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Kata Pengantar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Puji syukur penulis  panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

dengan rahmat dan izin-Nya kita masih diberikan sedikit ilmu yang 

dapat berguna bagi Agama, Bangsa, dan seluruh umat manusia. Tak 

lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari 

zaman kebodohan menunju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

Dengan penuh semangat dan perjuangan, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan buku Manajemen Perkantoran. Penulis  

berharap buku ini dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa, khususnya 

dalam mengembangkan  pengetahuan dan keterampilan yang baik 

bagi mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan.  

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama 

mengajar di Perguruan Tinggi, yang mana pemahaman mahasiswa 

pada Jurusan Manajemen Pendidikan terhadap pembelajaran 

manajemen perkantoran masih sangat rendah.  Olehnya itu, 

kehadiran buku ini akan menambah dan melengkapi khasanah buku 

nasional yang telah ada  dengan informasi dan penyampian materi 

lebih mutakhir dan terkini. Buku Manajemen Perkantoran telah 

menyebar ke berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, sehingga 

sangat tepat buku ini untuk dijadikan sebagai panduan dan 
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pegangan bagi Mahasiswa Manajemen Pendidikan untuk 

menyelesaikan studinya, serta bagi dosen akan membantu mereka 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan lebih memahami 

teori dan aplikasi dalam organisasi pendidikan. 

Penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih yang tulus 

kepada semua pihak yang telah mendukung terciptanya buku ini, 

khususnya kepada Dekan FIP UNJ, PD I FIP UNJ dan Ketua 

Jurusan MP FIP UNJ. Semoga buku ini mampu memberikan 

manfaat yang berarti bagi mahasiswa Manajemen Pendidikan untuk 

meningkatkan pemahaman mereka terhadap ilmu manajemen. 

Penulis turut berdo’a agar buku ini dapat berguna bagi semua 

pembaca, Insyaallah penulis akan mempertahankan ilmu yang 

berguna, yang telah penulis dapatkan dan dapat ditransfer melalui 

buku ini. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon 

maaf lahir batin jika dalam buku ini masih terdapat banyak 

kekurangan, serta kekeliruan. Olehnya itu, semua saran dan kritik  

yang sifatnya membangun semangat, penulis terima dengan 

terbuka. 

                                         

Jakarta 
                                                                       Penulis, 

 
 

                                                                Dr. Neti Karnati, M.Pd. 
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  Manajemen Perkantoran 
 

 

 Pengertian Manajemen Perkantoran  

Manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan khusus 

melalui kegiatan bersama dalam rangka mencapai suatu tujuan (Al-

Jufri, 2011: 23). Pendapat lain dikemukakan Wahyu Sri Ambar 

(2007: 7) manajemen adalah suatu proses menggunakan sumber 

daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi 

planning, organizing, leading dan controlling. 

Manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk 

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. 

Adapun pendapat lain yaitu, manajemen adalah suatu proses yang 

berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating, dan 

controlling (POAC) (M. Herujito, 2001: 2). Untuk itu manajemen 

erat kaitannya dengan proses manajerial. 

Dalam perencanaan, seorang manajer yang berfungsi sebagai 

manajerial membuat perencanaan. Jenis perencanaan yang harus 

dibuat adalah perencanaan untuk jangka pendek,  jangka menengah 

dan jangka jauh.  Berikutnya seorang manajer akan menempatkan 

sumber daya yang ada di pos-pos yang sesuai dengan kebutuhan 

dan fungsinya. Kemudian manajer akan mengawasi proses 

pelaksanaan dari perencanaan dan penempatan sumber daya yang 

telah dilakukan sebelumnya.  Terakhir pada proses manajerial, 
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manajer akan bertindak sebagai pengendali untuk menjaga 

ketepatan pelaksanaan dari perencanan dan penempatan yang telah 

dilakukan sebelumnya, hingga akhirnya bisa menjadi evaluasi ke 

depan dalam membuat perencanaan dan dalam melakukan proses 

manajerial selanjutnya. 

Manajemen merupakan proses prencanaan, 

penggorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan antar anggota 

organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan (Andri Rahman, 

2014). Sedangkan dari tujuan-tujuan yang menjadi visi utama, 

dapat tercapai sehingga fungsi manajemen sebagai manajerial 

sistem pun berjalan sebagaimana mestinya. 

Perkantoran merupakan seruruh aktifitas yang berhubungan 

dengan kantor. Secara etimologis kantor berasal dari bahasa 

Belanda “kantor” --- tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan. 

Bahasa Inggris  “office” --- tempat memberikan pelayanan, ruang 

tempat kerja. Kantor sering diartikan sebagai tempat melakukan 

seluruh aktivitas pelayanan terhadap kegiatan operasional atau 

pokok dari suatu organisasi. Seperti pendapat dari Moekijat (1997: 

3) kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan tata usaha dengan nama apapun juga 

tempat tersebut mungkin diberikan.  

Menurut Moekijat (1989: 1) bahwa kantor adalah setiap 

tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

tata usaha (pekerjaan kantor, pekerjaan tulis-menulis), dengan 

nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan. Pendapat 

lain dikemukakan Munir bahwa kantor adalah tempat untuk bekerja 

seseorang dengan menggunakan peralatan seperti mesin tulis, 

mesin hitung, pensil atau pulpen dan alat tulis lain dan 
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perlengkapan kerja seperti meja, kursi, almari, telepon, meja 

gambar, dan lain-lain.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kantor 

merupakan suatu tempat kerja seseorang atau sekelompok 

melakukan berbagai aktivitas perkantoran, seperti mengumpulkan, 

mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan 

semua data dan informasi dari suatu organisasi. 

Menurut George Terry (dalam Munir) mengemukakan bahwa 

manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, 

pengendalian, dan penorganisasian pekerjaan perkantoran, serta 

penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu ini bersangkut paut 

dengan peredaran hidup data dan keterangan perusahaan dari sejak 

penciptaannya melalui pemeliharaan, penyebaran, dan 

penyimpanannya kalau memiliki nilai tetap atau pemusnahannya 

kalau usang. 

Suatu kantor agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 

bagian dari suatu organisasi maka harus diatur yang disebut dengan 

manajemen. “Manajemen perkantoran menurut  William Spriegel & 

Ernest Davies (dalam The Liang Gie, 2007: 3) adalah pengarahan 

menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas tulis sebagaimana 

dibedakan dari aktivitas-aktivitas seperti pengangkutan, 

kepabrikan, pergudangan, dan penjualan. 

Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas 

merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi dan 

mengendalikan sampai  menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal 

(pekerjaan perkantoran) (The Liang Gie, 2007: 4). Dalam beberapa 

literatur bahwa manajemen perkantoran dapat juga diartikan 

sebagai administrasi/manajemen perkantoran dalam arti luas dan 

dalam arti sempit. Sedangkan arti administrasi perkantoran secara 
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sempit, yaitu sebagai proses pengaturan terhadap kegiatan 

ketatausahaan. Dengan demikian, kegiatan atau pekerjaan 

perkantoran sama dengan seluruh aktivitas yang ada di bagian tata 

usaha. 

Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas 

merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi dan 

mengen-dalikan sampai  menyelenggarakan secara tertib sesuatu 

hal (pekerjaan perkantoran) (The Liang Gie, 2007: 4). Dalam 

beberapa literatur bahwa manajemen perkantoran dapat juga 

diartikan sebagai administrasi/manajemen perkantoran dalam arti 

luas dan dalam arti sempit. Adapun arti administrasi perkantoran 

secara sempit, yaitu sebagai proses pengaturan terhadap kegiatan 

ketatausahaan. Dengan demikian, kegiatan atau pekerjaan 

perkantoran sama dengan seluruh aktivitas yang ada di bagian tata 

usaha. 

 

 Fungsi Kantor  

Kantor berfungsi berkaitan dengan pekerjaan kantor Geffrey 

Mills dan Oliver Stangdingford (dalam Ida Nuraida, 2008: 3) 

memerinci adanya 5 kegiatan yang disebut sebagai fungsi kantor, 

yaitu:  

1. Menerima Informasi (Receiving Information) 

Contoh dari bentuk informasi yang umumnya diterima adalah surat, 

panggilan telepon, pesanan, laporan dari berbagai kegiatan bisnis, 

dll. Selain menerima informasi, kantor juga bertugas memperoleh 

informasi lebih lanjut yang mungkin diminta oleh manajemen. 

2. Merekam Informasi (Recording Information) 

Tujuan pembuatan rekaman/catatan adalah agar informasi dapat 

disiapkan segera apabila manajemen memintanya. Rekaman ini 
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selain hanya untuk keperluan manajemen kadang diperlukan juga 

untuk kepentingan hukum. 

3. Mengatur Informasi (arranging information) 

Informasi yang diterima oleh kantor tidak sama  bentuknya pada 

saat informasi diberikan.data dikumpulkan dari berbagai sumber 

kemudian diolah atau disusun menjadi informasi dalam bentuk 

yang paling mudah dan paling baik dalam melayani manajemen. 

Contoh dari egiatan ini adalah neraca (laporan) keuangan, 

perkembangan produk, kondisi SDM, dll. 

4. Memberi Informasi (giving information) 

Bila manajemen meminta, kantor memberikan informasi dari 

rekamannya. Sebagian informasi tersebut diberikan bersifat rutin 

dan sebagian yang lain mungkin bersifat khusus. Informasi juga 

dapat diberikan secara lisan dapat pula dalam bentuk tulisan. 

Contoh dari kegiatan ini adalah anggaran setiap bulan, laporan 

keuangan, laporan perkembangan apapun yang diminta 

manajemen. 

5. Melindungi Aset (Safeguarding Assets) 

Contoh dari kegiatan ini adalah tidak hanya sekedar menyimpan 

data atau asset organisasi akan tetapi juga mengamati secara cermat 

semua urusan organisasi dan bila terjadi penyimpangan yang tidak 

menguntungkan segera memperingatkan. 

Selain lima fungsi di atas, kantor memiliki empat fungsi lain 

menurut Ida Nuraida (2008: 3), yaitu: 

a. Pusat syaraf administrasi dan perencanaan kebijaksanan. 

Sebagai badan eksekutif, kantor harus bertindak sebagai pusat 

administrasi. Administrasi dalam hal ini adalah segenap proses 

penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok 

orang untuk mencapai tujuan tertentu. 
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b. Perantara. Kantor bertindak sebagai pusat pelayanan yang 

menghubungkan antar bagian dalam organisasi. 

c. Koordinator. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan 

organisasi. 

d. Penghubung dengan publik. Mengadakan hubungan antar pihak 

organisasi dan memberikan dukungan  terhadap organisasi.  

 

 Hakikat Tata Usaha  

Tata usaha berasal dari bahasa Belanda “administratie” yang berarti 

setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan 

pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh 

suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam 

keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. 

Seperti menurut Goerge R. Terry tata usaha adalah berupa 

pekerjaan kantor, meliputi penyampaian keterangan secara lisan 

dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan menyediakan laporan-

laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat 

menyampaikan berbagai fakta yang mendasar, yang amat 

diperlukan untuk tindakan pengawasan (terhadap 

bawahan/pekerjaan) oleh pimpinan (Ida Nuraida, 2008: 13).  

Beberapa pengertian tata usaha yang telah diuraikan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan tata usaha merupakan kegiatan 

yang perlu dilakukan pada setiap kegiatan organisasi apapun, 

karena berbagai keterangan baik dari dalam organisasi maupun dari 

luar organisasi dihimpun, dicatat, diolah, digandakan, dikirimkan 

dan disimpan untuk kepentingan perkembangan organisasi itu 

sendiri kegiatan sekolah ini. 

Kegiatan administrasi perknatoran dalam arti sempit memiliki 

fungsi sebagai  berikut: 
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1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk 

mencapai tujuan dari sesuatu organisasi. 

2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan 

organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan 

tindakan yang tepat. 

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan (The Liang Gie, 2007: 20). 

Bagian tata usaha melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan 

operatif dengan menyediakan berbagai keterangan yang telah diolah 

dan diperluan untuk memudahkan tercapainya tujuan yang 

diinginkan dan memungkinkan pelaksanaan kegiatan kooperatif/ 

pokok akan lebih baik. Selain itu, tata usaha diperlukan untuk 

membantu pimpinan dalam menyediakan segala keterangan yang 

diperlukan untuk tindakan pengawasan dan pengambilan 

keputusan. Akhirnya tata usah dapat digunakan sebagai pusat 

ingatan dan sumber dokumen yang lebih dipercaya. 

Adapun ciri-ciri utama dari kegiatan tata usaha menurut The 

Liang Gie (2007: 21) yaitu: (1) bersifat pelayanan; (2) bersifat 

merembas ke segenap bagian organisasi; (3) dilaksanakan oleh 

semua puhak dalam organisasi. Pendapat lain diungkapkan oleh 

Littlefield dan Rachel (dalam The Liang Gie, 2007: 24) yang  

menambahkan  ciri-ciri khusus dari kegiatan tata usaha sebagai 

berikut.  

a. More mental work usually required-more “hard-to-measure” 

task. 

b. Greater variability, low volume tasks not thought ti justify 

standards. 

c. Irregularity of work flow much office work (biasanya 

diperlukan lebih banyak pekerjaan mental-lebih banyak tugas 

yang sukar diukur). 
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d. Corak berubah-ubah yang lebih besar dalam pekerjaan dari 

suatu peristiwa ke peristiwa lain. 

e. Banyak sekali tugas-tugas kecil yang volumenya sedikit sehingga 

tidak membenarkan adanya ukuran-ukuran baku. 

f. Ketidakteraturan mengenai baku. 

g. Ketidakteraturan mengenai arus kerja dari banyak pekerjaan 

perkantoran. 

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tata usaha tidak bisa 

berjalan sendiri atau terlaksana dengan sendirinya. Semua 

pekerjaan tata usaha harus direncanakan, diatur, disusun, 

diarahkan, dikendalikan dan disempurnakan oleh seorang 

pimpinan yang melakukan administrasi organisasi. 

Tata usaha pada intinya merupakan kegiatan pelayanan di 

sekitar keterangan-keterangan yang terdiri dari enam pola kegiatan 

yang merupakan ruang lingkup dari kegiatan tata usaha. Enam pola 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan 

tersedianya segala.  

b. Keterangan yang diperlukan organisasi 

c. Mencatat, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan berbagai 

alat tulis.  

d. Keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga dapat dibaca 

dan disimpan.  

e. Mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan 

keterangan agar  

f. dapat dibaca dan lebih berguna.  

g. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai 

cara dan alat yang digunakan.  

h. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan keterangan dengan 

berbagai cara dan peralatan yang digunakan.  
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i. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan pelbagai cara dan 

alat dan  

j. tempat tertentu agar aman (The Liang Gie, 2007: 16). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, ruang lingkup 

kegiatan tata usaha di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat 

disebut:  

a. Kegiatan korespondensi yang merupakan rangkaian kegiatan 

perbuatan mengetik surat termasuk mengonsep sampai 

menandatanganinya.  

b. Kearsipan yang merupakan kegiatan menyimpan warkat-

warkat. 

c. Penyestensilan yang merupakan kegiatan menggandakan 

warkat-warkat. 

d. Ekspedisi yang merupakan perbuatan pengiriman warkat.  

e. Sistem informasi manajemen dalam bagian tata usaha atau 

kantor. 

 

 Ruang Lingkup Manajemen Perkantoran 

Perincian selengkapnya mengenai lingkupan bidang kerja office 

management telah disusun oleh Charles O. Libbey dalam (The Liang 

Gie, 2007: 17) yang membaginya dalam 9 bidang dengan lebih 

daripada 100 hal sebagai berikut: 

I. Office Space    (Ruang Perkantoran) 

Space forecasting   (Perkiraan kebutuhan ruang) 

Space allotment                   (Penjatahan ruang) 

Office layouts                       (Tataruang perkantoran) 

Heating and ventilating     (Pemanasan dan peredaran udara) 

Air Conditioning                 (Pendinginan udara) 

Acoustics                         (Pantulan suara) 

Painting                                     (Lukisan) 



 
10 

Service facilities               (Fasilitas kebersihan) 

Assembly rooms                   (Ruang pertemuan) 

Safety factors                            (Faktor keselamatan) 

Moving offices             (Memindahkan kantor) 

Alterations            (Perubahan-perubahan) 

Maintenance                                       (Pemeliharaan) 

II. Communication     (Komunikasi) 

Mailing           (Pengiriman surat) 

Messenger service       (Pelayanan pesuruh) 

Pneumatic tubes              (Pipa hantaran) 

III. Office personnel                    (Kepegawaian Perkantoran) 

Selection                                    (Pemilihan) 

Orientation                    (Perkenalan) 

Training                                        (Latihan) 

IV. Furniture and Equipment              (Perabotan dan perlengkapan) 

Desks                     (Meja kerja) 

Chairs                              (Kursi) 

Table                 (Meja panjang) 

V. Aplliances and Machines               (Peralatan dan mesin) 

Typewriters                       (Mesin tik) 

Adding machines                           (Mesin tambah) 

Billing machines                              (Mesin faktur) 

VI. Supplies and Stationery    (Perbekalan dan keperluan) 

  Stationery items                        (Barang-barang keperluan tulis) 

  Letterheads       (Kertas surat) 

 Forms             (Formulir) 

VII. Methods              (Metode) 

Data processing           (Pengolahan bahan keterangan) 

Office surveys    (Penyelidikan kantor) 

Statistical analysis                        (analisis statistik) 
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VIII. Records                       (Warkat) 

Storage                (penyimpanan) 

Typing pools               (ruang terpusatkan kerja tik) 

 Microfilming                        (pembuatan film kecil) 

IX. Executive control    (kontrol penjabat pimpinan) 

 Forecasting                    (penaksiran) 

 Job analysis                    (analisis tugas pekerjaan) 

 Conference                    (konferensi) 

 
 Menurut Charles O. Libbey, ruang lingkup pekerjaan 

manajemen perkantoran meliputi, ruang kantor, pegawai kantor, 

perlengkapan kantor. Peralatan dan mesin kantor, perbekalan 

kantor, metode kerja, warkat, pengawasan pejabat pelaksana. 

1. Ruang Perkantoran (Office Space)  

Kantor biasanya hanya berupa ruangan atau kamar kecil maupun 

bertingkat tinggi. Kantor sering dibagi menjadi dua jenis; kator 

pusat untuk pekerjaan penting, dan kantor bagian untuk pekerjaan 

yang lebih kecil. 

2. Komunikasi (Comunications) 

Komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan, proses 

ini dikatakan efektif dan dapat dimengerti serta membuat orang 

mengerjakan sesuai instruksi pesan tersebut. Komunikasi 

merupakan urat nadi kegiatan organisasi karena komunikasi 

memungkinkan perintah, instruksi, saran-saran, informasi dan 

sebagainya dapat disampaikan dengan cepat dan jelas sehingga 

efisien dan efektif. 

3. Pegawai Kantor (Office Personnel) 

Dalam suatu kantor, manajemen perkantoran berperan aktif dalam 

mengatur fungsi dan kedudukan seorang pegawai pada sebuah 

badan, organisasi atau instansi. Karena kesalahan dalam 
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pengelolaan pegawai pada sebuah instansi mengakibatkan 

inefesiensi tenaga kerja. 

Kepegawaian perkantoran mencakup kegiatan pemilihan 

pegawai, orientasi pegawai, pelatihan pegawai, promosi pegawai, 

pergantian pegawai, sistem sarana pegawai, absensi pegawai, 

pemberhentian pegawai, fasilitan untuk pegawai, moral dan disiplin 

pegawai, dan pengaduan pegawai/karyawan. 

4. Perabotan dan Perlengkapan Kantor (Furniture and 

Equipment) 

Perabotan dan perlengkapan kantor merujuk pada semua 

perlengkapan yang digunakan pada suatu kantor. Perabotan dan 

perlengkapan ini meliputi mena kerja, kursi, perlengkapan arsip, 

ruang dan peti besi, perabotan fungsional, perabotan gundang, 

pemeliharaan dan perbaikan, perlengkapan acuan, lemari perbe-

kalan dan rak, perabotan perpustakaan dan penilaian perlengkapan. 

5. Peralatan dan Mesin Kantor (Appliances and 

Machines) 

Peralatan dan mesin kantor merupakan sarana penunjang aktivitas 

kantor yang memiliki masa pakai lebih dari satu tahun. Peralatan ini 

merupakan peralatan tidak habis pakai, namun memiliki nilai 

penyusutan terhadap fungsinya. Peralatan dan mesin kantor 

meliputi mesin tik, komputer, laptop, mesin pembukuan, mesin 

hitung, perlengkapan mengirim surat. 

6. Perbekalan dan Keperluan Tulis 

Perbekalan kantor merupakan sarana penting untuk menghasilkan 

pekerjaan suatu kantor. Tanpa adanya perbekalan kantor yang 

memadai maka sulit untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. 

Karena pada dasarnya aktivitas kantor terjadi karena pegawai 

kantor mengolah bahan-bahan dengan sarana perbekalan kantor 

yang ada. Perbekalan kantor dan keperluan tulis mencakup 
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pengelolaan barang keperluan tulis, aneka surat, formulir-formulir, 

perbekalan sarana kebersihan, perbekalan penggandaan, dan 

evaluasi untuk membuat perbekalan baru. 

7. Metode Kerja 

Metode dalam lingkup manajemen perkantoran mencakup 

pengolahan data (data processing), survey perkantoran (office 

survey), pengukuran hasil kerja, penjadwalan pekerjaan rutin, 

melakukan prosedur pembangunan, dan penganalisisan statistik 

(statistical analysis). 

8. Warkat (Records) 

Warkat merupakan catatan tertulis, terekam, tergambar, tercetak 

yang dibuat dengan tujuan membantu ingatan. Warkat (record) 

dalam lingkup manajemen perkantoran mencakup kegiatan 

pengkoordinasian formulir, pelayanan surat menyurat, kegiatan 

survei, pembuatan mikro film, jadwal penyimpanan, dan kegiatan 

pengarsipan. 

9. Pengawasan Pejabat Pelaksana (Executive Controls) 

Pengawasan pejabat pelaksana merupakan kegiatan untuk 

mencegah penyalahgunaan jabatan dalam suatu organisasi/ 

perkantoran/instansi. Kegiatan pengawasan pejabat pelaksana 

meliputi perencanaan organisasi, pemusatan layanan, perencanaan 

anggaran, penaksiran, pembuatan buku petunjuk kerja, 

penyelenggaraan konferensi, pelatihan penggantian tugas, analisis 

pekerjaan, dan pengaturan standar gaji. 
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  Perencanaan Sistem 

Perkantoran 
 

 

 Pengertian Perencanaan Sistem Perkantoran 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Hal ini 

termasuk dalam manajemen perkantoran, perencanaan terhadap 

aktivitas dalam perkantoran harus dilakukan dalam manajemen 

perkantoran.           

Menurut George R. Terry (2009: 46) bahwa Planning is the 

visualization and formulation of proposed activities designed to 

achieve certain results”. (Perencanaan adalah penggambaran dan 

perumusan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dimaksudkan untuk 

mencapai hasil-hasil tertentu).  Pendapat lain dikemukakan L. 

Urwick (dalam Moekijat, 1989: 64) “Planning- See that the plan of 

operations is carefully prepared and strictly carried out.” 

(Perencanaan mengusahakan agar rencana mengenai pelaksanaan-

pelaksanaan pekerjaan dipersiapkan dengan seksama dan 

dilaksanakan dengan tepat).  

Menurut C. L. Littlefield dan R.L. Peterson (dalam Moekijat, 

1989: 64) bahwa “Planning involves considering the factors that 

influence a situation and laying out course of action. A complete 

plan usually will specify what work will be done, why it will be 

  Bab 2 
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done, how and where it will be done, and who will be responsible.” 

(Perencanaan mengandung pertimbangan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi suatu situasi dan menentukan suatu arah tindakan. 

Suatu rencana yang lengkap biasanya akan merinci pekerjaan 

apakah yang akan dilakukan, mengapa hal itu dilakukan, bagaimana 

dan dimana hal itu akan dilakukan, dan siapa yang akan 

bertanggung jawab). 

Dengan demikian, kami dapat mensintesakan bahwa 

perencanaan adalah perumusan suatu kegiatan-kegiatan dan 

dipersiapkan dengan seksama yang di dalamnya berisi apa yang 

dilakukan kegiatan tersebut, mengapa kegiatan itu dilakukan, 

bagaimana kegiatan itu dilakukan, dan siapa yang akan bertanggung 

jawab. 

Sedangkan Sistem menurut Gordon B. Davis (dalam Ety 

Rochaety dan Pontjorini Rahayuningsih, 2005: 15) system is a set of 

elements that are interconnected and affect each other in a certain 

environment. (Sistem adalah seperangkat unsur yang saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan 

tertentu). Perencanaan sistem perkantoran adalah pola perbuatan 

yang menggambarkan di awal mengenai hal-hal yang harus 

dikerjakan dan caranya mengerjakan dan di dalamnya terdapat 

segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kebulatan, tata 

kerja, dan tata tertib dalam menyelesaikan sesuatu bidang kerja 

atau fungsi pokok dalam suatu organisasi atau kantor. 

George R Terry dalam (The Lian Ghie, 2000: 26) 

mengemukakan bahwa “Office planning system is the activities of 

the office work what will be done, when, where, and how to 

implement them.” (Perencanaan sistem perkantoran adalah 

aktifitas-aktifitas mengenai pekerjaan perkantoran yaitu apa yang 
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akan dilaksanakan, bilamana, dimana, dan bagaimana cara 

melaksanakannya). 

Dari pendapat di atas, dapat ditarik sebuah benang merah 

bahwa perencanaan sistem perkantoran adalah sekumpulan dari 

merode-metode kantor yang diawal sudah direncanakan berupa 

program perkantoran maupun langkah-langkah dalam perkantoran. 

Menurut Raymond Mc Leod ( dalam The Lian Ghie, 2000: 26) 

“Sistem is a group of integrated elements to achieve a goal”. 

(Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk 

mencapai suatu tujuan). Dari definisi di atas, kami dapat 

mensintesakan bahwa sistem adalah kumpulan dari sub sistem yang 

saling berhubungan dan saling mempengaruhi serta terintegrasi 

untuk mencapai suatu tujuan. 

a. Manfaat Penggunaan Pendekatan Sistem 

Manfaat penggunaan pendekatan sistem pada kantor menurut 

Quible (2001) adalah sebagai berikut: 

1) Optimizing the results of the efficient use of resources 

2) One means of controlling costs 

3) Minimize the activity in the office 

4) Tools achievement of organizational goals 

5) Aids the organization in implementing its functions 

Hal tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan hasil penggunaan sumber daya yang efisien. 

2) Salah satu alat pengendali biaya. 

3) Mengefiesienkan aktivitas dalam kantor. 

4) Alat bantu pencapaian tujuan organisasi. 

5) Alat bantu organisasi dalam menerapkan fungsi-fungsinya. 
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b. Kerugian Penggunaan Pendekatan Sistem  

Menurut Quible (2001) kerugian penggunaan pendekatan 

sistem ialah: 

1) Operation is less flexible 

2) Changes to the system or subsystem will change the methods 

and procedures of an organization 

3) It takes socialization 

4) There may be resistance error of the members organization 

Dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Pengoperasian kurang fleksibel. 

2) Perubahan pada sistem atau sub sistem akan mengubah metode 

dan prosedur suatu organisasi. 

3) Memerlukan waktu sosialisasi. 

4) Kemungkinan terdapat resistensi (kesalahan) dari anggota 

organisasi. 

 

Pengertian Kantor  

Menurut  Moekijat (1997: 3)  kantor adalah setiap tempat yang 

biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha, 

dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan. 

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Ida Nuraida, 

2008: 1) kantor adalah unit organisasi yang terdiri atas tempat, 

stafpersonel, dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan.  

Kallaus dan Keeling (dalam Ida Nuraida, 2008: 1) juga 

mengemukakan bahwa ”Office is a function, where interdependent 

systems of technology, procedures, and people are at work to 

manage one of the firm’s most vital resources-information”. 

(Kantor adalah sebuah fungsi sistem yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya dimana di dalamnya terdapat teknologi, 
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prosedur, dan orang-orang yang bekerja mengelola perusahaan 

mengenai sebuah sumber informasi).  

JC Denyer mengemukakan bahwa “Office is any room where 

clerical work is normally carried on, whatever name may be 

given” (http://eprints.undip.ac.id). (Kantor adalah setiap ruangan 

yang didalamnya berlangsung kegiatan administrasi, kemudian 

disesuaikan dengan nama kantor sendiri). 

  Jadi, dari pendapat para ahli di atas, dapat disintesakan bahwa 

kantor adalah sebuah ruangan atau tempat yang di dalamnya 

terdapat kegiatan perkantoran guna membantu pimpinan dalam 

menyelesaikan tugasnya dan di dalamnya terdapat fungsi teknologi 

dan prosedur untuk menerima dan member informasi. 

 

 Manfaat Perencanaan Sistem Perkantoran 

Menurut J.C. Denyer (The Lian Ghie, 2000: 28) bahwa manfaat 

perencanaan sistem perkantoran diantaranya yaitu: 

1. Kelancaran pekerjaan perkantoran dan mencegah kemungkinan 

kesalahan dalam pekerjaan. 

2. Pengurangan keterlambatan dan hambatan. 

3. kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. 

4. Penghematan tenaga kerja dan biaya tatausaha. 

5. Koordinasi berbagai seksi dan bagian dalam organisasi. 

6. Kemudahan dalam melatih para pegawai tatausaha. 

Menurut George R. Terry dikutip Epi Indriani (2007: 93) adalah 

sebagai berikut: 

1. Provide all required information is complete and anyone, 

anytime, and where it is necessary for the efficient 

implementation of the company. 

2. Provide adequate reporting record with the lowest cost. 

3. Help companies maintain rival 
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4. Good careful administrative work 

5. Create notes with minimal cost 

Dapat diartikan sebgai berikut: 

1. Memberikan semua keterangan lengkap dan diperlukan siapa, 

kapan, dan dimana hal itu diperlukan untuk pelaksanaan 

perusahaan secara efisien. 

2. Memberikan catatan dan laporan yag cukup dengan biaya 

serendah-rendahnya. 

3. Membantu perusahaan memelihara saingan. 

4. Memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat. 

5. Membuat catatan dengan biaya minimal. 

 

 Prosedur dan Metode Perencanaan Sistem 

Perkantoran 

1. Pengertian Prosedur Perkantoran 

Prosedur perkantoran adalah segenap rangkaian metode kantor 

yang telah menjadi langkah-langkah tetap dala penyelesaian sesuatu 

pekerjaan di bidang tatausaha, biasanya dilakukan oleh lebih dari 

satu petugas (The Lian Ghie, 2000). Hendy (2009: 23) 

mengemukakan pendapatnya yaitu prosedur perkantoran adalah 

salah satu kumpulan elemen yang saling terorganisasi untuk 

mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Badry (2007: 31) 

bahwa mengemukakan mengenai prosedur kantor adalah subsistem 

yang berhubungan guna mencapai tujuan dan merupakan 

penjabaran dari sistem organisasi kantor.  

JC Denyer (1973: 50) mengemukakan bahwa “An Office 

Procedure is the sequence of steps in which they are performed, 

and is concerned with what is done, how it is done, when it is done, 

where it is done and who does it” (Suatu prosedur perkantoran 
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adalah urutan-urutan langkah-langkah di dalam pekerjaan tersebut 

dilakukan dan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana 

hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya). 

Jadi dapat diseintesakan bahwa prosedur perkantoran adalah 

serangkaian dari sebuah metode perkantoran yang dilakukan oleh 

seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan perkantoran dan 

merupakan suatu sistem yang saling berhubungan untuk mencapai 

tujuan dari organisasi atau kantor tersebut.  

 
2. Pentingnya Prosedur Perkantoran 

a. Membuat pekerjaan kantor menjadi lebih lancar (misalnya arus 

pekerjaan yang lebih baik). 

b. Memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang 

dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan. 

c. Mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya 

tambahan. 

d. Membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian 

yang berlainan. 

e. Membantu dalam pelatihan pegawai baru. 

f. Dihubungkan dengan formulir-formulir perkantoran, alat-alat 

pekerjaan tatausaha yang penting (Moekijat, 1997: 106). 

 
3. Prosedur Perkantoran Secara Tertulis 

Kadang-kadang prosedur perkantoran ditulis dalam buku yang 

sering disebut “buku pedoman kantor” atau bisa juga disebut 

dengan “Standar Operasional Prosedur (SOP)”. Buku pedoman 

kantor memuat instruksi-instruksi tertulis mengenai apa yang harus 

dilakukan, bagaimana, bilamana, dan dimana memberikan 

informasi tentang sistem-sistem yang membantu organisasi. 

Adapun tujuan dari buku pedoman kantor tersebut atau yang 

biasa disebut dengan SOP adalah sebagai berikut: 
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a. Agar petugas pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja 

petugas pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 

b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi 

dalam organisasi. 

c. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari 

petugas pegawai terkait. 

d. Melindungi organisasi unit kerja dan petugas pegawai dari mal 

praktek atau kesalahan administrasi lainnya. 

e. Untuk menghindari kegagalan kesalahan, keraguan, duplikasi, 

dan inefisiensi (Moekijat, 1997: 107). 

Keuntungan buku pedoman kantor (prosedur tertulis) di 

antaranya yaitu: 

a. Memaksa adanya penuh perhatian terhadap prosedur-prosedur 

(sistem-sistem yang dihadapi). 

b. Membantu pembagian kerja yang adil. 

c. Mempermudah pengawasan. 

d. Membantu dalam pelatihan pegawai. 

e. Membantu penyusunan organisasi dalam perumusan kekuasaan 

dan tanggung jawab. 

f. Membantu memperkenalkan pegawai-pegawai baru. 

g. Mempermudah untuk memperbaikinya (Moekijat, 1997: 109). 

Sedangkan kerugiannya adalah sebagai berikut: 

a. Biaya membuat buku pedoman kantor yang mahal. 

b. Sulit memelihara buku pedoman kantor yang diharuskan tetap 

modern. 

c. Dapat mengandung infleksibilitas dalam cara pelaksanaan 

pekerjaan. 

d. Isi pekerjaan jabatan tidak selalu statis. 

e. Dapat mematikan inisiatif pegawai. 
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f. Banyak kantor dapat bekerja dengan baik tanpa menggunakam 

buku pedoman kantor (Moekijat, 1997). 

 
4. Menentukan Prosedur Perkantoran 

Langkah-langkah seorang manajer untuk menentukan prosedur 

perkantoran adalah sebagai berikut: 

a. Apakah yang dilakukan oleh kantor- apakah tujuan pokoknya. 

b. Siapakah yang mengerjakannya- mencatat semua pegawai dan 

sumbangannya terhadap pekerjaan. 

c. Metode apakah yang dipergunakan untuk melaksanakan tiap 

pekerjaan. 

d. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik (Moekijat, 1997: 110). 

 
5. Memperbaiki Prosedur Perkantoran 

Sebelum sesuatu dapat diperbaiki perlu adanya memeriksa apa yang 

sedang dilakukan, kemudian menentukan tanda pada prosedur-

prosedur yang salah, sebelum memutuskan apa yang dapat 

dilakukan untuk memperbaikinya, berikut adalah langkah-langkah 

dalam memperbaiki suatu prosedur perkantoran adalah sebagai 

berikut: 

a. Tentukan tujuan pekerjaan (apakah mengurangi biaya, 

mengurangi pekerjaan, ataukah menambah penghasilan dan 

sebagainya). 

b. Memeriksa metode-metode dan formulir-formulir yang ada 

(dengan inspeksi, wawancara, dan sebagainya). 

c. Membuat catatan-catatan tentang prosedur. 

d. Gambarkan prosedur tentang bermacam-macam bagan (bagan 

prosedur, bagan arus formulir, dan sebagainya). 

e. Periksa tiap pelaksanaan pekerjaan untuk menemukan apakah 

yang merupakan tanda tidak efisien. 
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f. Menilai metode-metode alternative pelaksanaan pekerjaan 

(tujuan prosedur, tujuan pekerjaan dan pengawasan). 

g. Memutuskan metode-metode dan formulir-formulir yang paling 

baik untuk digunakan. 

h. Prosedur membuat bagan, menunjukkan mesin-mesin baru dan 

formulir-formulir yang direncanakan kembali. 

i. Perkenalkan prosedur baru. 

j. Rencanakan persyaratan-persyaratan jabatan baru untuk 

penyusunan tenaga kerja. 

k. Pergunakan prosedur baru dengan formulir-formulir dan 

metode-metode baru. 

l. Teruskan untuk melihat bagaimana prosedur itu berjalan 

seiring waktu (Moekijat, 1997). 

 
6. Keuntungan Prosedur Perkantoran 

Prosedur perkantoran mempunyai keuntungan sebagai 

berikut: 

a. Prosedur perkantoran memberikan urutan dan cara 

pelaksanaan pekerjaan kantor. 

b. menyederhanakan pelaksanaan pekerjaan dan mengurangi 

sebanyak-banyaknya tugas. 

c. Pemimpin bebas dari banyak rincian pelaksanaan pekerjaan, 

memungkinkan para pemimpin menggunakan banyak waktunya 

untuk pekerjaan lain. 

d. Dengan prosedur perkantoran diperoleh keseragaman tindakan. 

e. Prosedur perkantoran mengakibatkan penghematan dalam 

biaya pelaksanaan pekerjaan kantor. 

f. Tugas-tugas pekerjaan disederhanakan dengan jelas. 

g. Prosedur perkantoran mewujudkan langkah-langkah berikutnya 

dan penghapusan sesuatu pekerjaan yang tidak lazim. 
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h. Prosedur menambah jasa kantor. Dengan prosedur, kantor 

dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang besar terhadapnya 

(Moekijat, 1997: 113). 

 

 Pengertian Metode Perkantoran 

Menurut George R. Terry (dalam The Liang Gie, 2007: 27) bahwa 

istilah metode menunjuk pada cara pelaksanaan kerja dari suatu 

tugas yang terdiri dari satu atau lebih tindakan ketatausahaan oleh 

seorang pegawai. Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos’’ 

yang berarti cara atau jalan yang ditempuh 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Metode). Sehubungan dengan upaya 

ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 

Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan 

organisasi atau kantor tersebut. Pengetahuan tentang metode-

metode mengajar sangat di perlukan oleh para pendidik, sebab 

berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat bergantung pada tepat 

atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Metode 

adalah suatu cara yang menjadi pasti untuk mengerjakan atau 

meyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun ciri-ciri dari Metode adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode kualitatif cenderung subyektif dalam menentukan 

masalah dan perumusan masalah dan dalam deskripsi lebih 

banyak menggunakan data yang bersifat trend.  Serangkaian 

metode yang terhimpun akan menjadikan suatu prosedur yang 

ada. 

2. Menjabarkan suatu masalah pada rumusan itu. 
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 Perencanaan Metode Perkantoran 

Tahapan dalam perencanaan metode adalah sebagai berikut ; 

1. Survei Pendahuluan 

2. Penyelidikan 

3. Desain Metode yang sederhana 

4. Penggunaan mesin dan peralatan. 

5. Penetapan biaya dan perbandingan metode 

6. Desain formulir 

7. Instalasi (Grey Mills, dkk., 1991: 507). 

 

 Asas-asas Umum Sistem Perkantoran 

Sebuah sistem perkantoran yang baik juga berpegang pada sejumlah 

asas atau prinsip tertentu, menurut J.C Denyer (dalam The Liang 

Gie, 2007: 30) di antaranya yaitu: 

1. Sistem perkantoran yang baik mempunyai suatu arus kerja yang 

lancar tanpa terjadi hambatan-hambatan. 

2. Sistem perkantoran yang baik menghindari terjadinya 

kekembaran kerja dan warkat. 

3. Meminimalisir perjalanan mondar-mandir dari para pekerja. 

4. Menghindari tulis menulis yang tidak diperlukan. 

5. Memanfaatkan sebaik-baiknya spesialisasi dalam pelaksanaan 

kerja. 

6. Menyeimbangkan antara hasil kerja dengan pengeluaran kertas. 

7. Menerapkan prinsip manajemen berdasarkan pengecualian. 

8. Untuk terciptanya prosedur rutin yang tetap, pengecualian 

terhadap aturan perlu diusahakan sesedikit mungkin. 

9. Sistem perkantoran yang baik menghindarkan pengecekan yang 

tidak perlu. 
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10. Sistem perkantoran yang baik, memanfaatkan sebaik-baiknya 

mesin, tetapi tidak mempergunakannya secara berlebihan. 

11. Sistem perkantoran harus berdasarkan asas kesederhanaan, 

yakni sederhana untuk dimengerti dan sederhana untuk 

dijalankan. 

Kemudian disamping itu juga terdapat asas-asas efisiensi 

guna menunjang sistem perkantoran diantaranya yaitu : 

a. Asas Perencanaan 

Merencanakan berarti menggambarkan diawal mengenai tindakan-

tindakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan. 

Perwujudan asas ini dalam bidang tatausaha dapat berupa 

pedoman-pedoman berikut: 

1) Pedoman tentang maksud warkat, setiap awarkat yang 

diciptakan dan dipelihara harus mempunyai maksud yang 

jelas dan kegunaan yang nyata. Kegunaannya yang mungkin 

adalah nilai-nilai warkat dalam bidang penerangan, hukum 

administrasi, keilmuan/penelitian, pendidikan, dan sejarah/ 

dokumentasi. 

2) Pedoman tentang penetapan prosedur. 

3) Pedoman tentang pengadaan mesin tatausaha 

4) Pedoman tentang perencanaan formulir. 

b.  Asas Penyederhanaan 

Menyederhanakan berarti membuat suatu sistem yang rumit atau 

pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan. 

Pelaksanaan asas ini adalah sebagai berikut : 

1) Pedoman tentang tatacara. 

2) Pedoman tentang perlengkapan tata usaha. 

