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BAB 1
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI

A. Kompetensi Inti:
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran.

B. Kompetensi Dasar (KD)/Kelompok Kompetensi Dasar (KKD):
1. Mengelompokkan ruang lingkup administrasi perkantoran;
2. Menguraikan karakteristik pekerjaan kantor dalam organisasi;
3. Mengevaluasi karakteristik pekerjaan kantor dalam organisasi;
4. Mendeskripsikan azas-azas administrasi perkantoran;
5. Menganalisis struktur organisasi kantor;
6. Mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi kantor;
7. Menerapkan etika komunikasi kantor;
8. Menilai keefektifan komunikasi kantor;
9. Mendeskripsikan azas-azas tata ruang kantor;
10. Menilai tata ruang kantor;
11. Mengidentifikasi manfaat tata ruang kantor;
12. Mengidentifikasi fasilitas kantor;
13. Menganalisis kebutuhan fasilitas kantor;
14. Menerapkan prinsip ergonomic.

C. Uraian Materi Pembelajaran
1. Pengertian Administrasi Perkantoran
Sebelum membicarakan administrasi

perkantoran lebih lanjut maka

terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian administrasi secara umum baru
kemudian disampaikan pengertian perkantoran dan selanjutnya dibahas tentang
administrasi perkantoran.

Pengertian administrasi dapat dibedakan dalam
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pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Administrasi dalam arti sempit,
yaitu berasal dari kata administratie (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan
catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana yang umumnya bersifat
ketata usahaan atau sering diistilahkan dengan perkataan clerical work. Dengan
demikian tatausaha merupakan bagian dari administrasi.
Administrasi dalam arti luas, yaitu berasal dari kata administration
(bahasa Inggris) dan pengertiannya seperti dikemukakan oleh beberapa ahli
berikut ini:
a. Leonard D. White dalam bukunya Introduction to Study of Public
Administration mengatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang
pada umumnya terdapat pada semua kelompok negara, swasta, sipil atau
militer, usaha besar maupun usaha kecil dan sebagainya.
b. H.A. Simon, Cs dalam bukunya Public Administration, mengatakan bahwa
administrasi adalah sebagian kegiatan dari pada sekelompok orang yang
mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian maka administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari
sudut pandang sebagai proses maupun sebagai fungsi. Administrasi sebagai
suatu proses adalah keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran,
perencanaan, pengaturan atau pembimbingan, pengawasan sampai dengan
proses pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan orang harus memikirkan dulu,
kemudian menentukan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan itu lalu
pencapaiannya

sendiri sampai tujuan yang dikehendaki tercapai. Kesemua

aktivitas tersebut dirangkum dalam pengertian administrasi.

Administrasi

sebagai fungsi berarti keseluruhan tindakan yang mau tidak mau harus
dilaksanakan dengan sadar oleh sekelompok orang yang berkedudukan sebagai
administrator.

Fungsi-fungsi tersebut banyak sebutannya, salah satu yang

selanjutnya dikenal dengan fungsi administrasi meliputi fungsi planning,
organizing, actuating dan controlling.
Setelah mengetahui pengertian

administrasi marilah kita tinjau

pengertian daripada office. Office yang berarti kantor, itu berasal dari bahasa
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Belanda kantoor, yang dalam bahasa Belandanya mempunyai arti agak berbeda
dengan office dalam bahasa Inggris.
a. Kantoor dalam bahasa Belanda mempunyai arti:
1) ruang atau kamar kerja atau ruang tulis;
2) markas atau ruang (kompleks) dimana seseorang pengusaha
beserta staffnya menjalankan aktivitas-aktivitas pokoknya;
3) biro atau tempat kedudukan dari suatu pimpinan ;
4) instansi, badan, jawatan, perusahaan.
b. Office dalam bahasa Inggris berarti:
1) kewajiban, tugas, fungsi;
2) jabatan; jasa, pelayanan;
3) ruang dimana seorang dan stafnya menjalankan aktivitas-aktivitas
pokoknya;
4) tugas pekerjaan, komposisi daripada urusan-urusan tertentu;
5) tempat, gedung, yang dipakai sebagai pusat tempat kerja tata
usaha.
c. Kantor/Pejabat (Malaysia, Singapura) berarti:
1) tempat, pusat, markas;
2) gedung, atau ruang, atau kompleks, ruangan, tempat pekerjaan tata
usaha;
3) ruang kerja (tulis) seseorang;
4) pusat, tempat, usaha.
Untuk pembahasan selanjutnya dalam materi ini akan membatasi
pengertian kantor sebagaimana

batasan yang dikemukakan oleh

Prajudi

Atmosudiro. Yang dimaksudkan kantor adalah unit organisasi yang terdiri dari
tempat, staf personil dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan.
Berdasarkan pengertian administrasi atau manajemen dan pengertian
office sebagaimana telah dikemukakan, maka istilah yang lazim didengar dalam
bahasa Indonesia untuk menggantikan office management adalah:
a. Administrasi Kantor;
b. Management Kantor;
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c. Tata Laksana Kantor;
d. Management Perkantoran;
e. Administrasi Perkantoran;
Dalam pengaturan suatu pekerjaan khususnya di dalam kantor maka
dengan sendirinya akan memerlukan suatu management yang baik, dimana
dikerjakan orang-orang yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang
perkantoran agar tujuan dapat tercapai dengan efisien. Office management
tidak dapat dipisahkan dengan personnel management, kerena keduanya
mempunyai hubungan yang erat. Office management membicarakan tentang
gedung atau tempat, operasi pekerjaan ketata usahaan, operasi pekerjaan
perkantoran, agar pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien.
Sedangkan personnel management mempelajari keadaan orangnya, pencarian
orang, pemanfaatan agar tujuan tercapai sampai pemberhentiannya.
Tetapi apabila keadaan kantor, gedung atau pengaturan alat-alat tidak
sebagaimana mestinya maka tentunya akan mengalami hambatan-hambatan
yang mengakibatkan tidak terselenggaranya pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Walaupun pengaturan ruang atau gedung sudah diatur dengan baik, namun
pegawai atau pelaksana tidak memiliki kecakapan atau kemampuan kerja maka
tentunya juga pekerjaan tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
Jadi administrasi perkantoran berusaha untuk membantu agar pekerjaan
dapat berjalan dengan baik dan juga termasuk di dalamnya membantu
menyediakan keterangan untuk pimpinan agar perkembangan kantor dapat
berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya tentang

pengertian administrasi perkantoran maka berikut ini dikemukakan beberapa
rumusan atau definisi tentang administrasi perkantoran sebagai berikut:
1) Menurut Harry L. Wylie dalam bukunya Office Organization and
Management merumuskan Administrasi perkantoran adalah penggunaan
dan pengawasan atas manusia, metode-metode, mesin-mesin,

untuk

mencapai hasil yang sebaik mungkin, hasil dalam kualitas setinggi mungkin
didalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan di terima oleh pimpinan
tertinggi.
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2) Perumusan George R. Terry, dalam bukunya : “Office Management and
Control”.
Administrasi

perkantoran

dapat

dirumuskan

sebagai

perencanaan,

pengawasan dan pengorganisasian pekerjaan kantor serta menggerakkan
mereka yang melaksanakan pekerjaan kantor tersebut untuk mencapai
tujuan-tujuan yang di tentukan telebih dahulu.
3) Perumusan Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya “Dasar-dasar Office
Management”.
Administrasi perkantoran adalah administrasi dari pada management of the
office dan sekaligus management of the office work.
Jadi dengan demikian, administrasi perkantoran merupakan kombinasi
yang satu sama lain berhubungan dengan erat yakni paduan dari pada corporate
management (office sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas gedung, tanah,
personil, dan equipment) dan operation management (office work, pekerjaan
kantor).
Dengan memperhatikan pendapat-pendapat tesebut diatas, maka secara
umum dapat diartikan bahwa administrasi perkantoran adalah suatu ilmu dan
seni pengendalian tentang pergedungan, tempat dan pekerjaan perkantoran.
Sehingga administrasi perkantoran merupakan satu fungsi dari pada manager
dari

setiap

organisasi,

yang

meliputi

aktivitas-aktivitas

perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap pekerjaan kantor. Jika
fungsi tesebut dapat dilaksanakan dengan baik berarti administrator berhasil
dalam membina dan mempertahankan kelangsungan dari pada kantor yang
dipimpinnya.

2. Ruang Lingkup Administrasi Perkantoran
Jika mempelajari sesuatu, maka yang penting diketahui bukanya
namanya, tetapi yang paling utama adalah mengetahui ruang lingkupnya, atau
scope atau bidang kerjanya. Tentang scop dari pada Office Management atau
Administrasi Perkantoran telah banyak dikemukakan oleh para ahli, sehingga
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dibawah

ini

dapat

dikemukakan

beberapa

pendapat

sebagai

bahan

perbandingannya.
a. Pendapat

G.R.

Terry

dalam

bukunya

Administrasi

Perkantoran

mengemukakan bahwa scope daripada Office Management adalah:
1) Menyediakan sesuatu organisasi kantor yang efektif:
a) aktivitas-aktivitas ditentukan dan personil yang cepat dipekerjakan.
b) saluran-saluran tertentu hubungan-hubungan organisatoris.
c) delegasi kekuasaan dan tanggung jawab.
d) tanggung jawab tetap antar personil.
2) Mengusahakan adanya fasilitas-fasilitas yang baik dikantor:
a) lay out perkantoran, pengaturan mebel-mebel dan alat-alat kantor.
b) penerangan cukup.
c) ditiadakan suara-suara yang tidak perlu.
d) ventilasi secukupnya.
3) Menspesifikasikan dan membeli alat-alat dan persediaan-persediaan:
a) mebel-mebel dan alat-alat kantor.
b) mesin-mesin kantor.
c) persediaan-persediaan kantor.
4) Mengusahakan adanya fasilitas service dan komunikasi:
a) pekerjaan korespondensi, stenografis dan mengetik.
b) menyiapkan arsip (filling) dan menyimpan catatan- catatan.
c) mengerjakan surat-surat masuk dan keluar.
d) service telepon dan telegram.
e) pegawai-pegawai bagian penerimaan dan informasi.
f) service petugas-petugas yang membawa berita.
5) Mengusahakan

adanya

hubungan

majikan

dan

pekerja

yang

memuaskan:
a) supervisi yang cukup.
b) analisis pekerjaan dan pendidikan.
c) administrasi gaji.
d) pemilihan pekerjaan.
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e) latihan dan informasi.
f) usaha-usaha untuk menjamin keselamatan dikantor.
g) motivasi pekerjaan-pekerjaan kantor.
6) Menganalisis dan memperbaiki metode-metode kantor serta prosedur:
a) penghematan gerakan dan simplikasi pekerjaan.
b) standar-standar waktu.
c) menetapkan metode-metode efisien serta prosedur-prosedur.
7) Mengawasi aktivitas-aktivitas kantor:
a) kwalitas pekerjaan.
b) perencanaan pekerjaan kantor.
c) penetapan waktu pekerjaan kantor.
d) menulis dan memelihara adanya buku-buku petunjuk untuk kantor.
e) data budget dan biaya-biaya.
b. Secara terperinci Charley Libbey menyusun suatu daftar mengenai bidangbidang kerja dari Office Management Association di Amerika Serikat. Lebih
dari 100 hal yang menjadi sasaran Office management namun demikian
dapat dikelompokkan menjadi sembilan bidang:
1) Office Space (ruang kantor).
2) Communication (tata hubungan).
3) Office Personnel (kepegawaian kantor).
4) Furniture and Equipment (perabot dan perlengkapan).
5) Applicances and Machine (perkakas dan mesin).
6) Supply and Stationery (bahan-bahan dan barang-barang untuk
keperluan tulis menulis).
7) Methods (tata cara).
8) Records (warkat).
9) Executive Control (kontrol dari pimpinan).
c. Kemudian Prayudi Admosudirdjo dalam bukunya Dasar-dasar Office
Management mengemukakan bahwa pada dasarnya office management
meliputi:
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1) Management of the office, disebut pula corporate management, atau
kadang-kadang disebut dengan istilah establisment yaitu management
daripada

pergedungan

atau

tempat

serta

peralatan.

Didalam

menjalankan corporate management maka office management akan
menghadapi masalah-masalah perkantoran:
a) memilih kontruksi bangunan yang harus sesuai dengan syarat-syarat
perkantoran;
b) perawatan atau pemeliharaan gedung serta fasilitasnya;
c) penentuan design perabot kantor serta pemeliharaannya;
d) pemilihan mesin dan alat-alatnya serta material kantor.
2) Management of the office work, disebut pula operational management,
yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut ketata usahaan
perkantoran. Dalam hal ini menager menghadapi hal-hal sebagai
berikut:
a) perencanaan pelayanan kantor yang akan dilakukan (office service);
b) perencanaan dan pengembalian berbagai formulir;
c) perencanaan berbagai prosedur, methode dan sistem kantoran;
d) penyusunan office work standard;
e) berbagai pekerjaan kantor, misalnya typing,

filling, recording,

compiling, copying, telexing, telegraping, telephoning;
f) pengembangan personil kantor sehingga selalu sesuai kemampuan
dan kecakapannya.
Dengan demikian maka ruang lingkup daripada administrasi perkantoran,
bukan hanya pekerjaan kantor misalnya tentang gedung kantor, peralatan
kantor, keuangan maupun masalah personel kantor. Tetapi harus disadari bahwa
sasaran utamanya adalah pekerjaan kantor atau ketata usahaan. Yang mana
aktivitasnya

antara

lain

berupa

menghimpun,

mencatat,

mengolah,

menggandakan, mengirim dan menyimpan berbagai keterangan.
Dengan dasar itulah maka office management tidak dapat diterjemahkan
kedalam bahasa Indonesia menjadi Management Ketata Usahaan, atau
Management Kantor, tetapi yang paling sesuai adalah Administrasi Perkantoran.
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3. Karakteristik Pekerjaan Kantor dalam Organisasi
a. Pengertian pekerjaan kantor
Sebagaimana diketahui bahwa ruang lingkup dari administrasi
perkantoran bukan saja pekerjaan kantor tetapi juga mencakup pekerjaan
diluar kantor, namun sasaran utamanya adalah pekerjaan kantor. Pekerjaan
ini terdapat pada setiap kantor, baik pada kantor instansi pemerintah, kantor
instansi swasta, perusahaan maupun lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas
tentang pekerjaan kantor berikut ini dikemukakan beberapa pendapat
tentang pengertian pekerjaan kantor.
1) GR Terry menyebutkan bahwa pekerjaan kantor meliputi penyampaian
keterangan secara lisan dan pembuatan warkat tertulis, laporan laporan
sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna
menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan control dari pimpinan.
2) Menurut Paul Mahieu yang dikutip The Liang Gie menyebutkan bahwa
kantor adalah tempat dalam suatu badan usaha dimana dilaksanakan
pekerjaan administrative yang dapat dilakukan dengan tangan maupun
mesin. Pekerjaan administratif selalu terdiri dari pencatatan berbagai
keterangan yang penting bagi badan usaha yang bersangkutan.
Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan kantor itu
bersangkut paut dengan kegiatan disekitar keterangan dan warkat. Yang
dimaksud dengan keterangan adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau
peristiwa yang diperoleh dari pengamatan atau pembacaan. Sedangkan
warkat merupakan setiap pencatatan tertulis atau bergambar, mengenai
sesuatu peristiwa atau sesuatu hal yang dibuat untuk membantu ingatan.
Untuk istilah pekerjaan kantor sudah biasa dinyatakan dengan kata
tatausaha, atau istilah asingnya

clerical work, paper work, office work,

maupun service work. Sehingga menurut The Liang Gie pekerjaan kantor
adalah

segenap

aktivitas

menghimpun,

mencatat,

mengolah,

menggandakan, mengirim, dan menyiapkan keterangan-keterangan yang
diperlukan dalam setiap usaha kerja sama.
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Jadi tata usaha adalah suatu proses penyelenggaraan bahan-bahan
keterangan yang mencakup dalam enam (6) perbuatan yaitu:
1) Menghimpun, yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan dan menyediakan
bahan-bahan keterangan.
2) Mencatat, yaitu kegiatan penulisan bahan keterangan agar dapat dibaca
dan perekaman suara agar dapat didengar. Ataukah pemotretan
ataukah perekaman vidio.
3) Mengolah, yaitu kegiatan mengerjakan bahan keterangan agar dapat
disajikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat.
4) Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai macam
cara dan alat.
5) Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan berita atau bahan keterangan
dengan berbagai cara dan alat dari satu tempat ketempat lain.
6) Menyimpan yaitu kegiatan meletakkan dengan berbagai cara dan alat
ditempat tertentu yang aman agar dapat diambil kembali dengan cepat
dan teratur.
Kegiatan kegiatan tersebut diatas, dari menghimpun sampai dengan
menyimpan dapat berlangsung sendiri-sendiri sehingga tidak harus
dikerjakan secara berurutan, kegiatan ini dapat dimulai dari kegiatan mana
saja.

b. Sifat Pekerjaan Kantor
Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil inti sari
bahwa pekerjaan kantor itu mempunyai tiga (3) karakteristik yaitu:
1) Bersifat pelayanan;
2) Bersifat merembes kesegenap bagian dalam organisasi;
3) Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi.
Ciri pertama dari kegiatan kantor adalah bersifat pelayanan.
Maksudnya pekerjaan kantor itu melayani pekerjaan operasional atau
pekerjaan operatif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu
pekerjaan kantor disebut pula dengan istilah pekerjaan pelayanan (service
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work). Pekerjaan ini dilaksanakan untuk membantu pekerjaan lain agar
dapat mencapai tujuan organisasi. Sehingga sebagai akibat daripada
pelayanan ini maka pekerjaan kantor merupakan bagian dari organisasi dan
tidak dapat dipisahkan dengan kantor. Didalam suatu organisasi, pekerjaan
kantor tidak langsung nampak memberi keuntungan seperti pada bagian
penjualan, ini disebabkan pekerjaan kantor bersifat melayani pekerjaan
pokok didalam kantor tersebut.
Bersifat merembes kesegenap bagian dalam organisasi, maksudnya
bahwa pekerjaan kantor itu dipergunakan dan dilaksanakan pada setiap
tingkat dalam organisasi. Pekerjaan kantor selalu diperlukan dalam setiap
organisasi atau setiap kantor pimpinan maupun pada satuan organisasi yang
terbawah, diperlukan pada kantor pusat maupun kantor cabang. Malahan
pekerjaan kantor ini dilakukan juga diluar gedung. Misalnya kegiatan kantor
yang dilakukan oleh petugas sensus yang mendatangi setiap rumah, untuk
menghimpun berbagai keterangan. Dapat juga dilaksanakan oleh seorang
kondektur kereta api, ataukah seorang sekretaris yang dalam perjalanan
kekantor menghubungi pelanggannya untuk mengkonfirmasi pesanannya.
Ciri yang ketiga adalah bahwa pekerjaan kantor dilaksanakan oleh
setiap orang dalam organisasi, tanpa memandang apa tugas pokoknya.
Pekerjaan kantor dapat dilaksanakan oleh top manajer, tanpa merubah
status top manajer tersebut ke staff tata usaha. Misalnya top manajer di
Jakarta sedang menilpon ke kantor cabang yang ada di Ambon, untuk
mengumpulkan keterangan tentang barang yang sudah dikirim pada minggu
yang lalu. Ataukah seorang mandor yang sedang mencatat buruh buruh yang
sementara lembur di hari Sabtu, ini semua juga merupakan kegiatan
pekerjaan kantor. Dari apa yang sudah dikemukakan tersebut terlihat bahwa
kegiatan kantor itu dapat dikerjakan oleh siapapun, dimanapun, serta tidak
akan mengurangi pengertian dari pekerjaan kantor tersebut.
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c. Jenis jenis pekerjaan kantor
Volume pekerjaan kantor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada
diluar organisasi, kadang-kadang pada saat tertentu

pekerjaan terlalu

banyak, sedangkan pada saat yang lain mungkin kecil. Gelombang turun
naiknya volume pekerjaan ini hendaknya diupayakan agar tidak terlalu besar.
Suatu penelitian mengenai volume pekerjaan akan menghasilkan pola yang
berirama. Tentang jenis pekerjaan kantor mempunyai rincian tugas seperti
dikemukakan oleh GR Terry

yang umumnya berhubungan dengan

pengolahan empat (4) aktivitas sebagai berikut:
1) Catatan;
2) Angka-angka dan perhitungan-perhitungan;
3) Penyimpanan produk-produk sendiri;
4) Komunikasi intern dan ekstern.
Selanjutnya pendapat lain yaitu pendapat dari Atmosudirjo yang
dikutip oleh The Liang Gie menyebutkan bahwa pekerjaan kantor dapat
dirinci sebagai berikut:
1) Segala macam pekerjaan yang bersifat komunikasi;
2) Segala macam pekerjaan yang bersifat regristasi;
3) Segala macam pekerjaan yang bersifat komputasi;
4) Segala macam pekerjaan yang bersifat informasi.

4. Azas-azas Administrasi Perkantoran
Azas-azas

adalah sesuatu yang sebaiknya dilaksanakan daripada tidak

dilaksanakan, karena jika dilaksanakan akan memperlancar jalannya organisasi,
sedang jika tidak dilaksanakan maka organisasi itu akan mengalami hambatan
dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Azas atau prinsip administrasi
perkantoran menurut Neuner (dalam Umam) adalah sebagai berikut:
a. Tujuan, tujuan organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti
oleh setiap anggota organisasi.
b. Kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri dari sejumlah fungsi
yang mesti bekerjasama untuk tujuan utama organisasi perkantoran.
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c. Hubungan individual. Organisasi yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi
yang mesti melaksanakan pekerjaan.
d. Kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan
atas kesederhanaan, jika perlu dilakukan pemangkasan tatakerja untuk
mencapai kesederhanaan kerja.
e. Wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Kesesuaian antara tugas yang
diberikan dengan tanggung jawab yang dibebankan, seseorang sebaiknya
mengetahui dari siapa harus menerima perintah dan kepada siapa harus
bertanggung jawab.
f. Laporan kepada atasan tunggal. Seseorang dalam organisasi perkantoran
harus menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang
atasan.
g. Kepengawasan dan kepemimpinan. Kepengawasan dan kepemimpinan yang
efektif mesti ditegakkan sehingga tujuan organisasi perkantoran dapat
tercapai.
h. Jangkauan pengawasan. Agar dapat efektif maka jangkauan pengawasan
dibawah pengawasan langsung dari pimpinan kantor atau pengawasan
sebaiknya dibatasi.
Sedangkan pendapat lain dari Robbin, Gitlow serta Cortada (dalam Umam,
2014) menyatakan bahwa ada enam (6) prinsip penting yang harus diperhatikan,
yaitu:
a. Spesialisasi pekerjaan, maksudnya adalah pembagian pekerjaan yang
menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masingmasing unsur sampai unit yang terkecil.
b. Departementalisasi, yaitu dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa
dalam satu departemen.

Misalnya departemen berdasarkan teritorial,

berdasarkan produksi, berdasarkan langganan atau berdasarkan fungsi.
c. Rantai komando, mempunyai dua unsur yaitu otoritas dan kesatuan
perintah. Otoritas merupakan hak yang melekat pada pimpinan untuk
memberikan perintah dan hak untuk meminta tanggungjawabnya.
Sedangkan untuk kesatuan perintah maksudnya bahwa seseorang
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memberikan perintah dan meminta tanggung jawab sesuai dengan struktur
organisasi.
d. Rentang pengawasan, maksudnya adalah seorang pimpinan mempunyai
daya jangkau pengawasan yang terbatas. Semakin sedikit yang diawasi akan
semakin maksimal daripada pengawasan yang melebar.
e. Sentralisasi dan desentralisasi, adalah cakupan pengambilan keputusan
apakah diambil oleh kantor pusat yang berarti sentralisasi ataukah
diserahkan kepada kantor wilayah yang berarti desentralisasi.
f. Formalisasi, maksudnya adalah memperlihatkan apa yang harus dikerjakan,
kapan harus dikerjakan, maupun bagaimana mengerjakan dan dikerjakan
oleh siapa.

