membagi seluruh lantai menjadi kotak-kotak yang 
bermacam-macam ukurannya. 

Umumnya, kamar-kamar itu menghadap ke arah suatu lorong utama. Satu 
dengan yang lain kamar biasanya tidak dihubungkan. Memang cara ini  dapat 
memberikan penuh lingkup kelengkapan dekorasi, kamar yang berbeda-beda 
untuk para pejabat pimpinan dan untuk pegawai yang lebih bawah. Kiranya 
dapat dikatakan mudah untuk membangun ruangnan secara ini meskipun 
dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. 

Kantor pribadi biasanya disediakan untuk mereka yang sifat pekerjaan mereka 
sangat rahasia, atau sering menyelenggarakan rapat. Walaupun orang yang 
menempati mungkin diperkenankan mengatur tata ruang sesukanya, namun 
kantor tersebut harus dirancang tempat kerja. Kaidah umum mengenai alokasi 
permukaan meja kerja dan penggunaan meja samping harus diperhatikan. 

Tata ruang harus menyiapkan tempat di mana tamu harus diterima atau rapat 
diselenggarakan. Tamu tidak boleh menghadap jendela, atau diharapkan 
membuat catatan tanpa tempat untuk menulis. 

Kantor pribadi semakin praktis apabila dibagi menjadi dua wilayah. Pertama, 
adalah wilayah kerja bagi orang yang menempati. Kedua, adalah wilayah 
untuk menerima tamu dan mengadakan rapat kecil di sekeliling meja.  

Faktor-faktor berikut ini perlu dipertimbangkan untuk menetapkan apakah 
kantor/ruang kerja pribadi diperlukan: 

a. Tingkat keadaan yang diperlukan untuk melindungi seseorang dari 
gangguan pandangan  

b. Tingkat keadaan yang diperlukan untuk melindungi seseorang dari 
gangguan yang disebabkan oleh suara bising 

c. Tingkat keadaan yang diperlukan untuk melindungi tempat kerja 
seseorang yang seharusnya tidak kelihatan oleh aggota-anggota lain atau 
pegawai lain dari organisasi tersebut. 

d. Tingkat keadaan yang diperlukan untuk melindungi tempat bekerja 
seseorang yang seharusnya tidak boleh kedengaran oleh orang lain (harus 
berada di luar jarak daya dengar  orang lain). 

e. Kamar untuk kedudukan/jabatan tertentu. 

F Daerah yang diperlukan untuk lorong-lorong. 

Perlu mendapat perhatian bahwa sekali papan penyekat sudah dipasang, maka 
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian akan sangat mahal, dan tidak 
mudah untuk dilakukan perubahan. Hubungan antara yang satu dan 
kantor/ruang kerja lain sering sulit, dan hal ini mempunyai suatu akibat 
langsung yang merugikan tingkat pengawasan. 
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Biaya perawatan dan pemeliharaannya umumnya tinggi. Perubahan ataupun 
perbaikan dan perlengkapan  yang berbeda-beda serta sepotong-sepotong 
makan waktu bertahun-tahun dapat dengan mudahnya berpengaruh buruk, 
yang dapat menurunkan semangat kerja dan daya guna. 

Bagaimana pun, sistem kotak-kotak ini dapat membuat kantor yang 
menyenangkan dan berdaya guna, terutama jika tempat dan ruangan tidak 
menjadi permasalahan. Kenyataannya memang banyak jenis pekerjaan 
tertentu yang mejadi benar-benar lebih praktis jika ditempatkan dalam kantor 
sistem kotak-kotak. 

2. Bentuk Ruangan Kantor Terbuka (Open Plan Offices) 

Penggunaan ruangan terbuka ini mungkin berasal dari Amerika. Gagasan di 
balik ruangan terbuka ini ialah untuk membuat kantor-kantor/ruangan kerja 
tanpa batas guna menempatkan orang/pegawai sebanyak mungkin dan 
membatasi jumlah ruangan kerja pribadi/perseorangan sedikit mungkin. 

Kantor-kantor berbentuk ruangan terbuka adalah hasil dari penelaahan untuk 
memperoleh pengelompokan staf yang optimum dan keluwesan tata-susunan 
yang maksimum. 

a. Pengelompokan organisatoris/fungsional dari staf. Hubungan/komunikasi 
yang dapat saling melihat (visual) antarkelompok. Keluwesan yang 
memungkinkan terjadinya perubahan kemudian. 

Untuk situasi seperti di atas diperlukan ruangan berukuran panjang-lebar 
sedikitnya 20 - 24 m, dan pengaturan deretan/jajaran jajaran haruslah 
cukup memberikan keleluasaan. 

Perencanaan perlu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan 
selanjutnya, dan berusaha untuk memperkirakan jumlah maksimum 
nantinya. 

Standar yang disempurnakan dapat meningkatkan daya-guna namun 
tidak berarti harus mengurangi pegawai. 

Biaya-biaya dihubungkan kepada per kapita pegawai, tidak kepada per 
meter (ukuran) ruangan. 

Ruangan- Kantor ruangan terbuka ± 5 m 2 per orang, sedangkan - Kantor 
berkamar-kamar -± 7.50 m2 per orang. Biaya-per  m2 menjadi 50% lebih 
besar. 

b. Konsepsi dari bentuk kantor beruangan terbuka timbul melalui 
penelaahan kerja dan tehnik arus dan gerak pada pekerjaan perkantoran. 

Organisasi perkantoran dan hasil pekerjaan yang memadai dan bermutu 
dapat memberikan penghematan pada segi pembiayaan pegawai. 
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Membatasi adanya ruangan/kamar kerja pribadi/tertutup. Dengan 
demikian akan diperoleh keuntungan : 

a. Suatu penghematan ruangan yang menyluruh 

b. Arus jalannya pekerjaan lebih sempurna, karena adanya 
penghematan gerakan 

c. Hubungan yang erat antara seseorang ataupun kelompok-kelompok 
kerja 

d. Penugasan lebih berhasil guna  

e. Hubungan yang lebih lancar antara atasan dan staf bawahan 

f. Pemberian kelengkapan kantor lebih mudah (pengatur suhu, AC, 
saluran-saluran tenaga listrik/penerangan, telepon dan lain 
sebagainya) 

g. Biaya pemeliharaan lebih rendah. 