3) Pedoman tentang pengorganisasian tata usaha. 
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c. Asas Penghapusan 

Menghapuskan berarti meniadakan langkah-langkah atau kegiatan-

kegiatan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dianggap kurang 

perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang ingin dicapai. 

Pelaksanaan asas ini dapat diwujudkan dalam pedoman berikut : 

1) Pedoman tentang peniadaan gerak-gerak dalam pekerjaan 

2) Pedoman tentang penghapusan suatu warkat. 

d. Asas Penggabungan 

Berarti mempersatukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai 

persamaan atau benda-benda yang mungkin dikerjakan sekaligus 

dalam satu langkah sehingga dapat menghemat waktu. 
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  Pengorganisasian Kantor 
 

 

 Pengertian Organisasi  

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan kerja sama 

dalam upaya memenuhi semua kebutuhannya. Wadah untuk 

bekerja sama ini dalam masyarakat disebut organisasi. Seperti 

menurut Chester L. Barnard (1938), “Organization is a system of 

cooperative activities of two or more person something intangible 

and impersonal, largely a matter of relationship.” (Organisasi 

adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua 

orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, 

sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan) 

 Selanjutnya John D. Millet (1954) “Organization is the 

structural framework within which the work of many individuals 

is carried on for the realization of a common purpose. As such, it is 

a system of work assignment among groups of person specializing 

in particular phases of a general task.” (Organisasi adalah kerangka 

struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk 

pencapaian maksud bersama. Sebagai demikian itu adalah suatu 

sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-

kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahap-tahap 

khusus dari suatu tugas bersama) (Akhmad Subki dan Mohammad 

Jauhar 2013). 

  Bab 3 
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 Menurut Herbert A. Simon (1958), “Organization is the 

complex pattern of communication and other relations in a group 

of human being.” (Organisasi adalah pola komunikasi yang 

kompleks dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok 

manusia). 

 Jadi, dapat disintesakan bahwa organisasi adalah setiap 

sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga suatu sistem. Sistem yang 

berupa organisasi ini terdiri dari 3 unsur yang saling berhubungan, 

yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan tertentu 

 

 Dasar-dasar Organisasi  

Hendry Mintzberg (dalam Akhmad Subki dan Mohammad Jauhar, 

2013) mengatakan bahwa ada lima bagian dasar organisasi yaitu: 

1. Inti pengoprasian (the oprating core). Yang termasuk disini 

adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang 

berhubungan dengan produksi barang dan jasa. 

2. Puncak strategis (the strategic apex). Yang termasuk dalam 

bagian ini adalah menejer tingkat puncak (top management). 

3. Lini tengah (the middle line). Yang termasuk bagian ini adalah 

para menejer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan 

bagian oprasional. 

4. Tekno-struktur (the technostrukture). Yang termasuk dalam 

bagian ini adalah mereka yang diserahikan  tugas untuk 

menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk 

standarisasi dalam organisasi. 

5. Staf pendukung (the support staff). Yang termasuk di sini 

adalah orang orang yang memberi jasa pendukung tidak 

langsung terhadap organisasi (orang-orang yang mengisi unit 

staf). 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi 

merupakan kumpulan dari beberapa orang yang  melakukan kerja 

sama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Setiap orang 

dalam kelompok tersebut memiliki  kedudukan yang tidak sama. 

Kedudukan setiap orang  ini terkait dengan tugas, tangggungjawab, 

wewenang dan fasilitas yang berbeda-beda. Semuanya harus diatur 

oleh seorang manajer/pimpinan dari masing-masing organisasi.  

 

 Prinsip Organisasi  

Menurut Robbins, Gitlow dan Cortada (dalam Badri Munir Sukeco, 

2007: 35) mengemukakan bahwa ada 6 prinsip penting yang harus 

diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi: 

 
1. Spesialisasi Pekerjaan 

Hal ini didefinisikan sebagai derajat di mana tugas dalam organisasi 

dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Melalui pembagian tugas yang 

spesifik dan berulang-ulang efesiensi dapat dicapai. Pengulangan 

tugas yang serupa dalam jangka waktu yang lama akan 

meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan. 

Namun, di sisi lain, hal ini juga akan meningkatkan rasa bosan, 

stress, kualitas pekerjaan yang rendah, meningkatnya tingkat 

mangkir dari kerja, dan tingginya turn over. Jika dikalkulasikan, hal 

tersebut akan mereduksi manfaat dari yang dijanjikan dari 

penerapan spesialisasi pekerjaan. Pemberian variasi pekerjaan dan 

tugas, yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas 

dari awal hingga akhir akan menempatkannya dalam sebuah tim 

yang bisa bertukar pengalaman dan skill, terbukti dapat 

meningkatkan produktivitas seiring dengan meningkatnya 

kepuasan kerja karyawan. 
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Dari dua hal tersebut di atas, seorang manajer administrasi 

harus dapat menentukan pekerjaan mana yang perlu 

dispesialisasikan dalam rentang waktu yang ditetapkan, untuk 

menghindari dampak negative dari penerapan spesialisasi 

pekerjaan. 

 
2. Departementalisasi 

Unsur ini merupakan dampak dari penerapan spesialisasi 

pekerjaan, dengan mengelompokkan pekerjaan serupa dalam satu 

departemen. Misalnya fungsi administrasi yang berhubungan 

dengan keuangan dapat dikelompokkan pada divisi keuangan 

ataupun semua pekerjaan yang berkaitan dengan penjualan dapat 

digabungkan pada departemen pemasaran. Kategori ini sangat 

sering digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan 

kesamaan fungsi yang dijalankan. 

Kategori lain dalam departementalisasi adalah berdasarkan 

wilayah atau geografi. Perusahaan yang mempunyai target market 

regional, nasional maupun internasional biasanya memilih jenis ini. 

Pada nyatanya organisasi di lapangan sangat jarang hanya 

menggunakan 1 kategori, minimal 2 kategori digunakan dalam 

pengorganisasian operasi perusahaan. 

 
3. Rantai Komando 

Unsur ini menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas (pekerjaan) akan 

dilaporkan. Ada dua unsur penting dalam menjelaskan konsep 

rantai komando, yaitu otoritas dan kesatuan perintah. Menurut 

Robbins (2003), otoritas merupakan hak yang melekat pada posisi 

manajerial seperti memberikan tugas dan mengharapkan tugas 

tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan. Untuk menjaga agar hal 

tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya, diperlukan 

kesatuan perintah yang mensyarakkan idealnya seseorang hanya 
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mempunyai seorang atasan di mana dia dapat melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya. 

Namun, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, 

prinsip rantai komando, otoritas dengan kesatuan perintahnya 

menjadi kurang relevan. Staf dapat menggunakan email untuk 

berkomunikasi dengan CEO atau direktur lain tanpa melalui 

supervisornya. Di sisi lain ada tuntutan agar staf lebih mandiri 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menjadikan konsep tim 

cukup relevan dan diimplementasikan di sebagian besar organisasi. 

Untuk organisasi macam militer ataupun organisasi pemerintahan, 

unsur rantai komando masih menjadi standar dalam penyusunan 

struktur organisasi. 

 
4. Rentang Pengawasan 

Unsur ini mendeskripsikan beberapa jumlah bawahan yang dapat 

dikelola secara efesien dan efektif oleh seorang manajer. Ada dua 

isu strategis yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu apakah 

menggunakan rentang pengawasan yang besar (dalam struktur 

organisasi vertical) atau lebar (dalam struktur organisasi 

horizontal). Siekman menyebutkan bahwa dengan menggunakan 

rentang pengawasan yang besar akan menjadikan manajer dapat 

mengawasi bawahannya lebih dekat, dan memberikan feedback 

lebih sering dibandingkan rentang pengawasan yang lebar. 

Namun Robbins (2003) berargumen bahwa hal tersebut akan 

meningkatkan biaya staf, karena menambah jumlah manajer atau 

supervisor dan membuat pengambilan keputusan menjadi lambat. 

Hal tersebut membuat rentang pengawasan yang lebar menjadi 

lebih banyak diimplementasikan diberbagai organisasi dengan 

manfaat fleksibelitas yang meningkat serta dapat memperdayakan 

karyawan melalui kemandirian yang diberikannya. 
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5. Sentralisasi dan Desentralisasi 

Unsur ini berkaitan dengan peran siapa yang akan mengambil 

keputusan dalam organisasi. Jika pengambilan keputusan dilakukan 

oleh pimpinan atau kantor pusat, dapat dikatakan bahwa organisasi 

yang bersangkutan menggunakan sentralisasi dan jika sebaliknya 

disebut dengan desentralisasi. Sentralisasi sebagai derajat di mana 

pembuatan keputusan dipusatkan pada beberapa jabatan di 

perkantoran. Sedangkan desentralisasi merupakan pengalihan 

tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil keputusan dari 

kantor pusat kepada orang yang beralokasi terdekat dengan situasi 

yang membutuhkan perhatian.  

 
6. Formalisasi 

Unsur ini didefinisikan oleh Gomez-Mejia dkk(2004) sebagai 

dokumen tertulis yang mengidentifikasikan, menjelaskan, dan 

mendefinisikan pekerjaan dalam tugas, tanggung jawab, kondisi, 

dan spesifikasi sebuah pekerjaan. Jika pekerjaan yang ada telah 

diformulasikan, akan diketahui pekerjaan apa saja yang harus 

dikerjakan, kapan harus diselesaikan, dan bagaimana cara 

menyelesaikannya. Biasanya hal ini lebih tepat diterapkan dalam 

organisasi yang telah mapan, namun untuk organisasi yang 

mengedepankan inovasi dan kreativitas, biasanya tidak 

memformalisasikan pekerjaannya terutama untuk karyawan. 

Namun untuk staf administrasi dengan jenis pekerjaan yang relatif 

berulang-ulang, formalitas akan diterapkan sebagai alat kontrol atas 

penerapan administrasi yang baik (Badri Munir Sukeco, 2007: 5). 
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 Tujuan Organisasi  

Tujuan Organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hak, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Membentuk organisasi sebagai wadah yang memiliki tanggung 

jawab dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang 

handal dalam apapun. 

2. Memelihara rasa kebersamaan dari personel-personel yang ada 

dalam organisasi sehingga menciptakan hubungan kerja dan 

keluwesan dalam bertindak seefektif mungkin sehingga 

mencapai arah dan sasaran yang diharapkan demi terciptanya 

organisasi dan fungsional. 

3. Memberikan peluang dan kesempatan pada para personel 

tersebut untuk berkarya semampunya dalam menciptakan 

loyalitas terhadap perkembangan organisasi dan mampu 

mengarahkan jalannya organisasi sehingga mencapai suatu 

kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif  

4. Mencapai pembentukan organisasi yang fungsional dan 

memiliki karakteristik tersendiri sehingga memberikan dampak 

positif terhadap perkembangan organisasi ke arah yang lebih 

maju (The Liang Gie, 1995: 39).  

Setiap organisasi dibentuk tentulah karena adanya tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Tujuan ini menentukan macam-macam 

dan luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Segenap pekerjaan 

itu dengan penertiban akan menjadi berbagai fungsi. Suatu fungsi 

adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada 

jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun 

karena merupakan suatu urutan atau secara praktis saling 

tergantung satu sama lain. 

Fungsi yang telah dibebankan kepada kepada seseorang atau 

sekelompok anggota dalam organisasi yang bersangkutan lalu 
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menjadi tugas. Adanya tugas dari 1 atau sekelompok orang sekaligus 

mengandung pengertian bahwa petugas tersebut diberi wewenang 

yang sepadan untuk mengerjakan tugas itu. Pelimpahan wewenang 

kepada petugas untuk melakukan tindakan-tidakan dalam rangka 

menunaikan tugasnya serentak mengakibatkan adanya permintaan 

tanggung jawab dari pihak yang memberikan tugas kepada orang 

yang menerima tugas. Permintaan tanggungjawab itu wajib diikuti 

oleh pemberian tanggungjawab dari penerima tugas kepada pihak 

yang memberikan tugas dan melimpahkan wewenang tersebut.  

Orang yang mau memikul tanggung jawab itu dapatlah 

disebut petugas yang bertanggung jawab. Apabila petugas itu 

mempunyai rasa terikat yang mendalam sekali terhadap penunaian 

tugasnya, maka petugas tersebut dapatlah disebut sangat 

bertanggung jawab yang bila dilakukan terus-menerus dapat 

disebut pengabdian kepada organisasi. Sebaliknya, kalau seseorang 

petugas tipis rasa terikat misalnya saja bekerja dengan rasa acuh tak 

acuh asal tugasnya selesai, maka orang tersebut merupakan petugas 

yang mempunyai tanggungjawab tetapi tidak bertanggung jawab.  

Demikian tujuan organisasi dengan tahap kelanjutannya di 

atas merupakan serangkaian ketergantungan yang untuk lebih 

jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut: 
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 Asas-asas Organisasi  

Asas organisasi penting bagi manajemen sebagai dasar membantu 

melaksanakan fungsi pengorganisasian terutama dalam menyusun 

struktur organisasi, dan dalam menjamin pelaksanaan kegiatan 

organisasi yang lancar, efektif dan efisien. Bagi anggota organisasi 

asas-asas organisasi menjadi pegangan bekerja atau melaksanakan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan penuh tanggung 

jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan (Sutarto, 1995: 22). 

 
1. Perumusan Tujuan dengan Jelas 

Tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas akan memudahkan 

untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan haluan organisasi, 

pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur organisasi, 

penentuan macam pekerjaan yang akan dilakukan, serta kebutuhan 

pejabat. Tujuan yang terumus dengan jelas haruslah diketahui serta 

diyakini oleh setiap pejabat dalam organisasi sejak dari pucuk 

Tujuan

Pekerjaan

Fungsi

Tugas

Pelimpahan Wewenang

Permintaan Tanggungjawab 

Kewajiban Bertanggungjawab
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pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling 

rendah. 

Setiap orang yang akan masuk ke dalam organisasi biasanya 

telah memiliki konsep tentang tujuan individu dan konsep tentang 

tujuan organisasi, sebaliknya organisasi sendiri juga telah 

mempunyai konsep tentang tujuan organisasinya. Antara ketiga 

macam konsep tentang tujuan tersebut harus dapat saling 

didekatkan agar terdapat manfaat timbal balik antara individu 

dengan organisasi. 

Menurut Herbert G. Hicks ada 5 macam hubungan antara 

tujuan individu dengan tujuan organisasi, yaitu: 

a. Totally opposing (Bertolak belakang) 

b. Partialy opposing (Berbeda sebagian) 

c. Neutral (Netral) 

d. Compatible (Dapat didekatkan atau hampir sama) 

e. Identical (Tepat sama) 

 
2. Departemenisasi 

Departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan 

organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi 

tertentu. Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan 

kesamaan sifatnya atau pelaksanaannya. Untuk membedakan 

antara pengertian organisasi dengan satuan organisasi dapat 

dipakai ukuran dilihat dari jenjang mana. 

Dari segi kedudukannya dalam struktur organisasi dapat 

dibedakan adanya 2 macam satuan organisasi, yaitu satuan 

organisasi utama dan satuan organisasi lanjutan. Yang dimaksud 

dengan satuan organisasi utama atau satuan utama adalah satuan-

satuan organisasi yang berkedudukan langsung di bawah pucuk 

pimpinan.Sedang yang dimaksud dengan satuan organisasi lanjutan 
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atau satuan lanjutan ialah satuan-satuan organisasi yang 

berkedudukan di bawah satuan utama. 

Pada waktu melakukan pembentukan satuan-satuan 

organisasi hendaknya diperhatikan pedoman-pedoman sebagai 

berikut: 

a. Pengelompokan segenap aktivitas ke dalam satuan-satuan 

organisasi yang jumlahnya sedikit mungkin dan sebanyak perlu 

berdasarkan kesamaan sifatnya atau pelaksanaannya. 

b. Terciptanya sejauh mungkin fungsi yang menyeluruh yang 

tunggal bagi setiap satuan organisasi dengan menitik beratkan 

pada tercapainya fungsi yang bersatupadu dan lebih seikit 

satuan-satuan organisasi kecil-kecilan yang berdiri sendiri. 

c. Perluasan aktivitas yang wajar pada taraf pertama hendaknya 

dapat diusahakan untuk ditampung oleh satuan-satuan 

organisasi yang telah ada sehingga dapat dihindarkan terjadinya 

pengembangan struktur organisasi yang tidak efisien. 

d. Untuk setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh satuan 

organisasi yang telah ada hendaknyatidak disusun lagi satuan-

satuan organisasi padanannya berupa Panitia, Tim, Komite, 

atau badan-badan khusus lainnya sehingga menimbulkan 

satuan organisasi kembar. 

e. Penambahan atau pengurangan satuan organisasi harus benar-

benar berdasarkan volume kerja sehingga dapat dihindarkan 

pembentukan satuan organissi yang hanya berdasarkan 

keinginan untuk mendudukkan seorang kawan, keluarga, kawan 

separtai, sealiran atau segolongan, padahal tidak ada pekerjaan 

yang harus dikerjakan. 

f. Satuan-satuan organisasi hendaknya dikelompokkan menurut 

pembagian fungsi umum dalam organisasi. Menurut pembagian 

fungsi umum dalam organisasi, segenap satuan organisasi yang 
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ada dapat dikelompokkan dalam bermacam-macam satuan 

organisasi sebagai berikut: 

1) Satuan pimpinan 

2) Satuan haluan 

3) Satuan operasi 

4) Satuan komersial 

5) Satuan penataan 

6) Satuan kontrol 

7) Satuan konsultasi 

 
3. Pembagian Kerja 

Pembagian kerja dapat dihubungkan dengan satuan organisasi dan 

dapat pula dihubungkan dengan pejabat. Oleh karena itu 

pembagian kerja dapat diartikan dua macam, yaitu: 

a. Pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan aktivitas-

aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain 

untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. 

b. Pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan tugas-

tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain 

untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu. 

Dalam melakukan pembagian kerja hendaknya diperhatikan 

beberapa hal berikut: 

a. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki rincian 

aktivitas yang jelas tertulis pada daftar rincian aktivitas. 

b. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat 

yang berkedudukan paling rendah harus memiliki rincian tugas 

yang jelas dalam suatu daftar rincian tugas. 

c. Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seorang 

pejabat sebaiknya berkisar antara 4 macam sampai dengan 12 

macam. 
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d. Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang 

sejenis atau erat hubungannya satu sama lain. 

e. Beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan organisasi atau beban 

tugas masing-masing pejabat hendaknya merata sehingga 

dapatdihindarkan adanya satuan organisasi yang terlalu 

banyak aktivitasnya dan ada satuan organisasi terlalu sedikit 

aktivitasnya. 

f. Penempatan para pejabatnya hendaknya yang tepat. Yang 

dapat dijadikan dasar tepat tidak hanya kecakapan atau 

kepandaian saja, tetapi lebih luas dari itu antara lain 

keberanian, jenis kelamin, kekuatan, umur, kesehatan, 

kejujuran dan lain-lain. 

g. Penambahan atau pengurangan pegawai hendaknya 

berdasarkan volume kerja. 

h. Pembagian kerja terutama yang menyangkut para pejabat 

dalam sesuatu satuan organisasi jangan sampai menimbulkan 

pengkotakan pejabat 

i. Penggolongan tugas 

Dalam melakukan pembagian kerja harus memperhatikan 

pada adanya beberapa macam dasar pembagian kerja, antara 

lain: 

1) Pembagian kerja berdasarkan fungsi, yaitu rincian serta 

pengelompokan tugas yang sejenis atau erat hubungannya 

satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi 

tertentu yang masing-masing mendasarkan sekelompok 

aktivitas sejenis menurut sifatnya atau pelaksanaannya. 

2) Pembagian kerja berdasarkan produksi, yaitu rincian serta 

pengelompokan tugas yang semacam atau erat  

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan 
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organisasi tertentu yang masing-masing menghasilkan 

jenis barang tertentu. 

3) Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja, yaitu 

rincian serta pengelompokan tugas yang semacam atau 

erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh 

satuan organisasi tertentu yang masing-masing harus 

dilalui secara berurutan sehingga pekerjaan selesai dengan 

sempurna. 

 
4. Koordinasi 

Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

adalah: 

a. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat. 

b. Mengadakan pertemuan formal antara para pejabat yang 

biasanya dinamakan rapat. 

c. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang 

diperlukan. 

d. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang 

diperlukan. 

e. Mengangkat koordinator. 

f. Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tatakerja 

dan buku pedoman kumpulan peraturan. 

g. Berhubungan melalui alat perhubungan. 

h. Membuat tanda-tanda. 

i. Membuat simbol. 

j. Membuat kode. 

k. Menyanyi bersama. 
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5. Pelimpahan Wewenang 

Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan 

yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat 

dilaksanakan dengan baik. Pelimpahan sama dengan penyerahan. 

Jadi pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian hak untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung 

jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu ke 

pejabat yang lain. 

 Wujud pelimpahan wewenang dapat dilakukan oleh pejabat 

yang berkedudukan lebih tinggi kepada pejabat yang berkedudukan 

lebih bawah atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan, di 

samping itu pelimpahan wewenang dapat pula dilakukan di antara 

[ejabat yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau pejabat 

yang sederajat. Pelimpahan wewenang yang pertama dinamakan 

pelimpahan wewenang menegak atau vertical, sedang pelimpahan 

wewenang yang kedua dinamakan pelimpahan wewenang mendatar 

atau horizontal. 

 
6. Rentangan Kontrol 

Asas rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung 

yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. 

Yang dimaksud dengan bawahan langsung adalah sejumlah pejabat 

yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. 

Yang dimaksud dengan atasan langsung adalah seorang pejabat 

yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu. 

Faktor yang mempengaruhi luas sempitnya rentangan kontrol 

terdiri atas dua kelompok faktor yang harus diperhatikan dalam 

menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang 

langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat atasan 

tertentu, yaitu: 
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a. Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya 

b. Faktor objektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya. 

Apabila faktor subjektif dalam keadaan baik maka rentangan 

kontrol dapat luas, sedang bila faktor subjektif dalam keadaan 

kurang baik maka rentangan kontrol sebaiknya sempit. 

 
7. Jenjang Organisasi  

Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di 

dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut 

kedudukannya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu. 

Jumlah jenjang organisasi yang benar adalah sependek 

mungkin, sebab jenjang organisasi yang terlalu panjang akan 

membawa akibat hambatan dan penghamburan. Macam-macam 

struktur organisasi dilihat dari jenjang organisasi dapat dibedakan 

adanya 3 macam struktur organisasi, yaitu: 

a. Struktur organisasi pipih (flat top organization), yaitu struktur 

organisasi yang melaksanakan jenjang organisasi antara 2 

sampai dengan 3 tingkat. 

b. Struktur organisasi datar, yaitu struktur organisasi yang 

melaksanakan jenjang organisasi sampai dengan 4 tingkat. 

c. Struktur organisasi curam, yaitu struktur organisasi yang 

melaksanakan jenjang organisasi sampai dengan 5 tingkat. 

 
8. Kesatuan Perintah 

Kesatuan perintah adalah tiap-tiap pejabat dalam organisasi 

hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada 

seorang pejabat atasan tertentu. Garis-garis saluran perintah dan 

tanggung jawab harus dengan jelas menunjukkan dari siapa seorang 

pejabat menerima perintah dan kepada siapa dia bertanggung 

jawab, sebaliknya harus jelas pula kepada siapa dia melapor dan 

dari siapa dia memperoleh laporan. 
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Tidak adanya kesatuan perintah akan menimbulkan 

kebingungan, keraguan dari para pejabat bawahan dan 

menimbulkan pula tiada jelasnya tanggung jawab. Sebab apabila 

ada beberapa perintah dari beberapa kepala menimbulkan 

pertanyaan perintah manakah yang harus didahulukan, kepada 

siapa dia bertanggung jawab, kepada atasan langsung atau kepada 

setiap pejabat atasan yang memerintah tadi, hal ini tidak jelas, 

dengan demikian pasti akan berakibat mengacaukan jalannya 

organisasi. 

Adanya asas kesatuan perintah tidak menghalangi adanya 

para kepala yang ada dalam organisasi untuk saling berhubungan 

atau menggunakan bawahan dari kepala yang lain asal jalan yang 

ditempuh benar, yaitu kepala yang akan menggunakan tenaga 

pejabat bawahan dari satuan lain hendaknya melewati kepala 

satuan yang memiliki tenaga tadi. 

Adanya kesatuan perintah tidak berarti bahwa kepala suatu 

satuan organisasi harus menentukan sendiri segala masalah yang 

dihadapi. Kesatuan perintah hanya sekedar bahwa yang 

memerintahkan kepada pejabat bawahan tertentu adalah pejabat 

atasan tertentu pula. Tetapi materi yang diperintahkan mungkin 

hasil putusan sendiri, tetapi mungkin pula hasil perundingan 

dengan para kepala yang lain. 

Ada satu pengecualian bahwa asas kesatuan perintah memang 

tidak berlaku yaitu dengan organisasi berbentuk fungsional yang 

semua pejabat atasan yang memiliki bidang kerja tertentu dapat 

memerintah kepada semua pejabat bawahan yang ada sepanjang 

menyangkut bidang kerja pejabat atasan tadi. 
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9. Fleksibilitas 

Struktur organisasi hendaknya mudah dirubah untuk disesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi 

kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Perubahan-perubahan 

yang mungkin dihadapi oleh organisasi misalnya penambahan 

tujuan, perluasan daerah aktivitas, volume kerja, peralatan baru, 

tuntutan masyarakat lingkungan misalnya berupa perubahan selera 

terhadap produksi pabrik, perubahan mode, perubahan ekonomi, 

perubahan teknologi, perubahan peraturan, dan lain-lain. 

Dalam melaksanakan asas fleksibilitas ini hendaknya jangan 

dilupakan bahwa pada waktu melakukan perubahan jangan sampai 

menghambat kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Bila 

dilakukan perubahan tetapi menghambat kelancaran aktivitas yang 

sedang berjalan namanya bukan fleksibel tetapi kaku (rigid). 

 
10. Berkelangsungan 

Suatu organisasi harus dapat menyediakan berbagai sarana agar 

dapat melakukan aktivitas operasinya secara terus menerus. Suatu 

organisasi yang dibentuk, oleh para pembentuknya tentu 

diharapkan dapat berjalan terus makin lama makin maju dan makin 

berkembang. Tidak ada keinginan dari para pembentuknya setelah 

organisasi didirikan lalu ingin dimatikan. Oleh Karena itu, harapan 

para pembentuk ini harus disertai dengan sarana-sarana tertentu 

misalnya selalu meningkatkan mutu kecakapan para pegawainya, 

mendatangkan peralatan baru yang lebih modern, mencari berbagai 

sumber baru, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, 

menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan. 
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11. Keseimbangan 

Asas kesebelas dari organisasi adalah asas keseimbangan, yaitu 

satuan-satuan organisasi hendaknya ditempatkan pada struktur 

organisasi sesuai dengan peranannya. Beberapa satuan organisasi 

yang memiliki peranan sama penting harus ditempatkan pada 

jenjang organisasi yang setingkat. Satuan yang berperanan penting 

hendaknya dijadikan satuan utama jangan dijadikan satuan 

lanjutan. Dengan diletakkan sebagai satuan utama yang 

berkedudukan langsung di bawah pucuk pimpinan satuan yang 

berperanan penting tadi benar-benar dapat menjalankan 

peranannya dengan baik, sebaliknya apabila berperanan penting 

tetapi hanya diletakkan sebagai satuan lanjutan yang berkedudukan 

pada jenjang di bawah maka tidak akan dapat berperanan sesuai 

dengan harapan sebagai satuan yang berperanan menentukan 

lajunya organisasi. 

Satuan organisasi yang memiliki peranan menyeluruh jangan 

hanya ditempatkan di bawah satuan lain secara tidak tepat. 

Misalnya dalam suatu pabrik yang memiliki Seksi Produksi, Seksi 

Pemasaran. Di bawah Seksi Produksi ditempatkan urusan 

personalia maka penempatan semacam ini tidak tepat sebab yang 

memerlukan pengurusan yang bersangkutan dengan kepangkatan, 

mutasi, kesejahteraan, pendidikan, serta pension tidak hanya para 

pejabat dalam lingkungan Seksi Produksi melainkan segenap 

pejabat di seluruh pabrik itu. Maka penempatan urusan personalia 

yang tepat sesuai dengan peranannya yang menyeluruh adalah 

sejajar dengan Seksi Produksi atau dikelompokkan sendiri dalam 

satuan penataan. 
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 Pengertian Pengorganisasian Perkantoran  

Menurut The Liang Gie (1996: 41) pengorganisasian merupakan 

segenap rangkaian aktivitas merancang dan membangun struktur 

organisasi yang pokoknya berupa membagi-bagi dan mengelompok-

kelompokkan bidang-bidang kerja serta menetapkan dan menyusun 

jalinan hubungan-hubungan kerja diantara orang-orang maupun 

bidang kerja. 

Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi 

tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. 

Dapat diartikan pula, organisasi perkantoran adalah suatu rangka 

dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan untuk 

menerima, menyimpan, mengelola, menyajikan informasi, dan 

merawat aktiva. 

Dapat disintesakan bahwa organisasi perkantoran adalah 

sebuah tempat dimana orang-orang menjalankan tugasnya, 

menyajikan informasi, merawat aktiva serta berinteraksi dengan 

orang-orang di sekitar. 

 

 Peranan Pengorganisasian Perkantoran  

Pengorganisasian perkantoran memiliki peranan sebagai berikut: 

1. Sebagai ajang komunikasi antara pimpinan dengan bawahan  

2. Sebagai alat memelihara keutuhan kegiatan perkantoran  

3. Sebagai alat untuk mendelegasikan wewenang  

4. Sebagai alat menentukan tanggung jawab dan jabatan  

5. Sebagai alat untuk memelihara kestabilan personel yang ada  

6. Sebagai alat pemberi motivasi dan semangat kerja  

7. Sebagai ajang menjalin kerjasama antar personel  

8. Sebagai sarana mempermudah pengawasan dari kegiatan 

kantor (Badri Munir, 2007: 37).  
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Pengertian Struktur Organisasi  

Menurut Ralph Currier Davis (dalam Sutarto, 1995: 20) 

“Organization structure is a relationship between certain function, 

physical factors, and personel.” (Struktur organisasi adalah 

hubungan antara fungsi-fungsi tertentu, faktor-faktor fisik, dan 

orang). 

  Menurut Robert Y. Durant (dalam Sutarto, 1995: 20) 

“Organization structure: the scheme of relationship and duties of 

persons employed by the organization, particularly those 

discharging managerial functions.” (Struktur organisasi: bagan 

hubungan dan tugas-tugas dari orang-orang yang digunakan oleh 

organisasi terutama sekali pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial). 

  Menurut F. G. Anderson, “Organization structure is the 

structure of relationships, responsibilities, and authority through 

which a business aims at achieving its objectives” (Struktur 

organisasi adalah susunan hubungan-hubungan , pertanggung 

jawaban, dan wewenang melalui tujuan perusahaan pada 

pencapaian sasarannya). 

  Jadi, dapat disintesakan bahwa struktur organisasi adalah 

kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di 

dalamnya terdapat orang-orang dalam organisasi, tugas, 

pertanggung jawaban serta wewenang yang masing-masing 

mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

 Macam-macam Struktur Organisasi  

Saat ini terdapat 6 macam struktur organisasi, menurut Badri 

Munir (2007: 17), yaitu: 

1. Struktur Garis 

Struktur ini merupakan struktur organisasi yang paling tua dan 

sederhana, di mana kekuasaan mengalir secara vertical dari tingkat 

paling atas, melalui tingkat menengah, dan sampai di tingkat 

bawah. Aktivitas pada organisasi ini biasanya diasosiasikan secara 

langsung dengan pencapaian tujuan utama perkantoran. Dengan 

semakin kompleksnya bisnis dewasa ini menjadikan struktur ini 

hanya ditemui pada perusahaan kecil atau perusahaan yang baru 

berdiri. Biasanya pemilik atau manajer perusahaan kecil menengah 

(usaha kecil dan menengah UKM) mempunyai waktu lebih untuk 

meluangkan aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan 

pencapaian tujuan perkantoran. 

Kelebihan struktur garis, karyawan lebih menyadari akan 

tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya, karena 

struktur ini sederhana dan mudah dimengerti. Struktur ini juga 

menjadikan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat 

karena tidak ada halangan birokrasi. 

Kekurangan struktur garis, kekurangan struktur ini adalah 

kurang fleksibelnya dalam menyediakan spesialisasi yang 

dibutuhkan ketika perusahaan menjadi lebih luas dan lebih 

kompleks. Hal ini menjadikan manajer harus mengerjakan 

beberapa aktivitas khusus sendiri karena tidak adanya staff 

tambahan. Ketika tugas manajerial berkemban, beberapa tugas 

harus didelegarasikan.  Sayangnya, struktur ini juga sering gagal 

memberikan peganti personel manajerial yang sesuai karena 

beberapa kasus, tugas karyawan yang terbatas sejak awal 
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menghalangi mereka mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk meningkat ke posisi manajerial. 

 

 

2. Struktur Garis dan Staf 

Struktur ini hampir sama dengan struktur garis, dengan satu 

dimensi tambahan berupa aktivitas staf ahli yang mendukung 

aktivitas struktur garis dengan memfasilitasi pencapaian tujuan 

utama organisasi. Adapun karakteristik wewenang langsung 

maupun aktivitas yang secara langsung berhubungan pencapaian 

tujuan utama perkantoran dari struktur garis masih ada. Yang 

menjadi perbedaan utama adalah aktivitas garis berperan langsung, 

sementara staf tidak dapat perperan langsung dalam pengambilan 

keputusan. Keberadaan mereka dibutuhkan sebagai supporting staff 

bagi manajer yang bertanggung jawab mengelola departemen yang 

dipimpinnya. 

Kelebihan struktur garis dan staff, kelebihan utama struktur 

ini adalah posisi garis terbebas dari aktivitas khusus yang dapat 

diberikan kepada karyawan staff. Jadi, manajer pada posisi garis 

mempunyai waktu lebih untuk melakukan aktivitas yang berperan 

secara langsung pada pencapaian, tujuan utama perkantoran. 

Direktor

Sekretaris Bendahara

Supervisor

Manajer
Operasional

Supervisor
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Manfaat lainnya adalah fleksibelitas dari personel staf dapat 

memudahkan mereka untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

proyek baru dengan jumlah waktu yang minimum. Tentunya hal ini 

akan sulit dijumpai pada struktur garis yang murni. Dan sebagian 

besar pengalaman sebagai staf merupakan persiapan menuju posisi 

garis. 

Kekurangan struktur garis dan staf, konflik antara karyawan 

posisi garis dan staf sering menjadi masalah. Misalnya, karena 

karyawan staf terlalu mendominasi sering kali karyawan posisi garis 

menghiraukan masukan mereka. Pada beberapa instansi dapat 

ditemui fenomena karyawan staf mengambil wewenang posisi garis. 

Hal ini mengakibatkan beberapa manajer mengurangi hak istimewa 

dari staf ahli, yang menghalangi perkembangan hubungan kerja 

antara posisi garis dan staf. 

 

 

 

 

Direktor 

Utama
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Utama

Direktur

Keuangan

Direktur
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Direktur
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Direktur
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3. Struktur Fungsional 

Struktur ini banyak ditemukan pada organisasi atau perusahaan 

yang mempunyai arena spesialisasi sebagai dasar eksistensi sebuah 

departemen. Misalnya, pada perusahaan industry, area spesialisasi 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: produksi, penjualan, 

pemasaran, keuangan, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. 

Spesialis, biasanya di bawah jabatan manajer atau direktur 

keuangan mengatur tiap arena fungsional. Mereka mempunyai 

wewenang dan wewenang fungsional; wewenang garis pada 

bawahan di unit mereka sendiri dan wewenang fungsional pada 

aktivitas departemen lain yang terkait dengan area spesialisasi 

mereka. 

Kelebihan utama struktur fungsional adalah keahlian yang 

dimiliki seorang spesialis fungsional. Keahlian ini memudahkan 

mereka dalam memecahkan masalah yang terjadi pada area tertentu 

yang berada di bawah wewenangnya. Tidak seperti yang lain, 

struktur fungsional ini memungkinkan adanya area spesialisasi 

dalam perkantoran. 

Kekurangan struktur fungsional, kebingungan yang terjadi 

ketika karyawan memiliki dua atau lebih supervisior. Kekurangan 

lainnya yang potensial adalah kemungkinan manajer untuk 

menghindari area yang mereka wewenangi secara fungsional, situasi 

yang mungkin berdampak negative bagi koordinasi aktivitas 

tertentu. 
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4. Struktur Produk 

Struktur ini digunakan jika perkantoran memutuskan untuk 

mengunakan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan 

atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Tiap 

produk utama diberikan status divisi, dan obat ofisial tingkat tinggi. 

Struktur produk berfungsi secara baik ketika berbagai devisi dalam 

perkantoran terpisah pada beberapa wilayah satu sama lain. Dengan 

fungsi masing-masing seperti produksi, keuangan, personil,  dan 

hubungan antar perkantoran. 

Kelebihan struktur produk ini memudahkan beberapa divisi 

untuk mengembangkan proses dan prosedur yang dianggap baik. 

Ketika struktur alternatif digunakan proses dan prosedur akan 

terstandarisasi dalam keseluruhan perusahaan. Adapun aktifitas 

yang lain dapat dikoordinasikan tersendiri oleh setiap divisi tanpa 

pengawasan langsung dari kantor pusat. 

Rektor

Pembantu Rektor I 

Bidang Akademik

Pembantu Rektor II 
Bidang Administrasi

Pembantu Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan

Dekan

Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III
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Kekurangan struktur prosedur. Dengan dimungkinkannya 

tiap divisi untuk berjalan dengan caranya masing-masing 

dibandingkan dengan struktur lainnnya, hal ini dapat 

mengakibatkan kegagalan beberapa divisi dalam mencapai tujuan 

perkantorannya. Lebih jauh, masalah yang dihadapi oleh beberapa 

divisi mungkin akan dirasakan perkantoran secara keseluruhan. 

 

 

5. Struktur Komite 

Meskipun tidak semua berpendapat bahwa struktur komite 

merupakan salah satu jenis struktur perkantoran, struktur ini 

memberikan fungsi utama pada kebanyakan perkantoran. Beberapa 

komite melakukan fungsi manajerial, di mana yang lain hanyalah 

sebagai penasihat. Struktur perkantoran dengan tipe ini cocok 

digunakan untuk menjembatani tiga struktur yang telah dijelakan 

sebelumnya. Meskipun beberapa struktur komite dalam perusahaan 

terus berjalan, struktur komite yang lain dibubarkan setelah 

menyelesaikan fungsinya.Kelebihan struktur komite adalah 

rekomendasi yang diberikan komite kadangkala diterima lebih baik 

daripada yang dibuat oleh individu atau bawahan yang terdapat 

dalam wewenang garis. 

Direktur Utama Astra Company

Direktur Toyota 

Astra Motor

Direktur Daihatsu Astra 
Motor

Direktur Astra Honda 
Motor

Manajer
Keuangan

Manajer
Produksi

Manajer
Pemasaran

Manajer
Personalia
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Hal ini mungkin disebabkan conflict of interest dari anggota 

komite dapat dikatakan lebih sedikit dibandingkan orang dalam 

organisasi. Sebagai tambahan, pandangan yang luas dan beragam 

dari anggota komite memperluas rekomendasi mereka dan 

meningkatkan penerimaan dari yang lain, sehingga meningkatkan 

validitas rekomendasi tersebut. Penggunaan struktur komite juga 

mengurangi membuat keputusan yang salah. 

Kekurangan struktur komite adalah sering kali dikritik karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk berfungsi dengan baik. Tidak 

semua komite sama produktifnya. Khususnya yang didominasi oleh 

beberapa individu. 

 
6. Struktur Matriks 

Struktur ini merupakan struktur tebaru dari semua struktur 

organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perkantoran 

yang melakukan proyek yang rumit. Struktur ini mengintegrasikan 

hubungan vertical dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah 

proyek. 

Kelebihan struktur matriks ini adalah memungkinkan 

perkantoran memperkerjakan karyawan dengan keahlian tertentu 

untuk menyelesaikan suatu proyek yang rumit. Hal ini tentunya 

menghasilkan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki 

secara efektif dan efesien. Penggunaan struktur matriks juga 

membantu perkantoran beradaptasi dengan cepat terhadap segala 

Presiden

Menteri Negara -

Dep
Menteri Negara -

Non Dep
Pejabat Setingkat 

Menteri
Komite: KPU, KPPU
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situasi, karena karyawan dengan keahlian tertentu dapat dengan 

mudah direkrut ke dalam proyek. 

Kekuranggan dari struktur matriks ialah pada perkantoran 

yang menggunakan struktur matriks, karyawan mungkin memiliki 

dua supervisor; manajer dari area fungsional dan manajer proyek. 

Situasi ini menyalahi prinsip kesatuan komando. 

 

 Bentuk dan Desain Organisasi  

Secara garis besar, terdapat 5 macam desain organisasi, yaitu 

struktur sederhana, birokrasi mesin,birokrasi oprasional, struktur 

difisional, dan adhocracy (Akhmad Subki dan Mohammad Jauhar, 

2013). 

1. Desain organisasi yang berupa struktur sederhana didominasi 

oleh strategi apex dan memiliki tingkat sentralisasi yang sangat 

tinggi dalam melakukan kontrol. Struktur sederhana bersifat 

simple tetapi terbatas penggunaannya, yakni pada perusahaan 

yang kecil ukurannya. Desin organisai ini memiliki kelemahan 

tidak dapat digunakan dalam organisai yang kompleks, paling 

beresiko karana kememimpinannya tersentralisasi, tergantung 

pada satu orang saja. 

2. Desain organisasi berupa birokrasi mesin yang di dominasi oleh 

para technostruktur dan control yang dilakukan menurut 

Manajer Proyek A

Manajer Proyek B

Direktur
Produksi

Direktur
Pemasaran

Direktur
Keuangan
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standarisasi. Struktur tipe ini mampu menampilkan aktifitas 

yang berstandarisasi dengan tindakan yang sangat efisien. 