5. Struktur Organisasi Kantor
a. Pengertian Organisasi
Sebelum membahasan masalah organisasi kantor lebih lanjut maka
terlebih dahulu perlu membahas organisasi pada umumnya. Apabila dua
orang manusia bersama-sama mengangkat sebuah batu, yang batu tersebut
tidak terangkat apabila diangkat sendiri, maka hal itu adalah suatu awal dari
pada sebuah organisasi. Pada peristiwa itu terdapat sekelompok orang yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tentang pengertian dari
pada organisasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya cukup
besar memperoleh perhatian dari pada pakar, sehingga pada setiap buku
administrasi dan management selalu ada uraian mengenai organisasi.
Tentang pengertian organisasi, S.P. Siagian mengatakan bahwa
organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan yaitu organisasi sebagai
wadah dan organisasi sebagai proses. Organisasi sebagai wadah, berarti
organisasi itu statis, karena organisasi sebagai wadah dimana kegiatan
menagement itu dijalankan. Setiap organisasi hendaknya mempunyai pola
dasar struktur organisasi yang relatif permanen, dengan maksud untuk
memberikan adanya suatu kepastian tentang pelaksanaan kerja sama
manusia sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya organisasi. Dan tidak
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dapat disangkal bahwa tidak ada organisasi yang mutlak statis, apalagi bila
diharapkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan perlu juga
diingat bahwa unsur terpenting dari organisasi adalah manusia dan tidak
pernah statis.
Organisasi

sebagai

proses,

berarti

organisasi

tersebut

menitikberatkan kepada adanya interaksi yang efisien antara orang-orang
dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai
proses, organisasi berarti bersifat dinamis, hidup dan berkembang. Tetapi
perubahan-perubahan

tersebut

tidak

boleh

membawa

perubahan-

perubahan mengenai tujuan organisasi, dan juga tidak boleh merubah fungsi
pokok dari pada setiap organisasi, yaitu sebagai alat mencapai tujuan.
Perubahan-perubahan tersebut sebaiknya hanya menyangkut soal-soal
pelaksanaan atau program operasionalnya.
Sedangkan The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran
Modern memberikan kesimpulan bahwa organisasi dipakai sekurangkurangnya dalam tiga arti yaitu, sistem kerjasama, sekelompok orang yang
bekerjasama dan proses pembagian kerja. Untuk lebih jelasnya berikut ini
dikemukakan secara singkat tentang masing-masing arti dari organisasi.
Organisasi sebagai suatu sistem kerjasama terdiri dari tiga unsur yang saling
berhubungan, dan unsur-unsur tersebut adalah sekolompok orang,
kerjasama dan tujuan tertentu. Setiap organisasi terdiri dari sekelompok
orang dan kelompok-kelompok tersebut melakukan kerjasama guna
mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Dari ketiga unsur tersebut,
lahirlah suatu organisasi. Luas dan sifat suatu organisasi yang satu akan
berbeda dengan organisasi yang lainnya, disebabkan karena unsur-unsur
tersebut. Maksudnya sebuah organisasi yang tersusun dari 25 orang akan
berbeda luasnya dengan sebuah organisasi lainnya yang mencakup 1000
orang. Kerjasama yang erat dari anggota-anggotanya akan menciptakan
suatu suasana organisasi yang berbeda dengan organisasi yang sifat
kerjasamanya longgar. Demikian pula organisasi pemerintah yang bertujuan
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memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan berbeda dengan organisasi
yang bertujuan mengejar keuntungan.
Organisasi

sebagai

sekelompok

orang

yang

bekerjasama

menitikberatkan kepada kegiatan-kegiatan mereka dan hubungan kerjasama
antara satu dan yang lain. Dalam pengelompokkan orang berdasarkan pada
kegiatan menurut bidang kerja. Luas tidaknya bidang kerja dan jenis bidang
kerja suatu organisasi sangat bergantung pada tujuan yang akan dicapai.
Sehingga tanpa tujuan organisasi, tidak akan ada bidang kerjasama, tanpa
bidang kerjasama yang dapat dibagi dan dijalankan menjadi kegiatankegiatan sekelompok orang, tidak akan ada kerjasama. Untuk lebih jelasnya
pengertian organisasi sebagai sekelompok orang yang bekerjasama maka
dibawah ini dikemukakan rumusan yang telah dikutip oleh The Liang Gie
(telah diterjamahkan) sebagai berikut:
1) Rumusan Ralph Davis: Organisasi adalah suatu kelompok orang yang
sedang bekerja kearah sesuatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan.
2) Rumusan Herbert Casson: Sekelompok orang yang pekerjaannya dibagibagi secara pasti dan yang bekerjasama dengan melakukan pekerjaan
ini.
Selanjutnya tentang pengertian organisasi yang menitikberatkan
kepada pembagian kerja atau organisasi sebagai proses pembagian kerja
dapat dikemukakan pendapat yang telah dikutip oleh The Liang Gie dan
sudah diterjamahkan sekaligus. Adapun pendapat Louis Allen: Kami dapat
merumuskan organisasi sebagai proses dan mengelompok-kelompokkan
pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung
jawab dan wewenang, serta menyusun hubungan-hubungan dengan maksud
untuk memungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif dalam
mencapai tujuan-tujuan.

b. Bentuk-Bentuk Organisasi
Untuk dapat mengembangkan suatu organisasi, maka suatu hal yang
tidak kurang pentingnya dan harus diperhatikan agar prinsip-prinsip
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organisasi dapat berjalan dengan baik ialah adanya struktur organisasi yang
jelas dan tepat. Struktur organisasi ini merupakan suatu kerangka yang
menunjukkan hubungan diantara pimpinan dengan bawahan maupun
bidang-bidang kerja antara yang satu dengan lainnya sehingga kedudukan,
wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi dapat jelas. Tentang
bentuk-bentuk organisasi ini, secara umum dapat dibedakan atas dua bentuk
organisasi, yaitu: organisasi lurus atau line dan organisasi fungsional atau
function and staff.
Sedangkan menurut pendapat Siagian organisasi itu bila ditinjau dari
segi perkembangannya sekarang ini kita mengenal empat macam bentuk
organisasi, yaitu: Line organization, Line and staff organization, Function
organization dan Communitte organization. Bentuk-bentuk organisasi
tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
1) Line Organization (Organisasi lurus)
Bentuk lurus telah dipakai sebagai pengganti istilah “line” dalam
bahasa Inggris, karena hubungan wewenang dari pimpinan atasan
dengan pimpinan bawahan merupakan garis yang lurus, maka hubungan
wewenang itu pun dinamakan hubungan wewenang lurus. Bentuk ini
sering disebut scala organization atau kadang-kadang disebut dengan
military organization, karena tipe ini pada mulanya paling banyak
dikembangkan dan digunakan dalam dunia militer. Malahan istilah line
atau garis atau lini sendiri diambil dari bidang ketentaraan yaitu “Line
Officer” yaitu kepala pasukan yang memimpin sejumlah orang pada garis
terdepan.
2) Line and Staff Organization
Merupakan bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang
berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi
kepada para kepala-kepala unit bawahannya. Dan untuk membantu
kelancaran kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pokok
organisasi, maka langsung dibawah pimpinan tertinggi atau langsung
dibawah masing-masing kepala unit ditempat seorang pejabat atau
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lebih yang tidak mempunyai wewenang komando. Jadi para pejabat ini
bertugas semata-mata memberikan bantuan, nasehat, saran-saran dan
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pimpinan tertinggi, personil,
keuangan, kearsipan, perbekalan dan sebagainya.
3) Functional Organization (Organisasi Fungsional)
Yaitu suatu organisasi dimana wewenang dari pimpinan tertinggi
dilimpahkan kepada kepala unit yang memimpin unit-unit pelaksana
dibawahnya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Tiap kepala unit ini
mempunyai wewenang memerintah para pejabat

dari unit-unit

pelaksana bawahan tadi sepanjang menyangkut bidang pekerjaan
tertentu.
4) Commite Organization (Organisasi Komite)
Organisasi ini ialah organisasi dimana tugas kepemimpinan dan
tugas-tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif oleh
sekelompok pejabat yang berupa suatu komite atau dewan (board).
Untuk dewan biasanya terdiri dari presiden, wakil presiden dan
pembantu-pembantu lainnya. Sedangkan untuk komite tergantung pada
bidang kegiatannya. Pada waktu-waktu tertentu diadakan pemilihan
anggota dewan maupun komite yang baru.
Dapat juga terjadi bahwa komite didirikan oleh organisasi disamping
dewan yang sudah ada, dan diberikan tugas melaksanakan pekerjaanpekerjaan tertentu. Jadi komite dalam hal ini bersifat sementara, karena
setelah pekerjaan selesai maka komite segera dibubarkan. Dewan maupun
komite bisa diberikan tugas merumuskan kebijaksanaan (policy) dan
mengkoordinir kegiatan-kegiatan tertentu.

c. Struktur Organisasi Kantor
Sebagaimana sudah disinggung pada pembahasan organisasi kantor,
bahwa pembagian kerja, tugas, wewenang, dan tanggungjawab diantara
anggota-anggota

organisasi,

menghasilkan struktur

organisasi, yang

menunjukkan kerangka tentang hubungan kerja, kedudukan, wewenang dan
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tanggungjawab masing-masing anggota organisasi. Untuk memudahkan
memahami struktur suatu organisasi kantor, biasanya ditempuh dengan cara
menggambarkan dan ini disebut bagan organisasi kantor.
Louis A. Allen dalam bukunya Management and Organization
menyatakan bahwa: bagan organisasi adalah suatu upaya dengan tulisan
atau lukisan untuk menunjukkan data organisasi. Sedangkan menurut G.R.
Terry dalam bukunya Princples of Management mengatakan bahwa: Sebuah
bagan organisasi adalah sebuah bentuk tulisan atau lukisan yang
menunjukkan segi-segi penting dari suatu organisasi termasuk fungsi-fungsi
utama dan hubungan-hubungan masing-masing satu sama lain, saluransaluran pengawasan, dan wewenang yang bertalian dari setiap pegawai yang
dibebani dengan masing-masing fungsi itu.
Ada beberapa hal yang dapat diperoleh dan dilihat dengan cepat
melalui pelukisan struktur organisasi, yaitu gambaran tentang:
1) Besarnya organisasi yang bersangkutan, termasuk pembagian isinya
menjadi satuan-satuan organisasi.
2) Saluran perintah dan tanggung jawab dari puncak pimpinan sampai
kebawah dan sebaliknya, serta hubungan-hubungan yang ada diantara
satuan-satuan organisasi.
3) Perincian dan batas tugas setiap satuan organisasi dalam garis besarnya.
4) Jabatan-jabatan yang terdapat dalam organisasi tersebut dan bila perlu
sekaligus nama pejabatnya, pangkat ataupun foto.
Gambar yang terlukis dalam bentuk bagan organisasi hanya gambar
struktur organisasi secara garis besarnya saja dari segi formalnya, sedangkan
dari segi informalnya tentu tidak mungkin dapat digambarkan. Namun
demikian dengan bagan organisasi akan diperoleh dengan cepat gambaran
yang jelas dan menyeluruh tentang sesuatu organisasi kantor. Tentang
macam-macam bagan organisasi kantor pada prinsipnya dapat dibagi
sebagai berikut:
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Berdasarkan teknik atau cara pembuatannya dibedakan menjadi bentuk
piramida,

bentuk horisontal, bentuk vertikal, dan

bentuk lingkaran.

Sedangkan berdasarkan isi atau fungsi dibedakan menjadi:
1) Skema organisasi fungsional;
2) Skema organisasi jabatan;
3) Skema organisasi nama;
4) Skema organisasi nama dan jabatan.

6. Komunikasi Kantor
a. Pengertian Komunikasi
Kata komunikasi berasal dari istilah bahasa Inggris Communication
yang berasal dari kata latin communicatio, dan kata communicatio itu sendiri
berasal dari kata communis yang berarti sama makna. Jadi jika seseorang
berkomunikasi dengan orang lain maka sudah terjadi kesamaan makna
mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan makna ini dalam komunikasi
dapat dikatakan sebagai komunikasi yang efektif, yang utamanya diciptakan
oleh pihak komunikator. Bisa jadi karena adanya kesamaan bahasa sehingga
mempermudah kesamaan pengertian apa yang dibicarakan, atau adanya
kesamaan makna diantara keduanya. Selain kesamaan makna bisa juga
terjadi adanya kesediaan menerima suatu paham atau suatu keyakinan
untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan.
Sudah banyak pengertian komunikasi dikemukakan oleh para pakar,
namun pada kesempatan ini hanya akan dikemukakan beberapa pendapat
saja tentang pengertian komunikasi,
(1990) mengatakan bahwa komunikasi

sehingga jelas maknanya. Effendi
pada hakekatnya adalah proses

penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada
orang lain (komunikan). Pikiran disini dapat berupa gagasan, informasi, atau
hal lain yang keluar dari pikirannya. Perasaan bisa berupa keyakinan,
kepastian, keragu-raguan, kemarahan, keberanian atau yang lainnya yang
keluar dari isi hatinya. James A. F. Stoner menyebutkan bahwa komunikasi
adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan
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cara pemindahan pesan. Sedangkan Wilburn Schramm mengatakan bahwa
komunikasi berarti kita berusaha mengadakan persamaan dengan orang
lain.

b. Unsur-unsur Komunikasi
Masih menurut Wilburn, dikatakan bahwa komunikasi dapat
berlangsung jika minimal ada tiga (3) komponen yaitu:
1) Source atau sumber atau komunikator;
2) The massege atau pesan;
3) Desti atau sasaran atau komunikan.
Namun pendapat tersebut berkembang lagi yang mengatakan bahwa unsurunsur untuk terjadinya sebuah komunikasi dapat juga dikelompokkan
menjadi:
1) Sumber
2) Pesan
3) Sasaran
4) Pengkodean
5) Terjadilah Penerima pesan.
Dari komponen-komponen tersebut diatas maka terjadilah apa yang
dinamakan dengan komunikasi. Komponen-komponen tersebut sering juga
dikatakan sebagai unsur-unsur daripada komunikasi.

c. Media Komunikasi
Sebagaimana diketahui bahwa media merupakan salah satu unsur
daripada komunikasi. Media merupakan semua bentuk perantara yang
menjadi jembatan yang menghubungkan antara komunikator dengan
komunikan, untuk menyampaikan pesan, gagasan, pikiran sehingga bisa
diterima oleh komunikan, dan dapat dimengerti apa yang telah disampaikan
untuk memperoleh respon, tanggapan, maupun reaksi. Dari perkembangan
teknologi maupun perkembangan masyarakat sendiri maka perkembangan
media komunikasi sudah tidak terhitung jumlahnya dari yang sangat
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sederhana sampai yang paling mutakhir. Dari yang hanya dipergunakan oleh
satu orang hingga media yang dapat dipergunakan secara massal. Seseorang
tinggal memilih media mana yang akan dipergunakan untuk menyampaikan
pesan.
Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat maka meresap
juga dalam bidang komunikasi sehingga memberikan pengaruh sosial yang
cukup besar. Perkembangan tersebut tentunya tidak terpisahkan dengan
kehidupan manusia dimana kantor-kantor juga memanfaatkan kemajuan
teknologi tersebut. Namun perlu diingat bahwa seorang pimpinan kantor
haruslah pandai memilih dan menentukan media mana yang paling tepat
diantara media yang tersedia untuk menyampaikan suatu pesan yang akan
dikirim. Tentang jenis-jenis media komunikasi sangatlah banyak. Misalnya
ada yang membedakan antara media umum dan media massa. Yang
termasuk media umum antara lain surat, telepon, telegram, sms maupun email. Sedangkan yang termasuk dalam media massa misalnya pers, radio,
film, TV, face book, dan internet. Media komunikasi dapat juga dibedakan
antara media yang abstrak dan kongkrit. Yang dimaksudkan dengan media
abstrak adalah bahasa, dalam jenis apapun. Sedangkan yang termasuk media
kongkrit adalah surat, telepon, telegram, sms, e-mail, pers, radio, film, TV,
face book, dan internet.

Selain itu media yang dipergunakan dalam

komunikasi dapat juga dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:
1) Media yang dipergunakan untuk komunikasi kebawah dapat tertulis
maupun lisan. Bentuk untuk komunikasi kebawah secara tertulis antara
lain prosedur kerja, buku pedoman, majalah atau buletin kantor,
memorandum, papan pengumuman, laporan tahunan, sms maupun email. Sedangkan untuk yang lisan adalah intercom, telpon, komunikasi
tatap muka, maupun konferensi.
2) Media yang dipergunakan untuk komunikasi keatas secara tertulis
antara lain kotak suara, maupun surat saran. Sedangkan untuk yang
lisan adalah wawancara pemutusan hubungan kerja, atau wawancara
untuk mengemukakan pendapat.
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3) Media yang dipergunakan untuk komunikasi kesamping tertulis antara
lain memo, sms, e-mail, sedangkan yang secara lisan misalnya telepon,
intercom, komunikasi tatap muka.

d. Jenis jenis Komunikasi
Tentang jenis-jenis komunikasi banyak pakar yang mengemukakan
jenis penggolongannya, namun berikut ini hanya akan dikemukakan
beberapa penggolongan tentang komunikaasi sebagai berikut:
1) Penggolongan berdasarkan sifat dan jumlah komunikan menjadi:
a) Komunikasi antar pribadi
b) Komunikasi kelompok
c) Komunikasi massa.
2) Penggolongan lainnya misalnya membagi menjadi beberapa jenis yaitu:
a) Komunikasi lisan dan tertulis
b) Komunikasi verbal dan non verbal
c) Komunikasi kebawah, keatas dan kesamping
d) Komunikasi formal dan informal
e) Komunikasi satu arah dan dua arah.
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan secara singkat
tentang beberapa jenis komunikasi sebagai berikut:
1) Komunikasi lisan dan tertulis.
Berbagai jenis penelitian telah dilaksanakan untuk menilai dan
mengetahui manfaat pesan yang disampaikan secara lisan atau secara
tertulis. Dasar pengklasifikasian kedalam lisan dan tertulis adalah dari
pesan yang akan disampaikan. Bentuk ini banyak dilakukan karena dapat
menimbulkan keakraban diantara keduanya. Dalam menentukan bentuk
komunikasi apakah lisan atau tertulis kiranya perlu memperhatikan
beberapa faktor misalnya waktu, biaya, ketrampilan berkomunikasi dan
sebagainya. Penggunaan jenis komunikasi ini sangat penting dan luas,
terbukti banyak diselenggarakan pelatihan ketrampilan berbicara,
komunikasi antar pribadi dan sebagainya.
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2) Komunikasi verbal dan non verbal
Informasi tentang perasaan seseorang dapat dikemukakan secara lisan
melalui apa yang diucapkan dan bagaimana cara atau sikap
mengatakannya. Artinya dari suatu kata dapat diperjelas melalui nada
suaranya, keras tidaknya suara yang diucapkan. Jadi perasaan seseorang
dapat dinyatakan melalui isyarat non verbal misalnya dengan wajah,
posisi duduk, gerakan badan dan sebagainya.
3) Komunikasi kebawah, keatas dan kesamping
Penggolongan komunikasi dalam jenis ini didasarkan pada aliran atau
jalan informasi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi atau suatu
kantor. Dalam suatu kantor adanya atasan, bawahan dan teman sebaya
atau teman yang mempunyai kedudukan yang sederajat. Komunikasi
kebawah yaitu komunikasi yang dilaksanakan oleh para atasan kepada
bawahannya dalam suatu kantor. Komunikasi ini biasanya berfungsi
sebagai penggerak, pengarahan, perintah, dan umumnya menggunakan
sarana memo, tilpon, intercom atau alat lainnya. Untuk mengadakan
komunikasi keatas biasanya bawahan melakukan usulan, laporan,
pendapat ataupun memberikan penjelasan tentang pelaksanaan
pekerjaan.
4) Komunikasi formal dan informal
Komunikasi formal adalah komunikasi yang berjalan sesuai dengan
hirarkhi kewenangan organisasi, sehingga saluran komunikasi itu telah
ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah
komunikasi yang berjalan secara bebas antar pegawai

tanpa

memandang jabatan atau pangkat. Sehingga kadang-kadang melahirkan
pimpinan informal.
5) Komunikasi satu arah dan dua arah
Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang menitik beratkan pada
penyampaian pesan, tanpa mengharapkan umpan balik dan hal ini biasa
dilakukan di kantor-kantor dalam bentuk instruksi dan perintah.
Komunikasi satu arah ini dapat berlangsung secara cepat dan murah
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tetapi tidak memuaskan

karena penerima pesan tidak mempunyai

kesempatan untuk mempertanyakan informasi yang diterima sehingga
kurang memuaskan. Contoh kongkritnya antara lain adalah terjadi pada
iklan, dimana pemasang iklan menyampaikan informasi tentang sesuatu
barang misalnya, tanpa perlu memperoleh balikan. Komunikasi dua arah
tentunya komunikasi yang memberikan

kesempatan umpan balik

terhadap pesan yang disampaikan. Proses komunikasi jenis ini cukup
memberi kepuasan kepada komunikan tetapi biasanya cukup lambat
dan kurang efisien.
Komunikasi yang terjadi secara efektif akan meningkatkan produktifitas, baik
bagi para karyawan, pelanggan maupun bagi suatu kantor. Dengan demikian
komunikasi yang efektif akan dapat mengantisipasi masalah masalah yang terjadi,
misalnya masalah pengambilan keputusan, maupun mengkoordinasikan

arus

kerja, sehingga diperoleh kesan yang baik bagi pegawai, kolega, stakeholder,
maupun pihak-pihak yang lain. Untuk membangun komunikasi yang efektif, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan (Sukoco, 2006) yaitu:
a. Menyediakan informasi yang praktis;
b. Memberikan fakta dibandingkan kesan;
c. Mengklarifikasi dan menyingkat informasi;
d. Menyatakan tanggungjawab secara jelas;
e. Membujuk dan menyediakan rekomendasi.

7. Tata Ruang Kantor
a. Pengertian Tata Ruang Kantor
Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan mesin, perlengkapan dan
perabot kantor dalam setiap perusahaan kecuali mengambil biaya juga
memerlukan ruang dan ruangan. Oleh karena itu perlu diingat bahwa
penentuan penggunaan perabot kantor harus disesuaikan dengan masalah
tata ruang dan penyusunan ruangan. Yang dimaksud dengan tataruang
kantor ialah pengaturan dan penataan yang setepat-tepatnya daripada letak
mesin, perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang dan lantai kerja
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yang tersedia demi menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang
sebaik-baiknya bagi setiap karyawan.
Ini merupakan hal yang penting diperhatikan sebab waktu yang
dipergunakan untuk prosedur pemindahan kerja dari satu meja petugas
kemeja petugas lainnya sangat mempengaruhi efisiensi kerja seseorang.
Masalah efisiensi pemanfaatan ruang dan lantai tempat kerja tersebut
sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari letak susunan ruangan atau unit
kerja lainnya dari seluruh bagian. Memang sudah menjadi cita-cita setiap
pimpinan untuk mempunyai suatu kantor yang semua unit-unitnya terpusat
letaknya dalam suatu tempat, sehingga tidak terpencar.
Dengan adanya letak susunan unit-unit kantor yang tepat maka
komunikasi dapat dipencar dan terkoordinir. Hal demikian ini tidaklah
mudah untuk dilaksanakan maka orang akan sampai kepada masalah apa
yang disebut dengan tataruang kantor. Tataruang kantor dapat diberikan
pengertian sebagai perencanaan penyusunan letak ruangan-ruangan atau
unit-unit tempat kerja dari suatu kantor dengan setepat-tepatnya demi
memperlancar komunikasi, mempermudah koordinasi dan pengawasan.

b. Tujuan Tata Ruang Kantor
Dari pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa masalah tataruang
kantor adalah sesuatu hal yang cukup penting. Oleh karena itu tujuan
tataruang kantor diuraikan secara singkat. Adapun tujuan akhir daripada
tataruang kantor

secara

keseluruhan

adalah

untuk

memperlancar

komunikasi, mempermudah koordinasi dan pengawasan, dan dengan
demikian meningkatkan efisiensi kerja pada umumnya. Untuk mencapai
efisiensi tersebut maka kiranya perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan
dengan tata ruang kantor yang meliputi:
1) Tata tempat, merupakan pengaturan tempat

untuk bekerja sesuai

dengan urutan proses pekerjaan untuk mencapai efisiensi waktu dan
gerak;
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2) Tata udara, merupakan pengaturan udara sehingga menjamin sirkulasi
udara

yang

sebaik-baiknya

untuk

menjamin

kenyamanan

dan

kesehatan;
3) Tata cahaya merupakan pengaturan penerangan sehingga terjamin
adanya penerangan yang cukup dan baik;
4) Tata warna, merupakan pemberian warna pada dinding atau plafon
sehingga suasana tenang dan menarik;
5) Tata suara adalah mencegah masuknya suara dari luar yang dapat
mengganggu konsentrasi dalam bekerja;
6) Tata keindahan dan kebersihan. Ini erat hubungannya dengan tata
warna dan tata cahaya dengan suasana yang bersih, dan indah tentunya
akan menimbulkan rasa nyaman;
7) Tata keamanan dan keselamatan yang merupakan keamanan dan
keselamatan dalam bekerja.
Jika tujuan akhir dari tataruang kantor adalah efisiensi maka akan
menyangkut sasaran-sasaran tujuan sebagai berikut:
1) Mengusahakan agar aliran atau prosedur kerja berjalan secara berirama,
harmonis dan efektif;
2) Mengusahakan agar jarak yang harus ditempuh oleh pegawai pada saat
mondar-mandir

mengikuti prosedur dapat

dipersingkat, berarti

mempersingkat waktu yang diperlukan.
3) Mengusahakan agar suara-suara bising yang datangnya dari mesinmesin yang sedang bekerja dapat dilokalisir sehingga tidak mengganggu
saraf dan ketenangan kerja pegawai dalam ruangan yang bersangkutan.
4) Memberi rasa nyaman bagi pegawai;
5) Memberikan kesan yang baik bagi para tamu;
6) Mengusahakan adanya keleluasaan bagi gerakan-gerakan pegawai yang
sedang bekerja, kemungkinan pemanfaatan ruangan bagi lain-lain
keperluan

pada

waktu-waktu

tertentu,

serta

kemungkinan

perkembangan dan perluasan dikemudian hari.
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Tentang sasaran tata ruang ada juga pendapat lain yaitu pendapat dari
Geoffrey Mills dan Oliver Standingford yang mengatakan bahwa tujuan
tersebut meliputi:
1) persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi;
2) ruang dimanfaatkan sampai manfaat yang terbesar;
3) pelayanan tersedia sepanjang diperlukan, tenaga listrik, telpon, dan
sebagainya;
4) persyaratan kerja yang baik disediakan bagi setiap orang;
5) pengawasan dapat melihat para petugas sedang bekerja;
6) rasa kesatuan, dan kesetiaan terhadap kelompok kerja dipelihara;
7) komunikasi dan arus kerja diperlancar;
8) lalu lalang para juru tatausaha di antara meja-meja dan lemari-lemari
arsip dipermudah;
9) pelaksanaan kerja yang gaduh dan mengganggu perhatian dipisahkan.

c. Prinsip-prinsip penyusunan Tata Ruang
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka tata ruang haruslah
diselenggarakan dengan setepat-tepatnya dengan mengikuti prinsip-prinsip
atau azas-azas perkantoran seperti dikemukakan oleh Richard Muther:
1) Azas mengenai jarak terpendek. Suatu tata ruang yang terbaik adalah
suatu pengaturan ruang

yang memungkinkan proses penyelesaian

suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek mungkin, sehingga
mencegah penghamburan tenaga maupun waktu kerja.
2) Azas mengenai rangkaian kerja. Yang dimaksudkan dengan azas
rangkaian kerja adalah penempatan orang maupun barang atau alat
menurut rangkaian
pekerjaan

yang sejalan dengan urut-urutan

penyelesaian

yang bersangkutan. Azas ini merupakan kelanjutan atau

kelengkapan dari azas jarak terpendek. Menurut azas ini suatu
pekerjaan sebaiknya bergerak maju dan tidak bergerak mundur atau
menyilang, sehingga bergeraknya pekerjaan adalah lurus, tidak
menyilang atau mundur.
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3) Azas mengenai penggunaan segenap ruangan. Ruangan yang ada
hendaknya dimanfaatkan sepenuhnya, maksudnya diharapkan tidak ada
ruang yang kosong baik secara vertical maupun secara horizontal.
4) Azas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Ruangan yang baik
sebaiknya adalah ruangan yang dapat diatur atau dapat dirubah setiap
saat.
Jika suatu ketika terjadi perubahan yang mengakibatkan pengaruh terhadap
tata ruang kantor maka perlu dilakukan peninjauan tata ruang kantor yang
ada. Hal-hal yang sering memerlukan atau mengharuskan adanya perubahan
tata ruang kantor adalah:
1) Penambahan

atau

pengurangan

pegawai

pada

kantor

yang

bersangkutan;
2) Penambahan atau penggantian perabot kantor atau alat kerja lainnya;
3) Perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan;
4) Penambahan, pengurangan atau perubahan tugas pekerjaan.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka perlu diikutinya suatu
langkah-langkah dalam merancang suatu tata ruang. Langkah-langkah yang
dimaksudkan adalah:
1) Buatkah denah kantor dengan menggunakan skala 1: 40 semakin kecil
skala maka semakin besar gambarnya.
2) Mencatat semua aktivitas kantor, menentukan proses penyelesaian
pekerjaan, dan menentukan jumlah pegawai yang diperlukan.
3) Menyusun meja-meja kerja untuk para pegawai, dengan mengikuti
petunjuk cara penyusunan perabot.
4) Selanjutnya buatlah denah untuk penempatan meja dan lemari serta
peralatan lain yang dipergunakan untuk proses pekerjaan.
Setelah tata ruang dirancang dengan baik, sesuai pedoman atau azas
tata ruang maka berikut ini dikemukakan cara penyusunan meja kerja agar
tercapai suatu efesiensi kantor. Bentuk-bentuk penyusunan meja kerja dapat
dikemukakan sebagai berikut:

29

1) Tata ruang garis lurus (straight line layout).