Keberatan-keberatan terhadap bentuk Ruangan Terbuka adalah : 

a. Kenyamanan dan ketenangan perseorangan (privacy) kurang 

b. Batas-batas kedudukan (status) menipis (terutama bila staf pernah 
menikmati kantor bersistem kota-kotak. 

c. Banyak gangguan yang sisebabkan oleh kebisingan dan pergerakan 
orang-orang yang terus-menerus. 

d. Kesulitan dalam menggarap pekerjaan bersifat rahasia 

3. Bentuk Ruangan Kantor Berhias/Bertaman/Berpanorama (Landscape 
Offices) 

Maksud gagasan ini ialah menggabungkan perkembangan modern desain 
ruangan interior (dalam) dengan teknik organisation and method (O&M) 
terakhir untuk menghasilkan perkantoran yang dapat memberikan dan 
menghasilkan perkantoran yang dapat memberikan lingkungan yang 
menyenangkan dan penggunaan keseluruhan lantai secara hemat. Sebagai 
contoh, seluruh ruangan dibentuk dan diatur sesuai dengan keperluan akustik, 
langit-langit dipasang pada ketinggian yang paling berdaya guna dan 
dilengkapi serta dilapisi papan akutik, lantainya digelari permadani penuh 
(wall to wall), tiang-tiang atau bagian-bagian yang kosong diberi tirai untuk 
meredam suara. Jendela dikacai rangkap, A.C. dipasang secara berdaya guna 
dan penerangannya menggunakan lampu-lampu yang hemat energi dan 
berkekuatan tinggi, agar bebas dari bayangan, kamar untuk 
menitipkan/menyimpan barang-barang pribadi, ruangan untuk rapat, aula 
dilengkapi dengan segala fasilitasnya, kelengkapan-kelengkapan komunikasi 
intern, soud system. 
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Perhatian yang sungguh-sungguh juga diberikan untuk menjadikan ruangan 
kerja semenarik mungkin seperti: 

a. Perabotan-perabotan kantor dirancang secara bagus 

b. Pewarnaan yang indah dan sejuk 

c. Perlengkapan dan peralatan yang memberikan kenikmatan, halus, lunak 

d. Gambar-gambar hiasan 

e. Pot-pot tanaman bunga-bunga 

f. Ruangan tetap untuk staf bersantai dan beristiahat. 

Meskipun ruangan-ruangan kerja pribadi dibatasi sesedikit mungkin, tentu 
saja masih tetap harus ada setidak-tidaknya sebuah kamar kecil, ruangan 
wawancara, ruangan rapat, mungkin kamar untuk pimpinan atas/puncak. 
Walaupun demikian, sebenarnya dengan pemasangan tirai-tirai secara 
stretegis dapat pula diciptakan suatu lingkungan pribadi tingkat tertentu. 
Untuk mesin-mesin yang bising mungkin juga diperlukan ruangan tersendiri. 

Perkantoran dengan rancangan seperti ini dapat memanfaatkan 80-85% dari 
seluruh ruangan dibandingkan 60 – 65% dalam hal biaya daripada kantor 
berkotak-kotak. Para pegawai ditempatkan di ruangan terbuka, sesuai dengan 
hasil survei O & M yang menyeluruh yang dilaksanakan sebelum sistem ini 
ditetapkan. Arus jalannya pekerjaan dan alur-alur hubungan/komunikasi dikaji 
secara cermat dan kelompok-kelompok disusun untuk menggabungkan arus 
jalannya pekerjaan yang paling berdaya guna dengan tata 
hubungan/komunikasi kiranya termudah. 

Dengan makin meningkatnya penggunaan peralatan-peralatan bertenaga listik 
seperti mesin tulis/ketik/ketik elektrik, komputer, mesin hitung, mesin foto 
kopi, faksimili, dan lain sebagainya, penyediaan dan pemasangan tenaga 
listrik sangat perlu. Pada gedung baru dapat dipasang saluran/kabel utama 
sekeliling di bagian bawah ruangan dengan alat-alat penyambungan aliran 
(stop kontak) pada jarak yang sesuai, dan dapat juga dipasang  sejumlah stop 
kontak di lantai. Pemasangan stop kontak di lantai harus secara cermat 
diperhitungkan sehubungan kerataan lantai serta cara pembersihan lantainya. 
Pada gedung lama/tua sangat perlu untuk meneliti dan diatur kembali 
pemasangan dan penempatan saluran-saluran tenaga listik, sebab apabila 
keperluan itu tidak ada pada keadaan semestinya jelas menimbulkan 
keksulitan-kesulitan, kejengkelan-kejengkelan kerja dan tentu saja hambatan-
hamabatan. Dan, keadaan demikian dapat mengundang staf untuk melakukan 
penyambungan kabel-kabel dengan caranya sendiri-sendiri, yang tentu sangat 
membahayakan, misalnya langsung memasukkan kabel ke dalam stop kontak, 
rentangan kabel yang panjang baik di atas maupun di lantai, mesin 
dihubungkan dengan fiting lampu, dan sebagainya. 
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Keuntungan-keuntungannya tata ruang dengan ruang berhias. 

.a Keluwesan. 

b. Penghematan. 

c. Makin baiknya produktivitas. 

d. Makin sempurnanya komunikasi. 

e. Sangat membantu pengadaan tenaga. 

f. Mengurangi banyaknya pegawai yang berhenti bekerja dan mencari 
perggantinya  

g. Ketenteraman dan kegairahan kerja makin mantap.  

h. Penggunaan waktu kerja makin terpelihara baik. 

Pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan dari Kantor berhias :  

a. Mengganggu ketekunan kerja (terlalu menarik perhatian dan pandangan)  

b. Mengurangi keteguhan, ketabahan dan kepercayaan diri. 