Struktur tipe ini efektif digunkan pada perusahaan yang 

menggunakan teknologi mesin dalam melaksanakan 

kegiatannya, sehingga mudah distandarisasi, lingkungannya 

simple dan stabil, serta dapat digunakan pada perusahaan 

besar. 

3. Desain organisasi berupa birokrasi professional memiliki 

konsep kunci, yaitu mengkombinasikan standarisasi dan 

desentralisasi. Opratingcore mendominasi desain organisasi ini 

karena mereka memiliki keahlian kritis yang di perlukan 

organisasi, dan mereka memiliki otonomi untuk menerapkan 

keahlian mereka, sehingga konsep desain ini dapat terlaksana. 

Kelebihan struktur ini dapat menampilkan tugas secara 

terspesialisasi dan efisien secara bersama. Struktur ini biasanya 

di pakai pada organisasi besar dengan lingkungan yang 

kompleks dan stabil, menggunakan teknologi rutin, yang 

berinternalisasi melalui profesionalisme. 

4. Desain organisasi berupa struktur difisional yang di dominasi 

oleh menejer tingkat menengah. Struktur ini terdiri dari 

kesatuan yang terdiri dari unit-unit yang memiliki otonomi 

tinggi dan masing-masing unit bitokrasi mesin dan 

dikoordinasikan oleh masing-masing kepala difisi (manajemer 

tingkat menengah). Kepala difisi bertanggung jawab terhadap 

produk dan jasa secara penuh. Tipe ini cocok di gunakan dalam 

organisasi yang melaksanakan difersifikasi produk dan jasa 

secara penuh. Tipe ini juga cocok digunakan dalam organisasi 

yang melaksanakan difersifikasi produk dan pasar yang 

beraneka ragamam lingkungan yang cocok untuk struktur jenis 

ini adalah lingkungan yang simple dan stabil. 
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5. Desain organisasi adaocracy bersifat sangat fleksibel, 

standarisasinya, dan sangat terdesentralisasi. Hirarkinya rendah 

tetapi departemen-sisasinya sangat tinggi. Struktur jenis ini 

hampir sama dengan birokrasi-birokrasi profesional, karena 

keduanya mempekerjakan orang-orang professional. Struktur 

ini menggunakan teknologi non rutin, dan cocok organisasi 

dengan lingkungan yang sering berubah dan memiliki resiko 

yang tinggi. Kekuasaan pada struktur ini tidak berdasarkan 

posisi seseorang, tetapi bedasarkan keahlian yang di miliki. 

Dari macam-macam organisasi di atas, Nampak bahwa 

struktur organisasi bedasarkan ukurannya terbagi dalam dua 

kelompok yaitu: 

1. Organisasi kecil, adalah struktur organisasi sederhana 

(tradisional), dimana banyak terdapat kelemahan yang dapat 

mengancam eksistensi organisasi dan keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. 

2. Organisasi besar, ini disebut juga sebagai birokrasi ataupun 

organisasi modern yang ideal penggunaanya dalam desain 

organisasi. 

 

 Syarat Struktur Organisasi  

Agar suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuannya secara 

penuh, maka struktur organisasi itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu 

efisien dan sehat (The Liang Gie, 1996: 43). 

1. Struktur organisasi yang efisien berarti bahwa organisasi itu 

memiliki susunan yang logis dan bebas dari sumber-sumber 

pergeseran sehingga segenap satuan di dalamnya dapat 

mencapai perbandingan yang terbaik antara  usaha dengan hasil 

kerjanya baik mengenai mutu maupun banyaknya hasil kerja 

itu. 
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2. Struktur yang sehat berarti bahwa organisasi itu mempunyai 

bentuk yang teratur di mana masing-masing bidang kerja 

beserta pejabat, tugas, wewenangnya yang merupakan satuan-

satuan tertentu dalam lingkungan keseluruhan organisasi dapat 

menjalankan peranannya dengan tanpa kesimpang siuran. 

 Struktur  organisasi yang tidak mengikuti pola yang efisien 

dan sehat biasanya akan mekar susunannya menjadi berlipatganda 

dengan tidak menambah kegiatan yang dilakukan dan hasil kerja 

yang dicapai. Setiap organisasi dibentuk tentulah karena adanya 

tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

 Selain itu, pengorganisasian perlu mengikuti asas-asas 

petunjuk dari Simmons, sebagai berikut: 

a. Pola atau struktur organisasi bagi sesuatu kantor bergantung 

pada besarnya kantor. 

b. Sesuai dengan kecenderungan organisasi yang mungkin terus 

berkembang dari waktu kewaktu. 

c. Pengorganisasian terhadap sesuatu kantor harus direncanakan. 

d. Perlu diadakan pemimpin kelompok sebagai pengawas. 

e. Rentangan control dari seseorang pengawas terhadap pegawai 

bawahan dalam sesuatu kantor hendaknya berkisar pada sekitar 

6 orang sesuai dengan sederhana atau rumitnya pekerjaan. 

f. Tingkat jenjang organisasi yang diciptakan hendaknya tidak 

lebih daripada 2 tingkat. 

g. Dalam suatu kantor hendaknya diangkat wakil manajer untuk 

memikul tugas bilamana manajer berhalangan hadir (The Liang 

Gie, 1996: 44). 
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 Sentralisasi dan Spesialisasi Pekerjaan Perkantoran  

Dalam hubungannya dengan organisasi keseluruhannya maka 

pengorganisasian tata usaha dapat memakai asas pemusatan 

(sentralisasi) atau asas pemencaran (desentralisasi) (The Liang Gie, 

1996: 44). 

 
1. Asas Pemusatan 

Dengan asas ini semua pekerjaan perkantoran dalam organisasi 

yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah 

satuan organisasi yang berdiri sendiri disamping satuan-satuan 

organisasi yang memikul pekerjaan-pekerjaan operatif. Dalam hal 

ini satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas induk 

itu dibebaskan dari kegiatan-kegiatan misalnya mengetik surat-

surat, menyalin warkat-warkat, atau memelihara arsip. 

 
2. Asas Pemencaran 

Dalam asas ini masing-masing satuan organisasi dalam seluruh 

organisasi disamping melaksanakan tugas-tugas induknya juga 

melakukan semua kerja ketatausahaan yang terdapat dalam 

lingkungannya sendiri. Jadi misalnya Bagian Produksi dalam satuan 

perusahaan melaksanakan pula tugas-tugas korespondens, 

memperbanyak sendiri warkat-warkat dan mengurus kamar arsip 

untuk menyimpan surat-suratnya. 

Dengan demikian, pengorganisasian terhadap segenap kerja 

ketatausahaan dan penyusunan kantor tatausaha yang sebaik-

baiknya ialah kalu kedua asas itu di perhatikan. Dalam sesuatu 

organisasi dan pada suatu ketika mungkin lebih tepat kalau menitik 

beratkan kepada asas pemusatan. Tetapi, pada kesempatan lain 

mungkin lebih baik bilamana satuan-satuan operatif memikul dan 
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bertanggungjawab pula terhadap penyelesaian kerja 

perkantorannya sendiri.  

Dengan asas spesialisasi pelaksanaan kerja ketatausahaan 

dapat dibuat menjadi lebih sederhana, lebih cermat, lebih cepat, dan 

masih ada satu manfaat lagi berupa pengurangan kemungkinan 

kecurangaan. Misalnya dalam tugas penempelan perangko oleh 

seorang juru tatausaha, kalau ia juga sibebani tugas membeli 

perangko dan mencatat jumlah  pengeluaran perangko, maka 

kemungkinan terjadi kecurangan akan lebih besar daripada kalau 

ketiga langkah itu di bebankan kepada 3 pegawai.  

Menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingford (Office 

Organization anad Method, 1978), spesialisasi dalam pekerjaan 

perkantoran hanya boleh dijalankan untuk mencapai salah satu dari 

tujuan-tujuan yang berikut : 

a. To separate different skills (memisah-misahkan keterampilan 

keterampilan yang berlainan) 

b. To separate simple from complex tasks ( memisahkan tugas 

sederhana dari tugas yang rumit) 

c. To use specialized knowledge (mempergunakan pengetahuan 

khusus) 

d. To permit independent checking (memungkinkan pemeriksaan 

tersendiri) 

e. To prevent fraud (mencegah kecurangan). 

 

 Struktur Organisasi Sederhana dan Struktur 

Organisasi Modern  

Interaksi antara berbagai organisasi dalam masyarakat manapun 

pada hakikatnya tidak pernah diatur ekslusif menurut satu pola 

saja. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyaraklat selalu 
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beraneka ragam sehingga dalam masyarakat semua interakssi 

organisasi tidak mungkin dipadukan menurut satu pola, karena 

masing-masing masyrakat memiliki ciri atau perbedaan tersendiri 

dalam mengkombinasikan berbagai tujuan yang ingin dicapai. 

Di dalam masyarakat pada kenyataanya, terdapat berbagai 

bentuk oraganisassi diantaranya organisasi yang berstruktur 

sederhana/kecil dan adajuga organisasi yang besar/modern 

(biasanya berbentuk birokrasi). Pada bentuk organisassi 

tradisional/kecil, biasanya tidak terdapat pembagian kerja yang 

sistematis, spesialisasi, standarisasi, maupun stabilitas. Sutarto 

(1995: 50) menyatakan bahwa kegiatan organisasi dalam unit social 

tradisional sering kali tidak cukup kebal terhadap factor 

pertimbangan yang tidak relevan, stratifikasi maupun ikatan 

kekeluargaan. 

 

 Merancang, Menganalisis, dan Mendeskripsikan 

Pekerjaan  

Rancangan pekerjaan didefinisikan oleh Gomez-Mejia, dkk., (2004) 

sebagai proses pengorganisasian pekerjaan ke dalam tugas-tugas 

yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ada tiga hal 

penting yang berpengaruh dalam merancang sebuah pekerjaan, 

yaitu analisis alur kerja (work flow analysis) yang mendeskripsikan 

bagaimana pekerjaan sebagai input menambah nilai terhadap 

sebuah pekerjaan, yang nantinya akan dilanjutkan oleh pekerjaan 

lainnya. Yang kedua adalah strategi bisnis yang diambil dan 

bagaimana struktur organisasi yang paling tepat dengan strategi 

tersebut. 

Ada 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam merancang 

pekerjaan(Badri Munir, 2007: 22): 
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1. Penyederhanaan Pekerjaan 

Pendekatan ini didasari oleh asumsi bahwa pekerjaan dapat 

diuraikan menjadi lebih sederhana, berupa tugas yang selalu 

berulang-ulang untuk memaksimalkan efisiensi dan efeksitas 

pekerjaan administrasi. 

2. Pemekaran Pekerjaan 

Pendekatan ini dilakukan dengan memekarkan sebuah pekerjaan 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

3. Perotasian Pekerjaan 

Pendekatkan ini dimungkinkan dengan merotasi karyawan diantara 

pekerjaan yang ada tanpa mengubah alur pekerjaan 

4. Pemerkaya Pekerjaan 

Pendekatan ini dilakukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih 

menarik dan menantang bagi seorang karyawan. Hal ini dilakukan 

dengan menetapkan beberapa tugas khusus untuk dilakukan satu 

orang yang bertanggumg jawab hingga selesainya proses pekerjaan. 

5. Desain Pekerjaan Berdasarkan Tim 

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan wewenang 

bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

Setelah pekerjaan dirancang, langkah yang perlu dilakukan 

adalah analisis pekerjaan. Analisis ini merupakan proses 

pengumpulan informasi yang akan digunakan dalam membuat 

keputusan tentang pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerja 

tertentu. 

Tugas merupakan elemen dasar dan hal yang perlu dilakukan 

dalam sebuah pekerjaan. Adapun kewajiban adalah satu atau lebih 

tugas yang harus dilakukan guna menyelesaikan pekerjaan. Dan 

tanggung jawab merupakan satu atau beberapa kewajiban yang 
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mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan utama sebuah pekerjaan 

itu ada. 

Langkah terakhir adalah menuangkan hal yang telah 

diidentifikasikan, dijelaskan, dan didefinisikan oleh analisis 

pekerjaan ke dalam sebuah dokumen tertulis yang disebut dengan 

deskripsi pekerjaan. Menurut Gomez-Meija (2004), ada dua jenis 

deskripsi pekerjaan: 

a. Deskripsi pekerjaan secara khusus, yang merupakan ringkasan 

dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Hal 

ini biasanya mengatur hingga hal-hal detail dari sebuah 

pekerjaan. 

b. Deskripsi pekerjaan secara umum, yang mencangkup hal-hal 

dasar mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari 

sebuah pekerjaan. Deskripsi ini tepat digunakan pada organisasi 

yang mengedepankan inovasi dan fleksibelitas dalam 

pencapaian tujuannya (Badri Munir, 2007: 23). 

 

Pola Pembagian Kerja  

Mengenai pola pembagian kerja diantara para pegawai dalam 

bidang tatausaha, pada umumnya menurut C.L Littlefield dan R.M. 

Peterson (dalam The Liang Gie, 1996) (Modern Office Management) 

dikenal  dua macam rencana: 

1. Rencana urutan (serial plan) 

Pekerjaan tatausaha dibagi-bagi menjadi unit-unit yang lebih 

kecil secara berurutan dan setiap unit ditugaskan kepada 

seorang juru tatausaha. 

2. Rencana sejajar (pararel plan) 

Dalam hal ini volume pekerjaanlah yang dibagi-bagi kepada 

para pegawai yang masing-masing mengerjakannya dari awal 

sampai selesai. 
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 Keunggulan Struktur Organisasi Besar (Birokrasi)  

Birokrasi adalah jenis struktur organisasi yang paling banyak 

digunakan di muka bumi ini. Pendapat awal tentang birokrasi yang 

dicetuskan oleh Max Weber ini mempunyai tipe idealnya yang 

terkenal. Menurut Budianto (1997: 32) mengemukakan bahwa 

model demokrasi dari Max Weber ini memiliki 7 karakteristik, 

yaitu: 

1. Pembagian Kerja 

Pekerjaan dari setiap orang dibagi-bagi sampai kepekerjaan 

yang sederhana, rutin dan ditetapkan dengan jelas. Hal ini 

berbeda dengan struktur organisasi yang pembagian kerja tidak 

jelas dan sering kali satu orang menjalankan beberapa fungsi 

sekaligus. 

2. Hierarki Kewenangan yang Jelas 

Sebuah struktur multi-tingkat yang formal dengan posisi 

hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan 

yang lebih rendah berada dibawah pengawasan dan control yang 

lebih tinggi 

3. Formalisasi yang Tinggi 

Ketergantungan kepada peraturan dan prosedur formal untuk 

memastikan adanya keseragaman dan untuk mengatur prilaku 

pemegang pekerjaan. 

4. Bersifat Tidak Pribadi (Impersonal) 

Saksi-saksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan 

pribadi. Hal ini untuk menghindari keterlambatan individual 

dan preferensi pribadi para anggota. 

5. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang 

didasarkan atas kemampuan. Keputusan tentang seleksi dan 
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promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan 

prestasi calon. 

6. Jejak Karir Bagi para Pegawai 

Para anggota diharapkan mengejar karir dalam organisasi. 

Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karir tersebut, para 

pegawai akan mempunyai masa jabatan. 

7. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari 

kehidupan pribadi. 

Kebutuhan dan minat pribadi dipisahkan sepenuhnya agar 

keduanya tidak mencampuri sikap impersonal pada aktivitas 

organisasi yang bersifat rasional. 

 
Pengertian Sekertaris  

Menurut H. W Fowler dan F. G Fowler (dalam Dinamika Nina, 1998: 

11) bahwa sekretaris adalah orang yang bekerja pada orang lain 

untuk membantu dalam korespondensi, pekerjaan tulis, 

mendapatkan informasi, dan masalah-masalah lain; pegawai yang 

ditunjuk oleh masyarakat, perusahaan, atau perserikatan untuk 

melakukan korespondensi, memelihara warkat-warkat, terutama 

yang berurusan dengan perusahaannya; menteri yang mengepalai 

kantor pemerintahan. 

Menurut Louis C. Nahassy dan William Selden: Sekretaris 

adalah pegawai kantor yang karena kedudukannya memiliki 

tanggung jawab yang lebih daripada tanggung jawab seorang 

stenografer. Tugas-tugasnya biasanya meliputi pengambilan dan 

penyalinan dikte (menyalin apa yang disampaikan oleh pimpinan ke 

dalam bentuk tulisan, biasanya yang didiktekan adalah konsep 

surat) yang berurusan dengan publik, menjawab telepon, 

mengundang pertemuan, membuat perjanjian, serta memelihara 

atau mengarsip warkat-warkat dan surat-surat. Seorang sekretaris 
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sering bertindak sebagai seorang pembantu administrasi atau 

pimpinan muda (Dinamika Nina, 1998). 

Menurut M. Braum dan Roman: Sekretaris adalah pembantu 

dan seorang pimpinan yang menerima pendiktean, menyiapkan 

surat-menyurat, menerima tamu, memeriksa atau mengingatkan 

pimpinannya mengenai kewajiban yang sudah dijanjikan, dan 

melakukan banyak kewajiban lain yang bertujuan meningkatkan 

efektivitas dan pimpinannya tersebut. 

Dapat disintesakan bahwa sekretaris merupakan seorang 

pegawai yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memelihara warkat-

warkat, medapatkan informasi, melakukan korespodensi, serta 

berurusan dengan perusahaan tersebut. 

 

 Jenis-jenis Sekretaris  

Menurut Badri Munir (2007: 34) menyatakan bahwa terdapat jenis 

jabatan sekretaris dapat ditinjau dari 3 aspek. 

 
1. Berdasarkan Luas Lingkup Tanggung Jawab 

a. Sekretaris Organisasi, seseorang yang memimpin secretariat 

dari suatu organisasi maupun instansi pemerintahan. Di 

samping bekerja atas instruksi pimpinan, ia juga memiliki 

wewenang ikut serta dalam aktivitas manajemen organisasi 

yang dinaunginya. Misalnya adalah Sekretaris Jendral PBB, 

Sekretaris Daerah Provinsi, atau Sekretaris PT. Semen Gresik. 

b. Sekretaris Pribadi, seseorang yang bertugas membantu 

seseorang dalam tugas administrasi, seperti Sekretaris Pribadi 

Bung Hatta. Ada juga yang diklasifisikasikan sebagai Sekretaris 

Pimpinan yang dalam kesehariannya hanya membantu seorang 

pimpinan dalam menjalankan tugasnya, seperti Sekretaris 

Rektor Universitas Negeri Jakarta. 
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2. Berdasarkan Kemampuan dan Pengalaman Kerja 

a. Sekretaris Yonior, yaitu sekretaris yang baru bekerja sebagai 

sekretaris di suatu organisasi. 

b. Sekretaris Senior, yaitu sekretaris yang mempunyai kemampuan 

dan pengalaman yang memadai dalam kepasitasnya sebagai 

seorang sekretaris. 

 
3. Berdasarkan Spesialisasi  

Di samping kemampuan sebagai seorang sekretaris, mereka 

mempunyai kelebihan tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi. 

Misalnya, Sekretaris dalam Bidang Hukum, Bidang Keuangan, dan 

lain-lain. 

 

 Peran Sekretaris  

Pada dasarnya setiap  sekretaris mempunyai peran yang sama, yaitu 

membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, sekretaris tidak hanya berhubungan 

dengan pimpinannya saja, melainkan  juga dengan klien 

perusahaan, karyawan lain, bahkan juga dengan pekerjaan yang  

ditekuninya. Menurut Nuraeni Nani (2008: 33) bahwa secara garis 

besar, beberapa peran umum yang harus dijalani oleh sekretaris 

sebagai berikut: 

 
1. Sekretaris Sebagai Duta  

Seorang sekretaris bertindak sebagai wakil dari perusahaan. Dengan 

begitu, penampilan dan sikap seorang sekretris harus baik dan 

profesional, baik dalam berhubungan dengan klien perusahaan 

maupun dengan masyarakat umum yang berhungan dengan 

kepentingan perusahaan, dalam kondisi psikologis apa pun, kesal, 

capai, atau marah, seorang sekretaris tetap harus bisa mengontrol 
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emosinya saat bertemu klien, pasalnya, ketika berhadapan denga 

klien, seorang sekretaris tidak hanya bertindak mewakili pribadinya, 

tetapi juga wakil perusahaan. Saat mengikuti kegiatan dengan klien, 

penampilan harus dijaga dengan benar, jangan sampai ketidak 

pantasan dalam berpenampilan akan menurunkan citra 

perusahaan. 

 
2. Sekretaris Sebagai Pintu Gerbang 

Sekretaris berfungsi salah satunya sebagai penerima tamu. Untuk 

itulah, letak meja dan kursi sekretaris berdekataan dengan pintu 

masuk ruangan  pimpinan agar jika para tamum, relasi, atau 

karyawan yang ingin bertemu dengan pimpinan bisa melapor atau 

meminta izin kepada sekretaris terlebih dahulu. Dengan begitu, 

sebagai pintu gerbang sekretaris harus bisa mengatur arus keluar 

masuknya tamu pimpinan, dengan wewenangnya sekretaris harus 

bisa memanajemen dengan wewenangnya, sekretaris harus bisa 

memanajemen dengan baik pertemuan klien dengan pimpinan. 

bahkan, yang dianggap tidak layak atau sebaliknya tidak bertemu 

dengan pimpinan. 

 
3. Sekretaris Sebagai Ibu Rumah Tangga Perusahaan 

Sebagai ibu rumah tangga perusahaan, seseorang  sekretaris harus 

dapat menaungi perusahaaan dan menjadi contoh yang baik dalam 

mengurus kantornya. Misalnya, mengatur tata letak ruangan kantor 

menjadi nyaman layaknya di rumah sendiri, sehingga pimpinan, 

karyawan, tamu, atau relasi yang berkunjung merasa betah. dalam 

melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga perusahaan ini, 

seorang sekretaris dituntut bekerja dengan rapi, sehingga setiap 

orang yang masuk ke ruangan sekretaris dan pimpinan akan merasa 

nyaman. Tanpa menunggu office boy, seorang sekretaris dapat 
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memberskan ruang kerja pimpinan, mengganti vas bunga, atau 

mengontrol suhu pendingin ruangan. 

 
4. Sekretaris Sebagai Humas  

Sebagai humas, seorang sekretaris menjadi penghubung antara 

perusahaan dan lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat, baik 

bertatap muka secara langsung, melalui telepon, maupun melalui 

media lain. Dalam peranannya sebagai humas, sekretaris harus 

mengerti bagaimana menghadapi setiap orang yang tidak sama sifat 

dan perilakunya, misalnya, saat bertemu dengan klien yang keras 

kepala, seorang sekretaris dituntut  untuk dapat bersikap dan 

bertindak tegas, tetapi tetap diplomatis. Dengan wewenangnya, 

sekretaris dapat mengusir tamu tersebut tanpa harus terlibat 

konfrotasi. Dengan begitu, saat menghadapi pihak lain, seorang 

sekretaris harus saat menghadapi pihak lain, seorang sekretaris 

harus dapat menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada, demi tercapainya tujuan perusahaan. Terlebih lagi saat 

perusaan membutuhkan suatu kerjasama yang baik dengan seorang 

atau lembaga lain. 

Selain tugas dasar di atas, seorang sekretaris juga berperan 

terhadap pimpinan dan terhadap bawahan atau karyawan. 

Terhadap pimpinan, seorang sekretaris memiliki peran sebagai 

berikut. 

a. Sumber dan filter informasi bagi pimpinan dalam memenuhi 

fungsi, tugas, dan tanggung jawabannya. 

b. Asisten atau tangan kanan pimpinan dalam mengatur aktivitas 

perusahaan dari urusan administrasi sampai urusan human 

relations. 

c. Perantara bagi pihak-pihak luar yang ingin berhungan dengan 

pimpinan. 



 
71 

d. Sumber alternatif pemikiran bagi pimpinan dalam hal 

pemunculan ide-ide. 

e. Secret keeper atau pemegang rahasia pimpinan yang berkaitan 

dengan perusahaan. 

f. Sebagai mediator pimpinan dengan bawahan. 

Sementara itu, terhadap bawahan atau karyawan, seorang 

sekretaris memiliki peran sebagai berikut: 

a. Membantu memberikan motivasi kepada karyawan lain. 

b. Sebagai mediator antara bawahan dan pimpinan. 

c. Membantu dan memfasilitasi  bawahan ketika hendak bertemu 

dengan pimpinan. 

d. Memberikan rasa puas dan bangga kepada bawahan terhadap 

hasil kerja mereka. 

 

 Ruang Lingkup dan Tugas Sekretaris  

Nuraeni Nani (2008: 36) menyatakan bahwa ruang lingkup 

sekretaris meliputi menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, 

khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat 

yang meliputi pembuatan surat, penerimaan, pengolahan, 

pendistribusian, dan penyimpanan, menyelenggarakan tata 

hubungan baik secara intern maupun extern, menyelenggarakan 

pertemuan rapat, menyelenggarakan pengaturan penerimaan 

tamu/kunjungan. Juga meliputi tugas-tugas sekretaris, yaitu: 

 
1. Tugas Rutin 

Tugas rutin merupakan tugas yang biasa dikerjakan oleh sekretaris 

setiap harinya. Tugas rutin seorang sekretaris antara lain membuka 

surat, menerima dikte, menerima tamu, menerima telepon, 

menyimpan arsip atau surat, serta menyusun dan membuat jadwal 

kegiatan pimpinan. 
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2. Tugas Khusus  

Tugas khusus merupakan tugas yang diperintahkan langsung oleh 

pimpinan kepada sekretaris, yang penyelesaian juga dilakukan 

secara khusus. Tugas ini diberikan karena adanya unsur 

kepercayaan bahwa sekretaris mampu menyimpan rahasia 

perusahaan. Tugas khusus seorang sekretaris antara lain 

mengonsep surat perjanjian kerja sama dengan relasi atau instansi 

luar, menyusun surat rahasia (confidential), menyusun acara 

pertemuan bisnis, dan membeli kado atau cindera mata untuk klien 

pada even-even tertentu (misalnya saat ulang tahun pernikahan 

klien atau acara launching perusahaan baru klien). 

 
3. Tugas Istimewa  

Tugas istimewa merupakan tugas sekretaris yang menyangkut 

keperluan pimpinan. tugas istimewa seorang sekretaris sebagai 

berikut. 

a. Bertindak sebagai penghubung untuk meneruskan informasi 

kepada relasi. 

b. Mewakili pimpinan menerima sumbangan untuk dana atau 

keperluan kegiatan lainnya.  

c. Membentulkan letak atau posisi alat tulis dan perlengkapan 

pimpinan. 

d. Mengingatkan pimpinan untuk membayar iuran atau asuransi 

dari suatu badan atau instansi. 

e. Memeriksa hasil pengumpulan dana atau uang muka dari 

instansi yang diberikan sebagai dana kesejahteraan. 

f. Menghadiri rapat-rapat dinas, sebagai pendamping pimpinan 

selama mengadakan pertemuan bisnis. 

g. Mengadakan pemeriksaan peralatan sarana kantor dan mendata 

peralatan yang perlu diperbaiki atau ditambah. 
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4. Tugas Sosial 

Tugas sosial sekretaris adalah tugas-tugas lain selain tugas rutin dan 

utama sebagai pembantu pimpinan yang sifatnya teknis, seperti 

korespondensi, kearsipan,  menerima, tamu, dan lain-lain. Tugas 

sosial seorang sekretaris antara lain mengurus rumah tangga kantor 

dan mengatur penyelenggaraan resepsi untuk kantor beserta 

pengurusnya undangannya. 

 
5. Tugas Keuangan 

Tugas keuangan seorang sekretaris biasanya berkaitan dengan 

urusan uang cadangan atau kas kecil sebagai berikut. 

a. Menagani urusan keuangan pimpinan di bank. Misalnya 

menyimpan,mengambil uang, menarik cek. 

b. Membayar rekening-rekening, pajak , atau sumbangan dana 

atas nama pimpinan. 

c. Menyimpan catatan pengeluaran sahari-hari pimpinan dan 

menyediakan dana untuk keperluan sehari-hari. 

 
6. Tugas Resepsionis 

Tugas resepsionis adalah tugas sekretaris yang berhubungan dengan 

kegiatan menerima atau menyambut klie, baik yang datang kegiatan 

langsung maupun menghubungi melalui telepon. Lebih jelasnya, 

tugas resepsionis seorang sekretaris antara lain menerima, 

menjawab, dan mencatat telepon, menerima tamu yang akan 

bertemu dengan pimpinan, mencatat janji-janji untuk pimpinan, 

serta menyusun acara kerja sehari-hari pimpinan. 

 
7. Tugas Insidential  

Tugas insidential merupakan pekerjaan yang tidak rutin dilakukan 

oleh sekretaris. 
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a. Menyiapkan agenda rapat, menyiapkan laporan, serta 

menyiapkan pidato atau pernyataan pimpinan. 

b. Membuat ikhtisar dari berita-berita dan artikel yang termuat 

dalam surat kabar, majalah, brosur, dan media-media lain yang 

ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan. 

c. Mengoreksi bahan-bahan cetakan, misalnya brosur, undangan, 

formulir, dan daftar yang dikonsep  oleh perusahaan. 

d. Mewakili pimpinan dalam bergai resepsi atau pertemuan. 

 
8. Tugas Pertemuan Bisnis (Business Meeting) 

Pertemuan bisnis (business meeting) terjadi ketika dua orang atau 

lebih saling menerima dan memberi informasi. Menyimak kembali 

kemajuan, memecahkan masalah, dan menciptakan ide-ide baru 

bagi kemajuan perusahaan. Tugas inilah yang cukup berat dan 

melelahkan bagi sekretaris untuk mengorganisir pertemuan-

pertemuan tersebut. Prosedur yang dilakukan sebagai berikut. 

a. Mengatur jadwal dan lokasi pasti tempat pertemuan akan 

dilaksanakan. 

b. Jika pertemua dilaksanakan di luar perusahaann, sekretarislah 

yang bertugas menyiapkan dan melakukan reservasi tempat dan 

kebutuhan pendukung lain, seperti konsumsi dan akomodasi, 

sekaligus memastikan semua persiapin berjalan dengan baik. 

c. Menghubungi orang-orang yang akan diundang dalam 

pertemuan, baik melalui telepon maupun surat. 

d. Jika dibutuhkan, menyiapkan orang-orang yang akan 

dibatalkan untuk membantu pelaksanaan pertemuan jika 

dibutuhkan. Misalnya menyiapkan notulen yang mencatat hasil 

pertemuan. 

e. Menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam 

pertemuan. 



 
75 

9. Tugas-Tugas yang Bersifat Kreatif 

Dalam bidang tugas ini sekretaris dapat menemukan sendiri tugas-

tugas yang menurut sekretaris merupakan sesuatu bantuan yang 

sangat di perlukan oleh pimpinan. Sekertaris melakukan tanpa 

diminta oleh pimpinan, dan ini semuanya dilakukan dengan 

maksud agar tugas bantu yang di berikan kepada pimpinan dan 

dapat terlaksana dengan lebih berhasil dan berguna daya guna. 

Jenis-jenis tugas yang dilakukan sekertaris yang dapat 

tergolong dalam tugas-tugas yang bersifat kreatif ini seperti: 

a. Mengumpulkan keterangan yang sekiranya diperlukan oleh 

pimpinan. Dan apabila keterangan itu telah tersedia, maka 

sewaktu-waktu pimpinan memerlukannya, sekertaris dapat 

menyerahkannya. 

b. Apabila sekertaris menemukan suatu artikel yang mungkin akan 

memberikan manfaat banyak bagi keberhasilan pimpinan, maka 

sekertaris akan menggaris bawahi, memberikan komentar, atau 

bahkan mengguntingnya.  

Bagi seorang sekretaris, tugas-tugas yang bersifat kreatif ini 

tidak ada batasnya. Dan biasanya dari tugas-tugas yang bersifat 

kreatif ini seorang sekertaris memperoleh yang baik dari pimpinan. 

Semakin efisien seorang sekertaris yang melaksanakan tugas-tugas 

rutin dan tugas-tugas khusus, maka bagian lebih banyak waktu 

untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kreatif. 
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  Pengawasan Kantor 
 

 

 Pengertian Pengawasan Kantor  

Menurut Mc. Farland mengemukakan bahwa pengawasan adalah 

suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah 

ditentukan. 

Menurut Koontz dan O’Donnell (1995: 37) dari Amerika 

Serikat mengemukakan tentang pengertian kontrol sebagai “The 

control function includes those activities which are designed to 

compel events to conformto plans.” (Fungsi control meliputi 

aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memaksa peristiwa-

peristiwa yang terjadi sesuai dengan rencana-rencana).  

Seorang ahli manajemen Inggris bernama Brech (1964: 11) 

merumuskan pengertian kontrol. “Control is the checking current 

performance against predetermined standars contained in the 

plans, with a view to ensuring adequate progress and satisfactory 

performance, also “recording” the experience gained from the 

working of these plans as a guide to possible future operations.” 

(Pengawasan yakni mencocokkan pelaksanaan tugas yang baru 

berjalan terhadap ukuran baku yang telah ditetapkan sebelumnya 

dalam rencana-rencana dengan maksud untuk menjamin 

tercapainya kemajuan yang cukup dan pelaksanaan tugas yang 

  Bab 4 
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memuaskan, juga “mencatat” pengalaman yang diperoleh dari 

pelaksanaan rencana-rencana itu sebagai suatu petunjuk bagi 

tindakan-tindakan diwaktu). 

Dari definisi  di atas dapat disintesakan bahwa pengawasan 

adalah suatu aktivitas menilai, meninjau dan mencocokkan apakah 

pekerjaan yang telah dikerjakan itu sudah sesuai dengan rencana 

dan tujuan yang telah diharapkan atau belum dan apabila tidak 

sesuai maka dilakukan evaluasi. 

 

 Prinsip-prinsip Pengawasan Kantor 

Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

maka perlu adanya prisip-prinsip dasar pengawawasan (Koontz and 

Cyril O’Donnell, 1959: 37),  di antaranya: 

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi. 

2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan 

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 

3. Pengawasn harus berorientasi terhadap kebenaran menurut 

peratura-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap 

kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi 

terhadap tujuan (manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan). 

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. 

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif, teliti dan 

tepat. 

 

 Ruang Lingkup Pengawasan Kantor 

Ruang lingkup administrasi perkantoran mencakup kegiatan kantor 

dan sarana fasilitas kerja perkantoran. Perhatikan pembahasan 

berikut: 
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1.  Kegiatan Kantor 

Kegiatan kantor di setiap perusahaan antara satu dengan lainnya. 

Semakin luas tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, 

akan semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukan. 

Kegiatan pekerjaan kantor pada umumnya terdiri dari kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan 

perkantoran (office planning), pengoganisasian perkantoran (office 

organizing), pengarahan perkantoran (office actuating), dan 

pengawasan perkantoran (office controlling) atau sering disingkat 

POAC. Untuk lebih jelasnya simak uraian berikut ini: 

a. Perencanaan Perkantoran (office planning) 

Perencanaan perkantoran adalah proses menentukan arah kegiatan 

kantor, dengan cara meninjau kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Perencanaan 

perkantoran, meliputi: 

1) perencanaan gedung; 

2) tata ruang kantor; 

3) penerangan/cahaya; 

4) ventilasi; 

5) perlengkapan peralatan dan perabotan kantor; 

6) anggaran (budgeting) perkantoran; 

7) standar kualitas kerja; dan 

8) sistem informasi dan telekomunikasi 

b. Pengorganisasian Perkantoran (Office Organizing) 

Pengorganisasian perkantoran adalah pengaturan berbagai macam 

fungsi organisasi dengan pelaksana yang melaksanakan fungsi-

fungsi organisasi tersebut, meliputi: 

1) pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam 

organisasi perusahaan; 
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2) pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan 

ataupun bawahan; dan 

3) penyediaan peralatan/perlengkapan yang tepat, sesuai 

dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan 

dalam melakukan pekerjaan 

c. Pengarahan Perkantoran (Office Actuating) 

Pengarahan perkantoran adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai 

dengan target dan sasaran yang telah ditentukan serta untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Pengarahan 

perkantoran meliputi: 

1) Penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan 

pengawasan terhadap bawahan. 

2) Penggunakan teknik yang efektif dalam memberikan 

motivasi terhadap bawahan 

3) Pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan 

masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam 

pekerjaan. 

4) Penyatuan visi misi karyawan dan organisasi 

5) Perancangan cara komunikasi yang efektif dengan 

karyawan, agar komunikasi antara atasan dengan 

bawahan dapat berjalan lancar. 

6) Penggunaan tolak ukur yang adil dalam memberikan gaji 

kepada karyawan. 

d. Pengawasan Perkantoran (Office controlling) 

Pengawasan perkantoran adalah kegiatan memastikan bahwa 

sasaran dan hal yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan 

harapan atau target (http://silahkanngintip. blogspot.com/2011/04/ 

pengertian-ruang-lingkup-administrasi.html). Obyek pengawasan 

perkantoran, meliputi: 
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1) penggunaan peralatan dan perabot kantor; 

2) metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor; 

3) kualitas pekerjaan kantor; 

4) pelayanan kantor; 

5) waktu; dan 

6) biaya perkantoran.  

 

 Metode Pengawasan Kantor 

Metode dan bahan yang digunakan dalam menjalankan 

pengaawasan antara lain: 

1. Laporan dari pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara lsan 

dan tertulis dan secara berkala atau sewaktu-waktu atas 

permintaan. 

2. Penelaahan terhadap buku catatan tugas atau hasil kerja, jadwal 

kegiatan, bahan kemajuan pekerjaan, ataupun grafik lainnya. 

3. Survey atau inveksi setempat dimana kegiatan-kegiata 

dijalankan. 

4. Wawancara dengan pelaksana-pelaksana tugas yang 

bersangkutan. 

Metode Pengawasan Kantor meliputi : 

1. Pengawasan langsung ialah aparat pengawasan atau pimpinan 

organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat 

pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif 

maupun sistem investigatif. 

2. Pengawasan tidak langsung ialah aparat pengawasan atau 

pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan 

pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. 

3. Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal 

dilakukan oleh unit atau aparat pengawaan yang bertindak atas 
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nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan 

dari organisasi itu. 

4. Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui 

saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. 

5. Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi 

bidang: keuangan, kepegawaian dan material. 

6. Pengawasan teknis (technical control) ialah pengawasan 

terhadap hal-hal yang bersifat fisik misalnya pembangunan 

gedung sekolah. 

7. Pengawasan kuantitatif ialah metode pengawasan kuantitatif 

bersifat lebih spesifik, dengan menggunakan tinjauan data 

kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian 

seperlunya atas jumlah maupun kualitas barang atau jasa yang 

dihasilkan atau ditawarkan kepada konsumen. 

8. Pengawasan kualitatif ialah metode pengawasan kualitatif 

bersifat umum terhadap kegiatan dan keadaan organisasi dan 

lebih banyak menyangkut cara kerja karyawan. Beberapa teknik 

yang biasa digunakan menurut Leon C. Mengginson, cs. dalam 

Devung (1988:126), yaitu: (1) observasi; (2) pengawasan 

berkala; (3) laporan lisan dan tertulis; dan (4) penilaian 

kegiatan. 

9. Pengawasan alternatif ialah metode yang dilakukan oleh 

manajer administrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, 

seperti tujuan dari pelaksanaan control, kepercayaan terhadap 

sistem control, sikap manajer dan pegawai dan sumber data 

yang digunakan untuk pengawasan. 
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 Tujuan Pengawasan Kantor 

Tujuan Pengawasan menurut  Odgers (2005) 

1. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi 

persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi 

untuk setiap saat mengawasi kinerjanya. 

2. Meningkatakn efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan  

menghilangkan  pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi 

penyalahgunaan alat atau bahan. 

3. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual 

yang dicapai dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian 

konpensasi bagi seorang pegawai. 

4. Mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang 

dijalankan. 

5. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar  

tercapai. 

 

 Fungsi Pengawasan Kantor 

1. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang 

diserahi tugas dan wewenang.  

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan 

kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar 

pelaksanaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-

pemborosan. 
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 Manfaat Pengawasan Kantor 

Manfaat pengawasan menurut Quible (2001)  

1. Membantu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh 

oleh oganisasi. 

2. Membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas Karena 

kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. 

3. Menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas 

yang objektif bagi organisasi. 

4. Mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak 

sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi 

pemodifikasiannya. 

5. Membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang 

ditetapkan (Badri Munir, 2006). 

 

 Formulir 

Formulir adalah lembaran kartu atau kertas lepas berukura tertentu 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara dicetak dengan 

ukuran-ukuran, kolom, garis-garis, atau ruang-ruang untuk 

menghimpun, mencatat, atau menyampaikan informasi yang 

diperlukan. Seorang ahli perancangan formulir bernama B.Kronval 

(1953: 10) memberikan definisi formulir bahwa “A form is a sheet of 

paper or card, cut to a fixed format on which entries are to be 

made, and usually printed with lines, text, signs and other matter 

which is common or recurs frequently in the peculiar different 

cases for which it is used, while what is to be the case concerned is 

indicated by filling in, crossing out, marking or the like.” (Suatu 

formulir adalah selembar kertas atau kartu yang dipotong menurut 

suatu ukuran tertentu dimana akan dibuat pencatatan-pencatatan 

dan biasanya dicetak dengaan garis-garis, tulisan, tanda-tanda, dan 
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hal-hal lain yang umum atau sering-sering beerulang kembali lagi 

dalam peristiwa yang berlainan yang memerlukannya, sedang apa 

yang bersangkut paut dengan peristiwa itu dinyatakan dengan jalan 

mengisi, mencoret, menandai, atau lainnya semacam itu). 

Menurut Littlefield (1978: 154) dan rekannya menegaskan 

kegunaan yang dapat diberikan oleh formulir-formulir adalah 

sebagai berikut: 

1. Formulir-formulir membuat jelas keterangan apa yang harus 

dihimpun dan disampaikan. 