Seperti sudah

dikemukakan pada bagian terdahulu maka meja kerja hendaknya
disusun menurut garis lurus dengan para pegawai menghadap ke
jurusan yang sama sedangkan posisi pimpinan dibelakang para pegawai.
Hal ini tentunya dimaksudkan agar

para pegawai tidak terganggu

dengan rekan kerja yang lainnya. Meja kerja yang digandeng sebaiknya
tidak melebihi dua buah agar masing-masing pegawai dapat keluar
masuk pada mejanya melalui salah satu lorong disisinya.
2) Tata ruang bentuk bank. Karena pelaksanaan tugas yang brsifat khusus
dapat dilaksanakan penyusunan meja kerja bentuk lain yaitu tata ruang
kantor yang memakai susunan bank dimana meja kerja para pegawai
diletakkan saling berhadapan secara berpasangan.
3) Tata ruang bentuk tentara (army arrangement) atau kadang-kadang
disebut dengan susunan kelompok.

Untuk jenis ini satu kelompok

terdiri atas empat atau lima meja, sangat cocok untuk kantor yang
memiliki lantai luasnya terbatas. Tetapi dapat menghemat lantai yang
ada atau dapat mempermudah alur pekerjaan yang dilakukan.

8. Fasilitas Kantor
a. Pengertian Fasilitas Kantor
Fasilitas kantor adalah sesuatu yang dapat membantu, memudahkan
pekerjaan, mempercepat pelaksanaan pekerjaan kantor atau memberikan
hasil pekerjaan kantor sehingga lebih baik. Fasilitas kantor yang digunakan
oleh setiap kantor atau perusahaan bermacam-macam bentuk, jenis dan
manfaatnya. Semakin besar aktivitas suatu kantor maka semakin banyak
fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan

dalam proses kegiatan

untuk mencapai tujuan tesebut. Fasilitas kantor itu mencangkup atau
meliputi sarana dan prasarana kantor, dan beberapa pakar menambahkan
dengan fasilitas uang. Karakteristik fasilitas kantor yang mencakup sarana
dan prasarana pendukung dalam proses aktivitas kantor bercirikan
mempunyai bentuk fisik dan memberikan manfaat dimasa sekarang atau
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masa yang akan datang. Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana perlu
dikelola dengan baik agar:
1) Sarana dan prasarana diadakan melalui sitem perencanaan yang baik.
2) Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara tepat dan efisien.
3) Selalu dipelihara agar setiap saat siap dipergunakan.
4) Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara professional karena
ditunjang oleh fasilitas yang tepat.
5) Dapat meningkatkan efisiensi kantor.

b. Pengadaan Fasilitas Kantor
Dalam memenuhi kebutuhan fasilitas

suatu kantor,

pengadaan

fasilitas dapat dilaksanakan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
Jika jumlahnya tidak terlalu banyak maka dapat dilaksanakan sendiri,
sedangkan jika jumlahnya lumayan banyak maka perlu bantuan pihak lain,
yaitu dengan cara penunjukkan langsung atau memilih orang lain yang
berkulifikasi bagus dengan mengadakan lelang.

Dalam memenuhi

kebutuhan fasilitas kantor itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang
senyatanya diperlukan sebuah kantor sehingga tidak ada fasilitas yang tidak
terpakai karena benar-benar diperlukan. Sehingga pemenuhan fasilitas baik
berupa sarana, prasarana maupun uang perlu kiranya direncanakan secara
baik dan dilaksanakan dengan baik pula.

c. Jenis-Jenis dan Contoh Fasilitas Kantor
Fasilitas kantor pada setiap organisasi atau perusahaan akan berbeda
dalam bentuk dan jenisnya, tergantung pada jenis kegiatan dan besarkecilnya kantor. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sarana kantor
berkaitan dengan mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, peralatan
kantor, dan peralatan inventaris lainnya dapat dibedakan menjadi beberapa
jenis. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat sarana yang terkait
dengan suatu kantor:
1) Lokasi, dalam pemilihan lokasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
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a) Faktor lingkungan tetangga;
b) Faktor dekat;
c)

Factor harga;

d) Faktor dekat labour market;
e) Faktor jalan keluar masuk pegawai;
f)

Factor keamanan.

2) Gedung, yang perlu diperhatikan adalah:
a) Dapat memberikan fasilitas;
b) Menjamin kesehatan;
c)

Memberikan kesan yang baik;

d) Adanya keseimbangan biaya dan keuntungan.
3). Peralatan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:
a). Perabot kantor (office furniture), seperti meja, kursi, rak, laci-laci, yang
terbuat dari kayu, besi maupun bahan lain yang mempunyai peranan
penting dalam setiap kantor.
b). Perbekalan kantor (office supplies) merupakan peralatan kantor yang jika
dipergunakan dapat habis, misalnya kertas, pena, tinta, pita mesin
maupun penghapus.
4). Interior merupakan perangkat kantor yang menunjang pelaksanaan kerja
dalam ruang kantor misalnya ventilasi, jendela, cahaya, hiasan dinding, plavon
dan sebagainya.
5). Mesin-mesin kantor, dalam pengadaan dan pemakaiannya perlu dirancang
sedemikian rupa sehingga pemakaiannya dapat maksimal

sehingga

menimbulkan efisiensi.

9. Pemeliharaan Fasilitas Kantor
Agar fasilitas kantor yang dipergunakan bisa bertahan lama, dan setiap
saat dapat dipergunakan oleh para pegawai yang memerlukan, maka perlu
dilaksanaan pemeliharaan, sehingga kondisinya selalu terjaga. Pemeliharaan
yang dilaksanakan terhadap fasilitas kantor itu mempunyai tujuan sebagai
berikut:
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a. Memungkinkan tercapainya jumlah produk secara tepat.
b. Memaksimalkan umur ekonomis peralatan.
c. Memaksimalkan kapasitas produksi dan pralatan.
d. Memaksimalkan frekuensi kerusakan dan kegagalan proses operasi.
Pemeliharaan fasilitas kantor dapat dibedakan atas prefentive maintenance
atau pencegahan kerusakan yang tidak terduga, yang terjadi karena kerusakan
peralatan operasi yang dapat mengakibatkan kemacetan kegiatan. Jenis kedua
adalah corrective maintenance yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kelainan fasilitas produksi.

10. Ergonomi
a.

Pengertian Ergonomi
Kata ergonomic berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon (kerja) dan nomos
(hukum alam) dan dapat diartikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia
dalam lingkungan

yang ditinjau

manajemen dan desain

secara anatomi, fisiologi, psikologi,

atau perancangan

(Nurmianto, 1996).

Untuk

memperjelas bahasan tentang ergonomi maka terlebih dahulu disampaikan
pengertian ergonomi dari beberapa pakar yaitu:
1)

Ergonomi adalah ilmu tentang manusia dalam usaha untuk
meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja (Nurmianto, 1996).

2)

Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk
menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang
digunakan

baik

dalam

beraktifitas

maupun

istirahat

dengan

kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental
sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik
(Tarwaka. dkk, 2004).
3)

Ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha untuk
menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau
sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktifitas dan efisiensi yang
setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal- optimalnya
(Suma’mur, 1987).
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Dari beberapa pengertian yang sudah dikemukakan tersebut dapat
dilihat bahwa pusat dari ergonomic adalah manusia itu sendiri. Konsep dari
ergonomic

adalah

kesadaran,

keterbatasan

kemampuan

manusia,

kapabilitas manusia. Sehingga perlu adanya keserasian antara lingkungan
kerja, pekerjaan dan manusia yang terlibat, agar terjadi kenyamanan dalam
bekerja, meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan tentunya mencegah
terjadinya adanya suatu kecelakaan ataupun cidera.
Ergonomi merupakan suatu ilmu yang dalam penerapannya berusaha
untuk menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau
sebaliknya, yang bertujuan demi tercapainya produktivitas kerja dan
efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan factor manusia
seoptimal-optimalnya. Ergonomi adalah komponen kegiatan dalam ruang
lingkup hiperkes yang antara lain meliputi penyerasian pekerjaan terhadap
tenaga kerja secara timbal balik untuk efisiensi dan kenyamanan kerja.
Sasaran dari

ergonomi adalah seluruh tenaga kerja, baik sektor

modern, maupun pada sektor tradisional dan informal. Pada sektor modern
penerapan ergonomi dalam bentuk pengaturan sikap, tata cara kerja dan
perencanaan kerja yang tepat adalah syarat penting bagi efisiensi dan
produktivitas kerja yang tinggi. Pada sektor tradisional pada umumnya
dilakukan dengan tangan dan memakai peralatan serta dalam sikap-sikap
badan dan cara-cara kerja yang secara ergonomi dapat diperbaiki
(Suma’mur, 1989).
Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam
kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi adalah
manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat dapat
dikatakan bahwa ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan
kondisi tubuh manusia yang ditujukan untuk menurunkan stress yang akan
dihadapi. Upayanya antara lain berupa penyesuaian ukuran tempat kerja
dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu,
cahaya dan kelembaban sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia
(Departemen Kesehatan RI, 2007).

Ergonomi adalah praktek dalam
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mendisain peralatan dan rincian pekerjaan sesuai dengan kapasitas pekerja
dengan tujuan untuk mencegah cidera pada pekerja (OSHA, 2010).
Ergonomi juga didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu pengetahuan
yang lebih menitik-beratkan rancangan fasilitas peralatan, perkakas
sesuai dengan karakteristik anatomi, fisiologi, biomekanik, persepsi
serta sikap kebiasaan manusia (NIOSH, 2007). Ergonomi adalah ilmu, seni
dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan
antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun
istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia
secara fisik maupun mental sehingga dicapai suatu kualitas hidup secara
keseluruhan yang lebih baik (Tarwaka, 2010).
Tujuan daripada ergonomi yang baik adalah untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja di suatu instansi, organisasi ataupun tempattempat manusia melakukan aktivitasnya. Menurut Santoso (2004), ada
empat tujuan utama ergonomi, yaitu memaksimalkan efisiensi karyawan,
memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja, menganjurkan agar bekerja
aman, nyaman dan bersemangat, dan memaksimalkan bentuk kerja yang
meyakinkan.
Menurut Tarwaka (2004), ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari
penerapan ergonomi, antara lain sebagai berikut:
1) Meningkatkan

kesejahteraan

fisik

dan

mental

melalui

upaya

pencegahan cidera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban
kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.
2) Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak
sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan
jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah
tidak produktif.
3) Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis,
dan

antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga

tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi.
Ruang lingkup ergonomi tidak hanya sebatas bagaiman cara mengatur
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posisi kerja yang baik, namun juga mencakup tehnik, antropometri, dan disain.
Pusat Kesehatan dan Keselamatan Kerja Departemen Kesehatan RI (2008),
menyatakan bahwa ruang lingkup ergonomi mencakup beberapa aspek
keilmuan yaitu:
1) Tehnik, yaitu cara-cara melakukan pekerjaan dengan baik sehingga
dapat mengurangi resiko cedera akibat ergonomi yang tidak baik.
2) Fisik,

yaitu

penampilan

seseorang

yang mencerminkan

keseimbangan antara kemampuan tubuhnya dengan tuntutan tugas.
Apabila tuntutan tugas lebih besar daripada kemampuan tubuh maka
akan terjadi ketidaknyamanan, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa
sakit, penyakit, serta menurunnya produktivitas. Sebaliknya, apabila
tuntutan tugas lebih kecil dari kemampuan tubuh,
understress,

seperti kejenuhan,

kebosanan,

akan

terjadi

kelesuan, kurang

produktif dan sakit.
3) Anatomi, yaitu berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot
dan persendian.
4) Antropometri, yaitu suatu kumpulan data numerik yang berhubungan
dengan

karakteristik fisik tubuh manusia yang meliputi ukuran,

bentuk dan kekuatan yang nantinya berfungsi untuk mendisain
tempat kerja seseorang.
5) Fisiologis, berhubungan dengan fungsi-fungsi dan kerja tubuh, seperti
temperature tubuh, oksigen yang didapat saat bekerja.
Selanjutnya suatu kegiatan ergonimi akan berhasil dengan baik apabila
melaksanakan

azas ergonomi, dan sebaliknya akan mengalami beberapa

gangguan jika meninggalkan azas-azas ergonomi yang sebaiknya dilaksanakan.
Adapun azas-azas ergonomi yang dimaksudkan adalah:
1) Bekerja dalam posisi atau postur normal;
2) Mengurangi beban berlebihan;
3) Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan;
4) Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh;
5) Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan;
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6) Meminimalisasi gerakan statis;
7) Mencakup jarak ruang;
8) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman;
9) Melakukan gerakan, olahraga dan peregangan saat bekerja;
10) Mengurangi stress.
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BAB 2
OTOMATISASI PERKANTORAN

A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Otomatisasi Perkantoran.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)/ KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Mengoperasikan menu surat masal pada aplikasi pengolah kata.
2. Mengedit dokumen menggunakan track changes pada aplikasi pengolah kata.
3. Mengoperasikan menu pembuatan tabel pada aplikasi spread sheet.
4. Mengoperasikan menu pengolahan data dan grafik pada aplikasi spread sheet.
5. Mengoperasikan menu desain slide presentasi pada aplikasi presentasi.
6. Mencetak slide presentasi dengan format handout.
7. Mendeskripsikan manfaat internet untuk pekerjaan kantor.
8. Melakukan prosedur pembuatan blog.
9. Melakukan prosedur mengirim email.
10. Melakukan prosedur menerima email.
11. Melakukan prosedur men-download file dari internet.

C. MATERI
1. Mail Merge
a.

Pengertian Mail Merge
Sering kali surat dibuat dengan jumlah yang sangat banyak atau mungkin

seorang guru membuat rapor dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Mail
merge berguna untuk membuat sebuah dokumen salah satunya yaitu surat
dalam kapasitas yang besar secara cepat dan mudah. Mail merge juga dapat
digunakan untuk membuat sertifikat, amplop, dan label. Berikut ini akan
dijelaskan pengertian mail merge dari beberapa sumber :
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1) Mail merge adalah salah satu fasilitas MS. Word untuk membuat surat
massal seperti surat undangan (Gumawang, 2007).
2) Mail merge sering diartikan sebagai mencetak gabungan untuk aktivitas
pembuatan surat massal, yaitu surat yang isinya dominan senada dan akan
dikirimkan ke banyak orang atau ke berbagai tujuan yang berbeda-beda
(Fauzi, 2007).
3) Mail merge bisa diartikan sebagai penggabungan dua dokumen menjadi satu
yang

dibuat

di

dalam

Microsoft

Word

(http://wisnuprastyo-

stiebi5.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-cara-menggunakan-mailmarge.html).
4) Mail merge adalah kemampuan komputer untuk mengirimkan kepada
beberapa

orang

sekaligus

dari

satu

sumber

surat

(http://ayipdidit10.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-dan-fungsi-mailmarge.html).
Jadi dapat disimpulkan pengertian mail merge adalah cara membuat
dokumen dalam kapasitas yang besar di dalam MS. Word dengan
menggabungkan dua dokumen menjadi satu dokumen. Dengan fasilitas mail
merge maka dapat mempersingkat waktu anda dalam pembuatan surat.

b. Langkah-Langkah Membuat Mail Merge
Sebelum membuat mail merge maka langkah pertama yang harus diketahui
terlebih dahulu adalah mengenai main document dan source data. Main
document (dokumen utama) yang berisi surat atau sebagian informasi yang akan
diperbanyak dan ini dijadikan format dasar surat yang akan dikirimkan.
Sedangkan source data (sumber data) yaitu dokumen yang berisi data nama dan
alamat yang akan digabungkan atau informasi khusus lain yang dapat
membedakan isi surat antara satu dengan yang lainnya yang berupa dokumen
Word, Excel, atau Access.
Langkah-langkah membuat mail merge dengan source data Excel adalah :
1) Buatlah Source Data terlebih dahulu melaui worksheet pada MS. Excel
dengan data seperti terlihat pada gambar berikut. Simpan dengan nama file
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SD_1.xls (simpan dengan format .xls, jangan dalam .xlsx) seperti tampak
pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Jendela Task Pane – Mail Merge 1
Sumber: Dokumen penulis

2) Buatlah main document baru, kemudian klik Ribbon Mailing, pilih Start Mail
Merge klik Step by Step Mail Merge Wizard seperti tampak pada gambar di
bawah ini :

Gambar 2.2 Jendela Task Pane – Mail Merge 2
Sumber: Dokumen penulis

3) Setelah itu akan terlihat pilihan Letters, Email message, Envelopes, Labels,
Directory. Letter digunakan untuk membuat surat yang datanya diambil dari
file sumber data. Email message digunakan untuk membuat email yang
datanya diperoleh dari sumber data. Envelopes digunakan untuk membuat
amplop yang datanya diambil dari file sumber data. Labels digunakan untuk
membuat label surat yang datanya diambil dari file sumber data. Sedangkan
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Directory digunakan untuk membuat dokumen tunggal yang berisi catalog
atau daftar alamat.
Pilih Letters, kemudian klik Next Starting Document seperti tampak pada
gambar di bawah ini:

Gambar 2.3 Jendela Task Pane – Mail Merge 3
Sumber: Dokumen penulis

4) Pada Select Starting Document yang digunakan untuk menentukan langkah
awal dalam menyiapkan main document. Terdapat tiga pilihan, yaitu:
a) Use the current document, digunakan jika dokumen yang sedang aktif
saat ini adalah yang akan dijadikan main document.
b) Start from a template, digunakan jika main document berupa template,
yaitu berbagai bentuk dokumen yang sudah disiapkan di MS. Word.
c) Start from existing document, digunakan apabila akan memakai
dokumen lama yang sudah ada.
Pilih Use the Current Document (karena sedang membuka file yang sedang
aktif). Kemudian klik Next: Select recipents.
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Gambar 2.4 Jendela Task Pane – Mail Merge 4
Sumber: Dokumen penulis

5) Pilih Use an existing list. Klik Browse, pilih SD_1.xls pada tempat file yang
menyimpan. Klik Next: Write your letter seperti tampak pada gambar di
bawah ini:

Gambar 2.5 Jendela Task Pane – Mail Merge 5
Sumber: Dokumen penulis
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6) Klik More items untuk mencocokkan item dengan dokumen.

Gambar 2.6 Jendela Task Pane – Mail Merge 6
Sumber: Dokumen penulis

Klik Insert sesuai dengan tempat yang telah dicocokkan dengan dokumen,
lalu Close. Jika ingin mencocokkan lagi ulangi langkah tersebut (pilih tempat
yang disesuaikan > more items > pilih item > insert > close).
7) Klik Next: Preview your letters. Apabila sudah benar maka akhiri dan klik
Next: Complete the merge. Close wizard dengan mengklik tanda silang kecil
diujung sebelah kanan atas.
8) Untuk next/prev data, klik button yang ada.

Gambar 2.7 Jendela Task Pane – Mail Merge 7
Sumber: Dokumen penulis
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9) Untuk mencetak dokumen atau mengirim via email, klik panah kecil pada
botton Finish & Merge seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.8 Jendela Task Pane – Mail merge 8
Sumber: Dokumen penulis

Apabila source data diambil dari MS. Access, maka langkah-langkahnya
sama dengan source data yang diambil dari MS. Excel. Pada Browse pilih data
yang disimpan dalam bentuk MS. Access.

2. Track Change
Track change atau yang biasa disebut sebagai pelacak perubahan
merupakan salah satu fitur dalam MS. Office yang berguna untuk penanda pada
perubahan naskah yang diketik berupa masukan, kritik ataupun saran, dan
perubahan lainnya. Fitur ini sangat berguna baik bagi guru maupun siswa.
Misalkan siswa membuat sebuah makalah, kemudian mengumpulkannya dalam
bentuk softcopy. Guru tidak perlu lagi memikirkan bagaimana harus mengkoreksi
softcopy dan siswa tidak repot untuk mencetak dokumen sebelum dokumen
tersebut benar-benar telah di terima oleh guru karena MS. Word sudah
mempermudah pekerjaan mengkoreksi melalui fitur Track Change ini. Guru tidak
perlu lagi menyediakan pencil atau bolpoint yang dibutuhkan untuk mengoreksi
hasil pekerjaan siswa dalam bentuk hardcopy. Dan siswa tidak perlu lagi kertas
dan tinta untuk mencetak makalahnya.
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Untuk memulai merubah naskah tersebut, maka Track Change terlebih
dahulu harus diaktifkan. Ikuti langkah-langkah dibawah ini:
1) Pilih botton Review klik Track Change.
2) Apabila satu naskah terdapat kata yang harus diganti maka bisa
menggunakan Ctrl F seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.9 Jendela Task Pane – Track Change Ctrl F (1)
Sumber: Dokumen penulis
Suatu misal kata “sosial” harus diganti menjadi “social” maka semua kata
sosial akan berubah menjadi socialseperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.10 Jendela Task Pane – Track Change Ctrl F (2)
Sumber: Dokumen penulis
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Sehingga naskah akan berubah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.11 Jendela Task Pane – Track Change Ctrl F (3)
Sumber: Dokumen penulis

3) Untuk mengatur warna pada komentar dengan memilih yang sesuai dengan
keinginan silahkan klik Track Change kemudian klik Change Tracking Option.
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Gambar 2.12 Jendela Task Pane – Change Tracking Option
Sumber: Dokumen penulis
4) Komentar dapat diberikan secara “inline”, yaitu langsung pada naskah atau
dalam “balloons”, yaitu kotak di sebelah halaman ketik.
Pilih Show Markup kemudian pilih Balloons lalu klik Show Revisions in
balloons atau Show All Revisions Inline atau Show Only Comments and
Formating in Balloons. Apabila memilih Show Revisions in Balloons maka
akan tampak seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.13 Jendela Task Pane – Show Revisions in Balloons
Sumber: Dokumen penulis
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5) Untuk memberikan komentar yang bukan merupakan perbaikan langsung,
misalnya untuk menanyakan sesuatu yang kurang dapat dipahami, blok
kalimat atau kata yang diberikan komentar lalu klik kotak New Comment
dan kemudian ketik komentar pada kotak balloon seperti tampak pada
gambar di bawah ini:

Gambar 2.14 Jendela Task Pane – New Comment
Sumber: Dokumen penulis

6) Saran yang diberikan dapat diterima atau ditolak. Penerimaan atau
penolakan saran dapat dilakukan satu per satu atau secara keseluruhan
sekaligus. Apabila saran diterima satu persatu maka klik Accept lalu pilih
Accept and Move to Next dan apabila saran ditolak klik Reject lalu pilih
Reject and Move to Next. Untuk menerima/menolak seluruh saran secara
sekaligus, klik tanda segitiga terbalik di bawah tulisan Accept lalu pilih
Accept all Changes Shown/Reject all Changes Shown atau Accept all
Changes in Document/Reject all Changes Shown.
11

Gambar 2.15 Jendela Task Pane – Accept or Reject Comment
Sumber: Dokumen penulis

7) Apabila saran perbaikan diterima maka perbaikan perlu dilakukan
sebagaimana yang disarankan dan kemudian menghapus kotak saran yang
diberikan dengan mengklik komentar yang akan dihapus kemudian pilih
Delete pada kelompok menu Comments. Apabila komentar ditolak,
sebaiknya komentar jangan dihapus tetapi berikan alasan penolakan dengan
mengklik New Comment dan kemudian mengetikkan alasan penolakan.
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Gambar 2.16 Jendela Task Pane – Menghapus Komentar
Sumber: Dokumen penulis

3. Membuat Tabel, Mengolah Data, Dan Membuat Grafik Pada Aplikasi Spread
Sheet
a. Pengertian dan Fungsi Spread Sheet
Menurut Wikipedia Indonesia, lembar kerja atau spreadsheet adalah
tabel data yang berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisi
penghitungan-penghitungan tertentu yang digunakan untuk melakukan
analisis. Pengertian Spreadsheet juga diartikan sebagai suatu tabel nilai-nilai
yang disusun dalam baris dan kolom. Masing-masing nilai dapat memiliki
suatu hubungan yang telah terdefinisi dengan nilai yang lainya. Jika salah satu
nilai diubah, maka nilai yang lain juga perlu diubah.
Hal-hal yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan software
Spreadsheet antara lain sebagai berikut:
1) Membuat table;
2) Mengolah data;
3) Melakukan perhitungan yang menggunakan tabel (tabulasi);
4) Membuat Laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain
sebagainya;
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5) Membuat grafik;
6) Penghitung rumus statistik.
Macam-macam perangkat lunak pengolah angka antara lain Kspread,
Star Office Calc, Open office Calc, GNOME – Gnumeric, Xess, Lotus 123, dan
Microsoft Excel. Perangkat lunak pengolah angka yang paling populer saat ini
adalah MS Excel. Dalam buku ini akan dibahas penggunaan MS Excel untuk
mengolah angka.

b. Jendela MS. Excel
Jendela MS Excel terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai fungsi
tertentu. Bagian tersebut terdiri dari:
1) Tab Ribbon, berisi groups-groups yang didalamnya terdapat beberapa tools
(tombol perintah). Tab yang terdapat dalam Excel antara lain:
a) Tab File, berisi beberapa perintah standar dalam pengoperasian
worksheet Excel, seperti: membuka/menutup file, menyimpan data dan
sebagainya.
b) Tab Home, berisi tombol-tombol perintah yang bisa digunakan untuk
memformat data.
c) Tab Insert, berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek
seperti: Picture (gambar), Clipart, diagram/chart, Pivot Table dan
sebagainya.
d) Tab Page Layout, berisi tombol-tombol perintah untuk pengaturan
halaman.
e) Tab Formulas, berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan fungsifungsi formula yang terdapat dalam Excel.
f) Tab Data, berisi tombol-tombol perintah untuk pengolahan data, seperti
Sort, Filter dan Import data dari program atau aplikasi lain.
g) Tab Review, berisi tombol-tombol perintah yang berisi pengaturan
worksheet Excel yang meliputi spelling, Translate, New Comment
(penambahan komentar, serta proteksi data dan workbook).
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h) Tab View, berisi tombol-tombol perintah untuk pengaturan worksheet
Excel (Workbook Views), Zoom, Gridlines dan tampilan beberapa
jendela.
2) Groups, adalah bagian yang berisi sekumpulan tombol perintah yang
terletak dibawah tab.
3) Quick Access Toolbar, merupakan toolbar standar yang berisi tombol
perintah yang sering digunakan, seperti tombol Save, tombol Undo
dan tombol Redo.
4) Tombol Dialog, yang terletak disebelah kanan groups dan berfungsi untuk
membuka kotak dialog.
5) Tombol Minimize, Maximaze, Close, untuk memperkecil, memperbesar,
atau menutup tampilan worksheet dokumen Excel.
6) Tab Sheet, merupakan kartu yang menampung nama-nama dari sheet
dalam Excel, Worksheet merupakan lembar kerja yang digunakan untuk
menampung dan mengolah data.
7) Navigasi Sheet, merupakan tombol-tombol perintah yang berfungsi untuk
berpindah antar sheet yang sedang aktif.
8) Zoom Level, merupakan bagian yang berisi tombol-tombol perintah yang
mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja.