G. Perbandingan Alternatif 

Tiga jenis kantor yang telah dibahas pada butir F, yaitu pribadi/kotak-kotak, 
Rancangan Terbuka, dan Lanskap. Tidak semua orang dapat memilih gaya yang 
akan digunakan.  Sering dalam membuat berbagai kemungkinan susunan yang 
terbaik dalam gedung yang sudah ada, di mana beberapa dinding di dalamnya 
tidak dapat dibongkar, karena dinding tersebut menopang struktur utama. Gedung 
yang akan dibangun biasanya lebih fleksibel karen dibangun dengan lantai terbuka. 

Keputusan mengenai bagaimana mengambil manfaat terbaik dari ruang yang 
tersedia harus memperhitungkan biaya pengubahan dan manfaat yang mungkin 
segera  bertambah dan manfaat dalam jangka panjang. Sebagai pedoman umum, 
daftar yang disusun di bawah ini memperlihatkan di mana kecenderungan 
keuntungan tersebut muncul. Dalam setiap dimensi, manfaat terbesar diberi tanda 
A, yang lebih kecil B, dan lebih kecil lagi C. 

Evaluasi ini mengesankan, bahwa apabila kondisi memungkinkan dan tidak ada 
faktor khusus yang menolak, kantor lanskap memiliki lebih banyak manfaat 
dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Bagaimana pendapat Anda terhadap 
pernyataan ini? 

Tabel 3-1. Perbandingan Bentuk Tata Ruang Kantor  
Dilihat dari Berbagai Dimensi 

 

Dimensi 

  

Kamar/Pribadi

 

Rancangan 
Terbuka 

Rancangan 
Lanskap 

Pemanfaatan ruang C A B 
Fleksibilitas C B A 
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Dimensi 

  
Kamar/Pribadi

 
Rancangan 

Terbuka 
Rancangan 

Lanskap 

Komunikasi/arus pekerjaan C B A 
Campur tangan 
bersama/gangguan 

A C B 

Pergerakan C B A 
Penggunaan alat bersama C B A 
Penyeliaan C B A 
Keamanan A C B 
Kondisi kerja C B A 
Loyalitas kelompok A C B 
Indikasi status A C B 
Biaya modal C A B 
Biaya perawatan C A B 
Sumber :  Adaptasi dari  Mills, Geoffre et all (1990)  

H. Latihan 

1. Jelaskan secara singkat tahap-tahap dalam menata ruang kantor! 

2. Teknik-teknik apa saja dalam menata ruang kantor? Gambar masing-masing 
teknik! 

3. Bedakan antara tiga jenis gaya tata ruang kantor! Berikan juga kelebihan dan 
kelemahan masing-masing! 

I. Rangkuman 

1. Bahwa soal layout dan space planning yang setepat-tepatnya adalah mutlak 
perlu dalam rangka memperlancar komunikasi kerja pegawai, mempermudah 
koordinasi dan pengawasan, serta meningkatkan efisiensi kerja. 

2. Untuk itulah maka penting sekali harus diperhatikan adanya prinsip-prinsip 
dan pedoman-pedoman yang tepat untuk memelihara adanya layout dan space 
planning di atas, termasuk tahap-tahap pembangunan gedung kantornya serta 
rencana-rencana perluasannya di keumudian hari. 

3. Teknik yang digunakan dalam menata ruang kantor dan perencanaan 
menggunakan teknik : diagram aliran, diagram tali, bagan arus, bagan 
diagram hubungan kegiatan/pekerjaan dan model dua atau tiga dimensi. 

4. Cara memanfaatkan ruangan ialah dengan membangun ruang  kantor  
berkamar-kamar (cubical space) , ruang kantor terbuka (open space), ruang 
kantor berhias (land scaped). Masing-masing  tata ruang kantor tersebut 
mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. 
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BAB IV 
SARANA KOMUNIKASI  DAN LINGKUNGAN  FISIK   

SERTA PELAYANAN BANTUAN PERKANTORAN  

Pekerjaan tulis-menulis memerlukan lebih banyak usaha mental daripada fisik, oleh 
karena itu kondisi kerja harus direncanakan dengan memperhatikan secara sungguh-
sungguh kenyataan ini. Pegawai perlu berkonsentrasi dalam kurun waktu lama, bahkan 
sering mengerjakan dengan proses yang berulang-ulang. Pegawai rentan terhadap 
keletihan mental, sebagai  akibatnya menurun kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. 
Keletihan ini sebagian besar disebabkan oleh karena tidak ada gerakan fisik, dan sama 
sekali berbeda dengan keletihan yang menyerang orang  yang terlibat dalam pekerjaan 
hastani yang berat. Pada umumnya, obatnya bukanlah istirahat melainkan olah raga. 

Pekerjaan yang membutuhkan penuh konsentrasi  menuntut dua hal, yaitu otak yang 
jernih dan tidak ada gangguan. Ada orang yang dilahirkan dengan kemampuan untuk 
bernalar dan membuat perhitungan metal dengan mudah, tetapi  orang seperti ini adalah 
pengecualian. Yang juga merupakan pengecualian adalah orang yang dapat 
berkonsentrasi untuk jangka waktu yang lama, dengan mengabaikan gangguan yang 
ada di sekeliling mereka. Namun, apakah seseorang mempunyai  kemampuan alamiah 
untuk pekerjan yang memerlukan konsentrasi mental atau tidak, efisiensi dipengaruhi 
oleh lingkungan fisik di sekeliling mereka. Tugas pimpinanlah untuk menyediakan bagi 
para pegawainya suatu kondisi agar pegawai tersebut menghasilkan kinerja yang baik 
secara terus- menerus. Berikut sarana komunikasi dan lingkungan fisik suatu kantor 
yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

A. Sarana Komunikasi dan Lingkungan Fisik 

1. Sarana Hubungan/Komunikasi 

Sistem jaringan telepon intern yang serasi pengaturan penggunaan lift bagi 
orang yang berdaya-guna dan prosedur-prosedur perkantoran yang dirancang 
dan disusun secara seksama merupakan masalah yang lebih penting daripada 
soal hubungan antara bagian satu dan bagian lain dalam sesuatu unit. 

Sayangnya, menyediakan suatu sistem jaringan komunikasi yang memenuhi 
dan serasi dalam suatu kantor yang menempati bangunan lama sering jauh 
lebih sulit daripada katakan, mengatur kembali pemasangan saluran tenaga 
listrik. 