2. Formulir-formulir menyediakan suatu letak tertentu bagi setiap 

butir keteranga yang diperlukan, dengan demikian 

memudahkan pencatatan, pengolahan, dan penunjukkan data. 

3. Formulir-formulir menghapuskan perlunya menyalin kembali 

informasi yang bersifat pengulangan atau baku. 

4. Formulir-formulir memudahkan pemakaian lembaran-

lembaran ganda, sebagai akibatnya secara luas 

menyederhanakan prosedur-prosedur. 

5. Formulir-formulir memberikan tanda pengenal kepada warkat-

warkat dan memudahkan penyimpanan serta penunjukkan 

dikemudian hari. 

 Isi formulir pada umumnya dapatdibedakan menjadi dua 

bagian yaitu bagian yang tercetak yang merupakan keterangan-

keterangan yang telah tetap dan bagian yang berubah-ubah sesuai 

dengan keterangan-keterangan yang diisikan kedalam ruang-ruang 

yang telah disediakan.Pengisisan keterangan-keterangan itu dapat 

dilakukan dengan jalan menulis sesuatu, mencoret, sesuatu uraian 

yang tertera pada formulir yang ternyata tidak bermaksud, atau 

membubuhkan sesuatu tanda apapun. 

 Setiap formulir biasanya perlu dikerjakan sekurang-

kurangnya tiga kali yaitu pertama oleh pengisi formulir yang harus 
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melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan, kedua oleh 

seseorang pegawai yang harus membaca keterangan-keterangan 

yang telah ditulis itu dan yang terakhir disalin atau dihimpun 

bersama-sama keterangan lainnya yang sejenis dengan keterangan 

lain yang diperlukan. Untuk menghindari kekembaran dalam 

formulir maka ada langkah-langkah mengendalikan formulir itu, 

John Neuner dan Benjamin Haynes (1953: 586) menyatakan 

pengendalian terhadap formulir-formulir perkantoran mencakup 3 

prosedur utama: 

1. Mengadakan penataan terhadap formulir-formulir secara 

terpusatkan. 

2. Penghapusan atau penggabungan formulir-formulir yang kini 

dipakai. 

3. Penetapan prosedur-prosedur untuk menelaah, menyetujui, dan 

mencetak formulir-formulir baru. 

 Tujuan pengendalian formulir: 

1. Mencegah penggunaan formulir yang tidak semestinya. 

2. Mencegah jangan sampai ada formulir yang beredar tanpa 

sepengetahuan yang berwenang. 

3. Mencegah jangan sampai ada formulir yang di ubah tanpa 

persetujuan sebelumnya. 

4. Menghilangkan formulir yang tidak diperlukan. 

5. Membantu perkembangan dan rancangan formulir yang efisien. 

6. Menggabungkan dan menyederhanakan formulir yang ada. 

7. Menjaga perkembangan formulir yang tidak menguntungkan. 

 Pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan formulir terutama dalam hubungannya dan tindakan-

tindakan pengendalian formulir agar tercapai efisiensi kerja dan 

yaitu: 

1. Setiap formulir hendaknya mempunyai kegunaan yang jelas.  
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2. Setiap macam formulir yang diciptakan hendaknya dilakukan 

standardisasi, yaitu terutama mengenai ukurannya, jenis kertas, 

warnanya, dan tipe hurufnya. 

3. Setiap formulir hendaknya dirancang dalam corak    yang 

sederhana. 

4. Keterangan-keterangan yang dicantumkan pada formulir 

hendaknya diatur susunannya secara logis atau praktis sehingga 

memudahkan pengisian formulir itu. 

5. Bagian yang harus diisi dengan keterangan-keterangan 

hendaknya diberi ruang kosong yang cukup sehingga tulisan 

dapat jelas. 

 Sesuatu formulir biasanya diadakan untuk maksud atau 

keperluan tertentu. Menurut Gibbs Myers (1959: 196) formulir-

formulir pada umumnya dapat diciptakan dan dipergunakan untuk 

18 macam keperluan yaitu: (1) to acknowledge (mengakui); (2) to 

agree (menyetujui);  (3) to apply (melamar); (4) to authorize 

(menguasakan); (5) to cancel (membatalkan); (6) to certify 

(menerangkan); (7) to claim (menuntut); (8) to estimate 

(menaksir); (9) to follow-up (melanjutkan); (10) to identify 

(mengenali); (11) to instruct (memberi petunjuk); (12) to notify 

(memberi tahu); (13) to order (memesan); (14) to record 

(mencatat); (15) to report (melaporkan); (16) to request 

(memohon); (17) to route (mengedarkan); dan (18) to schedule 

(menjadwal). 
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  Laporan Managerial Kantor 
 

 

 Pengertian Laporan dan Sistem Pelaporan  

Menurut pengertian umum laporan adalah suatu dokumen sebagai 

hasil serangkaian kegiatan mencari dan menyajikan informasi suatu 

hal tertentu.Seorang ahli inggris memberikan definisi seperti 

berikut “Suatu laporan adalah sebuah dokumen tertulis yang 

dihasilkan sebagai suatu akibat prosedur yang dijalankan untuk 

mengungkap informasi. Menurut The Liang Gie (2007: 100) laporan 

adalah keterangan/informasi yang dihimpun di dalam dan disajikan 

secara tertulis. 

Dalam buku Administrasi perkantoran modern karangan 

Badri Munir Sukoco (2007: 178) mengatakan bahwa Laporan 

Manajerial merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari 

bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam 

melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk 

mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. 

Adapun menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Moekijat, 1989: 

50) bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil 

pengolahan data informasi. Dapat disimpulkan bahwa laporan 

manajerial adalah sejenis laporan yang bertalian dengan urusan 

tertentu dalam lingkungan suatu organisasi formal yang dibuat 

untuk keperluan pimpinan organisasi untuk membuat keputusan 

dan selanjutnya melakukan tindakan. 

  Bab 5 
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 Peranan Laporan Managerial  

Secara terperinci laporan manajerial menurut Darbyshire (1977: 1-2) 

mempunyai peranan sebagai berikut: 

1. Bagi organisasi laporan manajerial memberikan gambaran 

menyeluruh bagi perkembangan organisasi serta kelebihan dan 

kekurangannya. Maksudnya bila mana dari suatu kegiatan 

terdapat kelemahan maka bisa dapat diperbaiki atau dicari 

solusi alternatifnya, bila mana ada kelebihannya maka 

dipertahankan dan kalau bisa dikembangkan suatu kegiatan di 

perkantoran. 

2. Bagi pelaksanaan tugas, laporan manajerial dapat menunjukkan 

sesuatu yang perlu disempurnakan untuk kegiatan organisasi. 

Setiap kegiatan pasti ada saja kendala atau problematika yang 

terjadi, maka di setiap kegiatan perkantoran, selalu ada yang 

namanya evaluasi kerja, dari evaluasi tersebut dibuatlah laporan 

manajerial agar setiap kekurangan yang ada bisa dapat 

diselesaikan atau ditemukan jalan keluarnya. 

3. Bagi manajer, laporan manajerial dapat menyediakan berbagai 

data untuk membuat keputusan dan tindakan selanjutnya yang 

jitu. Jelas bahwa laporan manajerial ada suatu dokumen yang 

menyajikan data, yang sifatnya bertalian, yang dimana laporan 

manajerial itu dapat menjadi pertimbangan dan keputusan yang 

diambil oleh pimpinan organisasi. 

4. Bagi petugas organisasi sebagi pelaksana, laporan manajerial 

dapat menjadi sarana untuk menyampaikan ksimpulan penting 

dan menyampaikan gagasan baru kepada atasannya. 
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 Tujuan Laporan Managerial  

Dalam perkembangan terakhir pada badan-badan usaha, modern di 

luar negeri, sistem pembuatan laporan manajerial dikaitkan dengan 

peningkatan terwujudnya manajemen berdasarkan tujuan 

(management by objectives). Hal ini ditegaskan oleh Littlefield 

(1978: 61) bahwa pada hakikatnya, tujuan pelaporan manajerial 

ialah mengembangkan konsep manajemen berdasarkan tujuan, 

manajemen dalam suatu organisasi terdesentralisasi harus berjalan 

dalam kaitan dengan tujuan-tujuan, ukuran baku, dan anggaran-

anggaran, tidak dalam kaitan pengawasan dari atas. 

Konsepsi tentang manajemen berdasarkan tujuan, 

menunjukkan pada suatu tata cara dalam organisasi yang 

menetapkan bahwa seorang manajer bersama-sama dengan 

manajer, setingkat diatasnya berkala mencapai kesepakatan 

mengenai tujuan-tujuanyang wajib dicapai oleh manajer bawahan. 

Pada akhir jangka waktu itu diadakan pertemuan lagi  diantara 

mereka untuk menilai pelaksanaan kerja manajer bawahan apakah 

dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. Jadi proses 

pelaksanaan manajemen berdasarkan tujuan melibatkan 

pembuatan laporan perencanaan maupun laporan pengendalian. 

 

 Fungsi Laporan Manajerial  

Laporan memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan satu sama 

lain. Adapun fungsi dari laporan tersebut menurut Locker dalam 

Sukoco (2007: 178)  antara lain: 

 
1. Sebagai Sarana Komunikasi Vertikal 

Salah satu sarana komunikasi antara atasan dengan bawahan 

adalah dengan laporan.Melalui laporan, pihak bawahan dapat 

menginformasikan berbagai kegiatan dan masukan berupa ide atau 
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gagasan terhadap suatu permasalahan.Sedangkan pihak pimpinan 

dapat memperoleh berbagai data dan informasi yang kemudian 

diolah, dikembangkan, dan digunakan sebagai pertimbangan 

pengambilan keputusan serta perencanaan lebih lanjut. Selain itu, 

pimpinan juga dapat memberikan penilaian terhadap permasalahan 

dan kinerja bawahan.Dengan demikian, laporan menciptakan 

komunikasi antara atasandengan bawahan maupun sebaliknya. 

 
2. Sebagai Alat Pertanggung Jawaban  

Laporan merupakan manifestasi dari bentuk komunikasi vertikal 

dari atas ke bawah.Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 

tanggung jawab dan wewenang yang sudah diberikan oleh atasan, 

laporan merupakan alat yang paling tepat untuk 

mempertanggungjawabkan kepercayaan dan wewenang yang telah 

diterimanya. Maka dari itu setiap laporan manajerial yang 

dilaporkan itu haruslah real, apa adanya tidak dilebih-lebihkan, dan 

tidak dikurang-kurangi, karna laporan tersebut akan 

mempengerahui keputusan yang akan diambil oleh pimpinan 

organisasi. 

 
3. Memberikan Informasi Penting 

Laporan harus berisi informasi faktual dan pemikiran-pemikiran 

yang rasional, argumentatif, serta objektif sebagai tanggapan 

terhadap fenomena faktual tersebut.Oleh karena itu, suatu laporan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam 

pengambilan keputusan manajerial. 

 
4. Sebagai Bahan Pengembilan Keputusan 

Laporan merupakan suatu susunan dan kajian informasi yang 

dituangkan secara lengkap, jelas, komprehensif, benar, objektif, dan 

sistematis.Sehubungan dengan hal itu, laporan dapat digunakan 
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sebagai sumber pertimbangan untuk pengambilan kebijakan atau 

keputusan bagi unit kerja dan organisasi, karena apabila dalam 

laporan disajikan data yang tidak objektif, maka keputusan yang 

diambil mungkin menyimpang dan tidak tepat. Dalam penyusunan 

laporan harus dihindarkan praktek “ABS” (Asal Bapak Senang), 

karena hal ini justru akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat 

dan lambat laun akan menghancurkan organiasi. 

 

 Syarat Laporan Manajerial 

Subyek laporan mungkin berbeda-beda, namun apa-pun subyeknya 

laporan harus dapat dimengerti oleh si penerima. Mengapa subyek 

laporan itu harus dimengerti oleh penerima laporan, (dalam hal ini 

pimpinan organisasi), agar laporan memenuhi fungsinya, maka 

laporan harus memuat informasi yang benar dan obyektif. Ini 

berarti bahwa informasi yang dituangkan dalam laporan harus erat 

hubungannya dengan masalah yang akan dikemukakan. Kebenaran 

obyektivitas informasi tersebut penting sekali oleh karena tepat dan 

melesetnya keputusan yang diambil oleh pimpinan banyak 

tergantung pada kualitas laporan yang diterima (Sutrisno, 2006: 

125). 

Suatu laporan manajerial yang baik hendaknya memenuhi 

syarat-syarat mengenai mutu (Badri Sukoco, 2007: 179) yang 

berikut: 

 
1. Kecermatan (Accuracy) 

Laporan manajerial merupakan salah satu bahan yang akan 

digunakan oleh seorang pimpinan untk mengambil keputusan 

berkaitan dengan operasi perusahaan yang menjadi wewenangnya. 

Oleh karena itu, sebuah laporan harus cermat dan sesuai dengan 
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kondisi yang ada di lapangan, sehingga keputusan yang akan 

diambil oleh pihak manajemen tepat. 

 
2. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Faktor waktu merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengambilan keputusan. Apabila penulisan laporan tidak selesai 

pada saat yang dibutuhkan, maka nilai sebuah laporan akan 

merosot. 

 
3. Kecukupan (Adequacy) 

Faktor ini berkaitan dengan cakupan masalah yang akan disajikan 

dalam laporan. Apabila cakupan masalah kurang mencukupi, 

niscaya pemecahan masalah yang akan diambil tidak akan tepat. 

 
4. Kesederhanaan (Simplicity) 

Laporan juga harus dapat menyederhanakan permasalahan dan 

pemecahannya dalam bahasa yang mudah dimengerti dan 

mengurangi penggunaan istilah teknis apabila dipandang kurang 

relevan. 

 
5. Kejelasan (Clarity) 

Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat harus dilakukan, hal ini 

disebabkan karena waktu manajer begitu terbatas dan penyajian 

data yang telah menjadi informasi akan mempermudah manajemen 

mengambil keputusan. 

Laporan manajerial merupakan suatu dokumen yang 

menyajikan keterangan mengenai suatu hal tertentu kepada 

pimpinan organisasi. The Liang Gie (2007: 103) mengemukakan 

ciri-ciri khusus yang perlu terdapat pada laporan demikian itu 

untuk membedakan dengan naskah tertulis lainnya ialah: 

a. Mengandung semua fakta yang bertalian. 
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b. Menyampaikan kesimpulans atau rekomendasi tertentu yang 

dibuat berdasarkan fakat-fakta yang diungkapkan. 

c. Mempunyai suatu bentuk yang tersendiri. 

d. Mengandung suatu gaya tulis yang serasi dengan pengungkapan 

fakta. 

e. Menampilkan suatu tata wajah yang mencerminkan pembuatan 

laporan dengan penuh kesungguhan. 

 

 Jenis Laporan Manajerial 

Menurut C. L. Littlefield macam atau jenis dari laporan manajerial 

sesungguhnya tidak terbatas, terutama kalau ditinjau dari segi 

pokok soalnya, tetapi, untuk menyederhanakan pembahasan dan 

memudahkan pemahaman, salah satu penggolongan yang dianut 

ialah dari C. L. Littlefield dan dua rekannya, penggolongan tersebut 

di antaranya sebagai berikut: 

 
1. Penggolongan Menurut Tujuan (Purpose) 

Bila mana kita lihat dari buku karangan The Liang Gie (2007: 105) 

dalam bukunya Administrasi perkantoran modern, jenis laporan 

manajerial menurut tujuannya dapat dibagi menjadi: 

a. Laporan Perencanaan 

Perencanaan adalah segenap rangkaian aktivitas menentukan hal-

hal yang harus dilaksanakan dan cara-caranya dalam mencapai 

tujuan organisasi. Laporan perencanaan merupakan sebuah 

dokumen yang mengikuti proses perencanaan itu dan menetapkan 

tujuan pook atau hasil kerja suatu satuan organisasi. Misalnya 

laporan yang bertalian dengan penyusunan anggaran keuangan atau 

target penjualan hasil produksi. 
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b. Laporan Pengendalian  

Pengendalian adalah segenap rangkaian aktivitas memeriksa, 

mencocokkan, dan mengusahakan agar berbagai pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang 

diharapkan. Laporan pengendalian merupakan sebuah dokumen 

yang terlibatdalam proses control itu dan menggambarkan 

pelaksanaan kerja (performance) yang telah berlangsung. Bidang-

bidang pelaksanaan kerja yang dapat dilaporkan misalnya ialah 

kepegawaian, produktivitas, efisiensi tenaga kerja, mutu produksi, 

dan pengeluaran biaya. 

 
2. Penggolongan Menurut Waktu (Timing) 

Menurut Kismartini (2007: 55) jenis laporan bila dilihat dari 

waktunya, laporan yang dibuat secara rutin atau khusus pada waktu 

tertentu saja, berikut adalah jenis laporan yang penggolongannya 

menurut waktu sebagai berikut: 

a. Laporan Berkala 

Laporan berkala adalah suatu jenis laporan yang dibuat secara 

terus-menerus menurut suatu jangka waktu tertentu untuk 

menggambarkan perkembangan organisasi dalam hal-hal 

tertentu.Laporan ini sering berbentuk laporan pengendalian. 

b. Laporan Khusus  

Laporan khusus adalah suatu laporan mengenai sesuatu hal yang 

tidak berulang atau tidak dapat diduga dan ditugaskan oleh 

pimpinan organisasi untuk melakukan suatu tindakan di waktu 

mendatang.Faktor ketepatan waktu sering menonjol dan dapat 

berbentuk laporan perencanaan. 
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3. Penggolongan Menurut Gaya Tulis (Style) 

a. Laporan Resmi 

Merupakan sebuah dokumen resmi yang secara tegas ditetapkan 

dalam prosedur organisasi pada berbagai jenjang untuk keberesan 

administrasi. 

b. Laporan tidak Resmi 

Laporan yang tidak melibatkan dokumen resmi dalam organisasi 

dan biasanya terkandung dalam sesuatu nota pribadi atau memo 

pejabat tanpa bentuk tertentu. 

 

 Berdasarkan Waktu Penyimpanan  

Jika dilihat dari segi waktu penyampaiannya, laporan dibagi 

menajadi 2, yaitu:  

1. Laporan Rutin  

Laporan ini sering pula disebut sebagai laopran berkala atau 

periodic. Laporan rutin merupakan laporan yang dibuat secara rutin 

menurut periode tertentu, misalnya mingguan, bulanan atau 

triwulan. Laporan ini biasanya memuat informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas pada satuan unit 

organisasi atau individu dalam organisasi. Contoh laporan rutin 

antara lain laporan manajemen dalam siding RUPS (rapat umum 

pemegag saham) dan laporan pertanggungjawaban Presiden RI 

setiap tanggal 16 Agustus, Dari Kantor Pendidikan ada laporan 

SDM, laporan yang dilaporkan setiap bulannya, yang memuat 

jumlah tenaga kerja baik PNS maupun Honorer, dan lain-lain. 

 
2. Laporan Insidental 

Laporan insidetal merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan 

dengan waktu tidak terjadwal dengan tetap.Laporan ini disusun bila 

ada sesuatu hal yang dipandang sangat penting untuk disampaikan 
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atau ada kegiatan yang bersifat khusus dan mendadak. Contoh 

laporan incidental adalah laporan bencana alam, laporan hasil 

penelitian, laporan kegiatan social, dan lain lain. 

 

 Berdasarkan Cara Penyampaian  

Jika dilihat dari segi cara penyampaiannya, Badri Sukoco (2007: 

179) membagi jenis laporan menajadi 3, yaitu:  

1. Laporan Lisan 

Laporan ini tidak memerlukan bentuk penulisan khusus  karena 

pelapor mengungkapkan isi laporannya secara lisan kepada 

pimpinan, baik bertatap muka secara langsung maupun melalui 

telepon. Tetapi penting diperhatikan bahwa menyampaikan laporan 

melalui telepon, menurut etika perkantoran, dianggap kurang 

sopan.Laporan lisan disampaikan bila hal hal yang dilaporkan 

hanya bersifat informatif dan singkat, tidak membawa akibat atau 

pengaruh yang fatal.Dapat dibayangkan jika laporan keuangan 

perusahaan terdiri dari banyak mata anggaran tertentu tidak 

mungkin disampaikan secara lisan, tetapi harus dilaporkan secara 

tertulis.Salah satu kelemahan dari laporan lisan adalah adanya 

ketidak leluasan untuk mengungkapkan isi laporan baik karena 

waktu yang terbatas maupun tekanan psikologis pelapor terhadap 

pimpinan. 

 
2. Laporan Tertulis  

Laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan biasanya diketik di 

Komputer, yang memberikan keleluasaan penggunaan data yang 

mendukung dalam bentuk diangram maupun gambar yang 

mendukung isi laporan.Mengenai berapa banyak yangakan 

dilaporkan tergantung pada kebutuhan, apakah laporan dapat 

dibuat secara ringkas atau perlu pembahasan secara 
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mendalam.Laporan ini bisa berbentuk laporan formal atau 

informal.Melalui laporan tertulis diharapkan informasi yang 

disajikan lebih terstruktur disertai dengan analisis yang mendalam. 

 
3. Laporan Visual 

Laporan visual merupakan laporan yang disajikan dalam bentuk 

gambar, entah itu lukisan, foto, film atau slide. Laporan ini biasa 

kita temui pada berita yang ditayangkan dalam televisi atau film 

dokumentasi yang dibuat untuk melaporkan kejadian tertentu 

sehingga membutuhkan biaya yang relative lebih besar. 

 

 Berdasarkan Bentuk  

Jika dilihat dari segi bentuknya, Badri Sukoco (2007: 180) 

mengklasifikasikan laporan manajerial menjadi 3, yaitu: 

1. Laporan Berbentuk Surat  

Laporan ini dibuat dalam bentuk surat dengan isi yang terbatas, 

biasanya hanya poin-poin terpenting saja yang perlu ditulis di 

dalamnya. 

2. Laporan Berbentuk Formulir 

Laporan ini disajikan dengan bentuk dan format yang tetap, 

alaporan yang bersifat rutin, misalnya laporan penjualan, 

pembelian, hasil kinerja, dan jumlah produksi unit kerja. 

3. Laporan Berbentuk Karangan atau Naskah  

Laporan dibuat dalam bentuk karangan, karena informasinya yang 

disampaikan cukup banyak, Laporan ini biasanya untuk menulis 

laporan formal, misalnya skripsi atau tesis maupun disertasi. 
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 Berdasrkan Sifat Penyajiannya  

Bila dilihat dari sifat penyajiannya, laporan manajerial dapat 

diklasifikasikan menajadi 2, yaitu: 

1. Laporan Informal 

Laporan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk e-mail, memo, atau 

surat yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan pembuatan 

laporan pada umumnya. Jenis laporan ini biasanya digunakan 

sebagai publikasi, atau pemberitahuan akan suatu kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

2. Laporan Formal  

Laporan ini sifatnya analitis yang dibuat dengan mengikuti aturan 

resmi dalam pembuatan laporan dan didsatukung oleh dokumen-

dokumen resmi, salah satu hal yang penting diperhatikan adalah, 

pembuatan laporan harus mampu menginterpretasikan data degan 

benar, kekeliruan dalam menginterpretasikan data akan berdampak 

pada kesalahan dalam pembuatan kesimpulan atau rekomendasi, 

dalam pembuatan kesimpulan, unsur subjektivitas pembuatan 

laporan tidak boleh dimasukan agar laporan tetap bersifat benar 

dan objektif. 

 

 Berdasarkan Maksudnya  

Dan yang terakhir bila laporan dilihat dari segi maksudnya, 

menurut Badri Sukoco (2007: 180) laporan manajerial dapat 

diklasifikasikan menjadi 6, yaitu: 

1. Laporan informatif 

Laporan ini biasanya dibuat untuk mengkofirmasikan tentang 

sesuatu hal.Karena hanya bersifat memberi informasi.Karena hanya 

bersifat memberi informasi, pelapor tidak diharuskan untuk 

memberi analisis atau rekomendasi terhadap fenomena yang 

dilaporkan. 
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2. Laporan Rekomendasi 

Laporan rekomendasi adalah laporan yang selain menyampaikan 

informasi juga menyertakan pendapat si pelapor berupa penilaian 

atau tindak lanjut dari penilaian terhadap suatu hal atas dasar 

pengamatan sekilas, bukan atas dasar penelitian yang mendalam. 

 
3. Laporan Pertanggung Jawaban 

Laporan ini memberikan informasi kepada atasan mengenai 

pelaksanaan program kerja tertentu, baik dilihat dari segi proses, 

keberhasilan atau kegagalan suatu program, faktor penghambat, 

dan pendukungnya.  

 
4. Laporan Analitis 

Laporan ini selain memberikan informasi kepada pimpinan, juga 

dimaksudkan memberikan sumbangan pemikiran sehubungan 

dengan informasi yang dilaporkan berdasarkan analisis yang 

mendalam. 

 
5. Laporan Perkembangan  

Laporan perkembangan adalah laporan yang dibuat untuk 

menginformasikan perkembangan atau kemajuan mengenai 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau perkembangan 

organisasi secara keseluruhan. Laporan ini bisa juga berupa evaluasi 

terhadap pelaksanaan suatu aktivitas, pekerjaan, atau program 

tertentu. Laporan ini selain berguna untuk mengetahui sejauh mana 

suatu laporan pekerjaan atau program yang telah terlaksana, tetapi 

juga untuk mengetahui dampak yang dikehendaki dan yang tidak 

dikehendaki untuk perencanaan selanjutnya. 
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6. Laporan Studi Kelayakan 

Laporan ini dibuat atas dasar adanya permasalahan khusus 

terhadap suatu program yang dijalankan dan diupayakan 

pemecahannya.Laporan ini menganalisis permasalahan khusus 

tersebut secara mendalam guna pengambilan keputusan atas dasar 

penilaian layak dan tidak layak.Dalam laporan ini disajikan 

beberapa alternative solusi atas masalah tersebut dan kemudian 

dievaluasi guna menentukan pilihan yang terbaik dari berbagai 

alternatif. 

 

 Sistematika Laporan Manajerial 

Sistematika Laporan adalah menentukan bagian-bagian utama 

laporan atau lazim disebut sistematika laporan, kemudian sub-

subbagian laporan yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut 

dalam kalimat-kalimat. 

Di samping materi laporan harus memenuhi persyaratan- 

persyaratan yang telah disebutkan, penulis laporan juga harus 

memperhatikan tentang sistematika penyajian materi laporan 

tersebut (Sutrisno, 2006: 137). 

Secara umum menurut (Abdul Jalaludin S, 2013: 45) bahwa 

laporan terdiri dari beberapa bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan 

dan pembahasan, serta penutup atau kesimpulan. Sistematika 

laporan, yaitu: 

 
1. Pendahuluan 

Pendahuluan memuat latar belakang masalah dan rumusan 

masalahnya.Tujuan penulisan laporan (harus berkaitan dengan 

permasalahan), ruang lingkup, dan sistematikan laporan.” Jadi 

setiap laporan itu dibuat, haruslah terdeskripsikan permasalahan 
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tersebut, dan permasalahan tersebut haruslah berkaitan dengan apa 

yang akan disampaikan (dilaporkan). 

 
2. Isi Laporan dan Pembahasan 

Isi laporan sering disebut tubuh laporan, yaitu bagian yang memuat 

isi utama. Isi laporan ini akan ditentukan oleh masalah dan maksud 

atau tujuan laporan. Isi laporan pada laporan informatif akan 

berbeda apabila dibandingkan dengan laporan rekomendasi, 

laporan analitis, laporan pertanggungjawaban. Apabila pada 

laporan informatif isi laporan berupa informasi tertentu yang 

mengacu pada permasalahan, maka laporan yang bersifat analitis 

atau laporan studi kelayakan harus berisi informasi yang didukung 

dengan data yang valid dan terpercaya untuk mendukung 

rekomendasi yang diberikan. 

Jadi Suatu laporan bisa mengandung analisis atau tidak.pada 

laporan informatif tidak perlu dilakukan analisis. Apabila dalam 

laporan terdapat bagian analisis, maka pada setiap bagian dan tahap 

ini pelapor melakukan pemaknaan terhadap informasi atau data 

yang dideskripsikan. 

 
3. Penutup 

Bagian penutup menandai berakhirnya suatu laporan yang tidak 

mengandung analisis, bagian akhir suatu laporan akan berupa 

kesimpulan yang berisi penilaian positif atau negatif, baik atau 

buruk, berhasil atau kurang berhasil, untung atau rugi, ataupun 

gabungan dari kesemuanya itu, pelapor dapat menarik suatu 

kesimpulan jika mereka melakukan analisis baru, sebaliknya, tanpa 

melakukan analisis, pelapor tidak dapat merumuskan kesimpulan. 

Apabila pada bagian kesimpulan menyebutkan kekurangan, pelapor 

harus memberikan solusi pemecahan (saran), dan saran yang 
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diberikan harus jelas dan bersifat operasional serta diungkapkan 

beberapa konsekuensinya. 

 

 Susunan dan Macam Laporan Manajerial  

Penulisan laporan manajerial perkantoran biasanya memiliki 

bentuk yang berbeda-beda. Antar kantor atau antar intansi biasanya 

memiliki aturan dan ciri khas tersendiri. Dalam intansi yang sama 

pun, penulisan laporan akan memiliki bentuk yang berbeda jika 

tujuan dan fungsi laporan tersebut berbeda (Sutrisno, 2006: 137). 

Menurut Sukoco (2005: 182-183) pada intinya tata cara 

penyusunan laporan dimulai dari tahap persiapan yang mencakup 

penentuan kerangka permasalahan, tujuan penulisan laporan, dan 

proses pengumpulan data, kemudian membuat kerangka laporan, 

dan diakhiri dengan tahap penulisan laporan itu sendiri, Biasanya 

laporan manajerial perkantoran tersusun dari unsur-unsur di 

bawah ini: 

 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap awal ini harus terjawab beberapa pertanyaan penting 

seperti hal apa yang akan dilaporkan? Mengapa hal itu dilaporkan? 

Kapan laporan akandisampaikan? Data apa yang penting, baik 

sebagai data utama maupun data pendukung? Dengan terjawabnya 

beberapa pertanyaan ini, maka dapat dirumuskan secara jelas latar 

belakang dan masalah laporan, tujuan laporan, target waktu 

laporan, data yang relevan untuk disajikan, dan sumber-sumber 

data. 

 

2. Pengumpulan dan Penyajian Data 

Setelah pertanyaan dia atas terjawab, maka langkah berikutnya 

adalah merencakan pengumpulan dan penyajian data. Dalam proses 

pengumpulan data harus selalu mengacu pada permasalahan dan 
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tujuan yang telah ditetapkan. Data dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-

sumber primer antara lain wawancara, hasil diskusi, hasil pengisian 

daftar pertanyaan (kuisioner), dan hasil observasi langsung. 

Adapun sumber-sumber data sekunder di antaranya adalah 

data hasil perjalanan dinas pimpinan dan akomodasinya, data yang 

dihimpun dari hasil rapat, buku-buku pedoman baik pedoman 

organisasi maupun pedoman kerja, surat keputusan dan peraturan 

lainnya, serta data yang ada dalam organisasi yang tergantung pada 

materi yang akan dibahas, seperti data tentang kepegawaian dan 

data keuangan. Setelah dikumpulkan, kemudian data itu 

dikelompokkan, data mana yang menjadi bahan utama dan data 

pendukung atau penunjang. 

 

3. Sistematika Laporan 

Tahap berikutnya adalah menentukan bagian-bagian utama laporan 

atau lazim disebut sistematika laporan, kemudian sub-subbagian 

laporan yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam kalimat-

kalimat. Seperti yang sudah dibahas di atas yang mengenai 

Sistematika laporan manajerial. 

 

4. Penulisan Laporan 

Pada tahap penulisan laporan harus mengacu pada sistematika yang 

telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara 

runtut, mudah dipahami, dan enak dibaca.Maksudnya di sini ialah 

dalam pengambilan keputusan, pimpinan haruslah membaca 

ataupun harus mempelajari laporan tersebut sebagai bahan 

pertimbangan, maka laporan tersebut, haruslah dibikin dengan 

seindah dan serapih mungkin, dengan mengacu dari sistematika 

dalam pelaporan manajerial. 
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Sedangkan unsur-unsur dalam lapoan manajerial diantaranya 

adalah: 

a. Halaman Judul 

Ini merupakan bagian pertama dari suatu laporan yang memuat 

judul laporan, nama pembuat laporan pribadi atau kelompok, nama 

organisasi, dan tahun pembuatan laporan. Judul laporan hendaknya 

dibuat menarik agar pembaca laporan terkesan dan ingin segera 

mengetahui isi laporan tersebut. 

b. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan daftar perincian laporan yang terdiri dari bab 

dan subbab yang ada. Fungsi daftar isi adalah untuk memudahkan 

pembaca mengetahui bagian mana yang ingin dibaca langsung 

dengan melihat halaman yang ditulis pada daftar isi.Hal ini juga 

memudahkan bagi pimpinan yang mempunyai sedikit waktu luang 

untuk mencari bagian mana yang langsung dikehendaki untuk 

dibaca. 

c. Pengantar 

Pengantar ini ditulis untuk menuntun dan mengantarkan pembaca 

memahami isi laporan.Pengantar juga bisa berisi ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam 

dalam pembuatan laporan. 

d. Abstraksi 

Abstraksi merupakan ringkasan laporan secara keseluruhan dari 

informasi, data atau fakta yang dibahas sampai pada suatu 

kesimpulan dan rekomendasi. Fungsi abstraksi adalah untuk 

memudahkan pembaca mengetahui inti sari laporan. 

e. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bab pertama dari suatu laporan yang 

memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahannya 

diformulasikan agar menjadi jelas apa yang sebenarnya akan 
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dibahas dalam laporan, tujuan penulisan laporan (harus berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas apakah untuk memberi informasi, 

memberi rekomendasi, atau menyajikan suatu hasil penelitian), 

metode pengumpulan data, dan pendekatan yang dipakai untuk 

membahas data atau fakta dalam laporan, serta sistematika laporan. 

f. Isi Laporan 

Bagian ini memuat data dan fakta selengkapnya, yang disusun 

secara sistematis dari bab ke bab serta dibahas secara mendetail. 

Argumen perlu dikemukakan untuk menunjang pembahasan dalam 

laporan. 

g. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan catatan akhir dari hasil pembahasan data 

atau jawaban dari permasalahan yang telah dibahas pada isi 

laporan. 

h. Rekomendasi atau Saran 

Dari kesimpulan yang diberikan, sering diajukan saran atau 

rekomendasi yang berguna untuk penyempurnaan, peningkatan, 

atau perbaikan atas pelaksanaan tugas atau program yang telah 

dijalankan. Saran atau rekomdasi harus operasional, dapat 

terjangkau oleh siapa pun yang akan menjalankan program yang 

sama pada masa mendatang, dan harus disesuaikan dengan situasi 

serta kondisi organisasi. 

i. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber data sekunder, 

khususnya dari buku-buku, baik yang bersifat teoritis maupun 

praktis. 

j. Lampiran 

Bagian lampiran dapat berisi data primer yang diolah, pedoman 

wawancara, kuisioner, data sekunder, dan dokumen-dokumen atau 
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surat-surat khusus yang mengandung validitas data dan proses 

penelitian. 

 

 Langkah-langkah Penulisan Laporan  

Pentingnya suatu Laporan manajerial sebagai sebuah dokumen 

yang memberi kesaksian mengenai peristiwa yang nyata terjadi atau 

keadaan yang sungguh ada untuk menjadi landasan yang kuat bagi 

keputusan/tindakan pimpinan organisasi, maka laporan itu harus 

disusun secara tertib. 

A, E. Darbyshire (dalam The Liang Gie, 2007: 106-107) 

membagi langkah-langkah suatu laporan  dalam 7 tahap pokok yang 

berikut: 

1. Menafsirkan kerangka acuan, diantaranya adalah pimpinan 

mempelajari, mempertimbangkan, atau menafsirkan semua 

yang dimaksud dalam hubungan pekerjaannya itu sudah jelas 

atau belum, seperti kegiatan atau pekerjaan apa yang akan 

dilakukan. 

2. Membuat suatu daftar tentang tugas-tugas kerja utama yang 

harus dilakukan. Setelah tau apa kegiatan yang akan 

diselenggarakan, maka langkah selanjutnya adalah melist atau 

mendata, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan. 

3. Menetapkan jadwal bagi setiap tugas, ini berfungsi bahwa setiap 

pekerjaan haruslah mempunyai batas waktu untuk 

menyelesaikannya, setiap kegiatan bahkan akan terlaksana bila 

tugas sebelumnya telah selesai, maka waktu di sini sangatlah 

penting. 

4. Menghimpun bahan sesuai dengan jadwal, yaitu kegiatan 

mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan 

sesuai dengan rencana kerja dan jadwal penyelesaiannya. 
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5. Memilah dan menilai material sewaktu material sedang 

dihimpun, untuk menghindai pengumpulan bahan-bahan yang 

tidak berguna atau berlebihan. 

6. Menilai dan mengatur material setalah semuanya terhimpun, 

hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menyusun suatu laporan, dalam hal ini kepala bagain dan staf 

pembantunya harus senantiasa mengingat tujuan laporan yang 

ditugaskan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. 

7. Merancang, menulis, dan menyempurnakan laporan, dalam 

penulisan naskah laporan selengkapnya, mungkin harus 

dikarang terlebih dahulu sebuah ranangan pertama (first draft).  

Agar laporan yang akan disampaikan kepada atasan dapat 

digunakan sesuai dengan kegunaannya (fungsinya), maka laporan 

harus disusun secara tepat. Menurut Sutrisno (2006: 131) 

mengemukakan bahwa laporan dapat disusun secara tepat apabila 

prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan 

nya tepat pula. 

Tetapi secara umum langkah-langkah pembuatan laporan 

manajerial menurut (Husein Umar, 2002: 59) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan dan Memastikan Tujuan Laporan 

Berita apakah laporan tersebut, dan kegiatan apa yang telah 

ditetapkan dalam laporan tersebut, agar sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud Ini dilakukan dengan maksud:  

a. Agar yang akan dilaporkan terang dan jelas 

b. Agar tahu membatasi diri (tidak melantur) 

c. Agar memenuhi keinginan pihak yang akan menerima laporan 

d. Untuk mempermudah pengumpulan data. 
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2. Menentukan Bahan Laporan 

Bahan-bahan laporan ini bisa dapat berasal dari informasi-

informasi yang terkumpul, maupun data-data yang tersimpan yang 

akan menjadi bahan acuan pengambilan keputusan. 

Data dan fakta yang dipergunakan dalam penyusunan 

laporan, misalnya:  

a. surat keputusan dan landasan-landasan yuridis lainnya; 

b. skema atau struktur organisasi; 

c. data kepegawaian, keuangan, materiil, peralatan pemasaran dan 

sebagainya, rencana/program kerja; 

d. notulen rapat; 

e. grafik, table, dan sebagainya; 

f. rumusan tugas, job description dan sebagainya; dan 

g. buku-buku pedoman kerja (manual). 

 
3. Menentukan Cara Pengumpulan Data, Klasifikasi dan 

Tabulasi Data 

Pengumpulan data bisa melalui data angket, observasi, maupun 

wawancara, setelah itu klasifikasikan, lalu menggambarkannya 

dengan grafik tabulasi dengan membuat label. 

 
4. Mengevaluasi Data 

Untuk mengetahui informasi, sejauh mana pencapaian atau target 

yang telah dicapai, Setelah dibuat klasifikasi data sebagaimana 

diuraikan di atas, maka dapatlah diadakan evaluasi dan pengolahan 

(analisis) data (Sutrisno, 2006: 133). 

 
5. Membuat Kerangka Laporan 

Lalu membuat laporannya dengan memperhatikan statistika 

pembuatan laporan. 
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  Tata Ruang Kantor 
 

 Pengertian Tata Ruang Perkantoran  

Menurut The Liang Gie (2007: 186) mengemukakan bahwa tata 

ruang kantor adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang 

tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan 

bekerja bagi para pegawai disebut tata ruang kantor. “Office layout 

may be defined as the arrangement of furniture and equipment 

within available floor space” (Littlefield & Peterson, 1956: 117). Tata 

ruang perkantoran dapat dirumuskan sebagai penyusunan 

perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. 

Office layout is the determination of the space requirements 

and of the detailed utilization of this space in order to provide a 

practical arrangement of the physical factors considered necessary 

for the execution of the office work within reasonable costs (George 

Therry, 1958: 348)”. Tata ruang perkantoran adalah, penentuan 

mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan 

secara terperinci dari ruangan ini untuk menyiapkan suatu susunan 

yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi 

pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. 
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 Tujuan Penyusunan Tata Ruang Kantor  

Dalam menyusun ruang kerja perkantoran, ada beberapa tujuan 

yang perlu dicapai. Tujuan itu merupakan pula syarat-syarat yang 

hendaknya dipenuhi dalam setiap tata ruang kantor yang baik. 

Adapun menurut The Liang Gie (2007: 188) bahwa tujuan yang 

hendaknya dijadikan pedoman itu ialah: 

1. Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaanya dapat 

menempuh jarak yang sependek mungkin. 

2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. 

3. Segenap ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan 

pekerjaan. 

4. Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat 

terpelihara. 

5. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara 

memuaskan. 

6. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan 

mendapat kesan yang baik tentang organisasi itu. 

7. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagi 

pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan. 