Gambar 2.17 Tampilan Jendela MS. Excel 2010
Sumber: http://ideolicious.blogspot.co.id/2014/12/mengenal-tampilan-lembarkerja.html
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Worksheet merupakan lembar kerja yang berupa kolom dan baris.
Berikut ini merupakan bagian-bagian yang ada di Worksheet.
1) Sel, merupakan perpotongan antara kolom dan baris yang mempunyai
nama. Nama sel atau alamat sel diambil dari perpaduan antara nama
kolom dan baris itu sendiri, misalnya: sel D5, F12 dan sebagainya.
2) Range Sel, merupakan kumpulan dari kolom, baris dan sel yang tertampung
dalam worksheet.
3) Select Sel, digunakan untuk memilih semua sel dalam satu worksheet.
4) Name Box, adalah suatu kotak yang dipakai untuk menampung nama-nama
range yang dibuat dalam Excel.
5) Tab Split, merupakan tuas pemisah yang terletak diantara tab sheet dengan
batang penggulung horizontal. Geser tuas split untuk mengatur ukuran
lebar bagian tab sheet dengan bagian batang penggulung horizontal.
6) Formula Bar, merupakan kotak isian yang nantinya dapat berisi rumus dari
data yang sedang diolah.

c. Membuat Tabel
Di atas telah dijelaskan worsheet dan sel, dimana di dalam worsheet
terdapat sel. Sel merupakan perpotongan antara kolom dan baris yang
mempunyai nama. Misalnya pertemuan antara kolom C dan baris 3. Pada
dasarnya sel yang tersedia tidak hanya berfungsi dalam menggunakan tabel
akan tetapi dapat berfungsi sebagai data, rumus ataupun fungsi lainnya.
Setelah mengetahui bagian-bagian penting pada MS Excel, maka
langkah berikutnya membuat tabel. Berikut ini langkah-langkah membuat
tabel:
1) Buka MS. Excel. Klik File kemudian klik New dan pilih Create.
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Gambar 2.18 Membuat Worsheet Baru MS. Excel 2010
Sumber: Dokumen penulis

2) Buat data pada lembar kerja (worksheet) seperti contoh di bawah ini:

Gambar 2.19 Langkah Membuat Tabel (1)
Sumber: Dokumen penulis

3) Blok kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. Pada contoh di atas
terdapat 11 baris (baris 5 sampai dengan baris 15) dan 3 kolom (kolom A
sampai kolom C).
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Gambar 2.20 Langkah Membuat Tabel (2)
Sumber: Dokumen penulis
4) Setelah itu klik Tab Border, pilih sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Gambar 2.21 Langkah Membuat Tabel (3)
Sumber: Dokumen penulis
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5) Untuk menggabungkan sel gunakan Merge & Center.

Gambar 2.22 Langkah Membuat Tabel (4)
Sumber: Dokumen penulis

6) Setelah berhasil maka bisa dilihat tampilannya bahwa worksheet Excel
sudah sesuai dengan kebutuhan.

d. Mengolah Data
Hal yang paling penting dalam mengolah data yaitu dengan
menggunakan rumus/formula sehingga pekerjaan akan mudah diselesaikan.
Berikut ini akan dijelaskan fungsi dari masing-masing formula.
1) Simbol matematika
Gunakan simbol ( = ) untuk mengawali sebelum memasukkan rumus
dan tidak diperkenankan ada spasi ketika memasukkan huruf dan rumus.
Misalkan =5-2
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2) Fungsi SUM
Fungsi SUM berfungsi untuk penjumlahan sekumpulan data pada
suatu range. Contoh: Untuk melihat jumlah barang maka rumus yang
digunakan adalah: =sum(B5:B12)

Gambar 2.23 Fungsi SUM

Sumber: Dokumen penulis

3) Fungsi MAX
Fungsi MAX berfungsi untuk mencari nilai yang tertinggi dari
sekumpulan data (range). Contoh: Apabila ingin mencari jumlah barang
tertinggi pada contoh di atas maka rumus yang digunakan adalah
=max(B5:B12)
4) Fungsi MIN
Fungsi MIN berfungsi untuk mencari nilai yang terendah dari range.
Contoh: Apabila ingin mencari jumlah barang terendah pada contoh di
atas maka rumus yang digunakan adalah =min(B5:B12)
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5) Fungsi COUNT
Fungsi COUNT berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu
range yang diplih. Contoh: Apabila ingin mengetahui berapa jenis barang
yang ada pada contoh di atas maka rumus yang digunakan adalah
=count(B5:B12)
6) Fungsi ROUND
Fungsi ROUND berfungsi untuk membulatkan bilangan ke digit
tertentu. Contoh: =round(2500,2)
7) Fungsi PRODUCT
Fungsi PRODUCT berfungsi untuk melakukan perkalian sekumpulan
data pada suatu range. Contoh: Apabila ingin mengetahui jumlah
perkalian antara kolom No dan kolom Jumlah Barang maka rumus yang
digunakan adalah =product(A5:B5)

Gambar 2.24 Fungsi Product
Sumber: Dokumen penulis

8) Fungsi AVERAGE
Fungsi AVERAGE berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari
pilihan range. Contoh: =average(B5:B12)
9) Fungsi IF
Fungsi IF digunakan untuk menentukan suatu nila/data berdasarkan
suatu ketentuan/logika yang panjang. Rumus yang digunakan adalah
=if(cell penentu>=logika, hasil yang benar, hasil yang salah)
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10) Fungsi Vlookup
Fungsi Vlookup digunakan untuk pembacaan tabel dalam bentuk
vertikal/pembacaan kolom demi kolom dalam tabel tersebut. Rumus yang
digunakan adalah:
=vlookup(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)
Dimana:
 Lookup_value adalah nilai yang terdapat dalam kolom pertama dalam
tabel/array.
 Table array adalah tabel untuk informasi yang akan diambil.
 Col_index_num adalah nomor kolom dalam table_array.
 Range_lookup adalah nilai logika sesuai dengan keinginan, TRUE atau
kosong jika tabel yang akan diambil nilainya tersusun secara
ascending/susunan naik, FALSE jika tabel yang akan diambil disusun
secara acak.
11) Fungsi Hlookup
Fungsi Hlookup digunakan untuk pembacaan tabel dalam bentuk
horizontal/pembacaan baris demi baris dalam tabel. Rumus yang
digunakan adalah:
=hlookup(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup)
Dimana:
 Lookup_value adalah nilai yang terdapat dalam baris pertama dalam
tabel/array.
 Table array adalah tabel untuk informasi yang akan diambil.
 Row_index_num adalah nomor baris dalam table_array yang akan
diambil nilainya.
 Range_lookup adalah nilai logika yang sesuai dengan keinginan, TRUE
atau kosong jika tabel yang akan diambil nilainya tersusun secara
ascending/susunan naik, FALSE jika tabel yang akan diambil disusun
secara acak.
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e. Membuat grafik pada MS. Excel
Langkah-langkah dalam membuat grafik adalah sebagai berikut:
1) Buatlah data terlebih dahulu,
2) Pilih Menu/Ribbon Insert,
3) Pada bagian Charts, pilih jenis grafik/chart yang diinginkan,

Gambar 2.25 Bagian Chart
Sumber: Dokumen penulis

4) Grafik/Chart akan tampil di worksheet.
Tentu saja ketika ingin membuat grafik menjadi lebih menarik, maka perlu
dilakukan pengeditan. Quick tool digunakan untuk memperbaiki tampilan
grafik dengan cepat. Ada tiga bagian yagn memiliki fungsi masing-masing
yaitu:
1) Chart elements digunakan untuk menambahkan dan menghilangkan
element pada grafik.

Gambar 2.26 Chart Elements
Sumber: Dokumen penulis

2) Style and colors digunakan untuk mengubah tampilan style dan mengedit
warna pada grafik.
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Gambar 2.27 Style and Colors
Sumber: Dokumen penulis

3) Values and names digunakan untuk menentukan data yang akan
ditampilkan.

Gambar 2.28 Values and Names
Sumber: Dokumen penulis
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4. Menu Desain Slide Presentasi Pada Aplikasi Presentasi
Ribbon adalah fasilitas berupa sekumpulan menu jalan pintas yang baru di
PowerPoint 2010, menggantikan sistem tab menu tradisional. Ribbon ini bisa
berupa tab menu dan bisa juga berupa ikon. Bagian utama dari Ribbon adalah
Ribbon Tabs yang berisi sebanyak 9 (sembilan) menu utama yaitu: Home, Insert,
Design, Transitions, Animations, Slide Show, Review, dan View. Berikut ini akan
dijelaskan mengenai bagian-bagian dari Ribbon:
a) Ribbon Tab Home
Ribbon Tab Home adalah menu yang paling pertama yang didalamnya
terdapat 4 (empat) group tool dengan fungsinya masing-masing yaitu:
Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing dan Editing.

Gambar 2.29 Ribbon Tab Home
Sumber: Dokumen penulis

b) Ribbon Tab Insert bertujuan untuk memasukkan sesuatu obyek dalam slide
presentasi. Tab Insert terdiri dari beberapa group tool yaitu: Tables, Images
Illustrations, Links, Text, Symbols, Media.

Gambar 2.30 Ribbon Tab Insert
Sumber: Dokumen penulis
c) Ribbon Tab Design berkaitan dengan design slide pada presentasi. Tab
Design terdiri dari beberapa tool group, antara lain: Page Setup, Themes,
dan Background, berfungsi untuk mendesain slide.

Gambar 2.31 Ribbon Tab Design
Sumber: Dokumen penulis
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d) Ribbon Tab Transition berkaitan dengan design multimedia pada presentasi.
Tab transition ini terdiri dari : Preview, Transition to This Slide, dan Timing.

Gambar 2.32 Ribbon Tab Transition
Sumber: Dokumen penulis

e) Ribbon Tab Animations berkaitan dengan pengaturan animasi dalam
presentasi. Tab Animations ini terdiri dari: Preview, Animations, Advanced
Animation, dan Timing.

Gambar 2.33 Ribbon Tab Animations

f) Ribbon Tab Slide Show mengatur bagaimana slide ditampilkan dalam
presentasi. Tab Slide Show ini terdiri dari: Start Slide Show, Set Up, dan
Monitor.

Gambar 2.34 Ribbon Tab Slide Show
Sumber: Dokumen penulis

g) Ribbon Tab Review digunakan untuk mereview slide presentasi sebelum
disimpan, dicetak atau dipresentasikan. Tab Review ini terdiri dari : Proofing,
Language, Comments, dan Compare.

Gambar 2.35 Ribbon Tab Review
Sumber: Dokumen penulis
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h) Ribbon Tab View berkaitan pilihan-pilihan tampilan slide apakah dalam
mode normal ataukah memilih yang lain. Tab View terdiri dari: Presentation
Views, Master Views, Show, Zoom, Color/Grayscale, Window, dan Macros.

Gambar 2.36 Ribbon Tab View
Sumber: Dokumen penulis

5. Mencetak Slide Presentasi
Untuk mencetak hasil presentasi cukup mudah, langkah-langkah yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Tampilkan slide presentasi yang akan dicetak.
2) Tekan tombol Ctrl P atau Klik File kemudian klik Print.
3) Sesuaikan dokumen yang akan dicetak nanti.

Gambar 2.37 Pengaturan Dokumen yang Akan Dicetak
Sumber: Dokumen penulis

4) Pengaturan kertas diatur pada Print Properties.
5) Setelah selesai pengaturan klik untuk mencetak dokumen.
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6. Manfaat Internet Untuk Pekerjaan Kantor
Tidak dipungkiri perkembangan teknologi dan informasi mengubah semua
pola hidup manusia seperti dari yang manual berubah menjadi elektronik.
Perubahan tersebut disalah satu sisi berdampak positif dimana manusia semakin
mudah dan cepat mencari informasi sehingga akan menunjang pekerjaan kantor.
Perkembangan ini juga menimbulkan dampak pekerjaan kantor di bidang
kearsipan yang perlu segera diantisipasi. Salah satu diantaranya adalah
pemanfaatan arsip secara elektronik (e-filling) baik di instansi negeri maupun
swasta. Dengan adanya e-filling maka efisiensi pekerjaan kantor dapat tercapai.
Berikut ini manfaat internet untuk perkerjaan kantor adalah sebagai berikut:
a. Akses informasi dan penyebaran informasi berita melalui internet dapat
tersebar luas melebihi media lainnya.
b. Komunikasi yang cepat dan pengiriman dokumen dengan biaya murah.
c. Memudahkan pimpinan untuk membaca informasi dari satu sumber.
d. Terciptanya efisiensi pekerjaan kantor.
a) Mudah melakukan publikasi ke stakeholder atau masyarakat umum.

7. Membuat Blog
Blog atau yang biasa disebut dengan Web Blog adalah salah satu aplikasi
web yang didalamnya memuat postingan atau artikel yang berurutan, mulai dari
postingan terbaru sampai postingan yang terlama. Tidak membutuhkan biaya
untuk membuat Blog seperti halnya membuat facebook, ataupun media sosial
lainnya karena Bolg ini sudah bekerjasama dengan Google. Untuk dapat
membuat Blog baru maka harus memiliki akun email di Gmail.
Adapaun langkah-langkah untuk membuat Web Blog gratis di Blogspot
adalah sebagai berikut:
a. Buat akun gmail terlebih dahulu
b. Masuk ke www.blogger.com.
c. Masukkan email dan kata sandi yang terdapat di akun Gmail.
d. Setelah log in, klik tombol yang di sebelah kiri yang bertuliskan “Blog Baru”
seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 2.38 Tampilan Blog Baru (1)
Sumber : http://www.caraspot.com/membuat-blog-gratis-sendiri-denganblogspot.html

e. Isi nama dan pilih alamat pada langkah berikutnya, yaitu:

Gambar 2.39 Tampilan Blog Baru (2)
Sumber : http://www.caraspot.com/membuat-blog-gratis-sendiri-denganblogspot.html
f. Langkah berikutnya yaitu mengisi dan menulis artikel.

Gambar 2.40 Tampilan Blog Baru (3)
Sumber : http://www.caraspot.com/membuat-blog-gratis-sendiri-denganblogspot.html
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Keterangan:
1. Klik tombol warna oranye (no 1) yang bergambar pensil tersebut untuk
mulai posting artikel.
2. Atau klik icon tanda panah kecil untuk memilih beberapa pengaturan,
misal ‘Pos‘ untuk melihat semua artikel yang sudah ditulis, ‘Laman‘
untuk menulis artikel menu seperti profil, kontak dan sebagainya,
‘Komentar‘ untuk melihat siapa saja yang telah memberi comment, dan
‘Statistik‘ untuk melihat jumlah pengunjungnya per hari, minggu atau
bulan.
g. Posting artikel

Gambar 2.41 Tampilan Blog Baru (4)
Sumber : http://www.caraspot.com/membuat-blog-gratis-sendiri-denganblogspot.html
Keterangan:
1. Untuk keterangan nomor 1 di isi dengan judul artikel yang akan
dipublikasikan,
2. Kolom untuk mengetik tulisan blog.
3. Untuk pengaturan dan gaya artikel, seperti mem-bold, huruf miring atau
memperbesar kata dan lainnya.
4. Label adalah sama dengan nama dari kategori artikelnya.

30

5. Klik tombol ‘Publikasikan’ agar artikel tersebut bisa online dan dibaca
semua orang.

Sering kali pengguna blogger ingin melihat berapa banyak orang yang
berkunjung ke halamannya. Semakin banyak yang mengunjungi halamannya
berarti bahwa banyak informasi yang diperoleh dari sebuah blog. Status
merupakan menu pada disboard yang digunakan untuk melihat berapa jumlah
pengunjung pada halaman blog.

8. Prosedur Mengirim Dan Menerima Email
Berikut ini merupakan langkah-langkah bagaimana mengirim dan menerima
email.
a) Menerima email
1) Masuk email dengan Log In terlebih dahulu.
2) Klik Inbox pada pojok kiri atas.

Gambar 2.42 Tampilan Gmail
Sumber: Dokumen penulis

b) Mengirim Email
1) Masuk email dengan Log In terlebih dahulu.
2) Klik compose

pada pojok kiri atas. Akan muncul tampilan seperti

gambar di bawah ini.
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Gambar 2.43 Tampilan Gmail
Sumber: Dokumen penulis

Keterangan:
1) To berfungsi untuk menulis alamat email penerima utama.
2) CC (Carbon Copy) / BCC (Blank Carbon Copy) atau dikenal dengan
istilah tembusan berfungsi untuk meneruskan pesan ke alamat email
berikutnya.
3) Subject merupakan perihal dimana ditulis inti surat.
4) Apabila isi surat pendek maka sebaiknya ditulis pada kolom yang
telah disediakan yaitu dibawah subject. Apabila isi surat panjang dan
terdapat lampiran maka klik pada simbol Attachment.
5) Klik Send untuk mengirim surat.

9. Prosedur Men-Download File Dari Internet
Lama atau tidaknya kecepatan mendownload file di internet tergantung dari
koneksi data internet. Semakin tinggi kecepatan koneksi internetnya, maka waktu
yang dibutuhkan untuk mendownload file di internet semakin cepat atau
sebaliknya. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana mendownload file dari situs
yang populer saat ini.
a. Download dari YouTube
1) Buka situs YouTube.
2) Cari video yang diinginkan, dan kopi URL yang terdapat di addres bar.

32

3) Buka situs baru KeepVid pada tab atau browser baru. Di sebelah kanan
terdapat tulisan Download. Masukkan atau paste URL video dari YouTube
yang telah di kopi, kemudian klik download.
4) Tunggu hingga beberapa saat, akan muncul link download yang siap
digunakan. Ada beberapa resolusi yang ditawarkan. Jenis file yang akan
didownload bisa dipilih mulai dari 3gp, .flv atau mp4.
5) Apabila sudah mempunyai IDM untuk mendownload file cukup mudah.
Caranya dengan mengkopi kemudian paste pada IDM.
b. Download dari 4shared
1) Buka situs 4shared dan cari file yang diinginkan.
2) Klik file yang diinginkan, kemudian klik Unduh sekarang.
3) Pada halaman berikutnya klik Unduh Gratis untuk mendownload file
secara gratis.
4) Tunggu beberapa saat kemudian.
c. Download dari Indowebster
1) Buka situs Indowebster dan cari file yang diinginkan.
2) Klik file yang diinginkan, dan cari tombol Download.
3) Tunggu beberapa saat kemudian.
d. Cara download dari Torrent
1) Download dan instal software Torrent Client seperti uTorrent.
2) Cari file yang diinginkan, dan apabila telah di klik maka akan muncul PopUp uTorrent.
3) Klik OK dan proses download oleh uTorrent akan dimulai.
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BAB 3
KORESPONDENSI

A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Korespondensi
B. KOMPETENSI DASAR (KD)/KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Mengidentifikasi bagian-bagian surat
2. Membedakan bentuk-bentuk surat
3. Mengevaluasi isi surat
4. Membuat surat penawaran
5. Membuat surat pengaduan
6. Menyusun kalimat surat penawaran dalam bahasa Inggris

C. MATERI
1. Pengertian dan Letak Pentingnya
Surat adalah setiap kertas tertulis atau tercetak yang dibuat oleh seseorang
atau orang-orang lain dengan maksud menyampaikan berita atau pendapat yang
tersebut pada kertas tersebut. Surat adalah helai kertas yang tertulis (pada waktu
ini umumnya diketik) atas nama pribadi penulis, atau atas nama kedudukan dalam
organisasi, yang ditujukan kepada satu alamat tertentu dan memuat sesuatu
bahan komunikasi.
Dari pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa masing-masing pendapat
umumnya lebih menitik beratkan dari segi bahan materialnya. Sehingga surat bila
ditinjau dari segi materialnya merupakan setiap lembaran kertas yang berisi datadata atau keterangan-keterangan yang mengandung arti. Sedangkan bila ditinjau
dari segi fungsinya maka surat merupakan alat penyampaian berita dari satu pihak
kepada pihak yang lain untuk mendapatkan saling pengerian diantara kedua belah
pihak, yang disampikan secara tertulis. Sehingga dapat diketahui bahwa surat
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adalah satu bentuk penyampaian berita, ide atau pendapat yang disampaikan
dengan menggunakan bahasa tertulis.
Seperti sudah dikemukakan, bahwa surat merupakan alat berhubungan,
maka dengan surat dapat menilai baik buruknya suatu perusahaan. Sebuah surat
yang tidak tepat, tidak rapi dan tidak bersih, akan menimbulkan kesan yang kurang
menarik bagi pihak yang membacanya dan akan merugikan nama baiknya kantor
atau perusahaan yang mengirimnya.
Berhubung dengan mempergunakan sebuah surat itu berarti akan
menimbulkan sebuah proses saling pengiriman surat. Sehingga kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan surat terdiri dari beberapa kegiatan itu disebut dengan
surat menyurat, kegiatan tersebut adalah membuat surat, mengagenda surat,
menerima surat, mendistribusi dan mengarsip atau menyimpan surat. Sehingga
surat menyurat dapat diartikan sebagai berikut:
a. Surat menyurat atau korespondensi adalah segenap pekerjaan yang bertalian
dengan surat sebagai alat tata usaha, yang berurusan dengan soal penulisan,
pencatatan, penerimaan, pendistribusian surat-surat.
b. Surat menyurat atau korespondensi terjadi apabila disatu pihak mengirim
surat dan dilain pihak membalasnya. Dengan demikian surat menyurat atau
korespondensi adalah suatu bentuk komunikasi dengan mempergunakan
surat sebagai alat komunikasi.
Surat menyurat dalam suatu kantor atau perusahaan pada dasarnya dapat
dibedakan kedalam dua jenis yaitu korespondensi ekstern, dan korespondensi
intern.
Seperti dikatakan bahwa surat adalah duta organisasi, maka surat
merupakan cermin dari mentalitas, jiwa dan kondisi intern dari perusahaan yang
bersangkutan. Untuk itu perlu hati-hati dalam penulisan surat, supaya tidak
menimbulkan kesan yang kurang baik. Surat menyurat ekstern ini sangat penting
mengingat bahwa suatu kantor atau perusahaan hanya akan berkembang dengan
luas apabila hubungan dengan kantor atau perusahaan-perusahaan lainnya
berjalan baik dan meluas. Sedangkan koresponden intern, merupakan komunikasi
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secara tertulis antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya, atau antara
bagian dengan bagian yang lainnya dalam lingkup kantor sendiri.

2. Jenis-Jenis Surat
Didalam kegiatan sebuah kantor sangat banyak dijumpai berbagai macam
surat. Hal ini menunjukkan beraneka ragamnya kegiatan yang dilakukan dalam
setiap kantor. Surat dapat dibedakan dalam berbagai macam jenis, tergantung dari
segi mana penggunaannya. Untuk itu berikut ini dikemukakan beberapa
pembagian jenis surat.
a. Menurut wujudnya
Menurut wujudnya surat dapat dibagi dalam dua jenis

yaitu surat

terbuka dan surat tertutup. Untuk surat terbuka merupakan surat yang tidak
menggunakan sampul. Dan ini dapat dibedakan atas surat pada kartu pos dan
surat yang dikirim melalui surat kabar atau majalah, misalnya tentang
pengumuman. Sedangkan untuk surat yang tertutup masih dapat digolongkan
dalam kategori surat yang tidak menggunakan sampul (warkat pos) dan surat
yang menggunakan sampul atau pembungkus.
b. Menurut kepentingan surat
Dari segi kepentingan surat, dapat dibedakan menjadi surat biasa, surat
segera dan surat rahasia. Surat biasa adalah surat yang dikirim oleh suatu
organisasi dan isi surat tersebut tidak bersifat rahasia, sehingga pegawai yang
tidak berkepentinganpun jika melihat isinya tidak akan menimbulkan masalah.
Surat segera maksudnya adalah surat yang pengirimnya menghendaki agar
surat tersebut segera diproses atau segera ditindaklanjuti oleh penerima
surat. Sedangkan surat rahasia adalah surat penting yang bersifat rahasia, dan
tidak setiap orang diperbolehkan mengetahui isi surat tersebut. Sehingga
dalam prosesnya surat tersebut pada sampulnya ditulis dengan kode RHS dan
biasanya sampul yang dipergunakan adalah sampul ganda atau sampul dobel.
c. Menurut sumbernya. Surat dapat juga dibagi atau dibedakan dengan
meninjau dari sumbernya, surat dapat dibedakan atas surat masuk, surat
keluar dan surat antar bagian atau antar unit.
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Surat masuk adalah surat yang datang atau diterima dari kantor atau
perusahaan lain atau instansi lain. Surat tersebut dapat diterima melalui pos,
melalui kurir yaitu diantar langsung atau dapat juga melalui travel yang juga
memberikan jasa dalam bidang pengiriman. Surat keluar adalah surat yang
dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya kepada pihak lainnya.
Sedangkan surat antar bagian adalah surat yang berasal dari bagian-bagian
lain dalam suatu kantor. Bentuk surat intern atau bentuk surat antar bagian ini
antara lain berupa memo dan nota.
d. Menurut kegunaan. Jenis surat bila ditinjau dari kegunaannya maka dapat
dibedakan menjadi tiga yaitu:
1) Surat yang hanya mempunyai fungsi sebagai alat pemberitahuan saja,
misalnya pengumuman;
2) Surat yang mempunyai kegunaan yuridis atau hukum;
3) Surat yang mempunyai kegunaan historis.
e. Menurut sifat isi surat
Ditinjau dari sifat isi surat maka surat-surat masih dapat dibedakan atas
tiga jenis. Jenis pertama adalah surat biasa, yaitu surat yang apabila isi surat
tersebut diketahui dan dibaca oleh pihak lain tidak menimbulkan kerugian
bagi perusahaan yang bersangkutan. Bentuk kedua adalah surat yang bersifat
rahasia. Di mana surat tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak lain, sehingga
surat tersebut haruslah diberikan kepada yang bersangkutan, karena hanya
yang berkepentinganlah yang berwenang untuk membacanya. Untuk jenis
surat ini sering diberi tanda atau kode RHS atau R sedangkan surat yang
sangat rahasia adalah surat yang berhubungan erat dengan security atau
keamanan suatu kantor atau perusahaan atau suatu instansi.
f. Menurut pengirimnya
Menurut pengirimnya surat dapat dibedakan atas surat dinas dan surat
privat. Surat dinas adalah surat yang berisikan persoalan kedinasan dan surat
ini dibuat dengan segala formalitasnya, serta baik penerima maupun pengirim
salah satunya berkedudukan resmi jabatan. Dan ada pula yang mengatakan
bahwa surat dinas adalah surat yang berisi persoalan dan dibuat oleh instansi
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pemerintah. Dengan demikian maka pengertian surat dinas dapat dibuat oleh
instansi pemerintah maupun swasta, dengan ketentuan salah satunya
berkedudukan resmi. Surat-surat dinas yang menyangkut masalah keniagaan
misalnya: surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan,
surat permintaan pesanan, surat pengiriman barang.
Sedangkan surat-surat yang menyangkut keuangan misalnya: surat
tagihan, surat perintah pembayaran uang, surat kredit, surat angsuran.
Sedangkan yang dimaksud dengan surat privat adalah surat yang dibuat oleh
seseorang kepada orang lain yang isinya bersifat kekeluargaan, tidak ada
hubungannya dengan soal-soal dinas suatu kantor atau perusahaan atau
badan.