Berikut ini ada beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapat 
jawaban : 

Indikator keberhasilan: setelah mempeajari Bab IV, peserta diharapkan mampu 
menganalisis lingkungan fisik dan pelayanan bantuan perkantoran. 
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Apa sebenarnya yang harus dihubungkan/dikomunikasikan? Apa memang itu 

perlu? 

Dalam bentuk apa dan yang bagaimana yang harus diadakan? Arah atau 
jurusan mana yang harus ditempuh. Seberapa banyaknya/ besarnya/ 
beratnya? 

Hambatan (keterlambatan) apa dan yang bagaimana yang bisa/boleh 
dimengerti/ditolerir. 

Pertimbangan yang bijaksana hendaknya dijuruskan pada tingkat 
keperluannya, kepraktisan/kemudahan/kesederhanaan pekerjaan serta 
pelaksanaan dan biaya penerapannya, sebagai contoh 

 

daripada memasang 
suatu peralatan yang mahal hanya untuk memenuhi keperluan yang sekali-
sekali,maka akan lebih baik dengan mengadakan sedikit pengkajian dan 
penyempurnaan atas semua uraian tugas dan pekerjaan. Juru antar (caraka) 
dapatlah diperoleh suatu pemecahan yang memadai dan lebih hemat. 

2. Lingkungan Fisik 

Faktor faktor fisik seperti pemanasan, pengaturan udara (A.C.), penerangan, 
kebisingan, dsb., adalah masalah-masalah (bidang) yang bersifat tehnik tinggi 
dan kehasilgunaan fisiknya dapat mudah diketahui/diukur, tetapi penting pula 
untuk menyadari terpautnya faktor-faktor kejiwaan/psikis, seperti kurang 
cukupnya jendela dapat digantikan dengan penerangan buatan tetapi banyak 
orang yang merasakan tidak enak, tidak gairah bekerja di dalam keadaan yang 
sedemikian itu. 

a. Pengaturan Suhu Udara 

Tidak banyak negara yang mempunyai iklim tetap teratur. Di negeri 
iklim panas/tropis mungkin akan lebih cocok untuk mempunyai satu 
pusat sistem penyejuk yang besar, daripada memasang unit-unit A.C. 
kecil, bising di tiap ruangan/kantor. Di negeri yang beriklim lebih dingin 
akan lebih enak dan gampang dengan mempunyai pusat sistem 
pemanasan daripada memasang/menggunakan (perapian) alat pemanas 
listrik atau radiator sendiri-sendiri. 

Perlu memperoleh petunjuk-petunjuk sebelum sesuatu jenis sistem 
pemanasan/penyejuk dipasang. Masalah pemeliharaan dan perawatan 
sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam memilih sesuatu sistem, sebab 
kerusakan yang berlama-lama tidak segera diperbaiki benar-benar dapat 
berpengaruh yang merugikan produktivitas. 

Persyaratan suhu dalam kantor perlu dijaga antara 19 sampai dengan 210 

C (67-700 F. Daya guna pegawai terganggu oleh suhu udara yang terlalu 
dingin atau terlalu panas. Siapa saja yang merasa kepanasan atau 
kedinginan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada pekerjaan yang 
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mereka hadapi. Sistem pengatur suhu yang ideal untuk kantor adalah 
sistem yang memberikan panas merata ke seluluruh ruangan, tanpa ada 
daerah yang terlalu panas atau terlalu dingin. 

Gedung kantor yang berdinding kaca, apakah sebagai jendela atau 
pelapis, dapat menjadi terlalu panas dalam cuaca cerah. Efek ini paling 
baik ditanggulangi dengan memasang tirai luar. Tirai sebelah dalam 
memang dapat membantu, tetapi tidak begitu efektif, karena tidak 
mencegah sinar matahari menghantam permukaan kaca. 

b. Penerangan 

Penerangan sangat besar manfaatnya untuk keselamatan bekerja, dan 
kelancaran kerja bagi para pegawai, maka perlu diperhatikan  penerangan 
(cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas 
(cukup) mengakibatkan penglihatan kurang jelas, sehingga pekerjaan 
akan lambat, banyak kesalahan terjadi, dan tentu saja hal ini akan 
menyebabkan kurang berhasil guna dalam melaksanakan pekerjaan, 
sehingga tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara berhasil guna. 

Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Cahaya alam yang berasal dari sinar matahari 

2) Cahaya buatan, berupa lampu yang dibedakan 4 macam, yaitu 
cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya tidak lansung, 
dan cahaya setengah tidak langsung. 

Cara mengukur satuan jumlah cahaya disebut “Foot Candle”. Foot 
candle adalah banyaknya cahaya yang dipancarkan dari sumber sebuah 
lilin berukuran biasa yang jatuh di suatu benda yang berjarak satu kaki 
(30,48 cm) dari lilin yang berukuran biasa. 

Penerangan yang baik sangatlah perlu, tidak hanya di ruangan-ruangan 
tempat bekerja, tetapi juga di lorong-lorong dan terutama di tangga-
tangga. Bohlam lampu listrik umumnya menimbulkan bayangan-
bayangan dan juga sinarnya akan memantul pada permukaan-permukaan 
yang putih. Lampu-lampu tabung neon yang dipasang secara benar 
biasanya tidak menimbulkan bayangan dan pantulan cahaya. 
Sebagaimana mestinya cahaya penerangan baik alamiah (matahari) dan 
buatan (lampu) haruslah datang dari atas bahu kiri, tentu tidak untuk 
orang yang kidal. Cahaya penerangan alamiah menjadi tidak berdaya 
baik pada jarak 6 m atau lebih dari jendela. Jendela-jendela keseluruhan 
hendaknya tidak kurang dari sepersepuluh luasnya lantai. 