Dua ahli Inggris Geoffrey Mills dan Oliver Standingford (1978: 

268) menegaskan bahwa berbagai tujuan penyusunan tata ruang 

yang baik bagi sesuatu kantor ialah: 

a) Legal requirements to be fulfills; 

b) Space to be used to the greatest advantage; 

c) Services to be available where needed: power, telephones ect.; 

d) Good working conditions to be provided for everyone; 

e) Supervision to be able to see the staff at work; 

f) Sense of belonging and loyalty to the working group fostered; 

g) Communication and work flow facilitated; 

h) Movement of clerks between desks and filing are made easy; 
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i) Noisy and distracting operations segregated; 

j) Mutual interference between clerk avoided; 

k) Privacy and security provided where necessary. 

a. Persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi; 

b. Ruang dipergunakan sampai manfaat yang terbesar; 

c. Pelayanan-pelayanan tersedia sepanjang diperlukan: tenaga 

listrik, telepon, dan lain-lain. 

d. Persyaratan kerja yang baik disediakan bagi setiap orang; 

e. Pengawasan dapat melihat para petugas sedang bekerja; 

f. Rasa kesatuan dan kesetiaan terhadap kelompok kerja 

dipelihara; 

g. Komunikasi dan arus kerja diperlancar; 

h. Lalu lalang para juru tatausaha di antara meja-meja dan lemari-

lemari arsip dipermudah; 

i. Pelaksanaan kerja yang gaduh dan mengganggu perhatian 

dipisahkan; 

j. Saling mengganggu di antara para juru tatausaha dihindarkan; 

k. Kebebasan diri dan keamanan diusahakan sepanjang perlu. 

 

 Asas-asas Tata Ruang Kantor  

Seorang ahli tataruang pabrik Richard Muther (1955: 7 – 8) 

merumuskan 6 asas pokok tataruang pabrik yang terbaik. Walaupun 

asas-asas itu diperuntukkan bagi tempat kerja yang tugasnya 

menghasilkan suatu barang, namun dengan penyesuaian seperlunya 

dapatlah beberapa diantaranya dijadikan dasar bagi tata ruang 

perkantoran. Beberapa asas itu ialah: 
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1. Asas Mengenai Jarak Terpendek 

Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang 

yang terbaik ialah yang memungkinkan proses penyelesaian sesuatu 

pekerjaan menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Dalam hal 

ini garis lurus antara 2 titik adalah jarak yang terpendek. Dalam 

menyusun tempat kerja dan menempatkan alat-alat, hendaknya 

asas ini dijalankan sejauh mungkin. 

 
2. Asas Mengenai Rangkaian Kerja 

Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang 

yang terbaik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat 

kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan 

penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Asas ini merupakan 

kelengkapan dari asas mengenai jarak terpendek. Jarak terpendek 

tercapai kalau para pekerja atau alat-alat ditaruh berderet-deret 

menurut urutan proses penyelesaian pekerjaan. Menurut asas ini 

suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari permulaan 

dikerjakan sampai selesainya, tidak ada gerak mundur atau 

menyilang. Hal ini tidak berarti bahwa jalan yang ditempuh harus 

selalu berbentuk garis lurus. Yang terpenting ialah proses itu selalu 

mengarah maju ke muka menuju ke penyelesaian. Bentuknya dapat 

berupa garis bersiku-siku atau lingkaran ataupun berwujud huruf L 

atau U. 

 
3. Asas Mengenai Penggunaan Segenap Ruang 

Suatu tataruang yang terbaik ialah yang mempergunakan 

sepenuhnya semua ruang yang ada. Ruang itu tidak hanya yang 

berupa luas lantai saja (ruang datar), melainkan juga ruang yang 

vertical ke atas maupun ke bawah. Jadi, di mana mungkin tidak ada 

ruang yang dibiarkan terpakai. 
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4. Asas Mengenai Perubahan Susunan Tempat Kerja 

Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang 

yang terbaik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan 

tidak terlampau sukar atau tidak memakan biaya yang besar. 

Karena kemajuan teknologi, banyak masyarakat yang 

mengendalikan pekerjaannya cukup dari rumah. Kantor di rumah 

sendiri dengan kantor di perkantoran tentu berbeda. Tetapi terlepas 

dari masalah tersebut, di gedung perkantoran, umumnya. Menurut 

Harry L. Wylie (1958: 619) bahwa jenis tata ruang dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. Tataruang yang Tertutup 

Pada susunan ini ruangan untuk bekerja terbagi-bagi dalam 

beberapa satuan. Pembagian itu dapat terjadi karena keadaan 

gedungnya yang terdiri atas kamar-kamar maupun karena memang 

sengaja dibuat pemisah buatan, misalnya dengan sekosel kayu atau 

dinding kaca. Jadi, misalnya bagian penjualan suatu perusahaan 

terbagi dalam beberapa seksi (seksi pesanan, seksi pembukuan, 

seksi iklan), pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi itu dilakukan pada 

ruang kerja yang terpisah-pisah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata Ruang Kantor Tertutup 

 



 
114 

b. Tataruang yang Terbuka 

Menurut susunan ini ruang kerja yang bersangkutan tidak 

dipisahkan. Jadi, bagi bagian penjualan seperti contoh di atas, 

semua aktivitasnya dilaksanakan pada 1 ruang besar terbuka, tidak 

lagi dipisah-pisahkan menurut kamar buatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tata Ruang Kantor Terbuka 

 
Ruang besar terbuka adalah lebih baik dari pada ruang yang 

sama luasnya tetapi terbagi dalam satuan-satuan kecil. Suatu 

tataruang kantor yang terbuka adalah lebih memuaskan dari pada 

yang terpisah-pisah, karena: 

1) Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap 

segenap pegawai. 

2) Lebih memudahkan hubungan di antara para pegawai. Hal 

ini dapat menumbuhkan rasa persatuan yang lebih erat 

karena mereka merasa bekerja sama pada satu ruangan. 

3) Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan peredaran 

udara. 

4) Kalau terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor 

atau pun perubahan meneganai proses penyelesaian sesuatu 
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pekerjaan, tataruang yang terbuka lebih mudah 

menampungnya. 

Setelah ditentukan letak suatu kantor dan macamnya 

tataruang yang akan dipakai, tinggallah menyusun perabotan kantor 

(meja, lemari, dan alat-alat lainnya) pada letak yang tepat dan 

menurut susunan yang efisien. Tujuh syarat dan 4 asas pokok 

seperti telah dikemukakan pada permulaan paragraph ini 

hendaknya dijadikan dasar pertimbangan. Adapun teknik untuk 

mencapai suatu tataruang kantor yang terbaik itu menurut  John R. 

Immer (1950: 385-386) adalah seperti berikut: 

1) Meja-meja kerja disusun menurut garis lurus dan 

menghadap kejurusan yang sama. Ini akan mengurangi 

kemungkinan para pegawai sering-sering mengobrol atau 

memperhatikan apa yang dikerjakan oleh rekannya. 

2) Pada tataruang yang terbuka, susunana meja-meja itu 

dapat terdiri atas beberapa baris. 

3) Penjabat pimpinan bagian yang bersangkutan 

ditempatkan di belakang para pegawainya. Di satu pihak 

ini akan memudahkan pengawasan, di pihak lain akan 

mencegah para pegawai mengangkat kepala untuk melihat 

siapa yang menemui penjabat pimpinan. 

4) Pada tataruang di mana bekerja banyak orang, apabila 

pegawai-pegawai dikelompok-kelompokkan di bawah 

pengawasan seseorang pejabat yang bertanggung-jawab 

atas kelompok itu. 

5) Pegawai-pegawai yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

lembut, misalnya mencatat angka-angka kecil secara 

cermat atau melukis gambar-gambar yang halus, diberi 

tempat yang terbanyak memperoleh penerangan cahaya. 
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Ini demi untuk kesehatan matanya dan kesempurnaan 

hasil kerjanya. 

6) Pegawai-pegawai yang bertugas mengenai urusan-urusan 

yang mengandung resiko besar, ditempatkan di pojok 

yang tidak sering dilalui lalu lintas orang-orang. Kalau 

perlu dapat dibuatkan pedengan dari kaca. Pegawai-

pegawai yang bertugas demikian itu misalnya para kasir. 

Dengan demikian, terjaminlah keamanan uang yang 

berada di bawah tanggung jawabnya. 

7) Lemari dan alat-alat perlengkapan lainnya ditaaruh di 

dekat pegawai-pegawai yang paling sering 

mempergunakan benda-benda itu. 

8) Alat-alat kantor yang menimbulkan suara ribut, misalnya, 

mesin stensil, ditaruh dekat jendelam sehingga gema 

suaranya sebagian besar dapat langsung terbuang keluar 

ruangan. 

9) Meja yang memuat alat-alat yang banyak memberikan 

getaran misalnya saja, mesin hitung, tidak boleh 

menempel tembok atau tiang. Ini untuk mencegah getaran 

menganggu seluruh ruangan. 

10) Lemari yang berat atau peti besi dapat diletakkan 

menempel tembok atau tiang sehingga mendapat 

penyangga untuk menambah kekuatan. 

11) Bagi penjabat pimpinan yang sering-sering harus 

menerima tamu penting dan membicarakan urusan-

urusan yang bersifat rahasia, dapatlah dibuatkan kamar 

tamu tersendiri. 
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 Penyusunan Prabot Kantor  

Dalam pedoman meja-meja kerja hendaknya disusun menurut garis 

lurus dengan para pegawai menghadap ke jurusan yang sama. Tata 

ruang ini dalam bahasa inggris disebut straight-line (tata ruang 

garis lurus). Kebaikan utama dari tata ruang macam ini adalah 

bahwa pada umumnya masing-masing pegawai tidak mudah 

terganggu oleh rekan-rekan sekantornya. Pada penyusunan meja-

meja itu disediakan lorong lalu lintas pegawai. 

 

Tata ruang garis lurus dipakai dalam kantor-kantor pada 

umumnya atau dalam keadaan biasa. Tetapi, untuk kantor 

keadaannya atau pelaksanaan tugas bersifat khusus dapat dilakukan 

penyusunan meja-meja kerja. William Spriegel dan Ernest Davies 

(1950: 375) menambahkan 2 macam susunan pada straightline 

layout di atas yitu susunana dinamakan the bak arrangement 

(susunan bank) dan the grouping arrangement (susunan kelompok). 
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Meja-meja Kerja dengan Susunan Bank 

 

Meja-meja kerja dengan susunan kelompok yang kadang-

kadang disebut juga the army arrangement (susunan tentera) 

adalah seperti berikut. 

 

  

Susunan kelompok (The Grouping Arrangement) 
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Tata Ruang Kantor Untuk 4 Orang 

 

Susunan meja kerja kantor di atas, setiap instalasi perusahaan 

dan lembaga biasanya perlu mempunyai ruang rapat atau kamar 

konperensi yang harus pula disusun dengan sebaik-baiknya. 

Pimpinan sesuatu organisasi secara berkala perlu mengadakan 

rapat kerja dengan para kepala dari satuan-satuan organisasinya. 

Contoh ruangan rapat dapat dilihat sebagai berikut. 
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 Persyaratan Lingkungan Fisik  

Setiap kantor mempunyai persyaratan lingkunagn fisik yang harus 

pula diperhatikan dan diatur dengan sebaik-baiknya oleh setiap 

manajer. Syarat-syarat yang harus diusahakan pada setiap kantor 

meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kebersihan 

Bangunan, perlengkapan, dan perabotan harus dipelihara 

bersih. 

2. Luas ruangan kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. 

Ruangan kerja harus menyediakan luas lantai 40 square feet 

untuk setiap petugas (= 3,7 meter persegi). 

3. Suhu Udara 

Temperature yang layak harus dipertahankan dalam ruang kerja 

(Minimum 16o C atau sama dengan kurang lebih 61o F). 

4. Ventilasi 

Peredaran udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus 

diusahakan dalam ruang kerja. 

5. Penerangan Cahaya 

Cahaya alam atau lampu yang cocok dan cukup harus 

diusahakan, sedangkan perlengkapan penerangan dirawat 

sepatutnya. 

6. Fasilitas Kesehatan 

Kamar kecil, tolitet, dan sebangsanya harus disediakan untuk 

para petugas serta dipelihara kebersihannya. 

7. Fasilitas Cuci 

Ruang cuci muka/tangan dengan air hangat dan dingin berikut 

sabun dan handuk harus disediakan seperlunya. 

8. Air Minum 

Air bersih untuk keperluan minum petugas harus disediakan 

melalui pipa atau tempat penampungan khusus. 
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9. Tempat Duduk 

Petugas harus disediakan tempat duduk untuk keperluan 

bekerja dengan sandaran kaki bila perlu. 

10. Lantai, Gang, dan Tangga 

Lantai harus dijaga agar tidak mudah orang tergelintir, tangga 

diberi pegangan untuk tangan, dan bagian-bagian yang terbuka 

diberi pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pertolongan Pertama 

Dalam ruang kerja harus disediakan kotak atau lemari obat 

untuk pertolongan pertama maupun seseorang oetugas yang 

terlatih memberikan pertolongan itu. 

12. Penjagaan Kebakaran 

Alat pemadam kebakaran dan saran untuk melarikan diri dari 

bahaya kebakaran harus disediakan secara memadai, termasuk 

lonceng tanda bahaya kebakaran. 

13. Pemberitahuan Kecelakan 

Kecelakaan dalam kantor yang menyebabkan kematian atau 

absen petugas lebih dari pada 3 hari harus dilaporkan kepada 

yang berwajib. 



 
123 

Dengan demikian, menunjukan betapa lengkapnya persyaratan 

minimum yang harus dipenuhi dalam sebuah kantor yang bersifat 

modern dan di Negara yang sudah maju saat ini. Selanjutnya ada 

beberapa hal penting yang sangat mempengerahui efisiensi dalam 

kerja di kantor (The Liang Gie, 2007: 212-214). Hal tersebut, yaitu: 

 
1. Cahaya 

Cahaya penerangan yang cukup dan memancarkan cahaya yang 

tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai. Karena mereka 

dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih sedikit membuat kesalahan, 

dan matanya tak mudah menjadi lelah. Banyak ketidakberesan 

pekerjaan tata ruang kantor disebabkan oleh penerangan yang 

buruk, misalnya ruangan terlampau gelap atau pegawai-pegawai 

harus bekerja dibawah penerangan yang menyilaukan. 

Cahaya penerangan buatan manusia dapat dibedakan 

menjadi 4 macam, yaitu: (1) cahaya langsung; (2) cahaya setengah 

langsung; (3) cahaya setengah tidak langsung; dan (4) cahaya tidak 

langsung. 

a. Cahaya Langsung 

Cahaya ini memancar langsung dari sumbernya ke permukaan 

meja. Apabila dipakai lampu biasa (pijar), cahaya bersifat sangat 

tajam. Bayangan yang ditimbulkannya sangat tegas. Cahaya ini 

lekas menimbulkan kelelahan pada mata. Lebih-lebih apabila 

terletak dalam lingkungan sudut 45o dari penglihatan mata, lampu 

itu dapat menyilaukan si pekerja. Jadi, penerangan lampu yang 

memberikan cahaya langsung seperti umum dipakai di Indonesia 

sebetulnya tidak baik. 

b. Cahaya Setengah Langsung 

Cahaya ini memencar dari sumbernya dengan melalui tudung 

lampu yang biasanya tebuat dari gelas dengan warna seperti susu. 
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Cahaya ini tersebar ke berbagai jurusan sehingga bayangan yang 

ditimbulkan tidak begitu tajam. Namun, sebagian besar cahaya 

tetap langsung jatuh ke permukaan meja dan memantul kembali ke 

arah mata si pekerja. Hal ini juga masih kurang memuaskan 

walaupun sudah lebih baik dari pada cahaya langsung. 

c. Cahaya Setengah Tidak Langsung 

Penerangan macam ini terjadi dari cahaya yang sebagaian besar 

merupakan pantulan dari langit-langit dan dinding ruangan, 

sebagian lagi terpencar melalui tudung kaca. Cahaya ini sudah lebih 

baik dari pada cahaya setengah langsung, karena sumbernya untuk 

sebagian besar adalah langit-langit ruangan. Sifat cahayanya dan 

baying-bayang yang diciptakannya sudah tidak begitu taja,. 

d. Cahaya Tidak Langsung 

Penerangan lampu yang terbaik ialah cahaya tidak langsung. Cahaya 

ini dari sumbernya memancar ke arah langit-langit ruangan, dari 

situ barulah dipantulkan ke arah permukaan meja. Sifat cahaya ini 

benar-benar sudah lunak, karena itu tidak mudah menimbulkan 

kelelahan pada mata, dan  cahaya ini tersebar dengan merata ke 

semua penjuru, coraknya uniform dan tidak menimbulkan 

bayangan. 

 
2. Udara 

Udara yang panas menyebabkan pekerja mengantuk, lelah dan 

kurang bersemangat.pemecah yang dapat dilakukan adalah 

memasang AC, memperlebar lubang angin, jendela, atau 

mengenakan pakaian yang nyaman (Laksmini, 2015: 174). 

 
3. Warna 

Selain mempengaruhi jiwa seseorang. Warna juga dapat digunakan 

untuk meredam cahaya. Misalnya warna merah dapat 

meningkatkan kegembiraan dan menjadikan pekerja lebih giat 
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bekerja, warna kuning merangsang mata, dan warna biru 

menimbulkan kesan sejuk, luas dan damai. 

 
4. Suara 

Ruangan yang menimbulkan suara gadduh dipisahkan denga unit-

unit lain. Bias juga diberi peredam suara, seperti karton tebal 

dengan lubang-lubang, atau lapisan karet busa di bawah mesin tik. 

Dibeberapa kantor, pekerja menggunakan musik yang lembut untuk 

menambah efisiensi kerja. 

Suatu organisasi sebaiknya memperhatikan lingkungan fisik 

di dalam kantor. Kenyamanan dalam bekerja dapat menghemat 

pengeluaran dan tenaga, sebab pekerja menjadi lebih energik dan 

sehat, serta secara tidak langsung mempengaruhi kognisi mereka 

untuk mengeluarkan gagasan-gagasan yang inovatif. 

  



 
126 

 

 

  Pengelolaan Surat Dinas 
 

 Pendahuluan  

Dalam setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah pasti akan 

melaksanakan pekerjaan kantor yang barkaitan dengan pekerjaan 

menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan 

menyimpan keterangan-keterangan dalam membantu pekerjaan 

pokok guna mencapai tujuan organisasi. Yang dimaksud dengan 

keterangan atau informasi adalah pengetahuan tentang sesuatu hal 

atau peristiwa yang diperoleh terutama melalui pembacaan dan 

pengamatan. 

Dalam perkembangan, keterangan atau informasi terdiri dari 

2 jenis, yaitu yang bersifat audio atau pendengaran dan yang 

bersifat visual atau penglihatan. Keteranga dalam bentuk visual 

dapat berbentuk tulusan atau gambaran dan wujudnya adalah 

warkat (record). Warkat adalah setiap catatan tertulis atau catatan 

bergambar mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat orang 

untuk keperluan membantu mengingat. Salah satu warkat yang 

sering digunakan oleh instansi pemerintahan atau swasta adalah 

surat. Hubungan melalui suratmenyurat dengan pihak lain 

merupakan jalur yang paling banyak ditempuh. 

Surat merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan 

pernyataan atau informasi sacara tertulis dari pihak yang satu 

kepihak yang lain. Informasi yag disampaikan bisa berupa 
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pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, laporan dan 

sebagainya. Semakin banyak dan luas hubungan dengan pihak luar 

organisasi, volume surat serta kegiatan yang berkaitan dengan 

surat-menyurat akan menjadi semakin padat. Surat merupakan urat 

nadi suatu organisasi atau badan. Bila kegiatan suratmenyurat itu 

berhenti maka kegiatan organisasi atau badan itu berhenti atau 

pasif. 

Surat adalah media komunikasi tertulis antara seseorang atau 

lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Surat memiliki 

banyak kelebihan yaitu memberikan kesempatan yang lebih leluasa 

untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. 

Surat juga memiliki kelemahan yaitu keterbatasan dalam 

penyampaian ekspresi kejiwaan.  

Pengertian Surat Dinas Surat Resmi (Dinas Pemerintah) 

adalah salah satu jenis surat yang berisi informasi resmi yang dibuat 

oleh seorang pejabat untuk ditujukan kepada pihak lain, yang 

antara lain berupa pemberitahuan, permintaan, pernyataan, dan 

pertanyaan. Surat-menyurat merupakan kegiatan yang bukan hanya 

menerima dan mengirim surat, baik itu surat masuk maupun surat 

keluar akan tetapi juga meliputi kegiatan penerimaan, 

penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, ke unit-

unit kerja dalam lingkungan instansi dan pengiriman surat keluar. 

Dalam kegiatan organisasi atau badan, surat dipakai sebagai 

pedoman pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan surat sebagai 

pedoman pelaksanaan pekerjaan ini dimaksudkan agar kegiatan 

dalam suatu instansi tetap lancar dan pejabat tidak harus selalu 

membimbing pegawai lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pada setiap organisasi prosedur penanganan surat, baik itu 

surat masuk maupun surat keluar memiliki perbedaan, perbedaan 

ini tergantung dari besar kecilnya organisasi, namun pada dasarnya 
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untuk penanganan surat terdapat persamaan yang pokok. 

Mengingat fungsi surat yang cukup penting maka sebaiknya instansi 

juga mengusahakan agar proses penyimpanan surat dapat 

dilakukan dengan baik dan mengikuti prosedur. Karena hal tersebut 

dapat mempermudah dalam pencarian surat-surat tersebut. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa surat memegang 

peranan yang sangat penting dalam instansi pemerintah ataupun 

swasta sehingga didalam penanganan surat-menyurat perlu 

dilakukan dengan baik dan benar sehingga tujuan organisasi dapat 

terwujud secara efektif dan efisien. 

  

 Pengertian Surat Dinas  

Surat adalah media komunikasi tertulis antara seseorang atau 

lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Surat memiliki 

banyak kelebihan yaitu memberikan kesempatan yang lebih leluasa 

untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. 

Surat juga memiliki kelemahan yaitu keterbatasan dalam 

penyampaian ekspresi kejiwaan (Kosasih, 2003: 11). 

Pengertian surat menurut Pariata Westra,  diartikan sebagai 

setiap kertas tertulis atau tercetak yang dibuat oleh seseoranng atau 

orang-orang lain tertentu dengan maksud menyampaikan berita 

atau pendapat yang tersebut pada kertas tersebut. Surat diartikan 

sebagai suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi 

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain, kepada 

fihak lain. S. Hidayat mengartikan surat sebagai sehelai kertas atau 

lebih yang diatasnya bertuliskan suatu pernyataan, berita atau 

sesuatu yang hendak dinyatakan, diberitakan atau ditanyakan 

kepada orang lain. Menurut Widjaja (1986: 17) menyatakan bahwa 

surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau 
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pernyataan secara tertulis kepada pihak lain baik atas nama pribadi 

(sendiri) ataupun karena kedinasan. 

Dari  pengertian di atas pada kenyataannya tergambar adanya 

penonjolan arti surat kepada segi benda atau bahannya, yaitu 

kertas. Dalam hal ini kertas sebagai alat, sarana atau media 

komunikasi. Jadi surat merupakan informasi saja tanpa dilukiskan 

diatas kertas tertentu belum menjadi surat. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa surat merupakan media 

komunikasi yang berbentuk tertulis, biasanya menggunakan 

beberapa lembaran kertas 8 yang berisi pesan atau informasi yang 

akan disampaikan kepada seseorang atau lembaga. 

 

 Fungsi Surat  

Selain sebagai sarana komunikasi surat juga mempunyai 

fungsi lain, yaitu: 

1. Surat berfungsi sebagai alat bukti tertulis, sebagai bukti hitam 

diatas putih. Surat-surat perjanjian dan sejenisnya dapat 

dijadikan sumber legalitas dalam sengketa hukum. 

2. Dapat pula surat digunakan sebagai alat pengingat. Kebijakan-

kebijakan penting  yang telah diputuskan oleh seorang 

pimpinan. 

3. Surat bias dijadikan sebagai bukti historis. Digunakan untuk 

mengetahui atau menyelidiki kegiatan seseorang atau suatu 

organisasi pada masa silam. 

4. Dalam urusan kedinasan surat berfungsi sebagai pedoman. 

Dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan, seorang pejabat 

akan lebih leluasa dan lebih bertanggung jawab. 

5. Surat juga dapat mencerminkan keterpelajaran, mentalitas, dan 

kewibawaan penulisnya. Melalui surat kita dapat mengetahui 
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bagaimana seseorang atau suatu lembaga dalam mengeluarkan 

kebijakan-kebijakannya (Kosasih, 2003: 12). 

Berdasarkan telahaan fungsi-fungsi surat yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat dikatakan surat sangat diperlukan dalam 

kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian surat selamanya akan 

tetap diperlukan oleh setiap orang, baik dalam urusan kedinasan 

ataupun secara pribadi.  

 

 Jenis-jenis Surat Kedinasan  

Jenis-jenis surat Kedinasan menurut (Kosasih, 2003: 15)  

antara lain: (1) surat dinas; (2) surat keputusan; (3) surat perintah; 

(4) surat tugas; (5) surat instruksi; (6) surat pengantar; (7) surat 

kuasa;  (8) nota dinas; dan (9) surat pengumuman. 

1. Surat Dinas 

Dinas Surat Resmi (Dinas Pemerintah) Adalah salah satu jenis surat 

yang berisi informasi resmi yang dibuat oleh seorang pejabat untuk 

ditujukan kepada pihak lain, yang antara lain berupa 

pemberitahuan, permintaan, pernyataan, dan pertanyaan ((Kosasih, 

2003: 19). 

a. Ciri-ciri Surat Dinas 

Ciri-ciri Surat Dinas adalah sebagai berikut: 

1) Dikeluarkan oleh suatu instansi atau jawatan, baik milik 

pemerintah maupun swasta.  

2) Berisikan kepentingan-kepentingan kedinasan, keorganisasian.  

3) Disusun dengan ragam bahasa resmi (Kosasih, 2003: 20). 
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b. Tata Urutan Bagian-bagian Surat Dinas 

 

Gambar 1 : Bagian-bagian Surat 
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1) Kepala Surat 

Fungsinya sebgai identitas diri bagi instansi bersangkutan. 

Dalam kepala surat dicantumkan identitas berikut: 

a) Nama instansi  

b) Lambang atau logo instansi  

c) Kode pos 

d) Nomor telepon  

e) Nomor faksimile atau e-mail 

 

 

 

 

Gambar 2. Kepala Surat 

2) Nomor Surat 

Penulisan nomor surat berguna untuk: 

a) Memudahkan dalam pengarsipan  

b) Memudahkan dalam mencarinya kembali  

c) Mengetahui banyaknya surat yang keluar  

d) Bahan rujukan dalam surat menyurat tahap berikutnya 

(Kosasih, 2003: 22) 

Lazimnya nomor surat berisikan: 

a) Nomor urut surat  

b) Kode surat  

c) Angka bulan  

d) Angka tahun  

3) Tanggal Surat 

Tanggal surat ditulis sejajar dengan nomor surat. Nama 

tempat mendahului tanggal surat. Namun apabila sudah 

tercantum dalam kepala surat, nama tempat tidak perlu lagi 

dituliskan. 
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Contoh : 

a) Surabaya, 27 Juli 2003 

b) 17 Agustus 2001 

Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan adalah: 

a) Nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap  

b) Angka tahun tidak boleh disingkat  

c) Pada akhir baris tidak dibubuhi tanda titik (Kosasih, 

2003: 23) 

4) Lampiran 

Melampirkan berarti menyertakan sesuatu dengan yang 

lain. 

Contoh penulisan lampiran yang benar: 

a) Lampiran : tiga helai  

b) Lampiran : satu berkas  

c) Lampiran : dua lembar  

d) Lampiran : sepuluh lembar  

5) Hal Surat 

Hal bermakna ‘perkara’, ‘soal’, ‘urusan’, 

‘peristiwa’, dan ‘tentang hal’. 

Cara penulisannya: 

a) Harus ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik  

b) Berwujud kata atau frase, bukan kalimat  

c) Huruf pertama pada setiap katanya harus ditulis dalam 

huruf kapital. 

Contoh penulisan hal yang benar : 

a) Hal : Jadwal Ujian Matematika  

b) Hal : Undangan Rapat Panitia 
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6) Alamat Surat 

Pada umumnya surat dinas dikirim dengan menggunakan 

sampul atau amplop. Dengan demikian, ada dua macam 

alamat yaitu alamat luar dan alamat dalam. 

a) Alamat Luar pada sampul  

Terdiri atas: 

(1)  kata Kepada Yth;  

(2)  nama jabatan; 

(3)  unit kerja; dan  

(4)  alamat lengkap. 

 Contoh alamat luar pada sampul: 

a) Kepada  

Yth. Encep Syarif Nurdin, Drs., M.Pd. 

Jalan Gegararum Baru 20 

Bandung 40153 

b) Kepada  

Yth. Direktur LPK Triguna  

Jalan Tentara Pelajar 91 

Tasikmalaya  

c) Kepada  

Yth. Kepala Biro Organisasi  

Sekretariat Jendral  

Departemen Pendidikan Nasional  

Jalan Jendral Sudirman, Senayan  

Jakarta 10270 

d) Alamat Dalam pada Surat  

Ketentuan penulisan pada alamat surat bagian dalam: 

(1) Tidak didahului kata Kepada  

(2) Menggunakan kata Yth  

(3) Menggunakan nama jabatan  
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(4) Mencantumkan unit kerja  

(5) Menggunakan alamat lengkap  

(6) Nama tempat pada alamat yang dituju tidak 

didahului kata depan di  

7) Salam Pembuka 

Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan terhadap 

pihak yang dituju. Hal yang perlu diperhatikan: 

a) Huruf awal pada salam pembuka ditulis dengan huruf 

kapital.  

b) Huruf awal kata “hormat” ditulis dengan huruf kecil.  

c) Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. 

8)  Isi Surat 

a) Alinea pembuka  

Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar isi surat. 

b) Alinea Isi 

Alinea isi merupakan bagian surat yang menampung 

maksud penulisan surat. 

c) Alinea penutup  

Alinea penutup bisa berupa simpulan, harapan, ucapan 

terima kasih, ataupun ucapan selamat. Menurut Kosasih 

(2003: 29) beberapa contoh kesalahan dalam penulisan 

alinea penutup adalah sebagai berikut:  

(1) Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. 

(2) Saya haturkan terima kasih atas perhatian ibu. 

9) Salam Penutup 

Salam penutup yang lazim digunakan adalah  

hormat kami, hormat saya, salam takzim,  

dan wassalam. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a) Huruf awal salam penutup ditulis dengan huruf kapital.  
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b) Penulisan salam penutup diakhiri tanda koma.  

Contoh: 

Hormat kami, 

Wassalam, 

10) Pengirim Surat 

Pengirim surat dalah pihak yang bertanggung jawab atas 

penulisan/penyampaian surat (Kosasih, 2003: 34). 

Singkatan-singkatan : 

a) Singkatan a.n. ---- bukan a/n 

Merupakan kepanjangan dari atas nama, singkatan ini 

digunakan pengirim jika   menandatangani surat yang 

mengatasnamakan  pejabat lain misalnya atasan 

pengirim surat. 

b) Surat yang ditandatangani tidak harus dikonsultasikan 

isinya kepada atasan pengirim surat. 

                     a.n Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  

                            Pembantu Dekan I 

Dr. Neti Karnati    

NIP. 19677666556 

c) Singkatan anb. Kepanjangan atas nama  beliau. 

(1) Isi surat harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 

atasan pengirim surat untuk memperoleh persetujuan. 

(2) Isi surat merupakan tanggung jawab pejabat yang 

diatasnamakannya itu. 

Contoh: 

Kepala SMUN 1 Rajadesa  

anb. 

Wali Kelas 1A 

Ttd  

Drs. Firmansyah Nugraha  



 
137 

NIP 121320458 

d) Singkatan u.b. kepanjangan dari untuk beliau digunakan 

jika seseorang pejabat mendapat pendelegasian 

wewenang untuk menandatangani surat dari pejabat 

atasannya.  

e) Singkatan a.p. merupakan kepanjangan dari atas 

perintah digunakan jika pejabat yang berwenang 

menandatangani surat memberikan kuasa kepada 

bawahannya. 

f) apb. (atas perintah beliau); digunakan jika menteri 

menguasakan penandatanganan surat kepada 

bawahannya.  

g) plh. (pelaksana harian); digunakan jika pejabat yang 

berwenang menandatangi surat berhalangan untuk 

waktu tertentu karena tugas dinas menguasakan 

penandatanganan kepada pejabat setingkat di 

bawahnya.  

h) wks. (wakil sementara); digunakan jika pejabat yang 

belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan karena 

tugas.  

i) u.p. (untuk perhatian); digunakan atau ditujukan 

kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani 

suatu kegiatan atau pekerjaan tanpa memerlukan 

kebijaksanaan langsung dari pimpinan pejabat yang 

bersangkutan.  

11) Tembusan Surat 

a) Tembusan dibuat jika isi surat tersebut juga perlu 

diketahui pihak-pihak lain.  

b) Tembusan diletakkan pada margin sebelah kiri, lurus 

vertikal denga nomor, lampiran, dan perihal surat dan 
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sejajar dengan nama pejabat yang  menandatangani 

surat. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam tembusan : 

a) Huruf awal kata tembusan ditulis dengan huruf kapital. 

b) Kata tembusan tidak perlu diberi garis bawah. 

c) Tanda titik dua (:) mengikuti kata tembusan jika 

tembusannya lebih dari satu. 

d) Penulisan Kepada Yth. tidak perlu dicantumkan. 

e) Yang diberi tembusan adalah pejabat atau orangnya dan 

kantornya  

f) Kata arsip atau pertinggal tidak perlu dicantumkan.  

Contoh penulisan tembusan yang benar: 

Tembusan : 

a) Kakanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat 

b) Kakandep Dekdiknas Kabupaten Ciamis  

12) Inisial 

Pada bagian kiri bawah surat dinas sering dijumpai tanda 

pengenal yang berupa singkatan (inisial) dari nama 

pengonsep dan pengetik surat. Gunanya untuk mengetahui 

siapa pengonsep dan pengetik surat bersangkutan (Kosasih, 

2003: 42). 

Contoh : 

IH/PA (Iin Hendriyani/Purnama Alam  
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Bentuk-bentuk Surat Dinas 

a) Bentuk Lurus Penuh 

 

b) Bentuk Lurus  

 

c) Bentuk Setengah Lurus  
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d) Bentuk Resmi Indonesia Lama 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Bentuk Resmi Indonesia Baru  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Bentuk Lekuk  
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g) Bentuk Alinea Menggantung  

     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

c. Langkah-langkah Penyusunan Surat Dinas 

1) Menentukan Perihal Surat  

2) Menyusun Kerangka Surat  

3) Pengumpulan Informasi  

4) Mengembangkan Kerangka Surat dan Proses Pengetikan  

a) mengembangkannya menjadi surat yang utuh  

b) memilih kertas surat  

c) mengetik surat  

5) Penyuntingan Surat  

6) Melipat dan Menyampul Surat  
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a) Melipat Surat   

                      

          

 

  

               

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
143 

b) Menyampul Surat  

c) Membubuhkan Alamat Surat  

 Contoh: 

E. Kosasih, M. Pd. 

Jalan Gegerarum Baru 20 

Bandung  

Kepada  

Yth. Bapak Yogia S. Meliala, 

Direktur CV Yrama Widya, 

Jalan Permai 28/97 

Margahayu Permai  

Bandung 

 
2. Surat Perintah 

Surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang lebih 

tinggi dan ditujukan kepada pihak yang lebih rendah (bawahan) 

agar bawahan tersebut berbuat sesuatu/tidak berbuat sesuatu 

sebagaimana diterangkan dalam surat perintah tersebut. Adapun 

bagian-bagian dari surat perintah: 

a. Bagian Kepala Surat  

1) Nama dan alamat unit organisasi.  

2) Petunjuk surat perintah.  

3) Nomor dan tahun.  

b. Bagian Isi Surat Perintah 

1) Nama, jabatan, no. induk pegawai yang mendapat 

perintah. 

2) Unit organisasinya.  

3) Isi perintah.  

4) Waktu dan tempat pelaksanaan tugas.  
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c.  Bagian Akhir Surat Perintah 

1) Nama tempat, tanggal-bulan-tahun surat perintah 

dibuat.  

2) Jabatan pemberi perintah.  

3) Nama terang dan no. induk pegawai pemberi perintah.  

4) Stempel unit organisasi dan tembusan. 

d. Lampiran surat perintah resmi. 

 
3. Surat Tugas 

Adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi, 

ditujukan kepada pihak bawahan agar bawahannya melaksanakan 

tugas tertentu. Surat tugas bersifat singkat tapi jelas. Pada 

umumnya surat tugas dipandang perlu agar pengemban tugas 

memperoleh pengesahan formal untuk tugas yang harus 

dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

surat tugas: 

a. Perlu mencantumkan kepala surat dari instansi yang 

bersangkutan  

b. No. surat tugas  

c. Orang/pejabat yang memberi tugas  

d. Orang/pejabat yang diberi tugas  

e. Maksud dan tujuan surat tugas itu dibuat  

f. Mulai berlakunya surat tugas  

g. Tempat dan tanggal surat tugas dikeluarkan  

h. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disertai 

cap/stempel dari instansi yang bersangkutan  

i. Bila perlu dibuat tembusan  

j. Lampiran surat tugas resmi  
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4. Surat Instruksi 

Surat yang ditujukan kepada banyak pihak (tidak hanya kepada 

bawahan dalam satu unit organisasi). Surat instruksi memuat 

petunjuk-petunjuk secara teknis dan terinci mengenai apa yang 

harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu ketetapan, serta 

petunjuk bagaimana cara pelaksanaan ketetapan tersebut. Berikut 

ini contoh bentuk surat instuksi (lampiran surat instruksi resmi).  

 
5. Surat Pengantar 

Adalah surat untuk mengantarkan sesuatu dengan maksud agar 

yang menerimanya mengetahui maksud sesuatu yang diterimanya.  

Syarat-syarat untuk membuat surat pengantar adalah sebagai 

berikut: 

a. Harus mencantumkan nama ,alamat pengirim, penerima 

sesuatu.  

b. Perlu mencantumkan nomor surat pengantar. 

c. Tempat dan tanggal surat pengantar dibuat. 

d. Perlu dibuat kolom: no. urut, uraian, banyaknya, keterangan. 

e. Perlu mencantumkan nama yang berhak mengantarkan 

barang/sesuatu itu. 

f. Perlu mencantumkan kolom tanda tangan dan nama terang 

yang menerima barang tersebut. 

g. Perlu di cap/stempel dari instansi yang mengantarkan barang 

tersebut. 

h. Lampiran surat pengantar (Kosasih, 2003: 127). 

 
6. Surat Kuasa 

Surat yang dibuat untuk memberikan kekuasaan terhadap 

seseorang yang dapat di percaya supaya bertindak mewakili orang 

yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat 

melaksanakan sendiri. Syarat-syarat untuk membuat surat kuasa: 
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a. Surat kuasa untuk perorang tidak perlu mencantumkan no. 

surat kuasa. 

b. Surat kuasa untuk mengambil gaji atau honorarium tidak perlu 

di bubuhi materai.  

c. Surat kuasa untuk instansi (kedinasan) di tulis di atas surat 

segel atau di bubuhi materai secukupnya.  

d. Surat kuasa diberikan kepada orang yang dipercaya.  

e. Orang yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa harus 

sudah dewasa, sehat rohani dan jasmani.  

f. Surat kuasa perlu mencantumkan tempat dan tanggal surat 

kuasa itu dibuat.  

g. Surat kuasa di anggap sah apabila antara pemberi dan penerima 

kuasa telah menandatangani surat kuasa tersebut.  

h. Lampiran surat kuasa.  

 
7. Nota Dinas 

Nota dinas adalah surat peringatan/penunjukan/keterangan secara 

resmi dengan maksud agar isi yang tercantum didalamnya 

mendapatkan perhatian sepenuhnya dan dilaksanakan sebaik-

baiknyya dengan penuh rasa tanggung jawab.  Adapun syarat dan 

ciri Surat yang baik, yaitu sebagai berikut. 

a. Surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun sesuai 

dengan peraturan. Untuk itu penulis harus memahami berbagai 

bentuk surat yang akan digunakan. 

b. Kalimat sederhana, lugas dan mudah dipahami pembaca. Kata-

kata yang dipakai harus jelas, tepat, tidak mendua, hemat dan 

benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia. 

c. Bahasa surat harus hormat, sopan dan simpatik, agar pembaca 

surat merasa dihormati. 
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d. Pergunakan singkatan-singkatan yang umum dipakai dalam 

surat-menyurat. 

e. Disusun secara sistematis, terinci, konsisten dan kronologis. 

f. Pergunakan tanda baca dan huruf besar pada tempatnya. 

g. Pergunakan istilah-istilah bisnis yang baku.  

 

 Mengurus dan Mengendalikan Surat          

Kegiatan penanganan surat masuk dan surat keluar yang meliputi: 

penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, pemrosesan 

lebih lanjut. Agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai ke 

yang dituju. 

1. Jenis pengurusan surat 

a. Buku agenda surat masuk dan keluar  

1) Sukar untuk di file. 

2)  Sarana penemuan kembali nomor/kode surat sukar dingat.  

3) Pengaturan arsip dng peralatan sukar diterapkan.  

4) Tidak fleksibel, tnjk silang tidak bisa diterapkan. 

b. Kartu kendali  

1) Di file. 

2) Sarana indek mudah diingat. 

3) Mudah dipergunakan sesuai selera.  

4) Fleksibel dan diterapkan tunjuk silang. 

Keterangan yang diperlukan dalam buku agenda atau kartu kendali 

1) Tanggal hari diterimanya atau dikirim surat. 

2) Nomor urut surat masuk/keluar. 

3) Asal surat surat masuk dan alamat yang dituju(kepada) 

untuk keluar.  

4) Perihal surat.  

5) Isi ringkas surat.  

6) Tanggal surat (yang tercantum pada surat). 
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7) Lampiran (sebut macam dan jumlah lamp). 

8) Nomor dan kode surat.  

9) Pengolah surat.  

10) Catatan atau keterangan.  

11) Paraf sebagai bukti surat terima surat. 