3. Bagian-Bagian Surat Dinas
Sebuah surat terdiri atas beberapa bagian surat. Bagian di sini dimaksudkan
adalah bagian-bagian surat yang terdapat di dalam sebuah surat. Pendapat
tentang bagian surat ini sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun selalu
ada perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Namun demikian di bawah ini
akan dikemukakan dua buah pendapat tentang bagian-bagian surat.
a. Dalam bukunya Business Letters for All dikemukakan bahwa bagian-bagian
surat yang terdapat di dalam sebuah surat adalah: (1). Kepala surat atau kop
surat (2) Referensi (3) Tanggal (4) Alamat dalam surat (5) Perihal surat (6)
Salam pembuka (7) Kalimat pembuka (8) Isi surat atau tubuh surat (9) Salam
penutup (10) Tanda tangan, dan (11) Lampiran.
b. Pendapat Syamsuri Effendi dalam bukunya Surat menyurat Dagang dikatakan
bahwa bagian-bagian surat terdiri dari: kepala surat, tanggal surat, nomor
surat, initial, alamat surat, reference, perhatian, kata salam, tubuh surat dan
penutup.
Dari kedua pendapat tersebut memang ada perbedaan, ini adalah hal yang
biasa, namun demikian pada prinsipnya surat itu terdiri dari tiga bagian pokok dan
masing-masing terdiri dari beberapa unsur. Ketiga bagian pokok tersebut adalah :
a. Bagian yang menunjukkan identitas surat;
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b. Bagian yang menunjukkan isi atau tubuh surat;
c. Pembungkus surat atau sampul surat.

4. Fungsi Surat
Fungsi surat sebagai alat komunikasi maka surat diharapkan dapat
menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya. Penerima dan pengirim surat
diharapkan memperoleh kesamaan pengertian tentang apa yang disampaikan dan
mengharapkan suatu tanggapan, tindakan atau balasan. Penerima surat tidak lagi
ragu-ragu tantang isi dan makna surat tersebut. Oleh karena itu menurut Finoza
fungsi surat adalah sebagai berikut:
a. Sebagai alat komunikasi tulis;
b. Tanda bukti tertulis;
c. Alat pengingat;
d. Pedoman untuk bertindak;
e. Keterangan keamanan;
f. Wakil atau duta organisasi;
g. Dokumen historis.
Pendapat lain ada yang menyatakan bahwa fungsi surat tersebut masih
dapat dipergunakan sebagai fungsi pedoman atau pegangan untuk bertindak (SK,
SuratPerintah, Surat Instruksi) dan juga sebagai otak tata usaha.

5. Bentuk Surat
Yang dimaksudkan dengan bentuk surat adalah tata letak atau posisi dari
bagian-bagian surat yang menjadikan suatu model atau bentuk surat tertentu.
Bentuk surat dalam masyarakat Indonesia masih memperoleh perhatian yang
disebabkan oleh:
a. Bentuk surat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk surat asing terutama
Belanda, Inggris dan Amerika.
b. Bentuk surat untuk suatu kantor akan berbeda dengan kantor lain, sesuai
dengan kesepakatan orang-orangnya atau sesuai dengan peraturan yang
dianutnya.
6

c. Oleh sebab itu bentuk surat sangat bervariasi dan banyak jumlahnya.
Walaupun penulisan surat berdasarkan kepada kesepakatan atau peraturan,
tentunya pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah tentang teknis pengetikan
dan penampilan sebuah surat. Bentuk surat yang ideal adalah surat yang praktis
dan mudah diketik, tetapi indah dipandang agar berdampak positip bagi yang
membacanya. Tentang asal mula bentuk surat ada yang mengatakan berasal dari
dua bentuk pokok yaitu bentuk lurus dan bentuk indent. Tetapi pendapat lain
mengatakan bahwa asal mula bentuk-bentuk surat berasal dari tiga bentuk yaitu
bentuk lurus, lekuk dan resmi. Namun demikian sampai saat ini yang sering
didapati di literatur atau di lapangan adalah enam jenis atau bentuk, yaitu:
a. Bentuk lurus penuh (full block style);
b. Bentuk lurus (block style);
c. Bentuk setengah lurus (semi block style);
d. Bentuk bertakuk (indented style);
e. Bentuk alenia menggantung (hanging paragraph style);
f. Bentuk resmi Indonesia lama (office style).
Untuk lebih memudahkan membedakan bentuk surat yang satu dengan yang
lainnya maka berikut ini dikemukakan ciri-ciri utamanya.
a. Pengertian bentuk surat lurus atau full block style yaitu bentuk surat yang

pengetikannya semua bagian surat dimulai pada pasak garis pinggir kiri, atau
margin kiri. Pada bentuk lurus ini, tanggal dan salam penutup juga diketik
mulai pasak garis pinggir kiri. Sehingga bentuk surat ini merupakan bentuk
yang paling mudah dibuat.
b. Bentuk lurus atau block style yaitu bentuk surat yang semua bagian surat

diketik mulai dari margin kiri atau dari pasak garis pinggir kiri. Kecuali untuk
penulisan tanggal, salam penutup, dan penandatanganan surat ditulis
disebelah kanan.
c. Bentuk Setengah Lurus atau semi block style. Surat berbentuk setengah lurus

atau semi block style yaitu bentuk surat yang hampir sama dengan bentuk
lurus, perbedaannya terletak pada pengetikan isi surat saja, yaitu setiap alenia
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baru baris pertama masuk lima spasi atau diinden sebanyak lima ketukan dari
margin kiri. Selanjutnya untuk baris-baris selanjutnya kembali kemargin kiri.
d. Bentuk Bertakuk atau indented style. Cara pengetikannya pada bentuk surat

bertakuk, tempat dan tanggal, salam penutup serta nama dan jabatan diketik
disebelah kanan, sedangkan isi surat diketik dari pasak pinggir sebelah kiri,
dengan ketentuan bahwa setiap alenia baru pada baris pertama masuk ke
dalam lima spasi, dan beris berikutnya kembali pada margin kiri. Ciri utama
dari indented adalah penulisan alamat penerima surat. Untuk nama penerima
diketik pada margin kiri, alamat diindent lima spasi dan untuk nama kota
diindent sebanyak 10 spasi dari margin kiri, sehingga dikatakan bergerigi.
e. Bentuk Alenia Menggantung atau hanging paragraph style. Surat jenis ini

secara umum sama dengan surat bentuk lurus. Yang membedakan adalah cara
penulisan alenia baru, alenia baru ditulis mulai pada margin kiri sedangkan
baris kedua dan seterusnya diindent lima spasi.
f.

Bentuk Surat Resmi atau official style. Bentuk surat resmi banyak dipakai oleh
istansi pemerintah sehingga sering disebut surat dinas. Alamat diketik dibagian
sebelah kanan, sedangkan dibagian sebelah kiri dibuat nomor, lampiran dan
perihal atau hal surat. Setiap pergantian alinea dari isi surat baris pertama
diindent lima spasi, sedangkan baris berikutnya kembali ke margin kiri.

6. Kelengkapan Surat
Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa surat merupakan duta kantor atau
duta organisasi, ini berarti surat merupakan pengganti diri pengirim surat atau
pengganti wajah pengirim surat. Oleh karena itu surat hendaknya berpenampilan
menarik agar menimbulkan kesan

yang baik bagi penerima.

Selain

memperhatikan isi surat, seorang penerima surat memperhatikan juga tentang
kertas, tinta, sampul maupun lipatan surat. Untuk itu kiranya perlu dikemukakan
secara singkat hal-hal tersebut.
a. Penggunaan kertas. Kertas yang dipergunakan sebaiknya kertas yang putih,
licin dan tidak terlalu tipis.
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b. Jenis kertas yang sering dipergunakan untuk surat-surat adalah kertas HVS 60 –
80 gram, kertas dooslag (tipis), kertas segel untuk perjanjian dan sejenisnya,
kertas stensil untuk pembuatan surat dalam jumlah banyak.
c. Warna kertas dan tinta. Kertas surat umumnya berwarna putih, kecuali untuk
surat yang dibuat beberapa rangkap dengan warna yang berbeda untuk
kepentingan tertentu. Surat undangan dan surat piagam biasanya juga tidak
berwarna merah. Warna tinta yang umumnya adalah hitam, tetapi dapat juga
menggunakan warna lain tetapi harus diingat agar tidak menyulitkan pada saat
membacanya.
d. Ukuran kertas. Penggunaan ukuran kertas dalam penulisan surat biasanya
telah diatur dalam suatu kantor. Jika tidak ada aturan maka dapat
dipergunakan kertas sesuai kebutuhannya. Misalnya untuk surat yang pendek
dipergunakan kertas kuarto (21 x 28,5 cm atau 29 cm disebut juga A4) dan
surat yang panjang menggunakan kertas ukuran folio (21 x 33 cm atau F4)
e. Amplop surat dipergunakan dengan maksud agar surat kelihatan rapi dan
bersih, kelihatan sopan dan tentunya untuk menjamin agar isi surat tidak
mudah untuk dibaca oleh orang lain. Surat yang jumlahnya lebih dari satu
lembar akan lebih aman jika dimasukkan dalam amplop agar tidak tercecer.
Tentang jenis aplop banyak macamnya tetapi secara singkat dapat
dikategorikan menjadi amplop yang biasa dan amplop berjendela. Sedangkan
untuk ukurannya amplop yang sering dipergunakan oleh kantor atau
perseorangan juga banyak jenisnya, misalnya amplop persegi panjang
berukuran 229 x 102 mm, sampul persegi dengan ukuran 125 x 155 mm.

7. Kriteria Surat yang Baik
Selain fungsi surat yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka
surat juga memegang peranan sebagai barometer suatu organisasi. Maksudnya
bahwa suatu surat yang bagus isi dan penampilannya akan memancarkan citra
yang baik bagi organissi atau kantor yang mengeluarkannya. Namun demikian
masih banyak kita dapati di lapangan surat yang banyak mengalami kesalahan
dalam penulisannya, misalnya tentang penulisan huruf besar dan kecil, penulisan
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kata, pamakaian kata yang tidak tepat,

kalimat yang kurang jelas dan sulit

dimengerti isinya. Dan juga sering didapati surat yang menggunakan susunan isi
atau komposisi surat yang tidak teratur.
Untuk menghindari hal tersebut maka dirasa perlu mengetahui kriteria surat yang
baik, yang meliputi:
a. menggunakan kertas surat yang tepat dari segi ukuran, jenis dan warna;
b. menggunakan bentuk surat yang standar atau yang telah ditentukan;
c. menggunakan bahasa Indonesia yang baku;
d. menggunakan gaya bahasa yang lugas;
e. menggunakan bahasa yang jelas;
f. menggunakan bahasa yang sopan dan hormat;
g. menyajikan fakta yang benar dan lengkap;
h. tidak menggunakan singkatan, kecuali yang umum dipergunakan dalam surat
menyurat;
i.

tidak menggunakan kalimat yang sulit dimengerti.

8. Contoh Pembuatan Beberapa Surat
Untuk membuat sebuah surat tentunya memerlukan kecakapan tersendiri
baik tentang tata letaknya maupun tentang bahasa suratnya. Untuk itu berikut ini
akan diberikan beberapa contoh membuat surat dinas yang sering dilakukan oleh
berbagai kantor.
a. Surat penawaran
Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa surat merupakan duta
organisasi atau juga merupakan utusan dari suatu organisasi atau suatu
kantor. Karena tidak selamanya harus langsung datang ke suatu kantor maka
ada beberapa hal yang bisa diwakilkan dengan mengirim surat. Misalnya
untuk menawarkan barang dagangannya tidak harus membawa barang
tersebut kecalon pembeli, tetapi calon pembeli cukup melihat daftar harga
maupun kualitas dari barang tersebut, dengan membaca surat penawaran.
Jadi surat penawaran adalah surat yang dibuat oleh penjual yang berisikan
penawaran dan penginformasian barang dagangan

yang ditujukan calon
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pembeli baik atas permintaan calon pembeli maupun atas inisiatif penjual
sendiri.
Dalam membuat surat penawaran tentunya disusun dengan sebaikbaiknya, dengan menggunakan bahasa yang menarik

dan memberikan

informasi yang lengkap tentang barang yang akan dijual tersebut. Surat
penawaran dapat dibedakan atas dua macam, yaitu surat penawaran atas
permintaan penawaran dan surat penawaran inisiatip sendiri. Untuk lebih
jelasnya akan dikemukakan secara berurutan berikut ini.
1) Surat penawaran berdasarkan permintaan penawaran
Surat penawaran atas permintaan penawaran merupakan jawaban
atas surat dari calon pembeli yang menginginkan memperoleh informasi
tentang suatu barang dari calon penjual. Karena surat ini merupakan
jawaban dari surat permintaan penawaran maka isinya hendaknya sesuai
dengan keinginan yang diharapkan oleh calon pembeli. Secara umum isi
dari surat penawaran yang merupakan balasan dari surat permintaan
penawaran adalah sebagai berikut:
a) Surat dibuat berdasarkan surat permintaan penawaran yang sudah
diterima;
b) Merespon apa yang diinginkan calon pembeli;
c) Menyampaikan tatacara pembayaran maupun pengiriman barang;
d) Menyertakan daftar harga, atau hal lain yang berkaitan dengan yang
akan dibeli;
e) Bahasa surat sebaiknya dibuat sederhana sehingga calon pembeli yakin
bahwa barang yang ditawarkan tersebut merupakan barang yang
paling sesuai dengan kebutuhannya. (baca contoh suratnya).
2) Surat penawaran tanpa surat permintaan penawaran atau inisiatip sendiri
Surat penawaran atas inisiatip sendiri merupakan surat yang biasa
dibuat oleh para penjual yang barangnya belum banyak dikenal orang.
Penjual menawarkan barangnya yang belum tentu sesuai dengan keinginan
calon pembeli namun kadang-kadang karena bahasanya sangat menarik
dan memikat pembeli, maka banyak calon pembeli yang terperdaya
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sehingga membeli barang yang ditawarkan walaupun barang tersebut tidak
terlalu mendesak untuk dibeli. Dengan surat penawaran ini maka barang
akan lebih banyak dikenal oleh umum dan bisa jadi lebih diminati oleh
masyarakat. Isi surat dari surat penawaran atas inisiatip sendiri ini biasanya
memuat tentang hal-hal berikut:
a) Nama barang, jenis barang, kualitas barang dan harganya;
b) Keistimewaan dari barang tersebut;
c) Tata cara pembayaran dan pengiriman barang;
d) Biasanya dilengkapi dengan besarnya potongan harga;
e) Menyediakan pelayanan purna jual.
3) Selanjutnya berikut ini disampaikan beberapa contoh tentang cara
penulisan surat penawaran atas permintaan dan surat penawaran atas
inisiatip sendiri.
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Contoh surat penawaran berdasarkan permintaan
Surabaya, 27 Juni 2016
No: 1212/06/PTAI/2016
Hal: Permohonan Penawaran
Kepada
PT. Murah Rizki Selalu
Jl Benar-benar Lurus 40
Surabaya
Dengan hormat,
Berkenaan dengan surat permintaan penawaran No 22/PTA/6/2016 tertanggal 25
Mei 2016 maka dengan ini kami beritahukan tentang printer merk Epson sebagai
berikut:
1. Jenis barang
: printer laser
2. Merk
: Epson
3. Buatan
: Indonesia
4. Ukuran type
: folio dan doble folio
5. Warna
: warna dasar hitam
6. Harga sebenarnya: Rp 750.000,00 dan Rp 1.000.000,00 per unit
7. Pembayaran
: cash on delivery
8. Penyerahan
: franco gudang pembeli.
Apabila Bapak memesan dalam waktu satu bulan kedepan akan mendapatkan
potongan harga sebesar 20%, dilengkapi dengan service purna jual selama satu
tahun dan penawaran bersifat bebas.
Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan harapan Bapak, Ibu berkenan
memesan barang produk kami tersebut, dan kami siap melayani dengan sepenuh
hati.
Hormat kami,
PT AYAH IBU
DARMAWATI SYUKUR
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Contoh surat penawaran atas inisiatif sendiri:
Magelang 12 Mei 2015
Kepada Yth,
PT. Damai Abadi
Di Magelang
No
: 033/PNWRN/2015
Hal : Penawaran Barang
Lampr : 3 Berkas
Dengan Hormat
Dengan surat ini kami bermaksud memperkenalkan perusahaan kami PT Sejalan
Bersama yang beralamat di Jln. Melati no 21 Magelang. Kami adalah perusahaan
yang bergerak di bidang peralatan kantor dan sudah menjalin kerjasama dengan
berbagai perusahaan ternama di kota Magelang dan kota - kota besar lainnya di
wilayah Indonesia.
Sesuai informasi yang kami peroleh, PT. Damai Abadi merupakan perusahaan yang
menjual berbagai peralatan kantor yang sedang berkembang pesat dan
membutuhkan pasokan peralatan kantor dengan harga yang terjangkau tetapi
dengan kualitas yang terjamin.
Sehubungan dengan hal tersebut kami bermaksud mengajukan penawaran untuk
menjadi pemasok barang peralatan kantor di PT Damai Abadi. Harapan kami
penawaran ini dapat terwujud dalam bentuk jalinan kerjasama sehingga bisa
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebagai bahan pertimbangan
bersama ini kami lampirkan daftar harga produk peralatan kantor yang kami
sediakan. Jika perusahaan Bapak berminat kami siap melakukan pembicaraan
lebih lanjut kapan saja.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian yang di berikan dan
kerjasamanya kami sampaikan terimakasih banyak.
Hormat Kami
PT. Sejalan Bersama

SITI NURHAYATI
Sumber:
barang.html

http://www.kopi-ireng.com/2015/06/contoh-surat-penawaran-
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b. Surat Pengaduan
Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan dari pembeli
kepada penjual karena terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan
yang sudah disetujui sebelumnya diantara keduanya. Surat tersebut berisi
tentang ketidak kesesuaian antara barang yang sudah dikirim dengan barang
yang sudah diterimanya. Misalnya dalam surat dinyatakan bahwa telah dikirim
10 printer EPSON dengan tipe L650 dalam keadaan baik, tetapi dalam
kenyataannya barang yang diterima tiga (3) printer diantaranya mengalami
kebocoran tintanya. Inilah hal yang diadukan karena adanya ketidak sesuaian
antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Surat pengaduan ini
biasanya berisi secara detail informasi tentang barang yang rusak tersebut,
mulai dari nama barang, tipe, jumlah, nomor surat serta kerusakan yang
terjadi pada bang tersebut, dan

meminta

kepada

penjual untuk

menyelesaikannya dengan baik. Maksud dari pengiriman surat tersebut
tentunya untuk menyelesaikan proses jual beli agar kedua belah pihak merasa
puas, agar hubungan keduanya tetap dalam kondisi yang baik, mengingatkan
kepada penjual agar memberikan pelayanan yang memuaskan, serta meminta
penjelasan kepada siapa penbeli harus meminta pertanggung jawaban.
Untuk menyelesaikan masalah pengaduan ini ada beberapa alternative
yang bisa dilakukan misalnya barang yang rusak dipotong harganya,
mengembalikan barang yang rusak dan meminta penggantinya, meminta
pengiriman barang pengganti yang rusak. Sebagai contohnya dapat dilihat
pada surat berikut ini.
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PT. AMAT KAYA
Jalan Jaya Raya V Blok B. 1/ No 11
Cipondoh Raya, Telp (021) 632123
Kota Jakarta 15120
Jakarta Selatan
=========================================================================
Nomor
: 222/AK/VI/2015
12 Juli 2015
Lampiran
:Hal
: PENGADUAN ATAS KIRIMAN BARANG
Kepada
Yth. Manager Pemasaran PT. Jaya Adinda
Jalan Beringin Raya III No. 66
Surakarta
Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan bahwa, kiriman Saudara berupa:
1. 4 (empat) buah lemari es merek Panasonic
2. 5 (lima) buah AC merek Panasonic
3. 3 (tiga) AC merek Toshiba
4. 2 (dua) lemari es merek Polytron
Telah sampai di tempat kami, dan kami mengucapkan terima kasih.
Namun, dengan sangat menyesal kami harus sampaikan bahwa setelah
peti-peti barang tersebut kami buka, ternyata di dalam peti dengan kode ST-1 ada
sebuah lemari es yang rusak. Kerusakannya yaitu di bagian freezer atau pendingin
lemari es tersebut yang tidak dapat berfungsi, sehingga lemari es tersebut tidak
dapat dipergunakan.
Menurut kami, kerusakan lemari es tersebut disebabkan karena
pengepakan barang yang kurang pas sehingga sekrup di bagian freezer terlepas
saat terjadi guncangan yang mengakibatkan lemari es tersebut menjadi rusak.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami minta
kepada Saudara agar dapat segera mengirimkan penggantinya dan kami akan
segera pula mengirimkan barang yang rusak tersebut ke alamat Saudara atas
beban biaya Saudara.
Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian
Saudara kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Dina Danita
Manager Pemasaran
Sumber : http://www.smksurat.com/2015/06/contoh-surat-pengaduanklaim.html
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c. Contoh surat penawaran dalam bahasa Inggris

Jakarta, June 27, 2016
No: 1212/06 / PTAI / 2016
Subject : Discount Offer Letter
To
PT. Murah Rizki Selalu
Jl. Benar-Benar Lurus No. 40
Surabaya

With Regards,
According to the letter of discount offer No. 22 / PTA / 6/2016 dated May 25, 2016
it is hereby informed about the brand Epson printer as follows :
1. Type of goods

: laser printer

2 . Brand

: Epson

3. Made

: Indonesia

4. Size type

: folio and double folio

5. Colors

: black (base color)

6. The actual price

: Rp. 750,000.00 and Rp. 1,000,000.00 per unit

7. Payment

: cash on delivery

8. Delivery

: franco warehouse of the buyer.

If you order within the next month, you will get a discount of 20%, with after-sales
service for one year and this offer is a free deals. Thereby, this is the information
that we can inform to you, hopely you (Mr or Mrs) would pleased ordering items
of our products, and we are ready to serve with wholeheartedly.
Sincerely,
PT.AYAH IBU

ROSNANI SYUKUR
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Magelang May 12, 2015
Dear,
PT. Damai Abadi
In Magelang
No: 033 / PNWRN / 2015
Subject : Offer Letter
Attachment : 3 Files

With Regards,
With this letter we intend to introduce our company PT. Sejalan Bersama, located
at Jl. Melati No. 21 Magelang. We are a company engaged in the field of office
equipment and has worked with various reputable companies in Magelang and
other major cities in Indonesia.
As the information we have, PT. Damai Abadi is a company that sells a variety of
office equipment that is growing rapidly and need a supply of office equipment at
an affordable price but with a guaranteed quality.
In this regard we intend to offer to become a supplier of office equipment items in
the PT. Damai Abadi. Our hope, these deals can be realized in the form of a system
of alliances that could provide benefits for both companies. For your consideration
we attach a price list of office equipment products that we provide. If you
company interested in our products, we are ready to further talks or negotiations
at any time.
So this offer letter we submit, we like to say thank you so much for your attention
and cooperation

Sincerely,
PT. Sejalan Bersama

ROKHAEDAH KEMBARWATI
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DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 4
KEARSIPAN

A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Kearsipan.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)/ KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Melakukan prosedur penanganan surat masuk;
2. Melakukan prosedur penanganan surat keluar;
3. Mengklasifikasi jenis arsip;
4. Menganalisis tujuan pengelolaan arsip;
5. Mengenal peraturan perundangan tentang kearsipan;
6. Menemukan masalah kearsipan;
7. Memecahkan masalah kearsipan;
8. Mengidentifikasi persyaratan arsiparis;
9. Memilih sistem penyimpanan arsip sesuai kebutuhan kantor;
10. Memilih alat dan bahan kearsipan yang sesuai kebutuhan kantor;
11. Membedakan prosedur pengurusan surat biasa, rahasia, dan sangat rahasia;
12. Melakukan pemeliharaan arsip;
13. Menghitung angka pemakaian arsip;
14. Mengenal peralatan digitalisasi arsip;
15. Melakukan prosedur digitalisasi arsip.