Cahaya alamiah dapat dibantu dengan penggunaan kaca atau cermin, 
namun diperhitungkan dengan cermat. Kilauan dan pantulan yang 
menyilaukan dapat dihindari dengan menggunakan perabot-perabot, 
perlengkapan lain dan cat dinding yang berwarna lunak dan kelam. 
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c. Tata Warna 

Menata warna dalam ruangan kerja perlu dipelajari dan direncanakan 
dengan teliti dan sebaik-baiknya. Meskipun pada kenyataannya tata 
warna tidak dapat dipisahkan dari penataan dekorasi. Hal ini dapat 
dimaklumi, karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. 
Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, 
sedih, marah, tegang dan lain-lain, sehingga di dalam sifat warna itu 
sendiri dapat merangsang perasaan manusia. 

Di bawah ini adalah  daftar beberapa warna yang dapat me-
rangsang/mempengaruhi perasaan manusia. 

Tabel 4-1. Warna yang Mempengaruhi Perilaku Manusia 

     Warna

 

S i f a t Pengaruh Peruntukan ruangan

 

1. Merah Dinamis, me- 
rangsang dan 
panas 

Menimbulkan 
semangat 
kerja 

Pekerjaan se 
pintas lalu 
(singkat) 

2.  Kuning

 

Keanggunan, 
bebas, hangat 

Menimbulkan 
rasa gembira dan 
merangsang urat 
syaraf mata. 

Gang-gang, jalan, 
lorong 

3. Biru Tenang, tentram 
dan sejuk 

Mengurangi 
tekanan atau 
ketegangan. 

Berpikir kon-
sentrasi 

Selain warna merangsang emosi dan perasaan, warna juga dapat 
memantulkan sinar yang diterimanya, adapun banyak atau sedikitnya 
pantulan dari sinar tersebut tergantung dari macamwarna  itu sendiri 

d. Dekorasi 

Dekorasi sebuah kantor dapat menimbulkan efek  terhadap semangat 
kerja pegawai. Lingkungan yang tidak menarik menimbulkan depresi, 
lingkungan yang menyenangkan menghasilkan kinerja yang baik. 
Dekorasi harus disesuaikan dengan setiap ruangan tertentu.  Dekorasi 
untuk gedung  modern mungkin saja tidak cocok dalam gedung yang 
kuno. Dekorasi yang sesuai dengan ruangan yang besar, mungkin saja 
nampak menggelikan dalam ruangnan yang kecil. Gaya arsitektur dan 
bahan yang dipergunakan dalam bangunan harus diperhitungkan: 
permukaan beton, bata, plester, kayu, logam, kaca dan plastik 
mempengaruhi keseluruhan efek dekoratif. Aspek suatu ruangan juga 
penting: ruangan yang tidak dijangkau oleh sinar matahari langsung, dan 
cenderung dingin mungkin memerlukan warna yang ‘hangat’ dan cerah 
terdiri atas merah dan kuning; ruangan lain yang menghadap matahari, 
mungkin memerlukan warna-warna ‘sejuk’, misalnya biru. 
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e. Suara Bising 

Memang agaknya kebisingan kantor tidak akan membahayakan jasmani 
tetapi dapat mengganggu staff (konsentrasi, ketenangan, dsb.) sehingga 
akan mempengaruhi hasil pekerjaannya. 

Suara bising dapat dikurangi dengan penggunaan bahan-bahan penghisap 
suara terutama penutup (permadani, dsb.) dan papan-papan akustik 
(sejenis soft board). Bilamana mungkin mesin-mesin hitung dan 
semacamnya yang lain dapatlah ditempatkan di ruangan yang cukup jauh 
dari ruangan-ruangan kantor utama. 

f. Mesin-mesin, Perabot, dan Perlengkapan Perkantoran 

Diperlukan petunjuk-petunjuk ahli dalam penempatan pemasangan 
mesin-mesin, lemari-lemari besi, dan sebagainya yang berat-berat. 

Lazimnya barang-barang semacam itu ditempatkan di lantai paling 
bawah/dasar (untuk gedung bertingkat). 

Secara umum perabot dan perlengkapan kantor hendaknya ditempatkan 
sedemikian rupa untuk membantu kelancaran kerja dan arus jalannya 
pekerjaan. Prosedur administrasi/ketata-usahaan hendaknya memberikan 
jalan atau arah yang terpendek dan tercepat yang harus ditempuh oleh 
barang-barang/bahan-bahan yang dipindahkan/digerakkan. 

Sebagian besar perabot perkantoran meskipun sedap dipandang tetapi 
tidaklah dirancang/didesain untuk kerja yang berdaya-guna. 

Meja-meja dan kursi-kursi haruslah yang mempunyai ketinggian yang 
benar agar telapak kaki si pemakai dapat menapak rata pada lantai dan 
lutut dapat bergerak leluasa. Meja tulis dan meja yang lain haruslah 
mempunyai permukaan yang cukup luas untuk bekerja dan didekatnya 
pada jarak jangkau yang mudah ditempatkan filing cabinet sesuai dengan 
keperluan dan sifat pekerjaan yang berlangsung. 

g. Kebersihan 

Kantor yang bersih dan rapi tidak hanya meningkatkan  kesejahteraan 
umum para pegawai, tetapi juga ketelitian pekerjaan. Orang bereaksi 
terhadap keadaan sekeliling mereka. Pegawai yang bekerja di dalam 
kantor yang kotor dan tidak rapi, cenderung menjadi tidak rapi dan 
ceroboh dalam pekerjaan  mereka.  Sedangkan, pegawai yang dilatih dan 
bekerja di dalam lingkungan yang  bersih dan rapi, mereka  akan merasa 
bangga akan ketelitian kinerja mereka. 

Petugas kebersihan kantor harus diawasi secara memadai, dan  
diperlengkapi dengan peralatan serta bahan yang sesuai untuk pekerjaan 
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mereka, termasuk alat seperti pemoles lantai yang digerakkan dengan 
tenaga listrik, dan vacuum cleaner. Betapa pun baiknya dibersihkan 
setiap hari, seiring dengan waktu, debu pun akan menumpuk dalam 
lemari arsip (filing cabinet), rak dan lemari, serta di belakang peralatan 
perabot yang diletakkan rapat ke dinding. Program yang pasti 
pembersihan khusus harus dibuat dan dijalankan. Apabila suatu kantor 
sudah tiba waktunya untuk dibersihkan secara tuntas, lemari, lemari arsip 
dan meja kerja harus dikosongkan dari arsip dan dokumen,  sehingga 
semua debu dan kotoran yang bertumpuk dapat dihilangkan. 

h. Ventilasi 

Harus ada aliran udara segar yang terus menerus melewati kantor akan 
mengurangi keletihan. Banyak kantor yang ber-AC, dengan udara, suhu 
dan kelembaban yang dikontrol secara otomatis. Dalam hal ini, kondisi 
yang diperlukan dapat diberikan sepanjang sistem tersebut dirancang dan 
dirawat dengan baik. 