 

 Prosedur Pencatatan dan Pendistribusian Surat 

Setiap kantor akan mengikuti suatu prosedur tertentu untuk 

mengawasi lalu lintas surat masuk dan surat keluar. Prosedur ini 

disebut prosedur pencatatan dan pendistribusian surat (Agus 

Sugiharto, 2005: 25). Ada 3 (tiga) prosedur yang umum 

dipergunakan, antara lain:  

1. Prosedur Buku Agenda 

Halaman-halaman buku ini berisi kolom-kolom (data) dari surat 

yang dicatat. Buku agenda juga dipakai sebagai alat bantu untuk 

mencari surat yang disimpan di file. Ada tiga jenis format buku 

agenda yang dapat dipergunakan, yaitu: 

a. Buku agenda tunggal, yaitu buku agenda yang memuat daftar 

surat masuk sekaligus surat keluar dalam suatu format. 

b.  Buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang lembar 

kanan untuk surat masuk dan sebelah kiri untuk surat keluar. 

c. Buku agenda kembar, yaitu dengan menyediakan dua buku, satu 

buku untuk surat masuk dan satu buku untuk surat keluar. 

Apabila kita menggunakan buku agenda sebagai alat pencatatan, 

maka kita memerlukan lembar disposisi sebagai alat 

pengendalian dalam distribusi penyelesaian suatu dokumen. 

Lembar disposisi akan beredar bersama dengan dokumen. 
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Berikut ini adalah contoh-contoh format buku agenda yaitu 

sebagai berikut ormat buku agenda tunggal, Format buku agenda 

berpasangan/kembar surat masuk, Format buku agenda 

berpasangan/kembar surat keluar  

 

2. Prosedur Kartu Kendali 

Pada prosedur pencatatan dan pendistribusian surat dengan 

mempergunakan kartu kendali, surat masuk dan surat keluar 

digolongkan ke dalam surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. 

Surat penting dicatat dan dikendalikan dengan kartu kendali, surat 

biasa dengan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia 

dengan lembar pengantar surat rahasia. 
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Penggunaan kartu kendali pada pencatatan dan pengendalian 

surat sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Prosedur 

kartu kendali adalah prosedur pencatatan dan pengendalian surat 

sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai keluar. Fungsi 

lembar kartu kendali adalah sebagai berikut : 

Lembar 1: disimpan bersama-sama dengan kartu-kartu kendali yang 

lain secara berurutan sehingga berfungsi sebagai buku agenda. 

Lembar 2: disimpan dalam lemari arsip sehingga berfungsi sebagai 

pengganti arsip. 

Lembar 3: disimpan selama surat diproses oleh unit lain, setelah 

surat selesai diproses, maka lembar ke 3 itu bersama suratnya 

kemudian disimpan pada lemari arsip. 
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3. Prosedur Tata Naskah (Takah) 

Tata naskah adalah suatu kegiatan administrasi di dalam 

memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan mengenai 

segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok secara kronologis 

dalam sebuah berkas.Tata naskah ini beredar dari pejabat kepejabat 

lain sesuai keperluan dan peredarannya dimonitori terus menerus 

oleh tata usaha sampai akhirnya persoalan suatu surat selesai dan 

Takah disimpan di tata usaha Takah menurut system penyimpanan 

yang dipakai. 

 

 Pengelolaan Surat 

1. Pengelolaan Surat Masuk 

Menurut  Ignatius Wusanto (2003: 108) surat masuk merupakan 

sarana komunikasi tertulis yang di terima dari instansi lain atau dari 

perorangan. Surat masuk adalah semua jenis surat yang di terima 

dari instansi lain maupun dari perorangan, baik yang di terima 

melalui pos (kantor pos) maupun yang di terima dari kurir 

(pengirim surat) dengan menggunakan buku pengiriman 

(ekspedisi). Pengurusan dan pengendalian surat masuk dalam suatu 

instansi dapat digolongkan menurut penggolongan jenis surat, yaitu 

surat penting, surat biasa rutin, surat rahasia, serta surat pribadi.  

Proses penanganan surat masuk menurut pendapat Ignatius 

Wursanto (2003: 111), yaitu: 

a. Penerimaan Surat 

Sebaiknya penerima semua surat masuk ditangani oleh suatu unit 

sendiri, yaitu unit kearsipan. Sistem penerimaan surat semacam ini 

kita namakan sistem satu pintu atau kebijaksanaan satu pintu. 

b. Penyortiran Surat 

Penyortiran Surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat 

yang di terima dari kantor atau instansi lain ke dalam kelompok 
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atau golongan-golongan yang telah ditentukan. Surat-surat masuk 

dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: (1) surat pribadi; 

(2) surat dinas; dan (3) surat-surat dinas maupun surat-surat 

pribadi yang harus dikembalikan karena salah alamat. 

c. Pembukaan Surat 

Pembukaan Surat yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

petugas dalam bidang kearsipan untuk mengeluarkan surat dari 

dalam sampul atau dari dalam amplop untuk diadakan 

pemprosesan lebih lanjut. 

d. Pencatatan Surat Masuk 

Setelah surat-surat dikeluarkan dari sampul, sebelum surat-surat 

tersebut disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan perlu 

diadakan pencatatan seperlunya. Surat-surat dinas penting dicatat 

dalam kartu kendali (control card), sedangkan surat – surat biasa 

dan rutin cukup dicatat pada kartu atau lembar pengantar. 

e. Pengarahan Surat Masuk 

Pengarahan surat masuk yaitu kegiatan mengarah surat, agar surat 

dapat segera di tindak lanjuti. 

1) Surat Masuk Penting 

a) Pengarahan Surat Masuk Penting 

(1) Surat-surat yang telah digolongkan dalam surat 

penting oleh pencatat di catat dalam kartu kendali 

rangkap tiga. 

(2) Surat-surat beserta tiga kartu kendali diteruskan 

kepada pengarah surat. 

(3) Pengarah surat mengadakan pemeriksaan, apakah 

pengisian kolom-kolom tersebut sudah benar. 

(4) Setelah dianggap benar, kemudian pengarah mengisi 

kolom kepada, dengan menuliskan nama pejabat atau 

unit kerja yang akan menerima surat – surat tersebut. 
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(5) Surat – surat berikut dua kartu kendali (kartu kendali 

II dan III) oleh pengarah disampaikan kepada pejabat 

pengolah surat-surat tersebutmelalui pengantar surat, 

kartu kendali I tetap berada di tangan pengarah surat 

untuk di arsip sebagai alat kontrol. 

(6) Kartu kendali II dan III diteruskan ke Unit Pengelola. 

Selanjutnya kartu kendali II diserahkan kepada penata 

arsip yang berfungsi sebagai pengganti arsip yang 

masih dalam proses. 

b) Proses pengurusan surat masuk penting 

 

2) Surat Masuk Biasa 

a) Pengarahan Surat Masuk Biasa 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar 

(rangkap II), surat-surat tersebut disampaikan pada 

unit pengolah. 

(2) Unit Pengolah mengisi lembar pengantar tanggal, dan 

jam terima surat, nama jabatan serta tanda tangan 

pada kolom yang tersedia. 
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(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke 

pencatat dan lembar pengantar II di simpan oleh unit 

pengolah. 

b) Proses Pengurusan Surat Masuk Biasa 
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3) Surat Masuk Rahasia 

a) Pengarahan Surat Masuk Rahasia 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar 

surat rahasia rangkap II, surat – surat tersebut 

disampaikan kepada Unit Pengelola. 

(2) Unit Pengelola mengisi tanggal, jam terima surat, 

nama dan tanda tangan pada kolom yang tersedia. 

(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke 

pencatat. 

(4) Lembar pengantar II di simpan oleh Unit Pengolah. 

b) Proses pengurusan surat masuk rahasia 

Sularso Mulyono dkk., (1985: 9) menyebutkan langkah- 

langkah dalam penanganan surat masuk meliputi: 

(1) Penerimaan surat 

Surat-surat yang datang diterima pada bagian 

penerimaan. 

(2) Pencatatan surat 

Bagian pencatat setelah mencatat di buku agenda 

(kalau menggunakan sisitem buku) atau lembar 

pengantar. 

(3) Pemeriksaan surat 

Pengarah memeriksa apakah sudah sesuai dengan 

catatan pada lembar pengantar, yang kemudian 

meneruskan ke bagian pengolah surat untuk di 

selesaikan (melalui tata usaha pengolah). 

(4) Penduplikatan 

Tata usaha pengolah surat meneruskan ke pimpinan 

pengolah setelah duplikat lembar pengantar disimpan 

sebagai bukti bahwa surat sudah diteruskan ke 

pimpinan. 
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(5) Penyimpanan  

Pimpinan pengolah membuatkan disposisi rangkap 2 

untuk penyelesaian surat tersebut. Lembar disposisi 

duplikatnya disimpan dan lembar disposisi asli 

beserta surat tersebut dikirim ke pelaksana pengolah. 

Apabila surat tidak memerlukan pegolahan lebih 

lanjut, maka surat dikirim ke penata arsip (arsiparis) 

melalui tata usaha pengolah untuk disimpan setelah 

diberikan tanda pembebas. 

(6) Pelaksana pengolah setelah menerima surat dari 

pimpinan dengan lembar disposisi asli, melaksanakan 

pengolahan sesuai dengan isi disposisi. 

 

2. Pengelolaan Surat Keluar 

Menurut Ig. Wursanto ( 2003 : 144 ) surat keluar adalah surat yang 

sudah lengkap ( bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah 

ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang ) yang dibuat oleh 

suatu instansi, kantor atau lembaga untuk ditujukan / dikirim 

kepada instansi, kantor atau lembaga lain. 

a. Proses pengurusan surat keluar menurut Ig. Wursanto (2003 : 

145) antara lain: 

1) Pembuatan konsep surat 

Ada tiga cara untuk membuat konsep surat yaitu : 

a) Konsep surat dibuat oleh pimpinan 

b) Konsep surat dibuat oleh bawahan 

c) Konsep surat dibuat dengan cara mendikte 

2) Pengetikan konsep surat 

Pengetikan konsep surat melalui proses sebagai berikut: 

a) Persetujuan konsep 

b) Pengiriman konsep surat 
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c) Pemeriksaan hasil pengetikan 

d) Penandatanganan surat 

3) Pengiriman surat 

a) Pemberian cap 

b) Pengetikan amplop atau sampul surat 

c) Pemeriksaan surat 

d) Melipat surat 

e) Menutup amplop 

f) Menempelkan perangko 

4) Pengendalian surat keluar 

a) Surat keluar penting 

Pengendalian surat keluar penting di bedakan menjadi 

dua sistem, yaitu: 

(1) Sistem sentralisasi 

Pengurusan surat-menyurat dengan sistem sentralisasi 

adalah sistem pengurusan surat-menyurat yang 

dipusatkan pada suatu unit tertentu. Prosedur 

pencatatan yang dilakukan antara lain: 

(a) Konsep surat tetap dibuat oleh unit pengolah. 

(b) Setelah konsep surat diketik dan ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang, kemudian diserahkan kepada 

unit kearsipan. 

(c) Oleh unit kearsipan surat tersebut diberi nomor dan 

dicatat dalam kartu kendali rangkap tiga. 

(d) Setelah dicatat, kartu kendali II dan III beriku 

tembusannya disampaikan kepada pengolah. 

(e) Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, kartu 

kendali diparaf oleh pengolah. 

(f) Kartu kendali II kemudian dikembalikan kepada 

pencatat untuk diserahkan kepada unit kearsipan dan 
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disimpan sebagai pengganti arsip. Untuk kartu kendali 

I tetap disimpan oleh pencatat. 

(g) Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, 

dibuatkan sampul dan sebagainya) diteruskan kepada 

bagian ekspedisi untuk dikirim melalui kurir atau 

melalui pos. 

Proses pengendalian surat keluar penting 

secara sentralisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sistem desentralisasi 

Pengurusan surat-menyurat secara desentralisasi adalah 

pengurusan surat dengan memberikan kewenangan 

kepada setiap unit kerja (unit pengolah) untuk 

mengadakan pengurusan sendiri tentang surat-menyurat.  

Prosedur pencatatan surat keluar penting, antara lain: 

(a) Masing-masing unit kerja membuat konsep surat 

sendiri. 

(b)  Setelah konsep surat selesai diketik dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, masing-

masing unit kerja mencatat surat tersebut dalam kartu 

kendali. 
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(c) Setelah kartu kendali diisi, surat berikut tiga kartu 

kendali tersebut diserahkan kepada pencatat. 

(d)  Setelah tembusan surat dibubuhi cap, tanggal dan jam 

pengiriman berikut kartu kendali II dan III 

disampaikan kepada pengolah. 

(e) Kartu kendali II langsung dikembalikan kepada 

pencatat kemudian diteruskan kepada unit kearsipan 

untuk disimpan sebagai pengganti arsip. Untuk 

tembusan surat dan kartu kendali III disimpan 

pengolah, kartu kendali I diteruskan ke pengarah. 

(f) Setelah surat siap dikirim, diberikan kepada bagian 

ekspedisi untuk dikirim. Proses pengendalian surat 

keluar penting secara desentralisasi. 
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b) Surat keluar biasa 

(1) Untuk surat keluar biasa, segala sesuatunya 

disiapkan oleh unit pengolah. 

(2) Setelah konsep selesai diketik, ditanda tangani 

dan sebagainya, unit pengolah mencatat surat 

keluar biasa tersebut dalam dua lembar 

pengantar surat biasa. 

(3) Surat asli dan tembusannya (arsip/pertinggal) 

disampaikan kepada pencatat pada unit 

kearsipan untuk diberi stempel Dinas. 

(4) Tembusan dikembalikan kepada pengolah 

berikut lembar pengantar surat biasa II, untuk 

di file sebagai arsip aktif. Sedangkan lembar 

pengantar surat biasa I disimpan oleh pencatat 

sebagai bukti pengiriman. 

(5) Surat aslinya diberikan kepada petugas 

pengiriman surat, kemudian petugas 

mengadakan penelitian seperlunya untuk 

mengetahui kalau-kalau pada surat tersebut 

masih terdapat kekurangan. Setelah dinyatakan 

lengkap, petugas menyiapkan sampul surat dan 

diketik alamatnya. 
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Proses pengendalian surat keluar biasa 

 

c) Surat keluar rahasia 

(1) Konsep surat keluar dibuat oleh pimpinan unit 

pengolah yang bersangkutan. 

(2) Setelah konsep surat rahasia tersebut selesai 

diketik, kemudian diberi nomor, cap, dan 

sekaligus dibuatkan sampulnya. 

(3) Surat tersebut kemudian dicatat dalam lembar 

pengantar surat keluar rahasia rangkap dua. 

(4) Surat asli dimasukkan dalam amplop, kemudian 

diteruskan kepada ekspedisi untuk dikirim. 

(5) Oleh petugas ekspedisi surat tersebut tidak 

diteliti, karena dalam keadaan tertutup. 

(6) Lembar pengantar I diberikan kepada pengarah, 

kemudian diteruskan kepada penata arsip untuk 

difile. 

(7) Surat tembusan berikut lembar pengantar II 

tetap disimpan oleh pengolah sebagai arsip aktif 
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Proses pengendalian surat keluar rahasia 

 

5) Pengiriman surat 

Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, disampuli) 

untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk 

dikirim melalui kurir / melalui pos. Proses pengurusan surat 

keluar menurut Sularso Mulyono dkk (1985: 11), antara lain: 

a) Pembuatan konsep 

Pimpinan bagian pengolah membuat konsep sendiri 

kemudian dikirim ke Tata Usaha untuk diketik. Atau 

atas dasar surat masuk memberikan disposisi dan minta 

pelaksana pengolah membuat konsepnya. 

b) Pengetikan Pelaksana pengolah sesuai dengan isi 

disposisi membuat konsep dan diserahkan kembali ke 

pimpinan ke pimpinan apakah konsep yang dibuat 

sudah sesuai atau belum. Kemudian konsep diteruskan 

ke Tata Usaha untuk diketik. 

c) Pengoreksian 
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Tata Usaha pengolah setelah selesai mengetik dan 

setelah dikoreksi dikirim ke pimpinan pengolah hasil 

ketikan tersebut. 

d) Pencatatan 

Bagian pencatatan menerima surat dari Tata Usaha yang 

rangkapnya menurut kebutuhan, kemudian mencatat ke 

kartu kendali (rangkap 3), tetapi kalau menggunakan 

lembar pengantar rangkapnya hanya 2, bagian pencatat 

meneruskan ke bagian pengiriman dan pertinggalnya di 

kirim ke penata arsip melalui Tata Usaha pengolah 

dengan disertai 2 lembar kartu kendali. Lembar ketiga di 

tinggal di Tata Usaha pengolah, lembar kedua kartu 

kendali di simpan di penata arsip sedangkan lembar 

pertama disimpannya. 

e) Pengiriman 

Bagian pengiriman menerima surat asli dan 

tembusantembusan sesuai dengan keperluan. 

 

 Sarana dalam Pengelolaan Surat-Menyurat  

Dalam penanganan surat-menyurat diperlukan sarana dan 

prasarana untuk menunjang kelancaran dalam pengurusan surat. 

Menurut Zulkifli Amsyah (1996: 57) menyatakan bahwa sarana yang 

digunakan antara lain: map, filling cabinet, kartu kendali, buku 

agenda dan lembar disposisi. Menurut Wursanto sarana yang 

digunakan yaitu lembar disposisi, folder, map, filling cabinet, guide, 

dan buku agenda. 

1. Kartu Kendali 

Kartu kendali yaitu selembar kertas berukuran 10 x 15 cm yang 

berisikan data-data suatu surat seperti indeks, isi ringkasan, 
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lampiran, dari, kepada, tanggal surat, nomor surat, pengolah, paraf, 

tanggal terima, nomor urut, M/K, kode, dan catatan. 

2. Lembar Disposisi 

Lembar disposisi adalah lembaran kertas dalam ukuran tertentu 

yang dipergunakan oleh pimpinan sebagai sarana komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan. 

3. Folder 

Folder yaitu lipatan kertas tebal atau karton manila yang berbentuk 

segi empat panjang untuk menyimpan arsip atau untuk 

menempatkan arsip di dalam file/filling cabinet. 

4. Map 

Map yaitu lipatan kertas atau karton (kertas manila) yang 

dipergunakan untuk menyimpan arsip. 

5. Filling Cabinet 

Filling cabinet yaitu perabot kantor yang berbentuk segi empat 

panjang yang diletakan secara vertikal (berdiri) dipergunakan untuk 

penyimpanan arsip. 

6. Guide 

Guide yaitu lembaran kertas tebal atau karton manila yang 

dipergunakan sebagai sekat atau pemisah dalam penyimpanan 

arsip. 

7. Buku Agenda 

Buku agenda adalah sejenis buku (buku catatan) yang dipergunakan 

untuk mencatat atau untuk mendaftar semua surat (surat yang 

diterima atau surat masuk), dan surat yang akan dikirim (surat 

keluar) oleh suatu kantor atau organisasi. 
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 Mengarsip Surat (Filing)  

Filing menurut Basir Barthos  (2005: 43) adalah proses pengaturan 

dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-

bahan tersebut dengan mudah dan cepat dapat ditemukan kembali 

setiap kali diperlukan. 

 
1. Sistem Mengarsip Surat 

Menurut Sularso Mulyono dkk., (1985: 43)  dalam bukunya yang 

berjudul “Dasar -dasar Kearsipan“ ada lima macam sistem 

penyimpanan arsip yang digunakan, yaitu: 

a. Sistem Abjad 

Sistem abjad adalah suatu sistem penyimpanan yang didasarkan 

atas urutan abjad, jadi pemberian kode warkat yang akan disimpan 

dalam arsip dengan menggunakan abjad dari A-Z. Kode abjad 

tersebut diindeks dari nama orang, organisasi atau badan lain yang 

sejenis. 

b. Sistem Pokok Soal (Subyek) 

Sistem pokok soal (subyek) adalah penyimpanan arsip yang 

didasarkan atas perihal surat (pokok soal isi surat). Dalam system 

ini perlu ditentukan terlebih dahulu masalah-masalah yang 

dihadapi sehari-hari. Masalah-masalah tersebut dibedakan sebagai 

kegiatan utama, kegiatan pembantu dan kegiatan lanjutannya. 

c. Sistem Tanggal (Kronologis) 

Sistem tanggal (kronologis) adalah penyimpaanan yang didasarkan 

atas tanggal surat atau tanggal penerimaan surat. Untuk surat-surat 

masuk penyimpanannya didasarkan atas tanggal penerimaan sarat. 

Sedangkan untuk surat-surat keluar arsipnya disimpan berdasarkan 

tanggal yang tertera pada surat. 
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d. Sistem Nomor (Numeric Filling) 

Sistem nomor dalam penyimpanan arsip dimaksudkan, bahwa arsip 

yang akan disimpan diberi nomor kode dengan angka-angka. Dalam 

sistem nomor ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Sistem Klasifikasi Desimal 

Sistem penyimpanan ini sering dikenal dengan nama sistem 

Dewey. Surat yang akan disimpan ditentukan dahulu daftar 

klasifikasi masalah, dari kegiatan utama, kegiatan pembantu 

sampai kegiatan lanjutan. Setelah itu surat diberi nomor 

kode yang dipisahkan dengan tanda titik atau koma. 

2) Sistem Terminal Digit 

Sistem penyimpanan ini berdasarkan nomor terminal 

(terakhir). Nomor kode sistem ini dibagi menjadi tiga unit, 

yaitu : unit pertama adalah 2 (dua) nomor dari belakang 

yang menunjukkan nomor laci dan nomor guide. Unit kedua 

1 (satu) nomor berikutnya yang menunjukkan nomor map. 

Sedangkan unit ketiga adalah nomor sisanya, yang 

menunjukkan nomor surat/warkat yang akan disimpan. 

3) Sistem Wilayah 

Penyimpanan arsip yang didasarkan atas sisitem wilayah 

adalah penyimpanan yang dikelompokkan atas wilayah-

wilayah tertentu. Dalam hal ini didasarkan atas pembagian 

pulau-pulau, menurut wilayah propinsi, pembagian wilayah 

menurut kota, bahkan menurut pembagian tingkat 

Kecamatan sampai Kalurahan.  
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Menurut Sutarto (1992: 175) mengemukakan bahwa sistem 

penyimpanan arsip digolongkan menjadi dua belas macam, antara 

lain: 

1) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Abjad 

Warkat yang dibuat atau diterima yang didalamnya termuat 

nama orang, nama organisasi, nama wilayah, ataupun nama 

pokok soal disimpan menurut urutan abjad dari huruf A-Z. 

2) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Abjad Bernomor 

Yaitu warkat yang dibuat atau diterima yang didalamnya 

termuat nama orang, nama organisasi, nama wilayah 

ataupun nama pokok soal disimpan menurut gabungan 

urutan abjad dan nomor dari A1, A2, A3 dan seterunya 

sampai dengan Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. 

3) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Pokok Soal 

Berarti warkat yang dibuat atau diterima disimpan menurut 

pokok masalah / pokok urusan, masalah / urusan, ataupun 

sub masalah / sub urusan yang tertera di dalamnya. 

4) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Wilayah 

Warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu organisasi 

disimpan menurut pembagian satuan daerah tertentu, 

seperti pulau, kepulauan, provinsi, kabupaten, kotamadya, 

kota, kecamatan, desa, dukuh, rukun kampung, rukun 

tetangga, dan lain-lain. 

5) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Tanggal 

Berarti warkat-warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu 

organisasi disimpan menurut urutan tanggal yang tertera 

pada warkat tersebut. 
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6) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Nomor Urut  

Berarti warkat-warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu 

organisasi disimpan menurut urutan angka dari angka 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus meningkat ke angka yang lebih besar. 

7) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Dua Nomor Akhir 

Warkat-warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu 

organisasi yang memiliki dua nomor akhir yang sama 

disimpan pada tempat yang sama. 

8) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Tiga Nomor Akhir 

Berarti warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu 

organisasi yang memiliki tiga nomor akhir yang sama 

disimpan pada tempat yang sama. 

9) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Dua Nomor Tengah 

Berarti warkat-warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu 

organisasi yang memiliki dua nomor tengah yang sama 

disimpan pada  btempat yang sama. 

10) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Nomor Persepuluh 

Warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu organisasi 

telah dibuatkan nomor persepuluh tertentu untuk setiap 

masalah tertentu sehingga setiap masalah yang memiliki 

nomor persepulah yang sama akan disimpan pada tempat 

yang sama. 

11) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Nomor 

Berkode/berabjad Warkat yang dibuat atau diterima oleh 

suatu organisasi disimpan menurut nomor urut dan abjad. 

12) Sistem Penyimpanan Arsip Menurut Suara 

Berarti warkat-warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu 

organisasi yang memuat nama-nama orang yang bunyi 

pengucapannya sama terlepas dari bagaimana menulisnya 
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akan diberi kode nomor yang sama dan disimpan di tempat 

yang sama. 

13) Azas Penyimpanan Kearsipan  

Menurut Sularso Mulyono dkk., (1985: 32)  azas 

penyimpanan surat ada tiga, yaitu: 

(a) Azas Sentralisasi 

Azas sentralisasi yaitu penyimpanan arsip yang 

dipusatkan pada suatu unit tersendiri bagi semua arsip 

yang terdapat pada organisasi tersebut. 

(b) Azas Desentralisasi 

Azas desentralisasi berarti tiap unit kerja 

menyelenggarakan kegiatan kearsipan sendiri-sendiri. 

(c) Azas Kombinasi Sentralisasi-Desetralisasi 

Azas kominasi sentralisasi-desentralisasi yaitu 

penyimpanan arsip untuk beberapa unit kerja 

disentralisir sedangkan untuk unit-unit kerja yang 

mempunyaai spesifikasi tersendiri dimungkinkan 

menyelenggarakan sendiri-sendiri penyelenggaraan 

penyimpanan arsipnya. 
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  Pengelolaan Arsip 
 

 Pengertian Arsip  

Menurut Dewi Anggrawati (2010: 1) arsip adalah segala bentuk 

dokumen tertulis (lisan, gambar, film, dan sebagainya) yang 

dijadikan rujukan atau referensi dalam penyelenggaraan 

keorganisasian, biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi dan 

dipelihara di tempat khusus. 

Istilah arsip diambil dari kata Archief dalam bahasa Belanda 

atau Archives dalam bahasa inggris. Sebenarnya istilah tersebut 

berasal dari bahasa Yunani (Greek). Ada beberapa istilah dalam 

bahasa Yunani yang berkaitan dengan istilah arsip, yaitu: 

1. Archea, artinya catatan/dokumen mengenai pemerintah; 

2. Archium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu; 

3. Archeon/archeion, artinya balai kota yang sama artinya dengan 

Arrchium dalam bahasa latin. 

Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah file yang berarti berkas 

atau alat/tempat untuk menyimpan arsip. Kata file berasal dari kata 

felum (Latin) yang berarti benang atau tali. Untuk memahami lebih 

jauh mengenai arsip, berikut ini akan diuraikan pengertian arsip 

dari berbagai sumber. 

1. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, yang dimaksud dengan 

arsip adalah: 

  Bab 8 
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a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 

negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak 

apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan 

swasta atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik 

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan (Dewi Anggrawati, 2010: 2). 

2. Menurut Ensiklopedia  Administrasi, arsip adalah: 

a. Segenap warkat dan suatu organisasi kenegaraan atau badan 

swasta yang diadakan dalam penyelenggaraan kegiatan 

organisasi tersebut, yang dipandang berharga untuk disimpan 

secara permanen bagi suatu keperluan. 

b. Suatu instansi atau tempat dari warkat-warkat suatu organisasi 

disimpan secara tertib. 

3. Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara 

sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Adapun 

wakat (record) adalah setiap catatan tertulis atau bergambar 

yang memuat keterangan mengenai sesuatu hal atau peristiwa 

yang dibuat orang untuk membantu ingatannya (The Liang Gie, 

2007: 118). 

Dari beberapa pendapatan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah kumpulan warkat yang 

dibuat/diterima oleh lembaga pemerintahan/swasta/perorangan 

dan mempunyai nilai guna, yang disusun menurut sistem tertentu 

agar saat diperlukan dapat ditemukan kembali secara cepat dan 

tepat. 
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1. Fungsi Arsip  

Adapun fungsi arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1971 pasal 2 sebagai berikut. 

a. Arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara 

langsung dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau 

dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan 

dalam ruang lingkup administrasi negara. 

b. Arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi 

secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kegiataan 

tugas pokok maupun dalam penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan pada umumnya dan penyelenggaraan sehari-hari 

administrasi Negara (Dewi Anggrawati, 2010: 3). 

Dalam aktifitas sehari-hari administrasi maupun kegiatan 

lainnya suatu kantor atau perusahaan, arsip dapat berfungsi 

sebagai:  

1) Sumber ingatan, bagi organisasi atau perorangan bila telah lupa 

isi dokumen dan permasalahan yang perlu diperhatikan isinya 

serta ada keterkaitan dengan permasalahan baru. 

2) Sumber informasi, keterangan bagi pejabat atau orang yang 

memerlukannya dalam menghadapi permasalahan.  

3) Bahan penelitian, merupakan data dan fakta otentik untuk 

dijadikan dasar pemikiran atau penelitian. 

4) Bahan pengembangan, yaitu sebagai dasar pertimbangan 

pengembangan pembangunan. 

5) Bukti tertulis, yaitu sebagai alat pembuktian suatu hal. 

6) Gambaran peristiwa masa lampau, artinya dalam arsip 

tersimpan beberapa keterangan peristiwa masa lampau sebagai 

bukti sejarah (Dewi Anggrawati, 2010: 3). 
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2. Peranan Arsip 

Arsip mempunyai peranan sebagai berikut: 

a. Sebagai pusat informasi  

b. Sebagai sumber dokumentasi  

c. Sebagai bukti resmi (Dewi Anggrawati, 2010: 2). 

 
3. Nilai Guna Arsip 

Nilai guna arsip adalah nilai kegunaannya yang terkandung dalam 

arsip didasarkan atas kepentingan pengguna arsip itu sendiri (Badri 

Munir, 2007: 86). Ada beberapa pendapat mengenai nilai guna arsip, 

antara lain sebagai berikut. 

a. Menurut Vernoon B. Santen 

Nilai guna arsip atau warkat tercakup dalam akronim ALFRED, 

yaitu: 

A = Administrative Value (nilai guna di bidang administrasi); 

misalnya, surat dinas, formulir, dan sebagainya. 

L = Legal Value (nilai guna di bidang keuangan), misalnya akta 

jual beli  tanah, surat kuasa, dan sebagainya. 

F = Fiscal Value (nilai guna dibidang keuangan), misalnya cek, 

kuitansi, bilyet giro, dan sebagainya. 

R = Research Value (nilai guna dibidang penelitian), misalnya 

karya tulis, skripsi, tesis, desertasi, dan sebagainya. 

E = Education Value (nilai di bidang pendidikan), misalnya 

ijazah, buku rapor, daftar nilai, dan sebagainya. 

D = Documentary Value (nilai guna dibidang dokumentasi), 

misalnya naskah perjanjian dan sebagainya. 

b. Menurut ensiklopedi Administrasi 

Pada pokoknya suatu warkat mempunyai 4 (empat) macam 

kegunaan menurut Dewi Anggrawati (2010: 3), antara lain 

sebgai berikut: 
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1) Guna informatoris, yakni memberikan suatu keterangan 

tentang suatu hal atau peristiwa. 

2) Guna yuridis, yakni menjadi bahan pembuktian dalam 

proses peradilan. 

3) Guna historis, yakni menggambarkan keadaan tau peristiwa 

masa lampau agar tidak terlupakan sepanjang masa sebagai 

peritiwa sejarah. 

4) Guna ilmiah, yakni sebagai catatan hasil pemikiran 

seseorang atu penemuan dri suatu penelitian atau 

eksperimen ilmiah. 

c. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia 

Ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, nilai guna arsip dapat 

dibedakan sebagai berikut. 

1) Nilai guna primer, nilai guna arsip berdasarkan kepentingan 

lembagainstansi pencipta arsip. Nilai guna primer meliputi: 

a) Nilai guna adminstrasi, adalah nilai guna arsip 

berdasarkan pada kegunaan pada pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga/instansi pencipta arsip. 

b) Nilai guna hukum, adalah nilai guna arsip yang 

berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum 

atas hak dan kewjiban warga negara. 

c) Nilai guna keuangan, arsip yang mempunyai nilai guna 

keuangan yang berisikan hal yang menyngkut transaksi 

dan pertanggung jawaban keuangan. 

d) Nilai guna ilmiah dan teknologi, adalah nilai guna arsip 

yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai 

akibat hasil penelitian murni atau penelitian terapan. 

2) Nilai guna sekunder, adalah nilai guna arsip berdasarkan 

kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain 

untuk kepentingan umum. Nilai guna sekunder meliputi: 
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a) Nilai guna kebuktian, adalah jika dalam arsip tersebut 

terkandung fakta dan keterangan yang di gunakan untuk 

menjelskan tentang kegiatan lembaga/instansi tersebut 

diciptakan, dikembangkan, dan diatur fungsi dan 

kegiatannya. 

b) Nilai guna informasinal, adalah jika dalm arsip,isi dan 

informasi didalamnya mengandung berbagai 

kepentinggan mewakili penelitian, dan sejarah tanpa 

dikaitkan dengan lembaga pencipta arsip kegiatanya 

(Dewi Anggrawati, 2010: 4). 

 
4. Jenis-Jenis Arsip 

a. Ditinjau dari kepentingannya, yaitu melihat arsip dari segi 

penting tidaknya arsip tersebut sesuai dengan nilai guna yang 

terkandung didalamnya menurut esiklopedia administrasi, arsip 

atau warkat jenis ini dapat dibedakan menjadi: 

1) Vital Record (warkat yang sangat penting), yaitu warkat 

mempunyai nilai sangat penting bagi suatu organisasi atau 

instansi. Oleh karena itu, warkat jenis ini perlu disimpan 

secara terus menerus (abadi) selama organisasi itu masih 

berdiri.  

2) Important Record (warkat penting) yaitu warkat yang 

mempunyai kegunaan besar untuk suatu jangka waktu yang 

cukup lama (3 tahun keatas). Oleh karena itu, warkat jenis 

ini perlu disimpan secara tertib, misalnya surat perjanjian 

sewa menyewa dan lain–lain.  

3) Useful Record (warkat yang berguna), yaitu warkat yang 

mempunyai kegunaan biasa untuk jangka waktu biasa. Oleh 

karena itu, warkat jenis ini perlu disimpan sesuai dengan 
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daftar retensinya. Biasanya, diberbagai organisasi/instansi, 

warkat jenis ini paling banyak jumlahnya. 

4) Essential Record (warkat tidak penting) yaitu warkat yang 

kegunaanya menjadi habis setelah selesai dibaca. Oleh karna 

itu, warkat jenis ini tidak perlu disimpan dalam file, tetapi 

dapat langsung dimusnahkan atau cukup diingat 

isinya/mencatat dalam buku agenda harian (Dewi 

Anggrawati, 2010: 4). 

b. Ditinjau dari fisiknya, yaitu melihat arsip atau/warkat dari 

wujud benda arsip itu sendiri. Arsip/warkat jenis ini terdiri atas: 

1) Arsip Tertulis, yaitu wujud arsip berupa tulisan atau tertulis. 

Misalnya: surat dinas, akta, dan lain-lain. 

2) Arsip Visual, yaitu wujud arsip yang dapat dilihat berupa 

gambar, lukisan, ukiran, pahatan seperti peta, relief, poster, 

dan sebagainya. 

c. Ditinjau dari isinya, yaitu melihat arsip atau warkat dari segi isi 

yang terkandung di dalamnya. Arsip ataun warkat jenis ini sapat 

berupa: 

1) Financial Record, adalah catatan-catatan mengenai masalah 

keuangan.  

2) Inventory Record, adalah catatan yang berhubungan 

dengan keadaan barang dagangan (goods). 

3) Personnel Record, adalah catatan-catatan yang 

berhubungan dengan masalah kepegawaian. 

4) Sales Record, adalah catatan-catatan yang berisi informasi 

mengenai penjualan.  

5) Production Record, adalah catatan-catatan yang 

berhubungan dengan masalah produksi (Dewi Anggrawati, 

2010: 4). 
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d. Ditinjau dari fungsinya, yaitu: (1) arsip aktif; (2) arsip inaktif; 

dan (3) arsip statis. 

 

 Kearsipan  

1. Pengertian Kearsipan 

Kamus administrasi: kearsipan adalah segenap rangkaian kegiatan 

perbuatan penyelenggaraan kearsipan sejak saat dimulainya 

pengumpulan warkat sampai dengan penyingkiran.  R. Soebroto 

kearsipan adalah aktifitas penerimaan, pencatatan, penyampaian, 

penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. 

Martono mengemukakan bahwa kearsipan adalah pengaturan dan 

penyimpanan warkat atau record atas dasar system tertentu serta 

dengan prosedur tertentu yang sistematis sehingga apabila sewaktu-

waktu diperlukan maka dapat ditemukan kembali dalam waktu ayng 

singkat.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kearsipan adalah suatu kegiatan atau proses pengaturan dan 

penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga 

apabila diperlukan maka dapat ditemukan kembali secara cepat 

dalam waktu yang singkat (cepat). 

 
2. Tujuan Kearsipan 

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan 

pertanggungjawaban nasional tentang perencaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan 

bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah. 

 
3. Sistem Penyimpanan Arsip 

Sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang dipergunakan dalam 

penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat 
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diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat 

dilakukan dengan cepat bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu 

diperlukan (Agus Sugiarto, 2005: 51). Aktivitas pokok data bidang 

kearsipan berupa penyimpanan warkat-warkat. Warkat-warkat itu 

harus disimpan menurut suatu sistem yang memungkinkan 

penemuan kembali dengan cepat apabila diperlukan. 

Sistem penyimpanan pada prinsipnya adalah menyimpan 

berdasarkan kata tangkap (caption) dari dokumen yang disimpan 

baik berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan 

tertentu. Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis urutan, yaitu urutan abjad 

dan urutan angka. 

Sistem penyimpanan yang berdasarkan urutan abjad adalah 

sistem-nama (sering disebut abjad), sistem-geografis dan sistem-

subjek. Sedangkan yang berdasarkan urutan angka adalah 

sistemnumerik, sistem kronologis dan sistem subjek numerik 

(sistem subjek dengan kode nomor). Pada umumnya sistem 

penyimpanan yang dapat dipakai sebagai sistem penyimpanan yang 

standar adalah sistem abjad (sistem nama), sistem numerik, sistem 

geografis dan sistem subjek (Agus Sugiarto, 2005: 52). 

a. Sistem Abjad  

Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang 

berdasarkan susunan abjad dari kata tangkap (nama) dokumen 

bersangkutan. Melalui sistem abjad ini, dokumen disimpan 

berdasarkan urutan abjad, kata demi kata, huruf demi huruf. Nama 

dapat terdiri dari dua jenis, yaitu nama orang dan nama badan. 

Nama orang (nama individu) terdiri dari nama lengkap dan nama 

tunggal. Sedangkan nama badan terdiri dari nama badan 

pemerintah, nama badan swasta dan nama organisasi. 

Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan 

arsip, karena: 
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1) Nama biasanya sebagai rujukan pertama dalam pencarian 

dokumen. 

2) Dokumen-dokumen dari nama yang sama, akan 

berkelompok di bawah satu nama dan satu tempat. 

3) Dokumen berasal dari banyak koresponden dengan nama 

yang bervariasi. 

4) Unit kerja atau sekretaris biasanya hanya menerima dan 

menyimpan dokumen yang berhubungan dengan 

fungsi/tugas masing-masing, sehingga isi dokumen lebih 

cenderung mengenai masalah yang sama. Untuk hal itu 

susunan nama lebih membantu. 

5) Nama lebih mudah diingat oleh siapapun.  

b. Sistem Geografis  

Sistem Geografis adalah sistem penyimpanan dokumen 

berdasarkan kepada pengelompokkan menurut nama tempat. 

Sistem ini juga sering disebut sistem lokasi atau sistem nama 

tempat. Sistem ini timbul karena ladanya kenyataan bahwa 

dokumen-dokumen terntu labih mudah di kelompokkan menurut 

tempat asal pengirimnya atau nama tempat tujuan dibandingkan 

dengan nama badan, nama individu, ataupun isi dokumen 

bersangkutan. Sistem ini akan lebih tepat digunakan untuk: 

1) Organisasi atau perusahaan yang memiliki cabang atau 

tempat usaha diberbagai tempat. 

2) Organisasi atau perusahaan memiliki usaha menyangkut 

dengan lokasi-lokasi. 

3) Instansi pemerintahan yang melayani masyarakat 

berdasarkan kewilayahan. 

4) Perusahaan multinasional yang memiliki mitra atau 

hubungan dengan berbagai negara. 
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c. Sistem Subjek  

Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang 

berdasarkamm kepada isi dari dokumen bersangkutan. Isi dokumen 

sering juga disebut prihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, 

pokok surat, atau subjek. Dengan kata lain sistem merupakan suatu 

sistem penyimpanan dokumen yag didasarkan kepada isi dokumen 

dan kepentingan dokumen. Di Indonesia sistem ini lebih sering 

digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan yang  besar dan 

luas. Sistem penyimpanan subjek lebih tepat digunakan: 

1) Pada kantor yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara 

sentralisasi (terpusat), sehingga ada kecenderungan 

penyimpanan dokumen yang terdiri beberapa pokok 

permasalahan. 

2) Pada penyimpanan data pada toko serba ada, yang memiliki 

data tentang berbagai jenis barang yang dijual. 

d. Sistem Nomor  

Sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada kode nomor 

sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan disebut sistem 

nomor (numeric filing system). Hampir sama dengan sistem abjad 

yang penyimpanan berdasarkan nama, hanya disini diganti dengan 

kode nomor. Sistem penyimpanan nomor tepat digunakan untuk: 

1) Penyimpanan berkas atau dokumen yang kata panggilnya 

menggunakan nomor, misalnya perusahaan asuransi 

menyimpan polis asuransi sesuai urutan nomor-nomor 

polis, bank menyimpan data nasabah berdasarkan nomor 

rekening. 