C. MATERI
1. Prosedur penanganan surat masuk
Prosedur Pengurusan Surat Masuk
a. Prosedur Pengurusan Surat Masuk Sederhana/Pola Lama, terdiri dari:
1) Penerimaan oleh petugas dari pengirim atau pengantar surat;
1

2) Pemeriksaan kebenaran alamat dan sifat surat yang mungkin tercantum
dalam amplop. Surat yang bersifat rahasia tidak dibuka. Surat pribadi
langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Surat dinas dibuka dan
dibubuhi cap tanggal terima atau stempel agenda, ditentukan pokok
soalnya dan diberi kode.
3) Pencatatan pada kartu arsip atau buku agenda surat masuk.
4) Pembubuhan nomor urut simpan pada surat.
5) Penentuan disposisi oleh sekretaris atau kepala tata usaha, berupa tanda
taklik.
6) Penyerahan surat kepada pengolah untuk diproses paling lama dua hari.
7) Penyimpanan.
b. Prosedur Pengurusan Surat Masuk Pola Baru
1) Penerimaan surat;
2) Pengarahan surat;
3) Pencatatan surat
Pencatatan surat adalah penulisan keterangan unsur-unsur yang
tercantum di dalam naskah surat dan naskah lain yang disertakan di
dalam kartu kendali atau lembar pengantar.
4) Pengendalian surat
a) Menerima surat beserta kartu kendali/lembar pengantar dari
pencatat.
b) Meneliti kebenaran nomor kode surat dan kelengkapan lampiran.
c) Menyampaikan naskah surat beserta kartu kendali II dan III kepada
tata usaha unit pengolah.
d) Menyampaikan naskah surat rahasia (tertutup) dan biasa beserta
lembar pengantar rangkap dua kepada tata usaha pengolah.
e) Menyusun (menyimpan) kartu kendali I dalam lemari katalog
berdasarkan urutan nomor kode.

2

5) Penyimpanan
a) Menerima surat dari pengendali. Jika pencatatan surat penting
dilakukan pada kartu kendali, maka yang diterima adalah surat beserta
kartu kendali lembar II dan III.
b) Membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar II sebagai tanda bukti
bahwa naskah sudah diterima.
c) Mengembalikan kartu kendali lembar II kepada pengendali.
d) Menyimpan kartu kendali lembar III berdasarkan urutan nomor kode.
e) Mengisi lembar disposisi rangkap dua.
f) Menyampaikan naskah yang diterima dari unit kearsipan kepada
pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi.
g) Menyimpan satu lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada
pada pengolah.
h) Menyimpan surat dan naskah lampirannya sebagai arsip aktif setelah
selesai diolah.
i) Menerima naskah surat biasa beserta dua lembar pengantar dari
pengendali.
j) Membubuhkan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti
bahwa naskah sudah diterima.
k) Mengembalikan satu lembar pengantar kepada pengendali.
2. Prosedur pengurusan Surat Keluar
a. Prosedur pengurusan Surat Keluar Sederhana/Pola Lama
1) Pembuatan konsep surat oleh ketua, sekretaris, kepala seksi, atau petugas
tata usaha.
2) Pemeriksaan konsep surat oleh sekretaris baik kebenarannya maupun
bentuknya.
3) Persetujuan konsep surat dan pengetikan oleh petugas tata usaha.
4) Pembacaan hasil pengetikan, pemeriksaan kelengkapan surat, pengesahan
dan penandatanganan oleh ketua atau sekretaris, pembubuhan cap tanggal
kirim, pelipatan surat dan pemasukaanya ke dalam amplop, pembubuhan
perangko, pemberian perekat pada amplop oleh petugas tata usaha.
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5) Pencatatan pada kartu arsip atau buku agenda surat keluar.
6) Pencatatan pada kartu ekspedisi dan diberikan kepada petugas pengantar
(ekspeditur) untuk dikirimkan.
7) Penyimpanan arsip.

b. Prosedur pengurusan Surat keluar Pola Baru
1) Tata usaha pengolah mempunyai tugas:
a) Mencatat naskah keluar surat pada kartu kendali rangkap tiga.
b) Menyampaikan konsep surat atau naskah beserta kartu kendali
rangkap tiga kepada pengendali di unit kearsipan.
c) Menyimpan kartu kendali lembar III menurut urutan nomor kode.
d) Mengendalikan surat atau naskah yang belum selesai pengelolaannya
dan

menyampaikan

surat

atau

naskah

yang

sudah

selesai

pengelolaannya kepada penyimpanan.
2) Pengendalian
a) Memberikan nomor urut surat pada kartu kendali.
b) Menyimpan kartu kendali lembar I menurut urutan nomor kode.
c) Menyampaikan kartu kendali lembar II kepada penyimpan.
d) Mengembalikan kartu kendali lembar III kapada tata usaha pengolah.
e) Mengembalikan konsep yang diterima dari pengirim kepada tata usaha
pengolah.
3) Penyimpanan
Menyimpan kartu kendali lembar II menurut urutan nomor kode sebagai
pengganti arsip selama naskah atau surat masih berada di unit pengolah.
4) Pengiriman
a) Mengirim surat kepada sasaran sesuai alamat.
b) Menyampaikan konsep kepada pengendali.
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3. Jenis-jenis arsip
Untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan kegiatan kearsipan,
arsip biasanya digolongkan atau diklasifikasikan menurut cara pandang tertentu.
Menurut Wursanto (dalam Suradja, 2004), arsip digolongkan menjadi beberapa
jenis, yaitu menurut subjek (isi), bentuk (wujud), nilai (kegunaan), sifat
kepentingan,

intensitas

penggunaan,

fungsi,

tingkat

penyimpanan

dan

pemeliharaan, serta menurut keasliannya.
a. Berdasarkan subjek (isi), terdiri dari:
1) arsip keuangan,
2) arsip kepegawaian,
3) arsip pemasaran,
4) arsip pendidikan.
b. Berdasarkan bentuk (wujud) terdiri dari:
1) tulisan,
2) gambar, dan
3) rekaman.
c. Berdasarkan nilai (kegunaan) terdiri dari:
1) Arsip bernilai guna administrastif,
2) Arsip bernilai guna kebijaksanaan,
3) Arsip bernilai guna pelaksanaan kerja,
4) Arsip bernilai guna hukum,
5) Arsip bernilai guna keuangan,
6) Arsip bernilai guna penelitian,
7) Arsip bernilai guna pendidikan,
8) Arsip bernilai guna pembuktian atau dokumenter, dan
9) Arsip bernilai guna sejarah.
d. Berdasarkan sifat kepentingan terdiri dari:
1) Arsip vital,
2) Arsip penting (esensial),
3) Arsip biasa.
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e. Berdasarkan intensitas kepentingan penggunaan terdiri dari:
1) Arsip aktif,
2) Arsip inaktif, dan
3) Arsip statis.
f. Berdassarkan fungsi dibedakan menjadi:
1) Arsip dinamis,
2) Arsip statis
g. Berdasarkan penyimpanan dan pemeliharaan:
1) Arsip unit,
2) Arsip sentral.
h. Berdasarkan keasliannya dibedakan menjadi:
1) Arsip asli,
2) Arsip tembusan/tindasan,
3) Arsip salinan,
4) Arsip berupa petikan.

4. Tujuan pengelolaan arsip
Tujuan utama dari pengelolaan arsip atau dokumen adalah tidak lain untuk
mempermudah dalam penemuan kembali. Lebih lanjut Bank Dunia (2005)
menjelaskan tujuan pengelolaan dokumen atau arsip yang terintegrasi adalah:
a. Untuk menjaga dokumen maupun arsip, agar dapat diakses dan digunakan
sepanjang ada nilai gunanya.
b. Untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia dalam bentuk
format yang tepat, digunakan oleh orang yang tepat, dan dapat digunakan
pada saat yang tepat.
Selain itu, lebih lanjut dijelaskan oleh Winardi (1990) bahwa tujuan
pengelolaan arsip memiliki tujuan:
a. Sebagai referensi, bila perusahaan/instansi memerlukan suatu keterangan/
informasi tertentu.
b. Memberikan data/informasi kepada manajer/pihak yang berwenang untuk
mengambil keputusan dalam perusahaan mengenai hasil/prestasi yang telah
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dicapai perusahaan. Hasil/prestasi yang pernah diraih oleh perusahaan
adalah dasar dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.
a) Memberikan keterangan-keterangan vital, misalnya sebagai bukti yang sesuai
dengan ketentuan hukum.
5. Mengenal peraturan perundangan tentang kearsipan
Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Pokok – pokok Kearsipan
merupakan payung hukum di bidang kearsipan yang sudah perlu penyempurnaan
karena tuntutan masyarakat yang semakin kritis . Kurun waktu antara tahun 1971
sampai dengan 2009 bukan merupakan waktu yang pendek, banyak perubahan
yang terjadi, diantaranya peristiwa reformasi yang telah membawa pengaruh
dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta otonomi daerah yang telah
menimbulkan konsekuensi dalam tata pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu
dari tata pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralistik.
Adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat, serta
munculnya paradigma baru yang berorientasi pada kepentingan publik membuat
alasan merevisi Undang –undang Nomor 7 tahun 1971 ini menjadi semakin kuat.
Oleh karena itu lahirnya Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
ini, telah menawarkan perbaikan bagi dunia kearsipan , karena dengan
disempurnakannya beberapa materi yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan
yang lama, sudah barang tentu akan memperjelas pelaksanaan tugas–tugas
kearsipan dimasa yang akan datang.
Tidak hanya arsip saja yang diatur dalam undang-undang, pengelola arsip
dalam hal ini arsiparis juga diatur dalam peraturan presiden. Lebih lanjut
dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007, arsiparis merupakan
jabatan fungsional atau jabatan struktural yang diatur hak dan kewajibannya
terkait tugas dan tunjangan yang melekat dalam jabatannya.

6. Menemukan Masalah Kearsipan
Masalah-masalah yang sering dijumpai dalam administrasi kearsipan dapat
berasal dari berbagai factor. Berikut penyebab masalah-masalah yang timbul
dalam kearsipan menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu:
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Menurut Moekijat, penyebab masalah masalah dalam kearsipan adalah:
a. Dipergunakan sistem pengolahan (klasifikasi) yang salah;
b. Organisasi yang kurang baik dan perumusan tanggung jawab dan kekuasaan
yang tidak jelas;
c. Pegawai-pegawai yang tidak terlatih;
d. Tidak ada prosedur-prosedur kearsipan tertentu;
e. Tidak ada penentuan waktu yang direncanankan untuk menyimpan maupun
menghapuskan warkat-warkat;
f. Ruang dan perlengkapan tidak sesuai dengan kegiatan;
g. Kurang adanya pengawasan terhadap warkat-warkat (surat-surat yang
dipinjam atau pengembaliannya.
Sedangkan menurut E. Martono, masalah yang sering timbul bertalian
dengan warkat, antara lain :
a. Warkat tak dapat ditemukan kembali karena hilang;
b. Warkat ditemukan setelah lama mencari dengan membongkar seluruh
tumpukan warkat;
c. Jumlah warkat tiap hari selalu bertambah;
d. Tempat penyimpanan warkat terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah
warkat, sehingga tempatnya kurang;
e. Peralatan penyimpanan tidak memenuhi syarat;
f. Pegawai di bidang penyimpanan kurang terlatih.
Menurut The Liang Gie, masalah-masalah pokok dalam bidang kearsipan
yang umumnya dihadapi oleh instansi-instansi bertalian dengan hal–hal berikut:
a. Tidak dapat ditemukan kembali secara cepat dari bagian arsip suatu surat
yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau satuan organisasi.
b. Peminjaman atau pemakaian suatu surat oleh pimpinan atau satuan
organisasi lainnya jangka waktunya sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak
dikembalikan.
c. Bertambahnya surat-surat kebagian arsip tanpa ada penyusutan sehingga
tempat dan peralatannya tidak lagi mencukupi.
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d. Tata kerja dan peralatan kearsipan tidak mengikuti perkembangan ilmu
kearsipan modern, akibatnya pegawai-pegawai arsip tidak terampil dan
kurangnya bibingan yang teratur.
Sedangkan menurut Aw. Widjaya, masalah pokok dalam bidang kearsipan
antara lain:
a. Tidak dapat menemukan kembali arsip secara cepat suatu surat yang
diperlukan oleh atasan atau petugas unit lain dari bagian arsip.
b. Peminjaman atau pemakaian suatu surat oleh unit lain dalam waktu lama,
bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan.
c. Bertambahnya surat-surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyusutan,
sehingga tempat dan peralatan tidak lagi mencukupi.
d. Tata kerja dan peralatan tak berkembang (out of date), tak mengikuti
perkembangan zaman (up to date) karena kurang pengarahan kepada petugas
kearsipan.
Dari beberapa pendapat tentang masalah kearsipan yang dijumpai di
instansi pemerintah/swasta dapat disimpulkan bahwa masalah kearsipan adalah:
a. Tidak dapat atau sulit menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat
diperlukan.
b. Membiasakan menumpuk arsip pada sembarangan tempat, padahal arsip itu
harus segera disimpan.
c. Kurang menyadari arti pentingnyasuatu arsip bagi organisasi.
d. Peminjaman oleh pihak lain tidak melalui prosedur yang benar.
e. Penyusunan arsip secara serampangan.
f. Petugas arsip kurang terampil.
Maka untuk mengatasi masalah-masalah kearsipan tersebut, kita harus
tahu bagaimana cara untuk mengatasinya agar tidak merugikan perusahaan.
Cara-cara memecahkan masalah kearsipan adalah sebagai berikut:
a. Pergunakan system penyimpanan secara tepat
Sistem penyimpanan arsip adalah suatu rangkaian tata cara yang teratur
memuat sesuatu pedoman tertentu untuk menyusun/menyimpan warkat,
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sehingga bilamana diperlukan dapat ditemukan kembali secara tepat dan
cepat.Terdapat 5 sistem penyimpanan arsip, yaitu:
1) Sistem abjad (alphabetic system)
2) Sistem masalah (subject system)
3) Sistem tanggal (chronologi system)
4) Sistem wilayah (geographic system)
5) Sistem nomer (numberic system)
b. Perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman, pengawasan / kontrol dan
pengendalian yang ketat.
c. Secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan.
1) Ruang tempat penyimpanan harus tetap kering;
2) Ruang penyimpanan harus mempunyai ventilasi.
3) Penggunaan racun serangga.
4) Tindakan preventif (pencegahan) yaitu melarang petugas atau siapapun
membawa makanan ke ruang tempat kearsipan.
5) Memperhatikan kondisi arsip. Menjaga kondisi arsip tetap prima dengan
cara membersihan arsip dengan kemucing maupun dengan peralatan
modern, mengeringkan arsip yang basah dengan kipas angin.
d. Fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat.
e. Ruangan yang tepat : luas, suhu dan kelembaban.
f. Petugas kearsipan yang memenuhi syarat. Menurut Littlfield dan Peterson,
syarat mutlak untuk arsiparis adalah:
1) Berpendidikan SMK dan memiliki kecerdasan normal;
2) Memahami susunan abjad dengan baik;
3) Memiliki kecermatan;
4) Memiliki ketertarikan pada perincian hal-hal yang kecil;
5) Memiliki sifat kerapian dalam bekerja;
6) Memiliki sifat pertimbangan yang baik.
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g. Penyelenggaraan penyusutan warkat
Penyusutan warkat diadakan secara berkala sehingga tidak terjadi
penimbunan warkat dan tercampurnya warkat yang penting dengan warkat
lama yang akan dimusnahkan.
7. Membedakan Prosedur Pengurusan Surat Biasa, Rahasia, Dan Sangat Rahasia
Dalam pengelolaan surat, pengarahan surat merupakan kegiatan penting
yang nantinya akan menentukan surat akan disimpan menjadi arsip atau tidak.
Pengarah surat adalah menentukan siapa saya yang selanjutnya akan memproses
surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh
pimpinan,

karena

pimpinanlah

yang

akan

bertanggungjawab

terhadap

penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar
disposisi, dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Lembar
disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan
dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima pihak lain. Orang yang
ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan
menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut.
8. Menghitung Angka Pemakaian Arsip
Bernilai tidaknya arsip di samping dapat diukur dari angka kecermatan dan
jangka waktu penemuan kembali, dapat pula diukur dari angka pemakaian, yaitu
angka persentase sebagai perbandingan antara jumlah permintaan warkat untuk
dipakai kembali dengan jumlah seluruh warkat dalam arsip.
Rumus:
Jumlah permintaan arsip
Angka pemakaian = ---------------------------------- X 100%
Jumlah seluruh arsip
Angka Kecermatan Arsip
Angka kecermatan merupakan angka perbandingan antar jumlah warkat
yang tidak ditemukan (WTK) dengan jumlah warkat yang diketemukan (WK) dan
dinyatakan denga presentase. Angka kecermatan Arsip adalah untuk menentukan
apakah sistem penyimpanan dan penemuan arsip yang digunakan sesuai atau
tidak. Yang perlu diperhatikan apabila AK = 3% berarti penyelenggaraan
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penyimpanan kembali pada posisi kritis (tidak batas). Apabila AK < 3% berarti
sistem penyimpanan dan penemuan kembali cukup baik atau valid. Apabila AK >
3% maka sistem yang digunakan perlu ditinjau kembali untuk penyempurnaan
lebih lanjut. Angka kecermatan arsip berkaitan dengan sistem penyimpanan dan
penemuan kembali arsip. Rumus Angka Kecermatan Arsip (AK):
AK=(ϵ WTK)/ϵWK X 100%
Keterangan:
AK

: Angka Kecermatan

WTK : Arsip yang tidak diketemukan
WK

: Arsip yang diketemukan
Apabila AK menunjukan presentase yang semakin tinggi/besar maka sistem

penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang digunakan kurang baik tetapi
sebaliknya apabila prosentasenya kecil maka sistem penyimpanan semakin baik.
Selain menggunakan surat secara manual, saat ini kantor-kantor sudah
menggunakan e-mail (electronik mail) dalam melakukan korespondensi baik
dengan pihak dalam organisasi atau luar organisasi. Keuntungan dari kegiatan
surat menyurat melalui e-mail (surat elektronik), sebagai berikut:
a. Informasi lebih cepat diterima oleh orang yang dituju;
b. Biaya relatif lebih murah dibandingkan melalui kurir atau pos;
c. Umpan balik (feedback) dapat dilaksanakan secara langsung sehingga
cepat menerima balasan;
d. Dapat mengirimkan gambar-gambar atau foto dalam bentuk tiga dimensi
sehingga lebih menarik;
e. Dokumen bisa langsung disimpan dalam bentuk soft copy.
Kelemahan dari kegiatan surat menyurat yang dilakukan lewat e-mail,
sebagai berikut:
a. Hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai fasilitas internet;
b. Hanya bisa diakses oleh orang yang mengerti fasilitas internet;
c. Dalam keadaan tertentu (jaringan sibuk) proses mengakses menjadi lambat;
d. Dokumen dapat hilang atau rusak terkena virus;
e. Ketergantungan pada alat (komputer dan jaringan internet) sangat tinggi.
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9. Peralatan Penyimpanan Arsip

a. Map Arsip/ Folder
Adalah lipatan kertas/ plastik tebal untuk menyimpanan arsip. Macam-macam
map arsip/ folder meliputi:
1) Stofmap folio (map berdaun)
2) Snelhechter (map berpenjepit)
3) Brief Ordner (map besar berpenjepit)
4) Portapel (map bertali)
5) Hanging Folder (map gantung)
b. Sekat Petunjuk/ Guide.
Adalah alat yang terbuat dari karton/plastik tebal yang berfungsi sebagai
penunjuk, pembatas atau penyangga deretan folder.
c. Almari Arsip/Filing Cabinet.
Adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk lemari yang
terbuat dari kayu, aluminium atau besi baja tahan karat/api.
d. Rak Arsip.
Adalah alamari tanpa daun pintu atau dinding pembatas untuk menyimpan
arsip yang terlebih dahulu dimasukkan dalam ordner atau kotak arsip.
e. Kotak/ Almari Kartu/ Card Cabinet.
Adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu kendali, kartu indeks dan
kartu-kartu lain yang penyimpanannya tidak boleh sembarangan agar mudah
untuk ditemukan kembali.
f. Berkas Peringatan/ Tickler File.
Adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip/kartu-kartu yang memiliki
tanggal jatuh tempo.
g. Kotak Arsip/ File Box.
Adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip yang terlebih dahulu
dimasukkan ke dalam folder/ map arsip.
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h. Rak Sortir.
Adalah alat yang digunakan untuk memisah-misahkan surat yang diterima,
diproses, dikirimkan atau untuk menggolong arsip sebelum disimpan.
10. Tata Cara Penyimpanan Arsip

a. Horizontal Filing (Flat Filing.
Penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan dalam stofmap atau
snelhechter kemudian ditumpuk ke atas dalam alamari arsip (disusun secara
mendatar/ horizontal dari bawah ke atas).
b. Vertikal Filing.
Penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan dalam folder/ map arsip
kemudian diletakkan berdiri/tegak memanjang (sisi panjang arsip sejajar
dengan lipatan folder/map) dan disusun berurutan dari depan ke belakang.
c. Lateral Filling.
Penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan dalam snelhechter atau
brief ordner kemudian diletakkan berdiri dengan punggung di depan.
11. Prosedur Penyimpanan Arsip

a. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi apakah surat tersebut sudah boleh
untuk disimpan (meneliti tanda pelepas surat/release mark ).
b. Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi dep. (deponeren) yang
menunjukkan perintah untuk menyimpanan surat.
c. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut.
d. Indeks/kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan
dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat.
e. Menyortir atau memisah-misahkan surat sesuai dengan bagian, masalah atau
tujuan surat. Kegiatan menyortir/ memisah-misahkan surat sebelum disimpan
biasanya dilakukan dengan menggunakan rak/ kotak sortir.
f. Menyimpan surat ke dalam map (folder).
g. Penyimpanan surat ke dalam map/folder dapat menggunakan stofmap folio,
snelhechter, brief ordner, portapel atau folder gantung kemudian dimasukkan
ke dalam almari arsip/ filing cabinet atau alat lain.
h. Menata arsip dengan baik sesuai dengan sistem yang dipergunakan.
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Penyimpanan arsip dapat menggunakan sistem penyimpanan arsip sebagai
berikut :

a. Sistem Abjad (Alphabetic Filing System).
b. Sistem Tanggal (Chronological Filing System).
c. Sistem Nomor (Numeric Filing System).
d. Sistem Wilayah (Geographic Filing System).
e. Sistem Subyek/ Pokok Masalah (Subject Filing System).
12. Peralatan Digitalisasi Arsip
Beberapa vendor menyediakan system pengarsipan professional yang
secara fungsional sesuai untuk pengelolaan arsip atau dokumen secara benar.
Saat ini terdapat tiga sistem utama di pasar yaitu:
a. System Manajemen Dokumen Elektronis (electronic document management
system – EDMS) yang secara umum akan mengelola arsip atau dokumen
elektronis melalui computer masing-masing pegawai, misalnya word
processing, spreadsheets, presentasi, proyek, dan lain-lain,
b. Sistem Pemindaian Elektronik (electronic imaging software – EIS) yang akan
mengelola dokumen hasil pemindaian (scan),
c. Software Manajemen Dokumen (record management software - RMS) yang
akan mengelola dokumen kertas dan data yang akan disimpan dalam kantor
atau pusat penyimpanan dokumen.
13. Prosedur Digitalisasi Arsip
Komputerisasi dokumen dibangun pada kekuatan dokumen kertas. Data discan atau dipindahkan secara elektronik dan copi digital dengan resolusi tinggi
disimpan dalam hard drive atau optical disk. Indeks elektronik dapat memberikan
informasi tentang dokumen seperti penulis, nomor referesi, atau tanggal dibuat.
Empat komponen dasar dalam memilih sistem adalah:
a. Memindahkan dokumen;
b. Menyimpan dokumen;
c. Mengindeks dokumen;
d. Mengontrol akses.
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A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Administrasi Kepegawaian.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)/ KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Melakukan analisis jabatan;
2. Mengidentifikasi pangkat dan jabatan pegawai;
3. Mengenali unsur-unsur DP3;
4. Membedakan jenis-jenis cuti pegawai;
5. Mengidentifikasi jenis-jenis diklat pegawai negeri sipil;
6. Mengenal peraturan perundangan tentang kepegawaian;
7. Membedakan jenis-jenis pemberhentian pegawai;
8. Membedakan hak dan kewajiban pegawai.

C. MATERI
1. Analisis Jabatan
Untuk memperolah informasi tentang analisis pekerjaan dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Metode yang umum digunakan dalam mengumpulkan
informasi adalah observasi, wawancara, dan angket.
a. Metode Observasi
Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan
informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan
mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Metode
observasi sangat tepat jika dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat
pengulangan. Penggunaan metode observasi memungkinkan analisis dilakukan
dekat dengan suasana pekerjaan dilapangan. Walaupun sifatnya pengamatan,
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namun tidak seharusnya analis mengamati secara kontinyu perkembangan dari
waktu ke waktu. Penggunaan work sampling dan employee diary/log.
b. Metode Wawancara
Pekerja diseleksi dan diwawancarai secara langsung ditempat pekerjaan
mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. Tiga
jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan,
yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara penyelia
(Dessler : 1997). Dalam beberapa keadaan, seperti pekerjaan yang diarahkan oleh
tim, dapat juga digunakan wawancara kelompok. Salah satu kelemahan metode
wawancara adalah sangat memakan waktu, khususnya jika pewawancara
berbicara dengan dua atau tiga pegawai yang melakukan setiap pekerjaan.
c. Metode Angket
Dengan

menggunakan

angket,

yang

bersangkutan

diminta

untuk

memberikan data-data mengenai jabatannya dangan kata-kata sendiri. Analis
meminta karyawan mengisi kuisioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang
berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Keuntungan utama dari
metode kuisioner atau angket adalah informasi atas sejumlah pekerjaan dapat
dikumpulkan secara murah dan dalam waktu yang relative singkat. Sebaliknya,
metode angket memerlukan waktu yang lama untuk menguji kuisioner tersebut.
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud
dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi. Analisis
Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan
data jabatan menjadi informasi jabatan. Adapun beberapa tujuan analisis jabatan
yaitu untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dalam
menghadapi perkembangan ekonomi, untuk menciptakan kenyamanan saat
bekerja dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu perusahaan atau
organisasi, yang didalamnya termasuk untuk menentukan:
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1)

Apa saja yang dilakukan oleh pekerja pada jabatan yang di dudukinya.

2)

Apa saja wewenang dan tanggung jawab pekerja pada jabatan yang di
dudukinya.

3)

Mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukan
pekerjaan tersebut.

4)

Peralatan apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut.

5)

Berapa besar gaji dan seberapa lama jam kerjanya.

6)

Pendidikan, pelatihan dan pengalaman apa saja yang diperlukan untuk
menjalankan pekerjaan tersebut.

7)

Kemampuan, sikap apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan
tersebut.