Bila tidak ada AC, ada kemungkinan timbul masalah dalam menciptakan 
iklim yang sehat tanpa aliran udara, inilah yang merupakan sumber 
gangguan terhadap  pegawai, dan merupakan salah satu yang sangat tidak 
disukai oleh mereka.  

Oleh karena itu, perlu diusahakan adanya ventilasi cukup, dapat 
membantu pertukaran udara dengan lancar, sehingga para pegawai di 
ruang kerja mereka tetap mendapat udara segar dan nyaman. 

i. Musik 

Berasarkan penelitian, musik yang nadanya lembut sesuai dengan 
suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang 
bekerja. Oleh karena itu, lagu-lagu dapat dipilih dengan teliti untuk 
dikumandangkan di ruang kerja. Kalau tidak, justru akan mengganggu 
konsentrasi kerja. 

B. Pelayanan Bantuan Perkantoran (Office Services) 

1. Penggandaan (Reprographic Services) 

Pelayanan ini selalu diperlukan oleh semua perkantoran oleh karena itu unit 
penggandaan hendaknya ditempatkan pada tempat yang strategis di tengah-
tengah gedung. Tentu saja haruslah diperhatikan bahwa mungkin diperlukan 
adanya peredam suara, tempat penyimpanan kertas, tinta dsb. alat penghisap 
atau pembuang asap atau gas karena digunakan spiritus atau sejenisnya dalam 
pekerjaan itu. 
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2. Gudang Tempat Alat-alat Tulis Menulis 

Tempat penyimpanan alat-alat tulis ini hendaknya dapat ditempatkan di 
daerah yang mudah dan leluasa berdekatan dengan unit-unit/ruangan-ruangan 
kerja, sehingga dapat mengurangi dan memudahkan mengurusi barang-barang 
yang besar-besar dan banyak, memudahkan pelayanan. Dalam penyimpannya 
barang-barang diatur sesuai dengan penggunaannya dalam rak-rak dan 
dibuatkan indeks yang sesuai. 

3. Penyimpanan Dokumen/Arsip 

Penempatan pusat penyimpan arsip ini akan tergantung pada apakah sistem 
kearsipannya terpusat (sentralisasi) atau terpisah (desentralisasi). Apapun 
sistemnya pertimbangan mengenai jarak pemindahan arsip-arsip yang harus 
disimpan agak lama (semi permanen) ataupun yang harus disimpan tetap 
(permanen). Di mana dan bagaimana cara penyimpanan arsip aktif, semi aktif 
dan inaktip. 

4. Ruangan Pengurusan Surat 

Kantor/ruangan pengurusan surat ini paling baik ditempatkan dekat dengan 
pintu masuk utama gedung kantor agar mudah berhubungan,dihubungi dan 
menghubungi fihak yang berkepentingan sehubungan dengan penerimaan dan 
pengiriman surat/dokumen yang mungkin berupa kantong-kantong dan 
bungkusan-bungkusan besar. 

5. Caraka 

Bentuk pelayanan dan penggunaan caraka akan tergantung pada besar 
kecilnya organisasi dan tugas fungsinya. Jika organisasinya besar 
pertimbangkan apakah pelayanan secara dipusatkan/dipoolkan akan sesuai, 
apakah ditentukan adanya caraka untuk khusus melayani unit tertentu, 
sekelompok unit, atau pelayanan berdasarkan lokasi misalnya melayani 
lantai/daerah atau bangunan tertentu, sesuai dengan keperluan clan 
keadaannya. Perlu adanya aturan beberapa kali dalam satu hari untuk 
mengumpulkan surat-surat yang akan dikirimkan dan menyampaikan surat-
surat masuk. Perlu mendapatkan perhatian bahwa pekerjaan ini bagi karyawan 
yang sudah berumur atau cacad jasmaniah sangat meletihkan. Juga dengan 
selalu bolak-balik serta keluar-masuknya caraka mengunjungi ruangan 
merupakan gangguan bagi para staf; 

6. Tempat menyimpan alat-alat kebersihan 

Perlu juga diusahakan adanya tempat menyimpan alat seperti sapu, pengepel, 
keranjang, ember serta bahan pembersih/pencuci, di tiap lantai. Di tempat ini 
dapat ditempatkan semacam lemari atau lemari tembok. 
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7. Pengumpulan sampah (kertas) 

Pembuangan sampah selalu merupakan permasalahan. Cara yang dianggap 
paling hemat ialah dengan menyediakan kantong-kantong (karung) untuk 
segera langsung mengambil sampah-sampah dari bak-bak/keranjang-
keranjang sampah dan kemudian sampah-sampah itu dikumpulkan di tempat 
yang sudah disediakan untuk kemudian diangkut oleh truk-truk sampah atau 
juga dapat disediakan tempat pembakaran sampah di dalam pekarangan 
kantor. 

8. Kelengkapan lain untuk menambah rasa senang (personal amenities) 

Kamar jas hujan : Hendaknya dapat diusahakan adanya kamar untuk menaruh 
jas hujan, mantol, jaket, topi, payung, sepatu (boot) luar dan barang pribadi 
lainnya, yang dilengkapi dengan ventilasi dan alat pemanas untuk 
mengeringkan barang-barang yang basah. Dengan adanya ruangan ini, 
perlengkapan kantor tidak diganggu oleh adanya barang-barang tersebut yang 
tidak sedap dipandang dan mungkin dapat mengganggu orang bekerja. 

9. Kamar khusus wanita 

Kamar ini sangat perlu untuk keperluan-keperluan pribadi kewanitaan bagi 
para staf wanita. Sebaiknya pengurusan kamar ini ditangani oleh pegawai 
wanita yang terlatih dalam bidang kesehatan wanita. 