2) Penyimpanan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi, 

hal itu dikarenakan surat keputusan lebih mudah dikenal 

dengan nomor surat keputusan. 
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3) Pada lembaga pendidikan, yang menyimpan dokumen 

siswanya berdasarkan nomor induk siswa. 

4) Penyimpanan faktur transaksi, yang diurutkan berdasarkan 

nomor faktur. 

e. Sistem Kronologi  

Sistem penyimpanan kronologi merupakan sistem penyimpanan 

yang didasarkan pada urutan waktu. Waktu disini dapat dijabarkan 

sebagai tanggal bulan tahun dekade ataupun abad. Sitem 

penyimpanan kronologis ini cukup banyak digunakan, akan tetapi 

dalam perkembangannya, sistem ini kurang efektif apabila 

digunakaan dalam mengelola dokumen yang banyak. Biasanya 

sistem ini digunakan dalam kantor kecil yang menggunakan 

pencatatan dokumen masuk dengan buku agenda.  

Dalam sistem ini semua dokemen diurutkan pada urutan 

tanggal, bulan dan tahun dokumen itu disimpan. Dari segi 

peletakan dan penyimpanan, sistem ini mudah dilakukan karena 

hanya didasarkan pada urutan tanggal, bulan dan tahun. Tetapi 

dalam hal penemuan kembali dokumen yang telah disimpan, sistem 

ini kurang begitu efektif karena biasanya permintaan dokumen 

jarang dilakukan berdasarkan kata panggil (caption) tanggal.    

 

 Sistem Penyimpanan Arsip (Pengorganisasian Arsip) 

Ada tiga sistem penyimpanan yang dapat dipertimbangkan oleh 

suatu organisasi, yaitu penyimpanan terpusat (sen tralisasi), 

penyimpanan desentralisasi, dan kombinasi kedua sistem tersebut. 

Pemilihan sistem tersebut harus mempertimbangkan factor jumlah 

dan status kantor yang harus dilayani oleh jasa penyimpanan 

dokumen, seperti seberapa letak kantor pusat dengan kantor cabang 

yang dimiliki oleh organisasi; berapa kantor cabang yang dimiliki; 

apakah tersedia sistem telekomunikasi dan sistem penyimpanan 
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dokumen yang dapat diandalkan; ketersediaan tenaga pengelola 

dokumen. 

 
1. Sistem Sentralisasi 

Sistem sentralisasi adalah sistem penyimpanan yang dipusatkan 

disuatu unit khusus yang lazim disebut sentral arsip. Pada sistem 

sentralisasi, semua dokumen disimpan dipusat penyimpanan. Ada 

beberapa manfaat penggunaan sistem sentralisasi, antara lain: 

a. Mencegah duplikasi 

b. Layanan yang lebih baik 

c. Adanya keseragaman dalam sistem pengelolaannya 

d. Menghemat waktu 

e. Menghemat ruang, peralatan, dan alat tulis kantor 

f. Jasa kepada bagian lain 

g. Memungkinkan pengamanan yang lebih terpadu 

h. Adanya keseragaman dalam penangana pendidikan dan 

pelatihan bagi manajer dokumen. 

 Beberapa kerugian sistem sentralisasi, antara lain: 

a. Kesulitan fisik, tidak semua departemen letaknya berdektan 

dengan Pusat Dokumen dan hal ini mengakibatkan terjadinya 

penundaan dalam mendapatkan sebuah dokumen. 

b. Kebocoran informasi, karena beberapa berkas ditempatkan di 

ruang pusat, akan terjadi kekhawatiran adanya publisitas 

terhadap masalah yang dianggap penting antara berbagai 

bagian yang berbeda. 

c. Berbagai bagian mungkin mempunyai kebutuhan yang 

berlainan. 

d. Adanya ketakutan akan hilangnya dokumen pemakai tidak 

langsung memperoleh dokumen bila diperlukan. 
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2. Sistem Desentralisasi 

Sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen 

pada masing-masing unit. Ada beberapa keuntungan dari 

penggunaan sistem ini, antara lain: 

a. Dekat dengan pemakai, sehingga penggunaan dokumen dalam 

organiasasi dapat langsung diawasi 

b. Sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan 

dengan sebuah bagian disimpan di bagian yang bersangkutan. 

c. Sistem ini juga akan menghemat waktu dan tenaga dalam 

pengangkutan berkas, karena setiap berkas yang relevan dengan 

sebuah bagian akan disimpan di bagian yang bersangkutan. 

Beberapa kerugian sistem desentralisasi adalah: 

a. Pengawasan relatif sulit untuk dilakukan 

b. Terjadinya duplikasi ruangan, perlengkapan, dan alat tulis 

kantor yang menjadikannya kurang efisien 

c. Karena proporsi pekerjaan untuk menjadi dokumen hanya 

menjadi salah satu fungsi dari tenaga administrasi, kegiatan ini 

akan mengakibatkan layanan yang akan diterima kurang 

memuaskan. 

d. Tidak ada keseragaman dalam hal pemberkasan dan peralatan 

e. Masing-masing bagian menyimpan dokumennya sendiri 

sehingga dokumen yang sama tersebar di berbagai tempat. 

 
4. Sistem Kombinasi 

Sistem kombinasi adalah sistem yang menggabungkan antara 

sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi, dengan cara ini 

kelemahan-kelemahan dua sistem tersebut dapat teratasi. Pada 

sisitem kombinasi, masing-masing bagian menyimpan dokumennya 

sendiri dibawah kontrol sistem terpusat. Sistem ini lazimnya 

dipakai oleh perusahaan yang memiliki dan dan mengoperasikan 
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perusahaan sekaligus anak perusahaannya. Sistem kobimbinasi 

memiliki keuntungan yaitu adanya sistem penyimpanan dan temu 

balik yang seragam 

a. Menekan seminimum mungkin kesalahan pemberkasan serta 

dokumen yang hilang 

b. Menekan duplikasi dokumen 

c. Memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan 

imbas efisiensi biaya yang lebih baik 

d. Memudahkan kontrol gerakan dokumen sesuai dengan jadwal 

retensi dan pemusnahan. 

 Di sisi lain, sistem ini memiliki kerugian sebagai berikut: 

a. Sulitnya penggunaan dokumen 

b.  Kurang luas karena keseragaman diseluruh unit belum atau 

tidak ada. 

 

 Peralatan Arsip 

1. Kriteria Pemilihan Peralatan Arsip 

Setelah memutuskan apakah menggunakan sistem sentralisasi, 

desentralisasi, atau kombinasi, tugas Manajer Dokumen adalah 

memilih alat penyimpanan. Ada beberapa hal yang patut 

dipertimbangkan dalam memilih perlengkapan penyimpanan, 

antara lain: 

Jenis dokumen yang akan disimpan 

a. Kecepatan pemanfaatan yang diperlukan 

b. Kebutuhan ruangan 

c. Pertimbangan keamanan 

d. Biaya peralatan 

e. Biaya opersional penyimpanan 

f. Jumlah pemakai yang mengakses dokumennsecara teratur. 
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2. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan 

Ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebelum membeli 

alat penyimpanan dokumen di kantor, antara lain: 

a. Kesetaraan (compatibility) peralatan. Peralatan simpan 

semacam folder harus setara pemanfaatannya denag peralatan 

yang telah dan akan dibeli pada masa yang akan dating. 

b. Efisiensi. Produsen sadar akan pentingnya efisiensi dalam 

proses penyimpanan dan pencarian sebuah dokumen pada 

produk mereka. Misalnya, folder pencetak tersedia bagi sistem 

klasifikasi alfabetis, numeric dan alfa numeric. Folder inin 

banyak membantu ketika organisasi menyusun sistem dokumen 

atau mengubah ke peralatan simpan yang baru. 

c. Kualitas. Kulaitas alat tulis kantor ditentukan oleh berat atau 

jenis materi yang digunakan dalam pembuatannya. 

d. Ekonomis. Meminimumkan biaya merupakan salah satu faktor 

utama dalam mempertimbangkan pembelian peralatan simpan 

[ada berbagai organisasi, namun patut diingat juga bahwa 

membeli peralatan yang murah tidak berarti merupakan pilihan 

paling ekonomis. 

 
3. Peralatan Penyimpanan Arsip 

Peralatan penyimpanan dapat digolongkan menjadi peralatan 

manual, mekanis dan otomatis. Peralatan penyimpanan manual 

menyediakan ruang penyimpanan untuk dokumen, sehingga 

pengguna harus menuju ke berkas untuk menyimpan atau 

mengambil dokumen. Perlengkapan penyimpanan manual terdiri 

dari: 

a. Spindle file. Alat ini merupakan sebuah jarum besar atau paku 

menganga ke atas yang ditancapkan pada papan atau kertas 

tebal. 
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(Gambar Spindle file) 

b. Vertical filling cabinet. Dokumen kertas pada mulanya 

disimpan mendatar, dan apabila bertambah banyak akan 

disusun menurut abjad dan ditegakkan. Dengan bertambahnya 

volume dan jumlah dokumen yang disimpan, maka jumlah laci 

akan ditambah yang mengakibatkan masalah penyimpanan dan 

pencarian makin besar. Untuk memudahkan dan mempercepat 

penemuan dokumen, penjajaran vertical akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Open-self file, berupa jajaran dokumen yang dilakukan pada 

lemari terbuka (sama dengan rak buku). Dokumen dapat 

diakses dari samping, begitu juga panduan dan pengenal folder. 

d. Lateral files, adalah unit penyimpanan dimana dokumen 

diakses dari samping secara horizontal. Lemari jenis ini relative 

sama dengan lemari jenis kedua, namun laci yang digunakan 

tidak terlalu lebar dan dalam. 
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e. Unit box lateral file, dengan menggunakan rancangan kotak 

khusus yang dapat digantung pada rel yang ditempelkan pada 

tiang sepanjang rel. 

f. Card file, menyimpan stok kartu yang dijajarkan dalam berbagai 

ukuran sehingga pemakai dapat menggunakannya sebagai 

refrensi informasi yang dibutuhkan (hamper mirip dengan yang 

digunakan pada perpustakaan), seperti catatab kegiatan (seperti 

bon dan tagihan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Microrecord file, merupakan laci penyimpanan vertical yang 

terdiri dari kartu berukuran kecil. Kotak ini memiliki pembagi 

laci yang dapat memuat mikrofile, kartu legam (aperture card), 

atau microfilm. 
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h. Rotary (alat penyimpanan berputar) 

Semacam filing cabinet tetapi penyimpanan arsip delakukan 

secara berputar. Alat ini dapat digerakan secara berputar, 

sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali tidak 

banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat 

seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara 

lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip 

yang disusun secara lateral (menyamping). Arsip-arsip yang 

akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukan ke dalam 

ordner atau kotak arsip. Ordner atau kotak arsip ditempatkan di 

rak arsip sehingga tampak punggung dari ordner atau kotak 

arsip, yang berguna menempatkan label/judul arsip yang ada di 

dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-49ZJrMD5zlw/UuZ8yK8B8sI/AAAAAAAAAr0/2IP5ZquyqO4/s1600/rakarsip.png
http://4.bp.blogspot.com/-O2g5ffAredw/UuZ78NRCmKI/AAAAAAAAArc/ozxqrXQGgqs/s1600/spin-n-file-binders-carousel.jpg
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j. Map arsip adalah lipatan kertas tebal atau plastik yang 

digunakan untuk menyimpan arsip/surat. Arsip yang disimpan 

tidak terlalu banyak, berkisar 1-50 lembar. Map arsip ada 

beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 

1) Stopmap Folio 

Map yang memiliki daun penutup pada setip sisinya. Daun 

penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di 

dalamnya agar tidak jatuh. Pada umumnya, stopmap folio 

digunakan untuk menyimpan arsip yang masih dalam 

proses, tetapi juga untuk menyimpan arsip yang sudah in 

aktif. 

 

 

 

 

2) Map snelhecter 

Map yang memiliki penjepit di tengahnya. Map ini 

digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat in aktif, 

tetapi dapat juga menyimpan arsip aktif. Arsip yang 

ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi 

menggunakan perforator. 

 

 

 

 

 

 

3) Folder 

Map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini 

berupa lipatan kertas tebal/plastik saja. Karena tidak ada 

http://3.bp.blogspot.com/-FAfpTBnZnK8/UuZ9qjrea6I/AAAAAAAAAsA/L9gnluRTG8c/s1600/stop+map.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Y-ZQhg2MGro/UuZ907E3AbI/AAAAAAAAAsI/onq0QAoYslo/s1600/snelhecter.jpg
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daun penutupnya, maka map ini fungsinya untk menyimpan 

arsip yang selanjutnya akan dimasukan ke dalam kotak arsip 

secara vertikal. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hanging Folder 

Folder yang mempunyai besi penggantun, besi 

penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di 

filing cabinet. Hanging folder juga mempunyai tab 

untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di 

dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Guide merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang 

digunakan sebagai penunjuk atau sekat/pemisah dalam 

penyimpanan arsip. Guide terdiri dari 2 bagian, yaitu sebagai 

berikut. 

http://3.bp.blogspot.com/-RhwBC6JBSDc/UuZ-KwfNzmI/AAAAAAAAAsQ/cTmwV88GvzA/s1600/hanging+map.jpg
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1) Tab Guide, yaitu bagian yang menonjol untuk 

menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks 

(pengelompokan) arsip. 

2) Badan Guide, berfungsi untuk menopang arsip-arsip 

yang ada di belakangnya. 

Guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan 

arsip menggunakan filing cabinet, atau dapat juga di 

depan arsip jika menggunakan ordner atau map 

snelhecter. 

Guide dapat dibuat dengan berbagai ukuran disesuaikan 

dengan bentuk arsip. Jika arisp berupa surat-surat 

dengan menggunakan kertas ukuran folio atau A4, maka 

badan guide dibuat sesuai dengan ukuran arsip yang 

disimpan, tetapi jika arsip ukurannya kecil, maka guide 

juga kecil. 

Posisi tab guide dapat diatur penempatannya, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Guide pertama, yaitu tab guide terletak pada posisi 

sebelah kiri, untuk menuliskan kelompok utama (main 

subject). 

b) Guide kedua, yaitu tab guide terletak pada posisi atas 

bagian tengah, untuk menuliskan kelompok sekunder 

(sub subject). 

c) Guide ketiga, yaitu tab guide terletak pada posisi atas 

sebelah kanan, untuk menuliskan kelompok tersier 

(sub-sub subject) atau untuk yang lebih khusus lagi. 
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l. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm 

yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan 

disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan 

menggunakan perforator. Ordner terbuat dari karton yang 

sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakan secara lateral 

pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang 

lebih 500 lembar arsip/surat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Stapler menurut kemampuan dan bentuknya, stapler dapat 

dibedakan menjadi: 

1) stapler kecil, yaitu stapler yang bentuknya kecil dan 

mampu membendel maksimum 10 lembar kertas. 

2) stapler sedang, yaitu stapler yang bentuknya sedang dan 

mampu membendel 10-20 lembar kertas. 

3) stapler besar, yaitu stapler yang bentuknya besar dan 

mampu membendel lebih dari 20 lembar kertas.  

http://2.bp.blogspot.com/-nR1Ae2E_ntU/UuZ-9zrHiUI/AAAAAAAAAso/0zH-ncoN7Z8/s1600/2671910_ordner1452.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-lKczrTTX9y8/UuZ-mgoL2-I/AAAAAAAAAsY/EszmtMAOZdU/s1600/guide4.jpg
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n.  Perforator adalah alat untuk melubangi kartu, perforator dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1) Perforator dengan satu pelubang, digunakan untuk 

melubangi kartu perpustakaan, papan nama plastik, dan 

lain-lain. 

2) Perforator dengan dua pelubang, digunakan untuk 

melubangi kertas yang akan disimpan dalam map 

snelohecter atau ordner. 

3) Perforator dengan lima pelubang, digunakan untuk 

kertas yang akan dimasukan ke dalam ordner.  

  

 

 

 

 

 

o. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada 

lembaran dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, 

numerator dibedakan sebagai berikut. 

1) Numerator kecil, yaitu numerator yang ukuran 

angkanya kecil dan terdiri dari 4-6 digit. 

2) Numerator besar, yaitu numerator yang ukuran 

angkanya lebih besar dan terdiri dari lebih dari 6 digit.  

p. Kotak/box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan 

arsip yang bersifat in aktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. 

Arsip yang disimpan dalam kotak terlebih dahulu disimpan 

kedalam folder. Selanjutnya kotak ini akan ditempatkan pada 

rak arsip (lateral) berderet ke samping. 

q. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat 

yang diterima. Alat sortir mempunyai berbagai bentuk dan 

http://1.bp.blogspot.com/-4H1gFQxSmXM/UuZ_uw-5vAI/AAAAAAAAAsw/ahQp5SP0tb0/s1600/perforator.jpg
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bahan. Ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, dan 

sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, 

misalnya logam, kayu, plastik atau karton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada 

map/folder yang biasa diletakkan pada bagian tab dari sebuah 

folder/guide. 

s.  Tickler file adalah alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja, 

yang berfungsi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau 

lembaran yang berukuran kecil seperti, lembar pinjam arsip, 

atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Di dalam 

tickler file dilengkapi juga dengan guide atau pembatas. Ticker 

file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. 

 

 

 

 

 

 

t. Cardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu 

indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar 

memanjang. Di dalam cardex terdapat semacam kantung plastik 

http://1.bp.blogspot.com/-3dAobjHRSZ4/UuaAdGUHeHI/AAAAAAAAAtE/IKvizuR1FDI/s1600/paper+tray.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-l8HotTQ0X1w/UuaByzzARFI/AAAAAAAAAtM/lCYNQuoOi_Y/s1600/tickler+file.jpg
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tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi 

baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penemuan Kembali Arsip 

Dalam penemuan arsip kembali atau retrieval terdapat 2 aspek 

pengertian, yaitu:  

1. Penemuan kembali secara fisik/manual/konvensional, Artinya 

bahwa penemuan kembali arsip dilakukan melalui kemampuan 

manusia tanpa menggunakan tenaga mesin.  

2. Apabila ada pihak lain yang meminta/meminjam arsip yang 

disimpan, petugas arsip harus menempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menanyakan jenis arsip yang disimpan. 

b. Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks. 

c. Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip. 

d. Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan 

kode dan mengantinya dengan Bon Pinjam arsip. 

Adapun tahapan-tahapan petugas arsip untuk Penemuan 

kembali arsip yang diminta yaitu: 

1. Tahap pertama mencari lokasi dimana tempat arsip dari suatu 

unit pengolah dapat disimpan. 

http://3.bp.blogspot.com/-hRERlW5NW8U/UuaB-QPhw-I/AAAAAAAAAtU/CMTfRHr3tDk/s1600/cardex.jpg
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2. Tahap kedua menemukan kode klasifikasi atas dasar masalah 

yang diminta, kode diperlukan untuk menentukan lokasi berkas 

(label boks). 

3. Tahap ketiga mencari indeks yang diminta (terdapat didalam 

boks) 

 

 Kegiatan Penyusutan Arsip 

Menurut Agus Sugiarto (2005: 102) salah satu kegiatan dalam 

pengelolaan arsip adalah penyusustan arsip. Penyusutan 

merupakan salah satu bagian penting pengelolaan arsip yang 

meliputi pemindahan, penyerahan atau pemusnahan sehingga 

mengurangi jumlah arsip yang dikelola. Berikut kegiatan 

penyusutan arsip. 

 
1. Penilaian Arsip 

Kegiatan penyusutan arsip dalam suatu kantor harus dilakukan 

dengan beberapa tahap. Sebelum melakukan penyusutan arsip 

diperlukan suatu penilaian yang jelas terhadap arsip yang akan 

dipindahkan atau dimusnahkan. Penilaian terhadap arsip ini 

didasarkan pada nilai guna yang dimiliki oleh setiap jenis arsip. Dari 

penilaian tersebut akan dapat diketahui nilai gunanya dan umur 

penyimpanan arsip, yang dijadikan standar atau patokan untuk 

melakukan penyusutan.  Penilaian dilakukan terhadap setiap jenis 

arsip agar dapat ditentukan berapa lama jenis arsip bersangkutan 

disimpan di file aktif dan file inaktif, serta apakah jenis aktif 

tersebut dimusnahkan atau dikirim untuk menjadi arsip statis ke 

ANRI (Agus Sugiarto, 2005: 108). 

Kriteria menentukan nilai  suatu jenis arsip tergantung 

kepada kantor masing-masing. Dengan demikian nilai suatu jenis 

arsip akan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan kantor masing-
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masing. Kriteria penilaian yang umum dapat dipergunakan adalah 

sistem penilaian ALFRED, yaitu singkatan dari Administrative 

value (nilai administrasi), Legal value (nilai hukum), Fiscal value 

(nilai dibidang keuangan), Research value (nilai penelitian), 

Educational value (nilai pendidikan) dan Documentary value (nilai 

dokumentasi) (Agus Sugiarto, 2005: 109). 

 
2. Pemindahan Arsip 

Salah satu kegiatan dalam penyusutan arsip adalah kegiatan 

pemindahan arsip. Pemindahan ini dilakukan dengan 

memindahkan arsip setelah dikategorikan berdasarkan hasil 

penilaian yang dilakukan.  Arsip aktif yang sudah memasuki 

kategori inaktif maka seharusnya dipindahkan ke kelompok inaktif. 

Pemindahan adalah tindakan internal artinya masih berlangsung 

dalam lingkungan perusahaan. Pemindahan dokumen sifatnya 

internal, yaitu dari unit pengelola ke unit kearsipan dilingkungan 

perusahaan (Agus Sugiarto, 2005: 110). 

Untuk proses pemindahan yang mengakibatkan perubahan 

pihak pengelola, seharusnya dalam proses pemindahan tersebut 

dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal ini untuk 

menghindari saling melempar tanggung jawab apabila terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan. Dokumen yang diperlukan adalah Berita 

Acara Pemindahan Arsip, yaitu surat keterangan timbah terima 

penyerahan arsip sebagai bagian dari prosedur pemindahan arsip. 

Surat tersebut harus dilengkapi dengan daftar Jenis Arsipyang 

diserahkan. Surat ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, 

yaitu pihak yang menerima dan yang menyerahkan. 

Pemindahan dan atau pemusnahan arsip dapat dilakukan 

berdasarkan: 
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a. Jadwal Retensi, yaitu jadwal pemindahan dan pemusnahan 

arsip sesuai dengan lama masing-masing jenis arsip yang 

disimpan pada file aktif, file inaktif dan kemudian dimusnahkan 

atau diabadikan. 

b. Pemindahan Massal menurut jangka waktu atau periode. 

c. Pemindahan Individual, yaitu pemindahan arsip yang dilakukan 

tanpa berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan selesainya suatu 

kegiatan.  

 
3. Jadwal Retensi 

Menurut Agus Sugiarto (2005: 111) jadwal retensi adalah daftar yang 

berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyusutan arsip. Setiap arsip ditentukan 

retensinya atas dasar nilai kegunaannya dan dituangkan dalam 

bentuk Jadwal Retensi. Secara harafiah, Jadwal Retensi memiliki 

arsip Penahanan. Apabila suatu kantor memiliki jadwal retens, 

maka akan memiliki keuntungan sebagai berikut: 

a. Arsip-arsip aktif yang secara langsung masih dipergunakan 

tidak akan tersimpan menjadi satu dengan arsip-arsip inaktif. 

b. Memudahkan pengelolaan dan pengawasan baik arsip aktif 

maupun inaktif. 

c. Memudahkan penemuan kembali arsip. 

d. Meningkatkan efisiensi kerja. 

e. Memudahkan pemindahan arsip-arsip yang bernilai 

permanen/abadi ke Arsip Nasional RI. 

f. Menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat permanen sebagai 

bahan bukti pertanggungjawaban di bidang pemerintahan. 
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Berikut format jadwal retensi yang umum digunakan: 

Golongan 

Arsip 
Arsip 

Umur Arsip Abadi/ 

Dimusnahkan Aktif Inaktif 

     

 

4. Penyerahan Arsip 

Penyerahan merupakan tindakan eksternal, yaitu dari perusahaan 

kepada Arsip Nasional. Dokumen perusahaan yang wajib 

diserahkan kepada Arsip Nasional adalah dokumen perusahaan 

yang memiliki nilai historis yang penggunaannya berkaitan dengan: 

kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangnan nasional, kehidupan 

kebangsaan (Agus Sugiarto, 2005: 113). Arsip yang memiliki nilai 

kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, tetapi 

sudah tidak dipergunakan lagi untuk menyelenggarakan 

administrasi sehari-hari, setelah melampaui jangka waktu 

penyimpanannya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Bagi arsip yang disimpan oleh Lembaga-Lembaga Negara atau 

Badan-Badan pemerintah di tingkat pusat harus diserahkan 

kepada Arsip Nasional Pusat; 

b. Bagi arsip yang disimpan oleh Badan-Badan Pemerintah di 

tingkat daerah, harus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah. 

Adapun prosedur penyerahan arsip sebagai berikut: instansi 

yang bersangkutan meminta persetujuan terlebih dahulu dari 

Kepala Arsip Nasional dengan jalan mengirimkan daftar arsipnya 

(PP No. 34 Tahun 1979 pasal 17b) 

a. Apabila Kepala Arsip Nasional telah memberikan persetujuan, 

maka arsip-arsip yang tersebut dalam daftar sudah dapat 

diserahkan ke Arsip Nasional. 



 
200 

b. Penyerahan ke Arsip Nasional dilakukan dengan membuat 

Berita Acara Penyerahan Arsip yang ditandatangani oleh pejabat 

dari kedua belah pihak (Instansi yang menyerahkan arsip dan 

Arsip Nasional). 

 
5. Pemusnahan Arsip 

Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghacurkan secara fisik arsip 

yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna (Agus 

Sugiarto, 2005: 115). Apabila sudah sampai waktunya arsip-arsip 

inaktif dimusnahkan maka pelaksanaan memusnahkan arsip harus 

segera dilaksanakan. Tetapi untuk arsip yang berdasarkan jadwal 

retensi akan diabadikan (permanen) maka arsip tersebut tidak akan 

dimusnahkan melainkan diserahkan kepada ANRI (Arsip Nasional 

Republik Indonesia). 

Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat 

dikenal lagi baik isi maupun bentuknya, serta disaksikan oleh dua 

orang pejabat dari bidang hukum atau perundang-undangan dan 

atau bidang pengawasan dari Lembaga-Lembaga/Badan-Badan 

Pemerintah yang bersangkutan. UU menetapkan syarat tentang 

objek yang bisa dimusnahkan dan syarat formil perusahaan. 

mengenai objek, pasal 10 ayat 1 PP No 87 Tahun 1999 

mengklasifikasikan dokumen tersebut berupa: 

a.   Telah melampaui jangka waktu simpan. 

b.   Tidak lagi mempunyai nilai guna bagi kepentingan perusahan. 

c.   Tidak lagi mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional. 

d.   Tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 

e. Tidak terkait dengan perkara perdata maupun perkara pidana 

yang masih proses. 

f. Dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke micro film atau ke 

media lainnya kecuali ada ketentuan lain. 
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Langkah-langkah pemusnahkan arsip: 

a.    Seleksi, untuk memastikan arsip-arsip yang akan dimusnahkan. 

b.   Pembuatan daftar jenis arsip yang akan dimusnahkan. 

c.   Pembuatan berita acara pemusnahan arsip. 

d.   Pelaksanaan pemsnahan dengan saksi-saksi. 

Metode Pemusnahan Arsip 

a.   Pembakaran 

Pembakaran merupakan cara yang paling dikenal dalam 

pemusnahan arsip. Bahkan dahulu cara ini yang  sering digunakan 

para petugas arsip. Akan tetapi dengan cara ini, dianggap kurang 

aman, karena terkadang masih ada dokumen yang belum terbakar, 

atau masih dapat dikenali. Selain itu, cara pembakaran dianggap 

kurang ramah lingkungan dan cara ini tidak mungkin dilakukan 

didalam gedung.  

b. Pencacahan 

Cara pencacahan dokumen ini menggunakan alat pencacah, baik 

manual atau mesin penghancur kertas (paper shredder).Dengan 

menggunakan mesin pencacah kertas, dokumen akan terpotong-

potong, sehingga tidak bisa dikenali lagi. Cara ini banyak dilakukan 

petugas arsip, karena lebih praktis. Mesin pencacah kertas banyak 

tersedia di toko, dengan merk dan harga yang bervariasi. 

c. Proses kimiawi 

Merupakan pemusnahan dokumen dengan menggunakan bahan 

kimia guna melunakkan kertas dan melenyapkan tulisan. 

Penghancur lumat berbantuan kimiawi tersedia berbagai jenis 

tergantung pada volume yang akan dimusnahkan. 

d. Pembuburan atau pulping 

Merupakan metode pemusnahan dokumen yang ekonomis, aman, 

nyaman, dan takterulangkan. Dokumen yang akan dimusnahkan 

dicampur dengan air kemudian dicacah, dan disaring yang akan 
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menghasilkan lapisan bubur kertas. Dengan menjadi bubur kertas 

maka, wujud asli dokumen dan isi dokumen tidak akan dapat 

dikenali lagi. 

 
6.   Manajemen Arsip Elektronik 

a.   Pengertian Manajemen Arsip Elektronik 

Setiap organisasi menghasilkan sejumlah besar dokumen dalam 

bentuk kertas dan elektronik. The Georgia Archives (2004) 

menyebutkan bahwa arsip atau dokumen elektronis dapat berasal 

dari berbagai bentuk, yaitu semua dokumen, kertas, surat, peta, 

buku (kecuali buku yang dikelola perpustakaan), microfilm, 

magnetic tape, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisik 

atau karakteristik, dibuat atau diterima menurut undang-undang. 

Menurut international standards organization (ISO), arsip adalah 

informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data 

dalam komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi 

maupun orang dalam transaksi bisnis, dan menyimpannya sebagai 

bukti aktivitas (ISO/DIS 15489).  

Walaupun telah dikembangkan sistem dan prosedur 

pengelolaan dokumen fisik maupun elektronis secara manual, 

terkadang data tersebut tetap saja berada pada tempat yang tidak 

seharusnya dan mengakibatkan pegawai maupun pimpinan frustasi 

saat tidak dapat menemukan suatu data saat data tersebut sangat 

dibutuhkan. Metode ini akan membutuhkan waktu dan usaha yang 

besar dalam mengatur, mendistribusikan, dan mencari dokumen 

yang dimaksud yang cenderung meningkat dan semakin kompleks 

apabila dokumen berkembang menjadi banyak. 

Komputerisasi dokumen telah mengubah cara pengarsipan 

informasi dengan memberikan kecepatan dan ketepatan dalam 

penyimpanan, pencarian, penemuan kembali, hingga 
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pendistribusian dokumen dalam organisasi, sehingga fungsi 

dokumen sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan 

oleh organisasi dapat dioptimalkan. 

Perkembangan internet dengan kecepatan aksesnya yang 

semakin meningkat mengakibatkan perolehan data atau informasi 

dapat dilakukan secara cepat dan tepat pada halaman web 

perusahaan (corporate portal). Hal ini didukung oleh sistem 

komputerisasi dokumen yang memberikan dukungan penuh 

terhadap kecepatan akses ke informasi dalam dokumen organisasi. 

 
7.   Manfaat Kearsipan Elektronik 

Beberapa manfaat pengunaan sistem pengelolaan secara elektronis 

di bawah ini telah mendorong sebagian besar organisasi untuk 

mengimplementasikan Manajemen Arsip Elektronis, dan di sisi lain 

tetap menggunakan sistem pengarsipan manual, adalah: 

a. Cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau         

dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. 

b. Pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi 

berdassarkan produser yang telah dikembangkan akan 

menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Bandingkan dengan 

mengubah sistem indeks kertas yang mengakibatkan berlaku hal 

sebaliknya. 

c. Pencarian secara full-text, dengan mencari file berdasarkan kata 

kunci maupun nama file dan menemukannya dalam bentuk full 

text dokumen. 

d. Kecil kemungkinan file akan hilang, hal ini disebarkan karena 

kita hanya dapat melihat di layar monitor atau menge-print-nya 

tanpa dapat mengubahnya. Kita dapat juga mencarinya 

berdasarkan kata atau nama file jika tanpa sengaja 



 
204 

terpindahkan. Tentunya ada prosedur untuk memback-up file 

ke dalam media lain, misalnya CD atau external hard disk. 

e. Menghemat tempat, dengan kemampuan 1 CD-RW berkapasitas 

700 MB akan mampu menyimpan dokumen dalam bentuk teks 

sebanyak 7000 lembar (1 lembar setara dengan 100 KB dalam 

format PDF) atau 700 lembar foto (1 lembar setara dengan 1MB 

dalam format JPG). 

f. Mengarsip secara digital, sehingga risiko rusaknya dokumen 

kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir karena 

tersimpan secara digital. Juga risiko akan berpindahnya 

dokumen ke folder yang tidak semestinya atau bahkan hilang 

sekalipun akan aman karena di simpan secara digital. 

g. Berbagai arsip secara mudah, karena berbagai dokumen dengan 

kolega maupun klien akan mudah dilakukan melalui LAN 

bahkan internet. 

h. Meningkatkan keamanan, karena mekanisme kontrol secara 

jelas dicantumkan pada buku pendoman pengarsipan secara 

elektornis, maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relatif 

sulit untuk mengaksesnya. 

i. Mudah dalam melakukan recovery data, dengan memback-up 

data ke dalam media penyimpanan yang compatible. 

Bandingkan dengan me-recovery dokumen kertas yang telah 

sebagian terbakar atau terkena musibah banjir ataupun 

pencurian, pemback-upan akan sulit dilakukan lagi. 

Selain manfaat di atas organisasi juga perlu 

mempertimbangkan hal-hal negatif berikut (Skupsky, 1999): 

a. Adanya peluang untuk memanipulasi file-menciptakan,  

menyimpan, memodifikasi, atau menghapus dalam segala cara. 
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b. Kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun 

ketersediaan jaringan maupun akses untuk berbagi file dengan 

yang lain. 

c. Kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi 

terlebih dahulu, misalnya server terserang virus atau terhapus 

secara permanen karena tidak sengaja. 

 
8. Komponen dalam Arsip Elektronik 

Ada 12 komponen yang harus diperhatikan sebelum menggunakan 

arsip elektronis (compulink Management Center, 2003), yaitu: 

a. Kebijakan dan prosedur. Untuk mengontrol seluruh proses yang 

berlangsung dalam organisasi agar berjalan sebagaimana yang 

diharapakan, harus dibuat dibuat kebijakan, peraturan, stadar, 

dan prosedur yang mencakup hal-hal berikut ini: 

1) Menjelaskan metode men-scan dan memasukkan data 

2) Menjelaskan revisi, peng-update-an, dan pengahapusan 

sebuah arsip 

3) Buku pedoman dari hardware dan software,termasuk nama 

software, nomer dan tanggal instalasi, upgrade, pemindahan 

dan konversi yang digunakan 

4) Penjelasan prosedur mengenai bagaimana arsip diindeks 

5) Kebijakan akses (kontrol log-on), fitur keamanan (misalnya, 

teknologi public key infrastructure/PKI), teknik enkripsi, 

dan lain-lain 

6) Struktur dan isi data, termasuk layout file dan kamus data 

7) Konvensi dan hierarki nama file 

8) Pengembangan algoritma (digital imaging system) 

9) Prosedur mem-back up untuk disk, external hard disk, 

mikrofilm, dan lain-lain 

10) Prosedur untuk mengetes pembacaan data 
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11) Prosedur penyimpanan online dan offline 

12) Pendisposisian sebuah arsip 

13) Jadwal pemusnahan arsip elektronis. 

b. Pendidikan dan training. Seluruh pegawai administrasi akan 

sadar dan mengerti mengenai prosedur pemanfaatan sistem 

pengarsipan elektronis apabila diberikan sosialisasi dan training 

mengenai hal tersebut. 

c. Kerahasiaan dan kejujuran. Hal ini merupakan salah satu 

persyaratan agar arsip dapat terjaga kerahasiaan dan 

keasliannya. Hal ini dapat melalui kontrol akses, otorisasi, 

mengenkripsi file, dan sejenisnya. 

d. Cakupan Dokumen. Pegawai juga harus memperhatikan 3 

elemen arsip-isi, struktur, dan konteks dalam membuat arsip. 

e. Metadata. Hal ini menginformasikan tentang sebuah arsip yang 

disimpan, dan ada 5 hal yang patut diperhatikan, yaitu 

aksesibilitas, retensi, dan disposisi, keamanan, audit trail, dan 

migrasi. 

f. Manajemen File. Komponen ini perlu didukung data yang tidak 

dapat dihapus, misalnya WORM, CD atau DVD yang diproteksi. 

Sistem ini juga harus mendukung peng-copy-an, memformat 

kembali, atau mentransfer arsip ke media lain. 

g. Manajemen Penyimpanan. Menyeleksi dan mengelola teknologi 

penyimpanan format file dan media penyimpanan sangatlah 

penting. Ketika memilih format file apa yang akan di gunakan, 

hendaknya diperhatikan apakah kita mempunyai lisensi untuk 

menggunakannya. 

h. Ketersediaan arsip. Arsip akan tersedia dan dapa dibaca dalam 

bentuk print out atau gambar pada layar monitor dan dapat 

diakses oleh orang yang mempunyai otoritas sepanjang umur 

arsip tersebut. 
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i. Audit Trail. Audit ini akan menjelaskan apa, siapa, kapan, dan 

mengapa arsip tersebut disimpan. Hal ini merupakan 

komponen kunci pertanggungjawaban akan keberadaan sebuah 

arsip yang disimpan untuk kepentingan penyelidikan, yang 

memuat siapa yang membuat, penerima, isi, tanggal dibuat, 

tanggal revisi, tanggal dikirim, dan orang yang mempunyai 

otorisasi untuk mengaksesnya. 

j. Retensi. Sebuah organisasi harus menetapkan jadwal 

pemusnahan dokumen seperti yang berlaku pada arsip kertas. 

Misalnya, jadwal pemusnahan akan dilakukan 10 tahun usia 

arsip atau masa kadaluwarsa plus 3 tahun yang semuanya 

dituangkan pada buku pedoman manajemen arsip elekronis 

suatu organisasi. 

k. Pembaruan media atau transfer. Ada 3 komponen yang terlibat 

dalam pelestarian arsip elektronik, yaitu: 

1) Pembaruan media (renewal) dengan mengopi arsip dari 

satu jenis media ke media yang sama.  

2) Mengkopi media (copying) adalah mengubah format 

arsip dari satu media ke media lain. 

3) Mentransfer arsip (transfer atau migration) dengan 

mengubah format arsip, misalnya dari format PPT 

(power point) Ke format PDF. 

l. Disposal, merupakan kemampuan untuk mengindentifikasi, 

mendapatkan otoritas, dan membersihkannya dari sistem 

komputer. 

 
9. Sistem Pengarsipan Elektronik 

Beberapa vendor menyediakan sistem pengarsipan profesional yang 

secara fungsional sesuai untuk pengelolaan arsip atau dokumen 

secara benar. Saat ini terdapat 3 sistem: 
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a.   Sistem manajemen dokumen elektronis. Yang secara umum 

akan mengelola arsip atau dokumen elektronis melalui 

komputer masing-masing pegawai, misalnya word processing, 

spreadssheets, presentasi, proyek, dan lain-lain. 

b.   Sistem pemindahan elektronis. Yang akan mengelola dokumen 

hasil pemidaian. 

c.   Software manajemen dokumen. Yang akan mengelola dokumen 

kertas atau data yang di simpan dalam kantor atau pusat 

penyimpanan dokumen (Badri Munir, 2007: 115). 

Berikut adalah deskripsi dari ilmu komponen dasar dalam 

memilih sistem. 

1) Memindahkan dokumen. Berikut ini adalah metode utama 

dalam memindahkan data ke dalam komputerisasi dokumen. 

1) Scanning adalah memindai atau men-scan dokumen yang 

menghasilkan data gambar yang dapat disimpan di 

komputer. 

2) Conversion adalah proses mengubah dokumen word 

processor atau spreadsheet menjadi data gambar permanen 

untuk disimpan pada sistem komputerisasi. 

3) Importing adalah memindahkan data elektronik ke dalam 

sistem pengarsipan elektronik (Badri Munir, 2007: 116). 

2) Menyimpan dokumen. Setelah dipindahkan ke dalam sistem, 

dokumen harus disimpan secara benar. Sistem penyimpanan ini 

harus mampu mendukung perubahan teknologi, peningkatan 

jumlah dokumen, serta mampu bertahan dalam waktu lama. 

Lima pilihan media penyimpanan diantaranya: 

Magnetic Media (Hard Drives) 

ii. Magneto-Optical Storage  

iii. Compact Disc (CD) 

iv. DVD 
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v. WORM. 

c.  Mengideks dokumen. Ketika dokumen berupa kertas disimpan 

dikantor, dokumen itu harus dikelola agar bermanfaat untuk 

organisasi dengan melakukan pelabelan, disortir, diindeks, 

ditempatkan pada folder, dan dimaksud kan filing cabinet 

(Badri Munir, 2007: 120). Ada 3 metode dalam mengelola 

pengindeksan arsip elektronis: 

1) Indeks fields, yang menggunakan kategorisasi tema dan 

kata kunci sebagai metode tradisional yang digunakan 

dalam dokumen kertas. 

2) Full-text Indexing, dengan meng-install software 

optical character recognition (OCR), menjadikan 

pengindeksan lebih mudah dan cepat dibandingkan 

menggunakan kata kunci. 