2. Pangkat dan Jabatan Pegawai
Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai
dasar penggajian. Oleh karena itu setiap pegawai diangkat dengan pangkat
tertentu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian
pegawai yang bersangkutan terhadap instansi tertentu. Misalnya Pegawai Negeri
Sipil (PNS) terhadap Negara, Pegawai kantor terhadap perusahaannya dan lainlain. Kenaikan pangkat ini dimaksudkan agar pegawai tersebut mampu
meningkatkan tingkat produktivitasnya, memiliki motivasi yang lebih untuk
melakukan hal-hal yang bersifat inovatif atau setidaknya tidak akan melanggar
aturan yang ada didalam instansi.
Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dalam
Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam kerangka
suatu satuan organisasi. Jabatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang
secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti sekretaris jenderal, direktur,
kepala seksi dan lain-lain. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang
ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, misalnya peneliti,
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dokter ahli, juru ukur dan lain-lain. Jadi jabatan struktural terikat dalam tugas yang
sama untuk suatu organisasi, sedangkan jabatan fungsional merupakan jabatan
yang berdasarkan pada fungsi atau tugas khusus masing-masing.
3. Hubungan Pangkat dan Jabatan
Pangkat dan jabatan pegawai sangat berhubungan erat. Dalam Pegawai
Negeri sipil, pangkat diangkat sebagai suatu pangkat dan jabatan tertentu sesuai
dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerja menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam instansi yang lain, pangkat dan jabatan sejalan
(berbanding lurus) sesuai dengan tingkat kemampuan terhadap instansi
tempatnya bernaung dan peraturan yang berlaku.
Dalam penjelasan pasal 17 ayat 2 UPK 1974, dikatakan bahwa dalam
pelaksanaan system karier dan system prestasi kerja harus ada kaitan antara
pangkat dengan jabatan, atau perlu adanya pengaturan jenjang kepangkatan
setiap jabatan. Pangkat pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu jabatan
harus sesuai dengan pangkat yang diterapkan untuk jabatan itu. Dalam jabatan
struktural, pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat
membawahi langsung pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi.
Selanjutnya hendaknya dibedakan pula antara pengertian pangkat dengan
golongan. Golongan menunjukkan ruang gaji. Pengangkatan pertama menjadi
pegawai ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dan
kepadanya diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang sesuai dengan
pangkat yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi golongan
menunjukkan ruang gaji yang dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan gaji
pokok.
4. Unsur-Unsur DP3
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3 adalah penilaian yang
diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang
obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali
setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan pekerjaan (DP3).
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Menurut Moekijat, (1991:99) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah
penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja dan
kesanggupan untuk memperolah kemajuan secara sistematis. DP3 bertujuan
sebagai petunjuk bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dalam
menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatannya.
Dasar hukum DP3 adalah Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok
Pokok Kepegawaian jo. undang undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Berikut
unsur-unsur penilaian:
a. Kesetiaan;
b. Prestasi;
c. Tanggung jawab;
d. Ketataatan;
e. Kejujuran;
f. Kerjasama;
g. Prakarsa;
h. Kepemimpinan.
5. Jenis-Jenis Cuti Pegawai
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu. Jenis cuti dapat dibedakan atas:
a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Besar;
c. Cuti Sakit;
d. Cuti Bersalin;
e. Cuti Karen Alasan Penting;
f. Cuti diluar Tanggungan Negara.
6. Jenis-Jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil meliputi:
a. Diklat stuktural:
1) Diklat PIM II;
2) Diklat PIM III;
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3) Diklat PIM IV;
4) Diklat Prajabatan CPNS Gol III;
5) Diklat Prajabatan CPNS Gol III Ex Honorer;
6) Diklat Prajabatan CPNS Gol I & II;
7) Diklat Prajabatan CPNS Gol I & II Ex Honorer.
b. Diklat Teknis & Fungsional :
1)

Diklat fungsional
a) Diklat TOT Outword Bound;
b) Diklat TOT PKT ( Pola Kerja Terpadu );
c) Diklat TOT Umum Kewidyaiswaraan;
d) Diklat TOT Perencanaan Peningkatan Kinerja.

2)

Diklat Teknis yang pernah diadakan di Pusdiklat Kemendagri :
a) Orientasi Tugas Peranan Wanita dalam Pembangunan;
b) Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa;
c) Diklat Teknis Aplikasi TI Administrasi Pemerintahan Desa;
d) Diklat Standar Pelayanan Minimal (SPM):
(1) Bagi Pengambil Kebijakan;
(2) Penyusunan Rencana Pencapaian.
e) Diklat Manajemen Outward Bound;
f) Diklat IGOS (Indonesia Go Open Sources);
g) Diklat Teknologi Informasi Terpadu;
h) Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
i) Diklat PBJ ( Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
j) Diklat Enterpreunership Agribisnis bagi Purna Bakti;
k) Diklat AKD (Analisis Kebutuhan Diklat);
l) Diklat Administrasi Kepegawaian;
m) Diklat Analisis Kepegawaian;
n) Diklat Pengukuran Batas Wilayah;
o) Diklat Program dan Rencana Kerja;
p) Diklat Program Diklat.
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3)

Diklat yang lainnya yang mungkin diadakan adalah:
a) Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
b) Diklat Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c) Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Desa;
d) Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Kelurahan;
e) Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
f) Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota;
g) Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h) Diklat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i) Diklat Penanggulangan Bencana;
j) Diklat Peningkatan Kapasitas Komunikasi Massa bagi Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja;
k) Diklat Penyusunan Program dan Rencana Kerja;
l) Diklat Pengembangan Kompetensi Seketaris Desa;
m) Diklat Pengenalan Tugas Anggota DPRD;
n) Diklat Legislasi bagi Anggota DPRD.
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BAB 6
ADMINISTRASI KEUANGAN

A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Administrasi Keuangan.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)/ KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Mengelola kas kecil;
2. Pencatatan penerimaan keuangan;
3. Pertanggungjawaban keuangan;
4. Laporan keuangan;
5. Prosedur penggajian dan pengupahan.

C. MATERI
1. Mengelola Kas Kecil
Disebuah instansi pengeluaran kas dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu
pengeluaran dalam jumlah besar dan pengeluaran dalam jumlah kecil.
Pengeluaran dalam jumlah kecil tidak mungkin menggunakan cek untuk
membayarnya. Pengeluaran dalam jumlah kecil misalkan ketika membeli konsumsi
untuk menyelenggarakan rapat, membeli alat tulis kantor, membeli perangko,
membeli buah tangan untuk relasi, dan membeli bensin untuk perjalanan dinas.
Jadi dapat disimpulkan pengertian kas kecil adalah uang yang disediakan untuk
membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, dan tidak
mungkin ekonomis bila dibayar dengan cek.
Kas kecil memiliki karakteristik tersendiri untuk membedakan dengan kas
besar. Karakteristik kas kecil adalah (1) jumlahnya dibatasi (tidak lebih atau tidak
kurang); (2) digunakan untuk menandai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap
hari; (3) disimpan ditempat khusus, biasanya dengan menggunakan kotak kecil
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yang disebut dengan petty cash box. Bukti transaksi harus disertakan setiap kali
terjadi transaksi penerimaan atau pengeluaran kas kecil. Bukti-bukti transaksi kas
kecil terdiri dari bukti pemasukan kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan form
pengajuan dana kas kecil.

No.
Bukti Pemasukan Kas Kecil
Diterima Dari
: ..........................................................................................................
Uang Sejumlah
: ..........................................................................................................
Untuk Keperluan : ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Rp.

Jakarta,
Disetujui Oleh

2010

____________

Dibayar Oleh

Diterima Oleh

____________

____________

No.
Bukti Pengeluaran Kas Kecil
Diserahkan Kepada : ..........................................................................................................
Uang Sejumlah
: ..........................................................................................................
Untuk Keperluan
: ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Rp.

Jakarta,
Disetujui Oleh
____________

2010
Dibayar Oleh

Diterima Oleh

____________

____________

Form Pengajuan Dana Kas Kecil
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Dana untuk Bagian :
Periode Kas Kecil
:
Dana Awal Kas Kecil :
Saldo
:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Keterangan

Jumlah

Total
Disetujui oleh : ...............................
Tanggal
: ...............................

Dibuat oleh : ..........................................
Tanggal : .........................................

Ada 2 (dua) metode dana kas kecil, yaitu:
a. Metode dana tetap (Imprest system) adalah metode pengisian dan
pengendalian kas kecil dimana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke
waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah
yang telah dikeluarkan. Contoh jumlah pengeluaran kas kecil bulan April 2017
PT Bengawan Solo sebesar Rp 560.000,00 sedangkan perusahaan menetapkan
sistem imprest setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00. Maka pengajuan dana
kas kecil untuk bulan berikutnya adalah sebesar jumlah pengeluaran kas kecil
selama bulan April 2017 yaitu sebesar Rp 560.000,00.
b. Metode dana tidak tetap (Fluctuating System) adalah suatu metode
pencatatan dan pengendalian kas kecil, dimana jumlah kas kecil akan selalu
berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu.
Contoh jumlah pengeluaran kas kecil bulan April 2017 PT Bengawan Solo
sebesar Rp 560.000,00 sedangkan perusahaan menetapkan sistem fluktuasi
setiap bulan sebesar Rp 800.000,00. Maka pengajuan dana kas kecil untuk
bulan berikutnya adalah tetap yaitu sebesar Rp 800.000,00
Berikut ini akan dijelaskan pencatatan pembukuan pada kedua metode tersebut:
No
Keterangan
1 Pada saat pembentukan
dana kas kecil
2 Pada saat pemegang kas
kecil melakukan
pembayaran biaya
3 Pada saat kas kecil diisi

Imprest system
Kas kecil
xx
Kas
xx
Biaya-biaya xx
Kas kecil
xx

Fluctuating System
Kas kecil
xx
Kas
xx
-

Kas kecil

Biaya-biaya

xx

3

kembali

Kas

xx

Kas

xx

Berikut ini adalah format laporan buku kas kecil:

2. Pencatatan Penerimaan Keuangan
Pencatan transaksi sering terjadi setiap kali terjadinya perubahan pada arus
barang, jasa, dan uang yang masuk ke dalam instansi atau organisasi. Tahapan
pertama pada proses pengolahan informasi keuangan adalah perekaman
transaksi. Transaksi merupakan peristiwa yang terjadi di dalam atau di luar instansi
atau organisasi dan menimbulkan dampak tertentu terhadap keadaan keuangan
dan perkembangan hasil kegiatan instansi atau organisasi.
Berikut ini akan diberikan contoh pencatatan transaksi penerimaan
keuangan:
 Tanggal 1 Maret 2016 diterima cek untuk modal awal usaha PT Abadi Sentosa
sebesar Rp 50.000.000,00. Jurnal keuangannya adalah:
Bank (D)
Modal (K)

Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00

 Tanggal 3 Juli 2016 diterima pelunasan piutang dari PT Abadi Sentosa sebesar
Ro 12.000.000,00. Jurnal keuangannya adalah:
Kas (D)

Rp 12.000.000,00

Piutang PT Abadi Sentosa (K)

Rp 12.000.000,00
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 Tanggal 10 Juli 2016 penerimaan pendapatan jasa Rp 1.500.000,00. Jurnal
keuangannya adalah:
Kas (D)

Rp 1.500.000,00

Pendapatan Jasa (K)

Rp 1.500.000,00

3. Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Keuangan
Penyampaian pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu upaya
untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu
instansi atau perusahaan. Tranparansi berarti terdapat unsur keterbukaan dan
kejujuran

untuk

mengetahui

secara

terbuka

dan

menyeluruh

atas

pertanggungjawaban pihak pengelola keuangan dalam mengelola sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan yang berlaku.
Sedangkan akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan
penyediaan dan peyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara
lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari
pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan
yang berlaku termasuk PABU (prinsip akuntansi berterima umum atau generally
accepted accounting principles/GAAP). Laporan keuangan hanyalah salah satu
medium dalam penyampaian informasi.
Laporan keuangan menurut Wikipedia adalah catatan informasi keuangan
suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari:
a. Neraca;
b. Laporan laba rugi;
c. Laporan perubahan modal/ekuitas;
d. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan
arus kas atau laporan arus dana.
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e. Catatan dan laporan lain materi penjelasan yang merupakan bagian integral
laporan keuangan.
Disusunnya laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan
bertujuan untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja,
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi apa yang telah
dilakukan oleh manajemen tentang pertanggungjawabannya atas sumber daya
yang dipercaya kepadanya tertuang dalam laporan keuangan. Laporan keuangan
tidak menyediakan informasi nonkeuangan sehingga semua informasi yang ada
tidak dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.
Unsur-unsur laporan laba rugi pada perusahaan jasa terdiri dari
penghasilan dan beban, sedangkan unsur laporan perubahan modal terdiri dari
modal awal, laba/rugi bersih, prive, dan penambahan modal. Sedangkan unsurunsur yang terdapat pada laporan neraca terdiri aktiva atau harta perusahaan,
hutang perusahaan dan modal atau ekuitas perusahaan pada suatu periode
akuntansi atau dihubungkan dengan persamaan sebagai berikut:
Harta = Utang + Modal

4. Prosedur Penggajian dan Pengupahan
Sebagai balas jasa atas kinerja para karyawan maka perusahaan wajib
memberikan gaji dan upah secara proporsional sesuai dengan kinerja setiap
karyawan. Karena gaji dan upah merupakan hak setiap karyawan, dan motivasi
mereka dalam bekerja. Gaji dan upah perlu dikelola dengan baik karena
berpengaruh terhadap laba perusahaan.
Fungsi yang terkait dengan pengelolaan gaji dan upah adalah sebagai
berikut:
a. Fungsi kepegawaian
Bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, membuat surat calon
karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat
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keputusan tarif gaji dan upah kawyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji,
mutasi serta pemberhentian karyawan.
b. Fungsi pencatat waktu
Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua
karyawan perusahaan.
c. Fungsi pembuat daftar gaji
Bertanggung jawab membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan
bruto yang menjadi hak dan potongan yang menjadi beban karyawan selama
jangka waktu pembayaran gaji.
d. Fungsi akuntansi
Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam
hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan.
e. Fungsi keuangan
Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah, dan
menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan untuk selanjutnya
dibagikan kepada karyawan yang berhak.
Sedangkan dokumen pendukung yang digunakan untuk gaji dan upah
adalah sebagai berikut:
a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah.
b. Kartu jam hadir.
c. Kartu jam kerja.
d. Daftar gaji dan daftar upah.
e. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah.
f. Surat pernyataan gaji dan upah.
g. Amplop gaji dan upah.
h. Bukti kas keluar.
Sebuah sistem penggajian yang baik harus melalui prosedur-prosedur gaji
dan upah. Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu
dengan yang lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu
departemen. Prosedur ini dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam
7

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jaringan prosedur yang
membentuk sistem akuntasi gaji yaitu:
a. Prosedur pencatatan waktu hadir.
b. Prosedur pembuatan daftar gaji.
c. Prosedur distribusi biaya gaji.
d. Prosedur pembuatan bukti kas keluar.
e. Prosedur pembayaran gaji.
Sedangkan sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini:
a. Prosedur pencatatan waktu hadir.
b. Prosedur pencatatan waktu gaji.
c. Prosedur pembuatan daftar upah.
d. Prosedur distribusi biaya upah.
e. Prosedur pembayaran upah.
Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat
waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi
pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor
administrasi. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa, yang
karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahan atau
dapat menggunakan kartu hadir (berupa clok card) yang diisi secara otomatis
dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time recorder mechine).
Prosedur pencatat waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang
produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi
karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah
karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut.
Dengan demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga
kerja langsung kepada produk yang diproduksi.
Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini fungsi
pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang
dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat
keputusan mengenai pengangkatan karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya dan
daftar hadir.
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Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga
kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat
tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya
dan perhitungan harga pokok produk.
Prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi
akuntansi dam fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran
kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah.
Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan
uang ke dalam amplop gaji dan upah dilakukan oleh juru bayar (pay master).
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BAB 7
HUMAS DAN KEPROTOKOLAN

A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Humas dan Keprotokolan.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)/ KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Mendiskripsikan fungsi humas.
2. Mendiskripsikan kegiatan humas.
3. Menyelenggarakan pertemuan.
4. Menyusun notula rapat.
5. Melaksanakan kegiatan protokoler.
6. Mengurus dokumen perjalanan dinas.

C. MATERI
1. Fungsi Humas
Public Relation (PR) atau yang biasa dikenal dengan hubungan masyarakat
(humas) mempunyai peran yang sangat penting sebagai pembangun citra positif
instansi atau organisasi. Sedangkan kredibilitas sebuah perusahaan dapat dilihat
dari citra instansi atau organisasi itu sendiri. Organisasi yang memiliki citra positif
maka jati diri mereka sangat baik di mata stakeholders dan masyarakat umum.
Untuk itulah seorang humas yang sudah ditunjuk oleh instansi atau organisasi
harus pandai berkomunikasi.
Webster’s New World Dictionary mendefinisikan istilah humas sebagai
hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas, khususnya fungsi
koperasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk
menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri.
Sementara Public Relations News mendefinisikan humas sebagai fungsi
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manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaankebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organiasi
berdasarkan kepentingan-kepentingan publik, dan menjalankan suatu program
untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Sedangkan R. Sudiro
Muntahar (1985: 5) mengartikan humas sebagai suatu kegiatan usaha yang
berencana yang menyangkut itikad baik, rasa simpati, saling mengerti, untuk
memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan masyarakat melalui
komunikasi dan sarana lain (media massa) untuk mencapai manfaat dan
kesepakatan bersama.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa humas merupakan
pendekatan kepada masyarakat luas melalui media komunikasi sebagai upaya
untuk membangun citra positif sebuah organisasi dengan melakukan evaluasi
publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur sebuah
organisasi, dan menjalankan program untuk mendapatkan pengertian dan
penerimaan publik.
Humas berperan menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik
antara lembaga dengan publiknya, intern maupun ektern dalam rangka
menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam
upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga
atau organisasi. Ada empat fungsi utama humas yaitu:
1) Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga
yang diwakili dengan publiknya.
2) Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif
dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.
3) Peranan back up pariwisata, yakni sebagai pendukung dalam fungsi
pariwisata organisasi atau perusahaan.
4) Membentuk corporate image, artinya peranan humas berupaya
menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.
2. Kegiatan Humas
Berdasarkan jenis publiknya maka kegiatan humas dibagi menjadi dua
yaitu:
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1) Eksternal Public Relations
Kegiatan Eksternal Public Relations ini ditujukan untuk publik eksternal
organisasi/perusahaan, yaitu keseluruhan elemen yang berada di luar
perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan, seperti
masyarakat sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing dan
lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Menganalisis dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi
kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya
dan menerapkan metodenya.
b) Mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama
kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik.
c) Mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan
objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas
dan perkembangan perusahaan.
d) Ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi
staf ke arah yang efektif.
e) Mengadakan

penyelidikan

atau

penelitian

tentang

kebutuhan,

kepentingan dan selera publik akan barang-barang yang dihasilkan
perusahaan.
2) Internal Public Relations
Kegiatan Internal Public Relations merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah
keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan
perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan
direksi perusahaan dan sebagainya.
Melalui kegiatan Internal Public Relations diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan dan kepentingan publik internal dari organisasi atau perusahaan.
Dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dalam
perusahaan maka akan tercipta iklim kerja yang baik. Dengan begitu kegiatan
operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar.
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3. Menyelenggarakan Pertemuan
a. Pengertian Rapat
Komunikasi merupakan kekuatan utama untuk membentuk organisasi.
Untuk ketercapaian tujuan sebuah organisisasi dibutuhkan komunikasi
sebagai penyalur ide dalam penyelesaian masalah. Untuk menetapkan sebuah
tujuan organisasi, banyak anggota organisasi yang mengeluarkan ide-ide.
Perbedaan ide-ide atau pendapat apabila tidak dikoordinir dengan baik maka
tujuan organisasi tidak akan tercapai. Untuk itulah diadakan sebuah
pertemuan sekumpulan anggota organisasi. Pertemuan atau sekumpulan
minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan dengan
menjalin komunikasi antar anggota disebut dengan rapat.
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diperlukan suatu forum
pertemuan yaitu rapat. Rapat hendaknya diikuti oleh semua anggota
organisasi untuk membahas kepentingan umum demi lancarnya organisasi.
Dalam rapat akan dibahas juga pertanggungjawaban kerja dari tiap-tiap unit
organisasi. Selain membuat perencanaan sampai dengan evaluasi kerja,
proses pengambilan keputusan juga dilakukan dalam rapat sehingga
keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan keputusan dari
semua anggota organisasi.
Didalam kehidupan sehari-hari, banyak kelompok yang mengadakan
pertemuan atau rapat. Rapat bisa diselenggarakan oleh kelompok formal
seperti organisasi atau perusahaan maupun kelompok non formal seperti
siswa menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama, arisan ibu-ibu,
dan sebagainya. Pada umumnya rapat diadakan untuk membicarakan suatu
hal yang memerlukan pemecahan. Rapat merupakan sumber berbagai
gagasan dan keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak (perseorangan
maupun organisasi atau perusahaan).
Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa rapat
mempunyai arti yang sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi
(survival)

dan

pertumbuhan

perusahaan

(growth).

Apabila

dalam
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pelaksanaannya rapat berjalan dengan baik maka akan menghasilkan suatu
keputusan-keputusan yang baik pula bagi organisasi.
b. Fungsi Rapat
Rapat merupakan forum diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan
demi ketercapaian suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Maka fungsi
diselenggarakannya rapat adalah sebagai berikut:
1) Untuk memecahkan masalah
Setiap orang berhak mengeluarkan ide atau pendapatnya masing-masing
untuk menentukan tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Rapat
merupakan alat penjembatan perbedaan ide atau pendapat yang berbeda
sehingga tercapailah kesepakatan dari semua anggota dan bukan
individual. Sehingga fungsi dari rapat disini adalah untuk memecahkan
masalah.
2) Untuk menyampaikan informasi
Informasi disampaikan selama proses rapat itu berjalan. Informasi
didalam sebuah rapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk
mencapai suatu keputusan bersama. Jadi informasi didalam rapat sangat
penting karena akan mempengaruhi hasil dari rapat keputusan rapat.
3) Sebagai forum demokrasi, diharapkan peserta rapat berpartisipasi pada
masalah-malasah yang dikemukakan.
Peserta rapat berhak mengeluarkan ide atau pendapatnya didalam forum
rapat sehingga terciptalah lingkungan yang demokratis. Lingkungan yang
demokratis didalam rapat akan menghasilkan keputusan yang baik bagi
organisasi.
4) Sebagai alat kooordinasi yang baik antara peserta rapat dengan organisasi
atau perusahaan.
Banyak rapat berakhir tanpa arah, kurang fokus dan terkesan asal-asalan.
Rapat yang kondusif akan menciptakan keputusan yang baik untuk
keberlangsungan hidup organisasi. Rapat (conference atau meeting)
merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap
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muka dan sangat penting. Oleh sebab itu rapat dikatakan sebagai alat
koordinasi antara peserta rapat dengan organisasi.
5) Sebagai sarana bernegosiasi
Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui
diskusi formal atau rapat. Rapat diadakan apabila sekurang-kurangnya
ada sekumpulan dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan.
Sebagai sarana bernegosiasi inilah maka didalam forum rapat negosiasi
difungsikan sebagai penyalur ide atau pendapat yang berbeda dan
bertentangan sehingga tercapai kesepatakan bersama.
6) Ketentuan hukum
Hasil kesepatakan yang ada didalam rapat menunjukkan ketentuan
hukum sehingga dapat dikatakan bahwa hasil rapat bersifat mengikat.
Oleh karena itu semua peserta rapat wajib melaksanakan hasil rapat
sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Jenis-Jenis Rapat
Jenis-jenis rapat dibagi berdasarkan tujuan, sifat, jangka waktu,
frekuensi, dan nama.
1) Berdasarkan tujuan, maka jenis-jenis rapat dibedakan menjadi:
a) Rapat Penjelasan.
Rapat penjelasan adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan
menyampaikan penjelasan kepada para peserta rapat dari pimpinan.
b) Rapat Pemecahan Masalah.
Rapat pemecahan masalah diselenggarakan untuk menemukan
pemecahan tentang suatu masalah yang sedang terjadi atau
dihadapi.
c) Rapat Perundingan.
Rapat perundingan adalah rapat yang diselenggarakan dengan tujuan
menghindari timbulnya suatu perselisihan, mencari jalan tengah agar
tidak merugikan kedua belah pihak.
2) Berdasarkan sifat, maka jenis-jenis rapat dibedakan menjadi:
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a) Rapat formal.
Rapat formal adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu
perencanaan terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku dan
semua peserta rapat memperoleh undangan.
b) Rapat informal.
Rapat informal adalah rapat yang dilaksanakan secara tidak resmi dan
tidak berdasarkan suatu rencana yang bersifat resmi.
c) Rapat terbuka.
Rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota
organisasi. Materi rapat yang dibahas merupakan masalah yang tidak
bersifat rahasia.
d) Rapat tertutup.
Rapat tertutup adalah rapat yang diselenggarakan untuk kalangan
tertentu dalam suatu organisasi, biasanya yang dibahas hal-hal yang
menyangkut masalah yang sifatnya rahasia (tidak atau belum boleh
diketahui oleh umum).
3) Berdasarkan jangka waktu, maka jenis-jenis rapat dibedakan menjadi:
a) Rapat mingguan.
Rapat mingguan adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin
setiap minggu, guna membahas masalah-masalah yang bersifat biasa
yang dihadapi oleh setiap seksi atau subseksi.
b) Rapat bulanan.
Rapat bulanan adalah rapat yang diselenggarakan setiap bulan
dengan rutin, guna membahas masalah-masalah yang bersifat biasa
yang dihadapi oleh setiap seksi atau subseksi.
c) Rapat semester.
Rapat semester adalah rapat yang diselenggarakan setiap enam
bulan sekali, guna mengadakan evaluasi hasil kerja selama setengah
tahun dan mencari serta menentukan rencana-rencana selanjutnya
untuk waktu enam bulan berikutnya.

7

d) Rapat tahunan.
Rapat tahunan adalah rapat yang diadakan sekali setahun yang
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil dari rencana
jangka pendek dan jangka panjang.
4) Berdasarkan frekuensi, maka jenis-jenis rapat dibedakan menjadi:
a) Rapat rutin.
Rapat rutin adalah rapat yang waktunya sudah tertentu atau biasa
dilaksanakan, misalnya rapat mingguan atau rapat bulanan.
b) Rapat incidental adalah rapat yang terjadi tanpa direncanakan
terlebih dahulu, karena adanya masalah yang memerlukan
penanganan dengan segera.
5) Berdasarkan nama, maka jenis-jenis rapat dibedakan menjadi:
a) Rapat kerja.
Rapat kerja adalah rapat atau pertemuan para karyawan dan
pimpinan guna membahas hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas suatu instansi.
b) Rapat dinas.
Rapat dinas adalah rapat yang membicarakan masalah kedinasan
atau pekerjaan (biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bertugas
di instansi pemerintah).
c) Musyawarah kerja.
Musyawarah kerja merupakan kata lain dari rapat kerja.
Berikut ini hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mengadakan
rapat, antara lain:
(1) Melihat tujuan rapat.
(2) Mempersiapkan peserta rapat.
(3) Membuat undangan rapat.
(4) Mempersiapkan ruangan.
(5) Membuat agenda rapat.
(6) Mempersiapkan bahan rapat seperti agenda rapat, daftar acara rapat,
makalah atau laporan yang akan dibahas, dan notula rapat.
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Untuk melihat berapa orang yang akan hadir pada rapat pertemuan, maka
pada surat undangan dituliskan RSVP (Répondez S’il Vous Plaît). Kata ini berasal
dari bahasa Perancis yang berarti bahwa silahkan balas jika Anda berkenan untuk
hadir. Kata ini digunakan pada surat-surat yang ditujukan untuk orang lain dan arti
pesan tersebut adalah untuk segera membalas surat yang dikirim.