10. Pertolongan Pertama (First Aid) 

Perlu disediakan kotak kesehatan (palang merah) atau almari yang hanya 
berisi keperluan untuk pertolongan pertama (obat-obatan, pembalut dsb.) bagi 
para pegawai, pada tiap bangunan atau lantai pada kantor-kantor yang 
menempati bangunan/gedung yang besar atau bertingkat tinggi. Kiranya satu 
kotak kesehatan untuk 150 karyawan dan perlu adanya pegawai yang terlatih 
dan diberi tugas untuk ini. Setiap 50 orang pegawai diperlukan seorang yang 
mengurusi kesehatan/pertolongan pertama. 

11. Keamanan dan Ketenteraman 

Sistem keamanan dan pengamanan yang terjamin untuk uang, benda-benda 
berharga dan dokumen-dokumen penting. Peti atau almari besi (tempat 
menyimpan barang berharga) hendaknya ditanamkan ke dalam lantai/tembok, 
kabinet-kabinet hendaknya yang tahan api, tidak tembus dan tahan air. 
Jendela-jendela, pintu berkaca perlu dilindungi dengan tirai (terali) baja, serta 
kunci-kunci yang kuat dan sesuai. 
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C. Latihan 

1. Diskusikan secara berkelompok,  analisislah keadaan lingkungan fisik kantor 
di  Kabupaten/Kotamadya “X”. Apakah lingkungan fisik  dapat membantu 
meningkatkan kinerja pegawai? Lingkungan fisik apa saja yang perlu 
diperbaiki? 

2. Pertimbangkan ruang kantor di Kabupaten/Kotamadya “X” pada saat ini yang 
tidak digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.  Jelaskan aspek 
penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang ulang kantor yang 
sudah ada! 

D. Rangkuman 

1. Sistem jaringan telepon intern yang serasi pengaturan penggunaan lift bagi 
orang yang berdaya-guna dan prosedur-prosedur perkantoran yang dirancang 
dan disusun secara seksama merupakan masalah yang lebih penting daripada 
soal hubungan antara bagian satu dengan bagian lain dalam sesuatu unit. 

2. Lingkungan fisik seperti  misalnyanya sistem pengaturan suhu udara, 
penerangan, kebisingan, kebersihan, dekorasi, ventilasi, dan musik perlu 
mendapat perhatian, karena akan mempengaruhi produktivitas kerja. 

3. Pelayanan bantuan perkantoran (office services)  seperti pelayanan 
penggandaan, gudang tempat alat-alat tulis-menulis, penyimpanan dokumen 
dan arsip, ruangan pengurusan surat, caraka, ruang tempat penyimpanan alat-
alat kebersihan, pengumpulan sampah berupa kertas, kelengakapan untuk 
menambah rasa senang, ruang khusus wanita, pertolongan pertama, keamanan 
dan ketenteraman perlu disediakan, dan juga perlu  diperhatikan penempatan 
ruangannya agar dapat  memberikan sumbangan terhadap peningkatan kinerja 
pegawai.   
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BAB V 
PENUTUP 

Selamat! Anda telah selesai mempelajari tentang mata Diklat “Teknik Tata Ruang 
Kantor (office layout)” dengan sukses! Jika diambil intisarinya, maka mata Diklat 
tersebut dapat Anda ringkas dalam beberapa butir sebagaimana yang diuraikan di 
bawah ini. 

A. Ringkasan Isi Modul 

1. Agaknya tidaklah selalu mungkin untuk mencapai persyaratan-persyaratan 
baku/ standar pelayanan/service perkantoran dan pegawai yang diajukan 
secara memuaskan, tetapi tidaklah meragukan bahwa berusaha untuk lebih 
mendaya gunakan dan memperserasi sesesuai dengan keadaannya akan dapat 
meningkatkan kehasilgunaan dan kesejahteraan staf.  

2. Semua perkantoran masalahnya sebenarnya cukup sederhana yakni : 
menempatkan staf dan perlengkapan ke dalam tempat bekerja yang tersedia, 
namun masih cukup longgar, sehingga para pegawai dan bahan-bahan tetap 
bisa bergerak leluasa. Keadaan demikian dapat menjamin bahwa jasa-jasa dan 
keperluan-keperluan pelayanan lainnya dapat disampaikan kepada yang dituju 
sebenarnya secara baik, dan pekerjaan-pekerjaan yang gaduh/bising atau yang 
berserakan serta  mengandung banyak kotoran dipisahkan/dijauhkan dari 
tempat kerja staf. 

3. Tata ruang perkantoran akan berbeda-beda antara satu dan lain negara 
tergantung pada iklim, kebudayaan, hukum/peraturan yang mengatur ruangan 
untuk tiap satu orang, peraturan tentang bahaya kebakaran, dll., namun akan 
selalu ada lingkup untuk menelaah pekerjaan apa yang dilakukan masing-
masing anggota staf dan bagaimana pekerjaan dibagi-bagi. Catatlah fakta-
fakta mengenai apa yang digunakannya, berapa sering, dan sebagainya. 
Telaahlah fakta-fakta tersebut dan rancangan suatu penataan ruang/tempat 
yang lebih baik. 

4. Satu dari keuntungan-keuntungan yang besar dari perkantoran berdandanan 
ialah adanya keluwesan dan kemudahan penyesuaian terhadap perubahan-
perubahan dalam arus jalannya pekerjaan serta penempatan umum para staf. 

5. Hambatan-hambatan yang tidak bisa diatasi terhadap penerapan perkantoran 
berdandanan ini yang paling lazim ialah ukuran dan bentuk dari gedung-
gedung yang ada, dan kurangnya biaya. 

6. Dalam keadaan seperti di atas, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada 
hubungannya dapat dikelompokkan dalam kamar-kamar terpisah atau kamar-
kamar dapat ditentukan urutannya untuk mengarahkan arus pekerjaan dari 
satu kamar ke lain kamar selancar mungkin. 
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B. Evaluasi 

Apa rencana tindak setelah Anda pulang ke unit permanen Anda  berkaitan dengan 
penataan dan perencanaan tata ruang? 