4. Notula Rapat
Notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat.
Notula merupakan sumber informasi atau dokumen yang otentik. Notula harus
ditulis secara teliti. Artinya semua pokok persoalan yang dibahas dalam rapat
harus ditulis dengan tepat, semua yang ditulis harus sesuai dengan pokok
pembicaraan dan harus jelas.
Orang yang membuat notula disebut dengan notulis. Notulis harus
mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam hal:
a. Mendengarkan dan menulis.
b. Memilah dan memilih hal yang penting dan yang tidak penting.
c. Konsentrasi yang tinggi.
d. Menulis cepat.
e. Bersikap objektif dan jujur.
f. Menguasai bahasa teknis baku dan menguasai materi pembahasan.
g. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pembaca notula.
h. Menguasai metode pencatatan secara sistematis.
i.

Menguasai metode pengolahan data.

j.

Menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan rapat.

k. Menyimpulkan hasil rapat.
Isi dari notulen itu sendiri meliputi:
a. Tujuan kegiatan
b. Pikiran-pikiran yang akan dibahas dalam kegiatan
c. Saran dan keputusan dalam kegiatan
d. Waktu pelaksanaan
e. Pihak-pihak yang hadir.
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NOTULA RAPAT
Tanggal
:
Tempat
:
Tema diskusi
:
Tujuan
:
Pembicara
:
Ketua/Moderator
:
Notulis
:
Peserta yang hadir :
Tidak hadir
:
Susunan acara
:
1........
2.......
3.........dan seterusnya
Pokok permasalah yang dibicarakan :
1.....
2.....
3.......
Kesimpulan :
1.......
2.......
3.......

Notulis

Surabaya, 1 Juli 2016
Pimpinan Rapat

Triesninda Pahlevi

Wina Pertiwi
Gambar 7.1 Contoh Format Notula Rapat
Sumber: Dokumen penulis

5. Kegiatan protokoler
Pengertian keprotokolan menurut UU No. 9 Tahun 2010 tentang
keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam
acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan
Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai
dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau
masyarakat. Pada waktu awal istilah protokol berarti halaman pertama yang
dilekatkan pada sebuah manusrkip atau naskah. Seiring dengan perkembangannya
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istilah protokol berarti kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
formalitas, tata urutan dan etiket diplomatik.
Undang-undang tersebut juga mengatur tentang tata tempat, tata
penghormatan, dan tata upacara. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi
pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing atau organisasi
internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara
resmi. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau
organisasi internasional, dan upacara Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan
upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
a. Jenis-Jenis Kegiatan
Jenis-jenis kegitan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri
P&K

No. 0298 Tahun 1984, tentang protokoler yang tadinya digunakan

dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan Nasional
(dahulu P&K), tiga tahun kemudian dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokoler.
Jenis-jenis kegiatan protokoler tersebut meliputi:
1) Umum / Kenegaraan;
Jenis kegiatan yang bersifat umum, dapat pula berlaku di tingkat
Universitas/Perguruan Tinggi/Kedinasan Instansi, antara lain berbentuk:
a) Upacara Pelantikan dan serah terima Jabatan;
b) Upacara penandatanganan Naskah Kerjasama (MoU);
c) Upacara sumpah Pegawai;
d) Upacara Peresmian/Pembukaan Gedung Baru;
e) Peresmian

Pembukaan

Seminar,

simposium,

Diskusi

dan

sebagainya.
2) Universitas / Perguruan Tinggi/ kedinasan Instansi.
Jenis kegiatan yang bersifat Universitas / Perguruan Tinggi:
a) Kegiatan Dies Natalis;
b) Upacara Wisuda Sarjana;
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c) Upacara Pengukuhan Guru Besar;
d) Upacara Promosi Doktor/Doktor Honoris Causa;
e) Penyemayaman dan Pemakaman Guru Besar;
f) Penerimaan Mahasiswa Baru;
g) Pemberangkatan KKN, KKL, PKL Mahasiswa, dan lain-lain.
b. Unsur-unsur Upacara/Acara Resmi
Agar suatu upacara dapat berlangsung dengan baik, maka ada
beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan, antara lain:
1) Siapa yang menjadi penyelenggara
2) Siapa yang menyaksikan acara tersebut
Kata menyaksikan berarti siapa saja yang memiliki wewenang dan
tanggung

jawab

dalam

hal

memberikan

sambutan,

memberikan

penghargaan, pembuka, atau meresmikan suatu upacara.
3) Undangan harus yang memiliki kepentingan dengan upacara tersebut.
4) Susunan acara;
5) Pakaian, disesuaikan dengan kegiatan upacara;
6) Perlengkapan upacara;
7) Tata letak upacara;
8) Pembawa acara atau Master Of Ceremony (MC).

6. Mengelola Perjalanan Dinas
a. Pengertian Perjalanan Dinas
Untuk meningkatkan hubungan serta mengembangkan jaringan kerja,
maka seorang pimpinan perusahaan atau pejabat sering melakukan
perjalanan dinas ke luar kota bahkan ke luar negeri. Perjalanan dinas adalah
perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu
lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan.
Sedangkan tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerjaan yang berkaitan
dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
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Pada saat ini pembahasan yang dikaji adalah bagaimana seorang
sekretaris dalam mengatur perjalanan dinas pimpinannya. Tugas sekretaris
dalam hal ini adalah:
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan
perjalanan dinas pimpinan, terutama yang berhubungan dengan materi
dan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
2. Mengurus keberangkatan sampai dengan kepulangan.
3. Menyiapkan tiket, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan.
4. Mengurus akomodasi selama dalam perjalanan dinas.
5. Apabila sekretaris ikut serta dalam perjalanan dinas itu, ia bertugas
membuat laporan perjalanan dinas pimpinan tersebut.
6. Dokumen perjalanan dinas yang harus diurus atau dipersiapkan oleh
sekretaris tergantung pada jenis transportasi yang digunakan dalam
perjalanan dinas.
b. Macam-Macam Perjalanan Dinas
1) Ditinjau dari segi wilayah negara tujuan, perjalanan dinas dibedakan
menjadi:
Perjalanan dinas dalam negeri yang kemudian dapat dibedakan menjadi:
a) Perjalanan dinas antarkota dalam suatu provinsi.
b) Perjalanan dinas antarkota, antardaerah, atau antarprovinsi.
2) Perjalanan dinas luar negeri atau perjalanan dinas antarnegara.
3) Ditinjau dari segi transportasi yang digunakan, perjalan dinas dibedakan
menjadi:
a) Perjalanan dinas lewat darat:
(1) Dengan kendaraan milik pribadi
(2) Dengan jasa angkutan kereta api
(3) Dengan kendaraan milik perusahaan
(4) Dengan melalui jasa biro travel
(5) Dengan menggunakan jasa angkutan umum bus.
b) Perjalanan dinas lewat laut
Perjalanan dinas yang menggunakan kapal laut.
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c)

Perjalanan dinas lewat udara
Perjalanan dinas yang menggunakan kapal udara.

c. Macam-Macam Dokumen Perjalanan (Travel Documents)
Dalam perjalanan dinas diperlukan beberapa dokumen penting yang
harus dimiliki oleh pimpinan yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
Seorang sekretaris harus melakukan konfirmasi dengan pimpinan atas segala
sesuatu yang perlu dipersiapkan.
Dokumen yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas dibagi menjadi 2
macam, yaitu:
1) Dokumen internal
Dokumen internal terdiri dari:
a) Surat tugas, yaitu surat yang berisi penugasan dari pejabat yang
berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas
kedinasan.
b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu surat perintah dari
pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk mengadakan
perjalanan dinas. SPPD dibagi menjadi dua macam yaitu:
(1) SPPD rutin, merupakan SPPD yang dibiayai dari sumber anggaran
rutin.
(2) SPPD proyek atau SPPD pembangunan, merupakan SPPD yang
dibiayai dari sumber dana anggaran atau sumber dana anggaran
pembangunan.
2) Dokumen ekternal
Dokumen ekternal terdiri dari:
a) Paspor, adalah tanda bukti dari diri di negara lain. Untuk mengurus
paspor, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan ijazah pendidikan terakhir.
b) Fiskal, adalah pajak yang harus dibayar oleh seseorang yang akan
mengadakan perjalanan (baik dinas maupun pribadi) ke luar negeri.
Pengurusan fiskal dilakukan di bandar udara.
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c) Visa, adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang akan
mengadakan perjalanan ke luar negeri atau ke negara lain baik
perjalanan itu dilakukan dalam rangka tugas kedinasan maupun
untuk kepentingan lain. Ada dua macam visa, yaitu:
1. Visa Single Entry, adalah visa yang hanya dapat digunakan untuk
sekali perjalanan ke luar negeri atau sekali masuk ke negeri lain.
2. Visa Multiple Entry, adalah visa yang digunakan untuk masuk ke
suatu negara beberapa kali.
d) Yellow Card (Kartu Kesehatan), adalah kartu kesehatan yang
dikeluarkan oleh dinas kesehatan pemerintah untuk diberikan kepada
warga negara yang akan ke luar negeri.
e) Exit permit adalah izin meninggalkan Negara tempat tinggalnya untuk
berpergian ke Negara lain untuk sementara waktu sebagai turis atau
sebagai traveler lainnya. Masa berlaku exit permit adalah untuk 3
(tiga) bulan, apabila masa waktu telah lewat (dipakai atau belum)
maka harus dimintakan lagi untuk perjalanan lainnya.
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BAB 8
SARANA DAN PRASARANA

A. KOMPETENSI INTI
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Administrasi Sarana Prasarana.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)/ KELOMPOK KOMPETENSI DASAR (KKD)
1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana kantor;
2. Melakukan prosedur pengadaan sarana dan prasarana;
3. Melakukan prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana;
4. Melakukan prosedur penghapusan sarana dan prasarana.

C. MATERI
1. Sarana dan Prasarana Kantor
Telah kita ketahui inti dari kantor adalah pusat pengelolaan data dan
keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan para staf personil (pegawai)
melakukan aktivitas manajemen. Sering disebutkan bahwa aktivitas manajemen
tersebut dengan istilah pekerjaan kantor yaitu pekerjaan berkaitan dengan
pekerjaan di bidang tulis menulis atau catat mencatat yang berhubungan dengan
kertas, mesin, maupun pelayanan.
Sebuah kantor selain membutuhkan peranan sumber daya manusia, juga
memerlukan adanya peralatan kantor yang memadai dan sesuai dengan
kebutuhan agar fungsinya berjalan dengan baik. Sedangkan untuk mencapai
kelancaran dalam suatu pekerjaan perkantoran tersebut sangat tergantung pada
sarana, prasarana dan sistem pengelolaan administrasi yang efektif.
Memberikan fasilitas pada sebuah kantor dengan berbagai sarana berupa
mesin-mesin modern yang cara kerjanya bersifat mekanik, elektrik dan magnetic,
dan fasilitas prasarana berupa gedung atau ruangan yang nyaman bertujuan
1

untuk mencapai produktifitas pekerjaan kantor yang efisien dan efektif mungkin
secara waktu, biaya maupun tenaga. Oleh karenanya penggunaan sarana dan
prasarana yang didukung administrasi yang baik sangatlah penting dalam sebuah
perkantoran.

2. Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana
Bila membahas perkantoran maka tidak dapat dipisahkan dengan istilah
sarana dan prasarana kantor. Definisi secara sempit sarana kantor adalah fasilitas
yang dipakai secara langsung atau yang utama dalam menunjang kegiatan
perkantoran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan, alat dan media.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 48 Tahun 2013, Sarana adalah fasilitas yang secara langsung
berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
Definisi sarana kantor juga dijelaskan pada Ketentuan Umum Permendiknas
(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No. 24 tahun 2007, Sarana adalah
perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Dengan istilah lebih
mudahnya sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak seperti
komputer, printer, perabot, almari, mesin dan lainnya.
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Gambar 8.1 Contoh Sarana Kantor
Sumber: Dokumen penulis

3. Definisi Prasarana
Keberadaan sarana dan prasarana kantor keduanya memang tidak dapat
dipisahkan untuk mencapai kelancaran dalam suatu pekerjaan perkantoran.
Namun prasarana mempunyai definisi yang berbeda dari sarana. Secara sempit
definisi prasarana adalah fasilitas penunjang atau pendukung (penunjang dari
sarana). Arti kata Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek).
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Gambar 8.2 Contoh Prasarana kantor
Sumber: Dokumen Penulis

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 48 Tahun 2013,

Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak

langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi
pekerjaan. Istilah

prasarana

lebih

ditujukan

untuk

benda-benda

yang

tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah.

4. Definisi Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor
Telah dijelaskan di atas bahwa dalam pembahasan manajemen sarana dan
prasarana kantor tidak dapat dilepaskan dari prosedur administrasi. Perkantoran
di sini merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya
mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan ketersedian sarana dan prasarana yang
memadai disertai dengan pengelolaan administrasi dan pemanfaatan secara
optimal. Oleh sebab itu penting kiranya pembahasan mengenai administrasi yang
berhubungan dengan sarana dan prasarana kantor.
Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Ad dan
Ministrare. Ad artinya intensif dan Ministrare artinya melayani, membantu,
memenuhi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, administrasi disebut administration
yang berarti tata usaha. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan
yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan
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pembinaan

organisasi;

usaha

dan

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha. Dapat
dirumuskan bahwa administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan
dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.
Menurut Ulbert,

“administrasi

secara

sempit

didefinisikan

sebagai

penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal
maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan
untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh”. Pengertian
administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah tata usaha. Sedangkan
Administrasi dalam pengertian yang luas adalah seluruh proses kerja sama antara
dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama.
Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo (Lembaga Administrasi Negara),
membedakan administrasi dalam 2 pengertian, yaitu :
a. Administrasi dalam pengertian sempit
Ditinjau dari lingkup kerja yang sempit yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata
usaha kantor (office work) seperti: tulis menulis, pengetikan, surat menyurat
(termasuk menggunakan komputer), agenda, kearsipan, pembukuan dan lain
sebagainya.
b. Administrasi dalam pengertian luas
Dalam pengertian luas administrasi dapat dibedakan dalam 3 sudut, yaitu:
Proses, Fungsi atau Tugas, dan Kepranataan/Institusi
1) Proses
Ditinjau dari

sudut proses, maka

administrasi

merupakan

keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan,
proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan sampai
dengan pencapaian tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan orang harus
memikirkan dahulu apa yang akan dicapai dan bagaimana cara
mencapainya serta sarana dan prasarana apa yang digunakan untuk
mencapai

tujuan

tersebut

serta

kemampuan

seseorang

untuk

menjalankannya.
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Gambar 8.3. Ilustrasi Alur Pemikiran Proses
Sumber: Dokumen Penulis

2) Fungsi atau Tugas
Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi berarti
keseluruhan tindakan (aktivitas) yang harus dilakukan oleh seseorang
yang berkedudukan sebagai “administrator” (memegang jabatan dalam
manajemen suatu organisasi).
Dalam setiap organisasi atau instansi sudah tentu ada orang-orang
yang menjalankan administrasi, misalnya :
a) Orang-orang yang melaksanakan tugas kepemimpinan (pemimpin);
b) Orang-orang yang melaksanakan tugas perencanaan (perencana);
c) Orang-orang yang melaksanakan tugas pengawasan atau kontrol
(pengawas);
d) Orang-orang yang mengorganisir (organisator), dan lain sebagainya.
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Gambar 8.4 Ilustrasi Alur Pemikiran Fungsi dan Tugas
Sumber: Dokumen Penulis

3) Kepranataan (Institusi)
Ditinjau dari kepranataan (institusi), maka tinjauan administrasi
adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas
tertentu, misalnya: Lembaga perbankan, maka ada orang-orang yang
melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Kantor Pos, maka ada
orang-orang yang melakukan kegiatan pelayanan pos (surat menyurat,
pengiriman barang, dan lain lain); dan lain sebagainya.

Gambar 8.5 Ilustrasi Alur Kepranataan (Institusi)
Sumber: Dokumen Penulis
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Dari banyak definisi-definisi tersebut dapat dirangkumkan bahwa
administrasi sarana dan prasarana kantor merupakan rangkaian aktivitas
merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan
(memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan mengendalikan
(melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sarana dan
prasarana kebutuhan akan suatu kantor.

Gambar 8.6 Ilustrasi Proses Administrasi
Sumber: https://www.google.com/search.administrasi

5. Prosedur Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana kantor adalah agar semua
kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat
administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien.
Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa
kegiatan antara lain :
a.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan
penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Halhal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan
prasarana kantor antara lain :
1)

Gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana.
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2)

Tentukan jenis, kualitas, dan kuantitas sarana dan prasarana yang
dibutuhkan.

3)

Sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang
tersedia.

4)

Sedia dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional.

5)

Penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

6)

Kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana.

7)

Penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
Karena sarana dan prasarana di kantor banyak macam dan ragamnya,

maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan jenis dan spesifikasinya,
yaitu:
1)

Barang habis pakai, perencanaannya dapat dilakukan sebagai berikut :
a)

Menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan rencana kegiatan.

b)

Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang
tersebut setiap bulan.

c)

Menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan dan
menjadi rencana tahunan.

2)

Barang tidak habis pakai, perencanaannya dapat dilakukan sebagai
berikut:
a.

Menyusun dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan
rencana kegiatan serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada
dan masih dapat dipakai.

b.

Memperkirakan biaya perlengkapan dengan memperhatikan standar
yang telah ditentukan.

c.

Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia dan urgensi
kebutuhan.

d.
3)

Menyusun rencana pengadaan tahunan.

Barang tidak bergerak meliputi:
Tanah, perencanaannya dapat dilakukan sebagai berikut :
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(a). Menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya
disesuaikan dengan kebutuhan.
(b). Mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik dan
sesuai dengan maksud dan memperhatikan rencana tata kota.
(c). Mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan, listrik, telepon, air,
dan alat angkutan.
(d). Mengadakan survei harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk
bahan pengajuan rencana anggaran.
(e). Mengadakan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang
ditetapkan baik di daerah maupun di pusat dengan melampirkan data
yang disusun dari hasil survei.
4)

Bangunan, perencanaannya dapat dilakukan sebagai berikut :
(a). Mengadakan survei tentang keperluan bangunan untuk memperoleh
data mengenai fungsi bangunan, struktur organisasi yang akan
digunakan, jumlah pemakai, jenis dan jumlah perabot yang akan
ditempatkan.
(b). Mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan disusun atas dasar data survei.
©. Menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga
standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan.
(d). Menyusun tahapan rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan
rencana tahapan pelaksanaan secara teknis serta memperkirakan
anggaran yang disediakan tiap tahun dengan memperhatikan skala
prioritas yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengadaan barang dan bahan

kantor antara lain:
1)

Bagian yang membutuhkan barang membuat surat permohonan atau
daftar permintaan barang ke bagian gudang.

2)

Petugas gudang memeriksa persediaan atau stok barang di gudang.
Apabila barang tersedia di gudang, maka akan diberikan dengan bon
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pengeluaran dari gudang. Tapi jika tidak ada, maka surat tersebut diberi
nomor dari buku induk.
3)

Surat diserahkan ke bendahara. Kemudian bendahara akan memeriksa
kebutuhan barang atau bahan kantor yang akan dibeli dan
menyesuaikan dengan dana yang tersedia.

4)

Meminta persetujuan kepada pimpinan. Apabila disetujui, maka surat
diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang
dibutuhkan.

5)

Sebelum barang diterima, barang diperiksa atau diuji (kualitas dan
kuantitasnya). Jika barang sudah cocok, maka barang diterima dengan
menggunakan buku serah terima barang.

6)

Sesudah dicatat barang-barang tersebut disimpan di gudang untuk
didistribusikan ke bagian unit yang membutuhkannya.

b. Penyimpanan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyimpanan sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan yang
dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil
pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembelian, instansi
lain, atau diperoleh dari bantuan.
Tujuan penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain :
1)

Agar barang tidak cepat rusak.

2)

Agar tidak terjadi kehilangan barang.

3)

Agar barang tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang
tersebut dicari.

4)

Memudahkan dalam pengawasan.

5)

Memudahkan dalam analisis barang.
Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penyimpanan barang atau

bahan kantor dilakukan antara lain :
1)

Persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan.

2)

Pergudangan yang memenuhi syarat yang ditentukan.

3)

Sifat barang yang disimpan.
11

4)

Sarana penyimpanan dan pemeliharaan.

5)

Prosedur dan tata kerja.

6)

Biaya yang disediakan.

7)

Tenaga yang diperlukan.

8)

Jangka waktu penyimpanan.

Cara penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain :
1)

Barang disimpan berdasarkan klasifikasi (jenis, berat, merk, dan satuan
barang).

2)

Barang disimpan dalam keadaan bersih.

3)

Barang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi.

4)

Barang disimpan di tempat yang memadai.

5)

Barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah
dicari.

6)

Barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau
siraman air.

7)

Barang disimpan di ruangan yang dapat dikunci.

8)

Barang yang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat dalam buku
persediaan.

9)

Barang yang biasanya dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di
bagian terdepan, sebaliknya barang yang dikeluarkan lebih lama
disimpan lebih dalam.

c.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan terusmenerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam
keadaan baik atau siap untuk dipakai.
Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor antara lain:
1) Agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu.
2) Agar barang tidak mudah hilang.
3) Agar barang tidak kadaluarsa.
4) Agar barang tidak mudah susut.
5) Agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih.
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Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan
berbagai cara antara lain :
1)

2)

Pemeliharaan berdasarkan waktu
a)

Pemeliharaan sehari-hari (dilakukan setiap hari).

b)

Pemeliharaan berkala (menurut jangka waktu tertentu).

Pemeliharaan berdasarkan jenis barang
a)

Pemeliharaan barang bergerak (dilakukan setiap hari atau berkala).

b)

Pemeliharaan barang tidak bergerak (dilakukan setiap hari atau
berkala).

d. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kantor
Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan
usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan
prasarana yang dimiliki atau pencatatan terhadap sarana dan prasarana.
Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana kantor antara lain:
1)

Agar peralatan tidak mudah hilang.

2)

Adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang
sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

3)

Memudahkan dalam pengecekan barang.

4)

Memudahkan dalam pengawasan.

5)

Memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan
barang.
Untuk

memudahkan

inventarisasi dibutuhkan

buku

pencatatan

inventarisasi barang, macam-macamnya adalah:
1)

Buku induk barang inventaris adalah buku yang digunakan untuk
mencatat semua barang inventaris yang sudah atau pernah dimiliki oleh
suatu kantor. Buku ini digunakan untuk mencatat barang yang tidak
habis pakai.

2)

Buku golongan barang inventaris adalah buku pembantu yang
digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris menurut golongan
yang ditentukan, masing-masing berdasarkan klasifikasi kode barang
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yang telah ditentukan. Buku ini digunakan untuk mencatat barang yang
tidak habis pakai.
3)

Buku catatan barang non inventaris adalah buku yang digunakan untuk
mencatat semua barang non inventaris (barang yang belum diketahui
statusnya) yang dimiliki oleh suatu kantor. Buku ini digunakan untuk
mencatat barang yang habis pakai.

e.

Laporan Sarana dan Prasarana Kantor
Laporan sarana dan prasarana kantor adalah suatu kegiatan yang
bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik
persediaan, mutasi, maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana
tersebut dalam periode waktu tertentu (triwulan, semester, atau setahun).
Fungsi laporan sarana dan prasarana kantor adalah:
1)

Sebagai bahan pertanggung jawaban.

2)

Sebagai pengendali persediaan.

3)

Memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi barang.

4)

Sebagai dasar atau bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan.
Dalam menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan,

sebaiknya dilampiri dengan beberapa bukti atau catatan pendukung antara
lain:
1)

Bukti penerimaan barang.

2)

Bukti pembelian barang.

3)

Bukti pengeluaran barang.

4)

Kartu barang.

5)

Kartu persediaan.

6)

Daftar inventaris.

7)

Daftar rekapitulasi barang inventaris.

Teknik pembuatan laporan disusun sebagai berikut :
1)

Memeriksa barang.

2)

Menghitung persediaan barang awal tahun anggaran.

3)

Menghitung penerimaan dan pengadaan barang.
14

4)

Menghitung pengeluaran barang.

5)

Menghitung sisa persediaan.

6)

Mencatat mutasi barang.

7)

Melaporkan kepada atasan atau pimpinan.

6. Prosedur Penghapusan Sarana Dan Prasarana
Fungsi penghapusan dalam sarana dan prasarana kantor dilakukan ketika
terjadi keusangan pada sarana atau prasarana kantor sehingga tidak dapat
digunakan kembali. Selain itu alasan penghapusan juga dapat dikarenakan
kadaluwarsa dan dikarenakan rusak. Penghapusan merupakan kegiatan & usahausaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan atau
perundang-undangan yang berlaku. Berikut alasan penghapusan sarana dan
prasarana:
a. barang hilang;
b. teknis dan ekonomis;
c. surplus dan ekses;
d. tidak bertuan.
Dalam melakukan penghapusan, terdapat prosedur yang harus dilalui sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap sarana dan prasarana milik negara, ada
beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:
a.

Pembentukan panitia penghapusan;

b.

Identifikasi dan inventaris;

c.

Memeriksa persyaratan dan ketentuan penghapusan;

d.

Penyelesaian kewajiban-kewajiban sebelum pelaksanaan penghapusan.

Demikian pembahasan mengenai administrasi perkantoran secara singkat, karena
terbatasnya waktu dan ruang maka pembahasan ini tidak dapat dilakukan secara
mendalam. Jika saudara ingin lebih mendalami tentang administrasi perkantoran, maka
saudara dapat membaca kembali buku-buku sumber yang dicantumkan dalam materi ini.
Atau jika saudara ingin memperoleh penjelasan lebih detail juga dapat mengkaji kembali
buku-buku sumber yang sudah dicantumkan pada halaman pustaka dalam materi ini.
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