Sebagai persiapan dalam penerapan tata ruang dan perencanaan tata ruang, coba 
diskusikan pemecahan kasus di bawah ini.  

KASUS TATA RUANG  

Sebuah Kabupaten “X” di mana secara umum susunan/bangunan serta ruangan 
Sekretaris Daerahnya pada waktu

 

sekarang ini menyebabkan jarak dari satu 
tempat ke tempat lain dalam kompleks ini relatif menjadi jauh, dan pula dirasakan 
sebagai hambatan. Lebih-lebih karena pada bagian belakang kompleks

 

bangunan ini 
tidak terdapat jalan yang menghubungkan antara ujung yang satu dan ujung yang 
lain. Hubungan antara kompleks bangunan lama dan yang baru melalui jalan depan, 
yang pada waktu  hujan menjadi terganggu. Hal ini disebabkan kurangnya 
perencanaan membangun kantor Bupati

 

dari sejak semula menyebabkan 
perkembangannya kemudian menjadi sangat tidak teratur. Bangunan-
bangunan/ruangan-ruangan baru dibangun berdasarkan kebutuhan seketika sesuai 
dengan situasi tanah yang tersedia. 

Di satu pihak, kegiatan/tugas dari kantor Bupati

 

terus menerus berkembang 
mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pegawai, jumlah dan jenis peralatan, 
berkas-berkas serta kebutuhan terhadap luas dan jenis ruangan-ruangan tertentu. 
Unutk perluasan bangunan agaknya sudah mendekati maksimum, mengingat situasi 
tanah yang tersedia, serta susunan ruangan itu sendiri yang semakin jauh tersebar 
satu sama lain, demikian pula biaya pemeliharaan kompleks kantor Bupati

 

ini 
dirasakan berat, dan semakin berat dari tahun ke tahun, terutama akibat 
konstruksinya yang berupa konstruksi kayu serta keadaan tanah yang belum stabil. 

Banyak ruangan, terutama yang terdapat pada bangunan lama, tidak mempunyai 
sistem pengaliran udara yang cukup,

 

sehingga suasana di dalam ruangan terasa 
panas, pengab dan

 

sesak. Hal ini masih ditambah dengan masalah banyaknya 
pegawai yang ada dibandingkan dengan luasnya ruangan itu sendiri ditambah pula 
dengan banyaknya berkas-berkas serta peralatan yang tidak tersusun secara teratur,

 

dan mungkin sudah tidak diperlukan lagi. 

Secara umum kondisi kebersihan dirasakan masih belum baik. Hal ini disebabkan 
oleh karena masih kurang kesadaran dari banyak pegawai akan kebersihan (dari 
membuang sampah sembarang misalnya), maupun karena tugas pembersihan kantor 
belum dilakukan secara intensif. Halaman belakang belum terpelihara, begitu pula 
kebersihan kamar-kamar kecil untuk pria dan wanita yang dirasakan sebagai 
kejanggalan. 

Gangguan alam seperti panas, angin dan hujan juga mempengaruhi kegiatan kerja 
sebagian pegawai. Sisi ruangan yang menghadap ke Timur menerima panas yang 
cukup mengganggu pada waktu pagi (jam 08.00 - 11.00), sebaiknya para pegawai 
yang berada pada sisi yang ruangan-ruangan mereka yang menghadap ke Barat 
menerima gangguan panas pada waktu siang (jam 13.00 - 15.00). 
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Angin yang seringkali bertiup dari Barat dirasakan juga mengganggu ruangan-ruangan 
yang menghadap ke Barat. 

Di samping itu, masih terdapat masalah-masalah lain seperti: 
1. Tempat-tempat parkir kendaraan masih kurang,

 
mengingat semakin bertambah 

jumlah  kendaraan, baik kendaraan kantor Bupati, maupun kendaraan tamu. 
2. Tidak ada petugas reseptionis/informasi yang membantu tamu/pengunjung yang 

ingin berurusan dengan unit-unit atau pejabat-pejabat dalam lingkungan kantor 
Bupati. 

3. Tidak/kurang adanya ruang atau tempat-tempat tunggu pada unit-unit yang 
melayani masyarakat. 

4. Tidak adanya gambaran denah komplek kantor Bupati

 

untuk memudahkan para 
pengunjung mencari unit-unit yang diperlukannya. 

5. Tidak adanya papan-papan untuk menempatkan pengumuman-pengumuman 
baik untuk intern para pegawai maupun untuk umum. 

6. Keindahan dan pertamanan/penghijauan belum mendapat perhatian yang 

semestinya. 
7. Kantin pegawai kurang memadai, baik dalam luasnya, kondisi ruangannya, 

maupun letaknya yang terlalu jauh dari para pegawai yang berada pada ujung 
lain dari kompleks bangunan kantor Bupati ini. 

8. Tidak adanya "rest area" tempat para pegawai beristirahat sejenak. 

9. Keamanan dari pencurian barang-barang, baik milik pegawai maupun kantor 
belum sepenuhnya mendapat perhatian. Usaha preventif terhadap kemungkinan 
terjadinya bahaya kebakaran yang juga belum sepenuhnya mendapat perhatian. 

10. Terdapat gangguan-gangguan lain seperti rayap atau tikus yang merusak 
berkas/arsip-arsip sehingga mengganggu kebersihan. 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana saran serta pendapat Anda tentang masalah hubungan kerja di antara 
pejabat yang satu

 

dan pejabat lain dalam lingkungan Sekretaris  Daerah pada 
Kabupaten tersebut, berhubung adanya perbedaan letak di antara 2 buah 
kompleks bangunan, apa pula pemecahannya. 

2. Jelaskan kesulitan-kesulitan yang telah dihadapi oleh Sekretaris Daerah dalam 
mengatur ruangan kerja dan bagaimana pemecahannya. 

3. Masalah pokok apakah yang dihadapi oleh Kabupaten “X” apa pula sub-sub 
masalahnya. 

Coba jelaskan, dan berikan alasan-alasannya bahwa hal itu adalah masalah pokok dan 
sub-sub masalahnya. 
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