3) Folder/File Structure. Sistem ini menyediakan metode 

visual dalam pencarian dokumen. Dalam banyak kantor, 

file secara normal akan dapat ditemukan dengan 

mancari pada folder atau filing cabinet. Untuk itu, 

manajemen arsip elektronis harus mempunyai 

kemampuan yang sama untuk menciptakan kembali 

sistem filing ini dengan banyak tingkatan. Penentuan 

folder yang fleksibel akan memudahkan pengubahan 

arsip kertas ke elektronik (Badri Munir, 2007: 120). 

d.  Mengontrol akses. Hal ini merupakan aspek terpenting dari 

sistem pengarsipan dokumen secara elektronis, karena hampir 

setiap orang di dalam organisasi mampu membaca dokumen 

pada setiap komputer yang terhubungkan dengan LAN diseluruh 

area kantor. Untuk itu, perlu ada tingkatan yang berbeda 

antarpengguna dengan mempertimbangkan faktor kerahasiaan 

dan keamanan arsip. Terdapat 2 hal yang harus dimiliki: 
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1) Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel, dengan 

menyediakan beberapa cara untuk mengakses suatu file. 

Dengan level akses yang luas akan menghemat dana, 

modal intelektual, dan bandwith suatu jaringan karena 

pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa 

digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komputer 

dengan setiap pengguna (client based user interface) 

akan memungkinkan penscanan, pengindeksan maupun 

penemuan kembali suatu arsip.. Sebuah arsip tidak akan 

lama “di dalam kantor”, namun akan “keluar kantor” 

dengan media CD, notebook maupun e-mail. Tanpa 

flesibilitas ini manajemen arsip tidak akan berjalan 

secara optimal. Kemampuan mengakses dokumen 

melalui internet dan intranet akan mengurangi 

keterbatasan lokasi maupun program dasar yang 

digunakan (apakah windows, macintos, atau linux). 

2) Keamanan yang komprehensif. Sebuah organisasi yang 

megimplementasikan arsip elektronis dengan dokumen 

yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan 

dengan melakukan kontrol aksess yang  komprehensif 

dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan 

administrator sistem mengontrol folder dan dokumen 

apa yang bisa di akses, dilihat, dan di-copy bahkan 

diedit atau dihapus oleh seorang pengguna. Sistem 

dengan kemampuan akses yang baik akan menjadikan 

arsip elektronis bisa di akses oleh setiap orang 

mempunyai otorisasi, baik di kantor maupun melalui 

web browser tanpa adanya kompromi terhadap sistem 

keamanan. 
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10. Penemuan Kembali Arsip 

Proses data penyimpanan secara sederhana adalah data disimpan 

dengan didasarkan pada aplikasi dan jenis informasi. Suatu file data 

bisa terdiri dari satu record atau lebih. Penyimpanan file diatur 

dalam direktori yang diciptakan dan diolah oleh system operasi. 

Direktori dapat mempunyai fungsi sebagai daftar isi untuk media 

yang bersangkutan. 

Media penyimpanan dengan kapasitas besar seperti hard disk 

atau disk optic yang memiliki lebih dari satu gigabyte dapat dibagi 

dalam sektor-sektor, sehingga dapat dipergunakan untuk aplikasi 

yang berbeda. Ini berartibahwa dalam satu media penyimpanan 

berbagai informasi dapat diproses sesuai dengan system 

aplikasinya. Hal yang cukup penting di dalam pengelolaan Arsip 

elektronik adalah pemberian label nama. Format pelabelan nama 

yang standar sebaiknya dilakukan pada direktori atau nama file dan 

media penyimpanan. Pemberian label yang jelas dan lengkap sangat 

penting sebagai tanda identitas dari media penyimpanan seperti 

floppy disk, hard disk, dsb. 

Pemberian label nama baik yang bersifat eksternal maupun 

internal secara standar, terpadu dan konsisten akan memudahkan 

penemuan kembali Informasi. Guide indeks yang sesuai 

memungkinkan pengguna untuk mengatur system pengindeksan 

sehingga memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali fisik 

disket. 

a. Penyusutan Arsip 

Media penyimpanan Arsip elektronik untuk jenis-jenis tertentu 

memiliki daya tahan yang lebih pendek dari retensi Informasi Arsip 

yang ada didalamnya. Oleh karenanya penetapan penyusutan 

sebaiknya ditentukan pada sistem desain atau tahap perencanaan 

dari aplikasi program yang akan diterapkan. 
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b. Implementasi Arsip Elektronik 

1) Mengevaluasi kebutuhan. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum 

mengimplementasian manajemen arsip elektronis 

adalah. 

a) Berapa banyak dokumen yang harus disimpan oleh 

sistem, termasuk dokumen yang ada sekarang dan 

dokumen yang akan ditambahkan pertahun dan 

pada waktu yang akan datang. 

b) Berapa banyak user yang akan menggunakan sistem. 

c) Departemen apa saja yang akan menggunakan dan 

apakah publik dapat mengakses sistem. 

d) Masalah serius apakah yang harus dipecahkan. 

e) Apakah dibutuhkan solusi temu balik atau dapat 

dimodifikasi sendiri oleh pengguna atau organisasi. 

f) Network jenis apakah yang akan digunakan – NT, 

NLM, LAN atau yang lainnya. 

2) Menskala pilot project ke solusi perusahaan. Cara 

terbaik yang dapat dilakukan sebuah organisasi adalah 

dengan melakukan pilot project di sebuah unit atau 

divisi kerja. Biasanya hal ini dimulai pada department 

kearsipan, namun juga bisa dimulai pada department 

yang lain dengan melakukan pilot project akan dapat 

mengoptimalkan system dan prosedur yang akan 

dibangun dan diimplementasikan ke seluruh bagian 

organisasi. 

3) Instalasi. Langkah pertama dalam 

pengimplementasikan adalah inspeksi yang dilakukan 

oleh vendor softwer maupun konsultan IT guna melihat 

penempataan, mensetting, dan mengkoneksikan 
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hardwer secara tepat serta mengidentifikasi masalah 

yang akan dihadapi sehingga jaringan yang akan 

dibangun dapat digunakan sebagaimana yang 

diharapkan. 

4) Training. Program pelatihan harus memperhatikan 

kepentingan pengguna. Ada 4 hal yang perlu 

diperhatikan: 

a) End user. Dilakukan dengan mengajari end user 

(pengguna) dasa-dsar pengguan sistem sehari-hari 

pada komputer masing-masing. 

b) Sistem administrasi. Untuk memastikan sistem 

berjalan dengan lancar, sangat penting untuk 

melatih beberapa orang secara khusus mengenai 

bagaimana mengelola sistem pengarsipan 

elektronik. 

c) Konsultasi. Hal ini memungkinkan adanya bantuan 

dalam mengembangkan hal-hal yang bersifat 

strategis dalam mentransfer arsip kertas dan 

mengindeksnya ke dalam arsip elektronik. 

d) Pengawas implementasi. Hal ini mencakup 

pengawas terhadap pegawai yang berkaitan dengan 

arsip elektronis, selain memberikan rasa aman dan 

nyaman karena mereka didampingi oleh tenaga ahli 

yang berwenang dalam mengambil keputusan, jika 

diperlukan. 

5) Isu-isu hukum. Arsip elektronis sudah banyak 

digunakan, maka banyak dibuat hukum untuk 

mengantisipasi penggunanya. 

6) Support dan pemeliharaan. Layak nya menjaga agar 

mobil dapat berjalan sesuai dengan harapan, sistem ini 
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juga membutuhkan dukungan selama operasi berjalan. 
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  Efisiensi Perkantoran 
 

 Pengertian Efisiensi Perkantoran  

Kata “Efisien” berasal dari bahasa latin efficere yang berarti 

menghasilkan, menggandakan, menjadikan. Efisiensi dapat 

dirumuskan menurut suatu pengertian tertentu yaitu 

memaksimumkan perbandingan antara hasil bersih yang nyata 

(imbangan akibat-akibat yang dikehendaki) dengan pengorbanan 

yang diberikan. Sedangkan kantor sebuah ruangan atau bangunan 

tenpat runtuna kegiatan tatausaha terlaksana untuk memulai, 

membeahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. 

           Pengertian efisiensi munurut Mulyamah (1987: 3) yaitu: 

“Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau 

perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”. Adapun pengertian 

Efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984: 233-4) yang mengutip 

pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan 

yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara 

keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti 

halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber 

yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah 

diselesaikan.”  

             Menurut The Liang Gie, dalam bukunya yang berjudul 

Administrasi Perkantoran Modern, bahwa pengertian efisiensi kerja 

  Bab 9 
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adalah perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang 

dicapai oleh kerja itu. Selanjutnya bilamana suatu kerja dianalisis, 

dapatlah dibedakan menjadi 2 segi, yaitu intinya dan susunannya. 

Intinya ialah rangkaian aktivitas-aktivitasnya itu sendiri yang 

wujudnya mengikuti tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan yang 

dimaksud dengan susunannya ialah cara-caranya rangkaian 

aktivitas-aktivitas itu dilakukan. Jadi, setiap kerja tentu mencakup 

sesuatu cara tertentu dalam melakukan tiap-tiap aktivitas , apapun 

tujuan dan hasil yang ingin dicapai kerja itu. 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indosesia efisiensi ialah 

kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak 

membuang waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan perkantoran ialah 

hal yang berkaitan dengan kantor atau tempat berkantor. Dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Efisiensi Perkantoran 

adalah pelaksanaan pekerjaan kantor dengan cara-cara tertentu 

tanpa mengurangi tujuan yang dikerjakan dengan cara paling 

mudah mengerjakannya, paling murah biayanya, paling sedikit 

tenaganya, paling ringan bebannyadan paling singkat waktunya. 

 

 Asas-asas Efisiensi dalam Pekerjaan Perkantoran 

Efisiensi adalah suatu asas dasar tentang perbandingan terbaik 

antara suatu usaha dengan hasilnya. Perbandingan ini dapat dilihat 

dari 2 segi. 

1. Segi Usaha: Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien kalau sesuau 

hasil tertentu tercapai dengan usaha yang sekecil kecilnya. 

Pengertian “Usaha” dapat dikembalikan pada 5 unsur yang 

dapat juga disebut sumber-sumber kerja, yakni: (1) pikiran; (2) 

tenaga; (3) waktu; (4) ruang; (5) benda; dan (6) termasuk uang. 
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Usaha biasa 

 

 

 

Usaha lebih kecil     

   Hasil tertentu 

 

 

Usaha terkecil 

 

Usaha huruf  “C” lebih efisien, karena memberikan 

perbandingan yang terbaik dilihat dari sudut usaha yang 

diperlukan, yaitu paling sedikit, yaitu mengeluarkan paling 

sedikit 5 sumber kerja untuk mencapai hasil tertentu yang 

diharapkan 

2. Segi hasil: Suatu kegiatan dapat disebut efisien kalau dengan 

sesuatu usaha tertentu memberikan hasil yang sebanyak 

banyaknya, baik yang mengenai mutunya ataupun jumlah 

satuan hasil itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Hasil 

biasa 

 

Usaha tertentu      Hasil  

lebih 

besar 

       

       Hasil terbesar 

  

a. Efisiensi kerja pada umumnya merupakan perwudujan dari 

cara-cara kerja yang memungkinkan tercapainya perbandingan 

terbaik antara usaha dan hasil, yaitu cara-cara bekerja yang 

efisien. 

b. Dilihat dari segi usaha yang meliputi 5 unsur tersebut di atas 

maka dapat dirumuskan lebih konkrit bahwa sesuatu cara 

bekerja yang efisien ialah cara yang tanpa sedikitpun 

mengurangi hasil yang hendak dicapai merupakan: 

1. Cara yang paling udah (tidak sulit akivat memakai 

banyak pikiran) 

2. Cara yang paling ringan (tidak berat karena memerlukan 

banyak tenaga) 

3. Cara paling cepat (tidak lama, karena tidak memerlukan 

banyak waktu) 

4. Cara yang paling dekat (tidak jauh, karena tidak 

memakan banyak waktu) 

5. Cara yang paling murah (tidak mahal akibat terlampau 

boros penggunaan bendanya) 

 Dalam bidang tata usaha, terdapat asas-asas tertentu agar 

dapat tercapai perbandinan terbaik antara setiap kerja 

ketatausahaan dengan hasilnya. Asas-asas efisiensi itu ada 5, yaitu 

A 

B 

C 
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perencanaan, penyederhanaan, penghematan, penghapusan, dan 

penggabungan. 

 
1. Asas Perencanaan 

Merencanakan berarti menggambarkan di muka mengenai tindakan 

tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sesuatu 

tujuan. Perwujudan asas ini dalam bidang tata usaha dapat berupa 

pedoman-pedoman berikut. 

a. Pedoman tentang maksud warkat 

Setiap warkat diciptakan dan dipelihara harus mempunyai maksud 

yang jelas dan kegunaanya yang nyata. Kegunaan warkat 

merupakan nilai-nilai warkat dalam bidang penerangan, hukum, 

administrasi, keilmuan/penelitian, pendidikan, dan 

sejarah/dokumentasi. Bila tidak bisa dijawab untuk apa sesuatu 

warkat dibuat, maka warkat itu sesungguhnya tidak perlu 

diciptakan.  

b. Pedoman tentang penetapan prosedur 

Keterangan-keterangan mengenai ketatausahaan harus 

direncanakan dan diatur dalam mempertimbangkan dalam 

prosedur itu. Selanjutnya semua prosedur hendaknya dihimpun 

dalam buku pedoman ( manual ) 

c. Pedoman tentang Pengadaan Mesin Tata Usaha  

Setiap mesin kantor hendaknya dibeli dan dipergunakan 

berdasarkan ketatausahaan yang telah diterapkan. Jadi bukan 

mengadakan mesinnya dulu, barulah kemudian menyusun prosedur 

kerjanya di sekitar atau mengikuti mesin itu 

d. Pedoman tentang perencanaan Formulir 

Macam-Macam formulir untuk menghimpun, mencatat, 

menyampaikan, atau menyiman berbagai keterangan hendaknya 

dirancang secara tepat mengenai bentuknya. Macam-macam dan 
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bahannya. Selanjutnya penciptaan formulir tersebut harusnya 

dikendalikan 

 
2. Asas Penyederhanaan 

Menyederhanakan berarti membuat sistem yang ruwet atau 

pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan. 

Pelaksanaan asas ini adalah sbb : 

a. Pedoman tentang Tatacara 

Tata cara dari suatu kerja perkantoran hendaknya dipilih yang 

benar-benar menghemat sumber-sumber kerja, yaitu cara-cara yang 

termudah (menghemat pikiran) yang teringan (menghemat gerak 

dan tenaga), yang tercepat (menghemat waktu), yang terdekat 

(menghemat jarak/ruang kerja), dan yang termurah (menghemat 

benda).  

b. Pedoman tentang Perlengkapan Tatausaha 

Segenap perlengkapan tata usaha dari material sampai mesin dan 

prabot kantor sejauh mungkin hendaknya diusahakan standardisasi 

untuk memudahkan pengadaan, pengurusan, dan perawatannya. 

c. Pedoman tentang pengorganisasian Tatausaha 

Berbagai kerja perkantoran yang bersifat umum sebaiknya 

dipersatukan dan di pusatkan pada suatu bagian tatausaha yang 

melayani semua satuan operatif, misalnya pekerjaan 

penyambungan telepon, pekerjaan stensil, dan rancangan formulir. 

Selanjutnya kerja-kerja perkantoran lainnya yang agak khusus dan 

tetap dilakukan dalam masing-masing satuan operatif yang 

bersangkutan, misalnya mencatat keterangan yang berubungan 

dengan suatu pekerjaan induk atau menyusun laporan dari suatu 

tugas. 

 

 



 
221 

3. Asas Penghematan 

Menghemat baerarti mencegah pemakaian benda-benda secara 

berlebih-lebihan sehingga biaya pekerjaan yang bersangkutan 

menjadi mahal. Asas ini dapat dilaksanakan dalam pedoman-

pedoman yang berikut: 

a. Pedoman tentang Perhitungan Biaya dan Kemanfaatan 

Dalam menerapkan suatu prosedur ketatausahaan atau merancang 

suatu formulir, hendaknya selalu diperhitungkan besarnya biaya 

yang akan dikeluarkan daan kemanfaatan yang mungkin akan 

diterima. Biaya tatausaha harus sepadan dengan kegunaannya. 

Misalnya apabila dengan sehelai kertas bisa dapat dicatat 

keterangan yang sama mudahnya atau manfaatnya seperti memakai 

suatu formulir, maka tercetak yang jelas biayanya lebih mahal itu 

tidak perlu dibuat. 

b. Pedoman tentang PerhitunganKebutuhan Warkat 

Dalam memperbanyak warkat (berbagai manual dan naskah-naskah 

lainnyayang tebal) hendaknya senantiasa dihitung secara cermat 

jumlah kebutuhannya agar tidak berlebihan sehingga 

menghamburkan material atau warkat itu bertahun-tahun 

tertumpuk dikantor  karena tidak habis. 

c. Pedoman tentang Mekanisasi Tatausaha 

Pemakaian mesin-mesin tatausaha hendaknya dilakukan setelah 

memprtimbangkan prosedur  ketatatusahaan yang diterapkan dan 

faktor biaya. Harga sesuatu mesin baru perlu diperbandingkan 

denga kemungkinan jasa yang dapat diberikannya dan harga mesin 

lain yang sejenisnya. Yang harus diutamakan ialah kemanfaatan riil 

sesuatu mesin dan kewaspadaan terhadap penghematan semu 

(mesin yang tampaknya lebih murah tapi mutunya rendah sekali). 
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4. Asas Penghapusan 

Menghapus berarti meniadakan langkah-langkah atau kegiatan-

kegiatan dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang dianggap 

kurang perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang ingin 

dicapai. Pelaksanaan asas ini dapat diwujudkan dalam pedoman-

pedoman yang berikut: 

a. Pedoman tentang Peniadaan Gerak-gerak dalam 

Pekerjaan 

Dalam melaksanakan pedoman Peniadaan perkantoran dilakukan 

gerak-gerak tangan atau bagian tubuh lainnya oleh para pegawai. 

Gerak-gerak yang berlebih-lebihan atau langkah-langkah pekerjaan 

yang mengeluarkan tenaga jasmani tetapi sesungguhnya kurang 

perlu hendaknya ditiadakan. Misalnya saja tanda kurung pada nama 

penandatanganan surat atau garis bawah pada nama kota dari 

alamat surat disampul sesungguhnya dapat dihapuskan tanpa 

mengurangi maksud surat itu. 

b. Pedoman tentang Penghapusan Tembusan-tembusan 

atau Warkat-warkat Lainnya 

Dalam pelaksaaannya tatausaha tembus-tembusan surat kepada 

instansi-instansi yang kurang perlu atau tidak langsung 

bersangkuatan dengan persoalan yang bersangkutan hendaknya 

ditiadakan. Demikian pula tidak dilakukan apabila dokumen itu 

dapat dipakai secara bergilir. 

 
5. Asas Penggabungan  

Menggabungkan berarti mempersatukan pekerjaan-pekerjaan yang 

mempunyai persamaan atau benda-benda yang mungkin dikerjakan 

sekaligus dalam satu  langkah sehingga dapat menghemat waktu 

kerja. Pedoman-pedoman pelaksanaan asas ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Pedoman tentang Kerja Sekali Jalan 

Kekembaran kerja dalam tatausaha hendaknya dihindarkan dengan 

jalan sebanyak mungkin menggabungkan pelaksanaan pekerjaan-

pekerjaan yang sejenis. Misalnya dalam pembuatan macam-macam 

formulir, penstensilan sekaligus model atau lebih pada sehelai sit 

akan menghemat tenaga dan waktu. 

b. Pedoman Tentang Pemakaian Alat-alat Serbaguna 

Dalam pengadaaan perbekalan tatausaha hendaknya dibeli alat-alat 

kerja yang merupakan penggabungan antara 2 satuan yang lebih 

sederhana. Misalnya, ialah potlot merah biru, karet penghapus 

kombinasi, atau mesin hitung yang dapat dipakai untuk macam-

macam cara berhitung. 

Lima asas efisiensi sebagai dalil umum berikut serangkaian 

pedoman yang merupakan perumusan secara garis besar guna 

menerapkan asasasas itu dalam bidang tatausaha yang harus 

dihentikan oleh para manajer kantor. Selanjutnya pedoman efisiensi 

tatausaha itu akan terwujud secara nyata dalam suatu rangkaian 

‘’Pelaksanaan” yang hendaknya betul-betul dijalnkan oleh setiap 

pegawai tatausaha (Gie, 2007: 171-178). 

c. Penerapan Efisiensi dalam Kantor 

Berdasarkan asas dan pedoman efisiensi tatausaha sebagaimana 

yang diuraikan dalam paragraf satu dimuka dapatlah kini diperinci 

lebih lanjut cara-cara bekerja yang efisien di bidang tataudaha yang 

perlu dilaksanakan dalam setiap kantor modern. Sejalan dengan 

adanya 5 unsur usaha atau sumber kerja, maka pelaksanaan 

efisiensi pada macam-macam kerja ketatausahaan ini digolongkan 

menurut pengguna masing-masing sumber kerja itu: 

1) Pikiran – Untuk mencapai cara yang mudah 

2) Tenaga - Untuk mencapai cara yang teringan 

3) Waktu -Untuk mencapai cara yang tercepat 
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4) Ruangan -Untuk mencapai cara yang terdekat 

5) Benda -Untuk mencapai cara yang termurah 

 
5. Pemakaian Pikiran 

a. Pekerjaan mental yang memakai banyak pikiran sedapat-

dapatnya diubah menjadi pekerjaan semi mental atau pekerjaan 

yang semata-mata dapat diselesaikan dengan tenaga jasmani 

saja.  

Contoh: Untuk pekerjan-pekejaan menghitung yang berulang 

kembali seperti misalnya buruh harian atau harga pembelian 

bahan bangunan hendaknya dispkan tabel-tabel jumlah atau 

perkalian sehingga tinggal membacanya dan tidak usah setiap 

kali menghitung. Ini akan menghemat pikiran dan mengurangi 

kemungkinan membuat kesalahan di sampingnya pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan lebih cepat. 

b. Pekerjaan yang terdiri dari banyak kegiatan visuil hendaknya 

memakai sarana yang memudahkan pembaca atau penangkapan 

mata itu. 

Contoh: Dalam menulis bilangan-bilangan hendaknya 

dinyatakan dengan angka-angka dan bukan huruf sehingga 

lebih mudah ditangkap oleh mata. Dalam menyalin naskah 

dengan mesin tik, hendaknya diletakan mistar dibawah garis-

garis kalimat sehingga memudahkan pembaca dan tidak 

kehilangan jejak pada naskah itu. 

c. Pada pekerjaan yang tersusun atas beberapa langkah dan cukup 

ruwet sedapat-dapatnya langkah-langkah permulaannya 

disiapkan atau diselesaikan lebih dahulu untuk memudahkan 

penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut. 
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Contoh: 

Dalam mendaftar suatu rangkaian keterangan yang diberi 

nomor urut, dapatlah nomor urut itu ditulis dulu semuanya 

samapi selesai sehingga tidak ada nomor yang ketinggalan. 

Dalam membuat suatu formulir pada sit stensil, kolom-kolom 

mendatar dan tegak dari formulir itu dapat digaris lebih dulu 

dengan mistar diatas meja sebelum sit dipasang pada mesin tik 

untuk dububuhi dengan kata-katanya, demikian pula lebel-lebel 

mengenai berbagai keterangan dapat disiapkan lebih dulu 

sehingga kelak tinggal menempelkan secara gampang. 

itu dapat digaris lebih dulu dengan mistar diatas meja sebelum 

sit dipasang pada mesin tik untuk dububuhi dengan kata-

katanya, demikian pula lebel-lebel mengenai berbagai 

keterangan dapat disiapkan lebih dulu sehingga kelak tinggal 

menempelkan secara gampang. 

d. Segenap langkah-langkah pekerjaan yang merupakan suatu 

prosedur sehingga merupakan suatu prosedur hendaknya diatur 

sehingga merupakan suatu rangkaian yang lancar dan 

mengikuti aliran pekerjaan meurut urut-urutan yang tepat. 

Setiap tempat penyimpanan hendaknya diberi tanda pengenal 

seperlunya atau catatan-catatan keterangan mengenai isinya. 

 
6. Pemakaian Tenaga 

a. Gerak-gerak atau tubuh lainnya yang berlebih-lebihan dalam 

melaksankan   sesuatu pekerjaan jasmani hendaknya dihindari. 

b. Pekerjaan jasmani sedapat-dapatnya diubah menjadi pekerjaan 

otomatis atau dilaksanakan dengan bantuan sarana mekanis. 

Contoh: Dalam membubuhkan keterangan tertentupada warkat-

warkat, hendaknya diubah dari dari tulisan tangan menjadi 

pembubuhan dengan stempel. Dalam menggandakan warkat 
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hendaknya diusahakan dengan mesin listrik yang dapat 

memutar sendiri secra otomatis. 

c. Bagi setiap pekerjaan sedapat-dapatnya diusahakan agar 

dilakukan dengan kedua tangan secara berbarengan dengan 

arah yang berlawanan dan setangkup. 

Contoh: Dalam menghimpun lembaran-lembaran stensil 

hendaknya lembaran itu dijejerkan secara memanjang diatas 

meja, melainkan disusun dalam bentuk ½ lingkaran dimuka 

pegawai dan kemudian setiap kali diambil berbarengan dengan 

tangan kanan maupun kiri dari sebelah luar terus kearah tengah 

sehingga kedua tangan bertemu. 

d. Pada pekerjaan yang memakai jari-jari tangan, beban kerja 

hendaknya dibagi secara tepat di antara masing-masing jari itu 

sesuai dengan kekuatannya. 

Contoh: mengetik dengan 10 jari membagi beban kerja secara 

lebih merata di antara jari-jari tangan. 

e. Benda dan alat kerja yang setiap saat dipakai hendaknya ditaruh 

dalam lingkungan bidang kerja yang dapat dicapai oleh tangan 

dengan tidak usah menggerakkan badan. 

Contoh: Potlot, jepitan kertas, dan beda-benda lainnya yang 

sering dipakai hendaknya ditaruh dalam kotak kecil di atas meja 

untuk memudahkan pemakaiannya. Demikian pula karet 

penghapus dapat diikat dengan seutas tali yang ujung satunya 

ditambatkan pada mesin tik sehingga setiap kali diperlukan 

tidak usah mencari-cari kemana-mana. Pesawat telepon 

hendaknya ditaruh diatas meja dalam batas jarak yang dapat 

diraih oleh tangan pejabat yang bersangkutan dengan tidak usah 

berdiri atau memutarkan tubuhnya.  
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f. Sesuatu langkah pekerjaan yang sama hendaknya tidak 

dilakukan berulang-ulang dalam suatu kebulatan kerja, 1 kali 

saja sudah cukup. 

Contoh : Dalam menandatangani surat yang mempunyai 

beberapa tembusan hendaknya dilakukan dengan karbonnya 

masih melekat pada surat itu sehingga cukup dengan 1 kali 

tanda tangan saja memakai pena bolpen dapat tembus beberap 

rangkap. 

g. Pekerjaan-pekerjaan yang sejenis sedapat-dapatnya diusahakan 

pelaksanaannya sekali jalan atau digabungkan penyelesaiannya 

dalam 1 proses 

Contoh : Formulir-formulir stesilan yang jumlah pemakaiannya 

kira-kira sama  hendaknya diketik pada satu sit sehingga sekali 

putar dapat diperoleh 2 macam formulir atau lebih. 

h. Setiap kegiatan jasmani hendaknya selalu produktif, yaitu 

memberikan hasil tertentu dan tidak ada tenaga yang terbuang 

sia-sia. 

Contoh: Bila seseorang pejabat ingin menemui pejabat lain 

sebaiknya menelpon terlebih dahulu tentang ada tidaknya 

sehingga tidak membuang tenaga dan waktu secara sia-sia 

karena pejabat yang akan ditemui itu sedang pergi. 

i. Tangan kiri hendaknya tidak dijadikan semacam alat pemegang 

dalam proses pekerjaan atau berdiam diri menunggu saja. 

 
7. Pemakaian Waktu 

a. Hari, bulan dan tahun hendaknya direncanakan pemakaiannya 

dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada pekerjaan yang 

tertunda, terlambat dan terbengkalai. 
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b. Waktu keja hendaknya selalu produktif, yaitu tidak ada waktu 

yang hampir tapa memberikan suatu hasil kerja berapa pun 

kecilnya 

Contoh: Setiap pejabat hendaknya menyusun acara dan jadwal 

kerja untuk setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan ataupun 

jangka waktu yang lebih panjang. Umpamanya merencanakan 

setiap pagi ada satu jam yang pertama setelah tiba-tiba dikantor 

mempelajari persoalan-persoalan/urusan-urusan yang sulit, 1 

jam yang terakhir menandatangani surat-surat, minggu pertama 

dari setiap bulan menyusun laporan, akhir bulan mengadakan 

pemeriksaa atau melakukan perhitunga. Dengan demikian, 

waktu kerja dipakai dengan sebaik-baiknya. 

 
8. Pemakaian Ruang 

a. Lalu lintas warkat dalam kantor hendaknya diusahakan 

menempuh jarak yang terpendek dengan menghapuskan 

perjalanan yang yang tak perlu atau mengubah letak perabotan 

kantor sesuai dengan urutan-urutanw penyelesaian warkat itu. 

b. Alat-alat perlengkapan kantor hendaknya ditaruh dekat 

pegawai-pegawai yang paling sering mempergunakannya untuk 

mengurangi jarak mondar-mandir yang banyak. 

Contoh: Lemari, mesik tik, dan peralatan lainnya hendaknya 

diletakkan terdekat dengan pegawai yang paling banyak 

memakainya untuk memelihara jarak yang paling pendek. 

c. Benda-benda yang tidak diperlukan lagi hendaknya tidak 

disimpan terus melainkan langsung dibuang kedalam keranjang 

sampah sehingga tidak memakan tempat Contoh : Sit-sit stensil  

yang sudah tak terpakai lagi, udangan-undangan pertemuan 

yang sudah lewat, memo-memo yang telah diselesaikan serta 

benda-benda lainnya seperti umpamanya botol tinta kosong, 



 
229 

bekas pita mesin tik, dan sisa potogan potlot yang tidak terpakai 

lagi hendaknya tidak disimpan terusa dalm laci-laci meja kerja, 

melainkan terus disingkirkan. 

 
9. Pemakaian Benda (Termasuk Uang) 

a. Material dan peralatan tatausaha yang dibeli sedapat-dapatnya 

yang bercorak serbaguna sehingga dapat dipakai untuk berbagai 

keperluan. Titik berat hendaknya ditekankan pada faktor 

fungsionil (yaitu kemanfaatan rill yang dapat diberikan oleh 

perbekalan it) dan bukan faktor prestise. 

Contoh: matrial tatausaha yang sedikit banyakdapat dipakai 

untuk berbagai keperluan misalnya ialah potlot merah-biru, 

potlot yang ujung belakangnya diberi karet penghapus, pita 

mesin tik 2 warna, sedang alat serbaguna lainnya ialah mesin 

hitung yang lengkap untuk segala macam perhitungan atau 

lemari serbaguna. Material dan peralatan ini sesuai dengan 

kebutuan hendaknya dimiliki untuk melancarkan pekerjaan-

pekerjaan. 

b. Pembelian barang pembekalan tatausaha yang habis pakai 

hendaknya dilakukan sekaligus dalam jumlah dan ukuran yang 

besar. Misalnya membeli kertas berukuran plano (65 x 100 cm) 

atau bahkan rol-rolan dan membeli tinta dalam takaran literan 

atau kalengan. Jadi, tidak membeli menurut rim-riman folio 

atau lusinan botol-botol kecil yang apabila dihitung harganya 

menjadi lebih mahal. 

c. Bagi beberapa material tatausaha tertentu bila mungkin dibeli 

saja bahan mentahnya untuk kemudian diolah sendiri. Misalnya 

bahan perekat kristal yang dapat dimasak sendiri sehingga tidak 

perlu membeli lim yang sudah jadi dalam botolan kecil-kecil. Ini 

juga akan menghemat biaya atau dengan pengeluaran biaya 
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yang sama seperti semula memperoleh barang yang lebih 

banyak. 

d. Untuk setiap barang perbekalan tatausaha yang banyak 

pemakaiannya hendaknya dibuatkan spesifikasinya, sehingga 

tidak akan terjadi salah beli, terutama membeli mutu yang lebih 

rendah. Misalnya dalam membeli. 

e. kertas karbon hendaknya ditetapkan warnanya, ukurannya, 

tebalnya dan merek pabriknya yang terkenal bermutu tinggi 

(tahan lama dipakai dengan harga layak). 

f. Dalam pembelian barang-barang tatausaha hendaknya waspada 

agar tidak terperangkap dalam penghematan semu. Misalnya 

membeli alat tulis yang harganya memang murah, tetapi 

kegunaan atau daya tahan alat itu sangat rendah sehingga tidak 

seimbang dengan berturunnya harganya dibandingkan dengan 

alat tulis merek lainnya yang harganya lebih tinggi. Dalam hal 

ini akan terjadi bahwa alat tulis tersebut sebentar-bentar harus 

diganti sehingga akhirnya jumlah pembiayaan degan alat itu 

menjadi mahal juga. Lebih tepat membeli alat yang harganya 

lebih tinggi secukupnya tetapi mutunya tinggi dan kegunaannya 

terjamin lama. 

g. Setiap pemakaian naterial tatausaha hendaknya dapat 

diperhitungkan banyaknya dan dipertanggungjawabkan 

pentingnya. Misalnya dalam menstensil peraturan hendaknya 

dapat dihitung dimuka mengenai banyaknya rim kertas yang 

betul-betul diperlukan. Jadi, tidak boleh kira-kira perlu sekian 

banyak. Perhitungan yang cermat dan pertanggungjawaban 

yang ketat akan mendorong pegawai untuk  memakainya secara 

hati-hati dan tidak boros. 
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h. Pembuatan warkat-warkat hendaknya dilakukan dalam jumlah 

yang sungguh-sungguh diperlukan sehingga tidak 

menghamburkan material. Misalnya dengan jalan:  

1) Tidak membuat warkat misalnya tembusan surat dalam 

rangkap yang lebih daripada jumlah yang diperlukan 

berdasarkan perkiraan bahwa kelak mungkin dibutuhkan. 

2) Tidak mengirim tembusan kepada instansi yang kurang 

perlu atau tidak langsung bersangkutan dengan persoalan 

yang dikerjakan. 

3) Tidak menggandakan sesuatu warkat apabila itu distensile 

dan dibagi-bagikan kepada semua pegawai. Bagi petugas 

atau bagian yang kelak, mungkin memerlukan suatu 

peraturan, dapatlah kiranya meminjam dari bagian arsip 

atau dokumentasi. 

i. Dalam pelaksanaan sesuatu kerja perkantoran hendaknya tidak 

dipergunakan material yang berlebih-lebihan atau yang bersifat 

mewah, melainkan secukupnya saja dalam kuantitas maupun 

kualitas sepanjang pekerjaan tersebut telah dapat diselesaikan 

secara baik. Misalnya dalam membuat formulir dengan sit 

stensil, tak perlu seluruh sit dipakai melainkan bila mungkin 

berukuran ½ atau ¼ ukuran lembar itu. Dalam mencetak kartu 

undangan instansi pemerintah rasanya belum waktunya 

memakai tinta emas dan lembaran mengkilat yang harganya 

jauh lebih mahal dalam keadaan keuangan negara belum 

berlimpah-limpah dan bahkan banyak hutang-hutangnya diluar 

negeri.  

j. Dalam pembuatan formulir yang dipakai pada berbagai bagian 

dan seksi hendaknya dipusatkan dan dikendalikan oleh kantor 

pusat. Dengan demikian, masing-masing bagian/seksi tidak 
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perlu membuat sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan 

kekembaran kerja dan pemborosan material. 

k. Bila perlu dan tidak menimbulkan beban kerja banyak, benda-

benda sisa hendaknya dimanfaatkan kembali atau dipaki untuk 

keperluan-keperluan lainnya. Misalnya potonyan-potongan 

kertas dapat dijadikan notes, sisa-sisa kertas stensilan dibuat 

menjadi amplop. 

l. Bagi mesin kantor dan peralatan tatausaha lainnya hendakya 

disusun jadwal perawatan yang teratur agar alat-alat itu dapat 

dipakai secara lancar dan mencapai umur teknis yang terlama. 

Misalnya mesin tik, mesin stensil dengan pencatatan yang 

cermat hendaknya di serviskan setiap jangka waktu tertentu 

(misalnya setiap bulan bila pemakaiannya tiap harinya ternyata 

penuh). Demikian pula misalnya setiap tutup kantor, alat 

penutup mesin-mesin itu hendaknya dipasangkan oleh pegawai 

yang memakainya. Pembelian mesin-mesin kantor yang 

terlampau sering karena cepatnya rusak mesi-mesin yang telah 

dimiliki berarti penghamburan biaya inventaris yang 

sesungguhnya dapat dicegah. 

m. Pemakaian telepon interlokal atau pengiriman telegram harus 

dikontrol dengan ketat. Misalnya telegram yang disusun dengan 

cermat sehingga memakai kata-kata yang sedikit mungkin tanpa 

mengurangi kejelasannya dapat menghemat biaya yang banyak 

juga bila volume pengiriman itu cukup besar. Kebiasaan atau 

kegemaran untuk sedikit-dikit main interlokal padahal 

urusannya cukup diselesaikan dengan surat harus pula dikikis 

agar tercapainya penghematan dalam biaya tatahubung. 

n. Pengeluaran biaya tatahubung juga tidak sia-sia apabila 

pesawat-pesawat telepon selalu dalam keadaan baik. Pesawat 

yang rusak hendaknya seketika diusahakan perbaikannya 
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sehingga meniadakan kejengkelan pada pihak sendiri maupun 

pihak lain yang melakukan hubungan telepon di sampingnya 

tidak sia-sia membayar biaya langganan untuk pesawat telepon 

yang tidak pernah dipergunakan karena rusak. 

Pelaksanaan sejumlah cara-cara bekerja efisien dalam bidang 

tatausaha yang akan menghemat pikiran, tenaga, waktu, ruang dan 

benda. Sampai berapa besar jasa tatausaha dalam sesuatu 

organisasi atau bagi suksesnya pekerjaan-pekerjaan operatif, hal itu 

terutama ditentukan oleh efisiensi kerjanya (Gie, 1981). 

e. Standard dan Ukuran Kerja Kantor 

Menurut Stevenson (2001), tujuan utama dari pengukuran kerja 

adalah mengumpulkan data yang akan dipergunakan untuk 

menentukan standar pekerjaan administrasi di kantor. Standar 

kerja tidak boleh ditentukan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh 

pegawai yang paling produktif dan efisien. Sebaliknya, standar kerja 

juga tidak seharusnya diset pada tingkat yang terlalu rendah 

sehingga tiap karyawan dapat mencapai standar itu dengan mudah. 

1) Keuntungan Standar Kerja 

Penggunaan standar kerja memberikan beberapa keuntungan 

penting (Garrison, dkk, 2005), antara lain: 

a) Membantu meningkatkan efisiensi tiap pegawai dalam 

menjalankan pekerjaannya. 

b) Membantu menginformasikan pegawai tentang tingkat 

output yang diharapkan. 

c) Membantu manajer dalam membuat keputusan SDM. 

d) Memberikan sedikit pengawasan dengan memberikan 

kemandirian atas proses kerja yang dimungkinkan. 

e) Sebagai dasar dalam memberikan kompensasi kepada 

pegawai. 
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f) Membantu meningkatkan moral karyawan dengan 

membuat karyawan sadar akan apa yang diharapkan dari 

mereka 

2) Jenis Standar 

Beberapa jenis standar yang digunakan dalam administrasi 

perkantoran dalam kuantitas, kualitas, dan standar deskriptif. 

a) Standar kuantitas, standar kuantitas digambarkan sebagai 

unit output per unit waktu. 

b) Standar kualitas, standar ini akan diterapkan apabila 

pekerjaan yang terdapat di kantor merupakan salah satu 

bentuk aktivitas tak terukur. 

c) Standar deskriptif, standar ini digunakan untuk mengetahui 

karakteristik penerimaan secara deskriptif dari area atau 

objek pada perkantoran (Sukoco, 2007: 131-135). 

f. Pendekatan dan Teknik Pengukuran Kerja 

Saat ini terdapat beberapa teknik pengukuran kerja yang dapat 

diguankan untuk mengembangkan standar kerja. Ada beberapa 

kriteria yang patut dipertimbangkan sebelum memilih teknik yang 

akan digunakan, yaitu: 

1) Tujuan penggunaan standar kerja. 

2) Tingkat akurasi yang dibutuhkan standar kerja. 

3) Sifat dari pekerjaan yang membutuhkan standar kerja. 

4) Tingkat pemahaman elemen pengukuran kerja dan 

standar kerja dari individu yang bertanggung jawab. 

Menurut Stevenson (2005), beberpa teknik pengukuran 

kinerja yang dapat digunakan perusahaan antara lain: 

1) Laporan produksi, teknik ini sederhana dan cepat dalam 

menentuka jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tertentu. 
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2) Work sampling, metode ini menurut Stevenson (2005) 

adalah teknik untuk mengestimasikan proposi waktu 

yang dibutuhkan oleh pegawai dalam menyelesaikan 

tugasnya. Dengan menggunakan data statistik, teknik ini 

memerlukan pengamatan acak untuk menentukan 

jumlah waktu yang digunakan oleh tiap tugas yang 

terdapat di kantor. 

3) Time study, teknik ini digunakan untuk 

mengembangkan standar waktu pekerjaan berdasarkan 

pengamatan terhadap seorang pegawai dan 

diaplikasikan terhadap semua pegawai yang ada. Teknik 

ini mempunyai beberapa langka dasar (Krajewski, 

2005), antara lain: 

a) Mendefinisiskan tugas yang akan dipelajari dan 

menginformasikan siapa yang akan menjadi objek 

penelitian. 

b) Menjelaskan jumlah pekerjaan yang akan dipelajari. 

c) Menghitung waktu penyelesaian pekerjaan dan 

memeberikan ranking terhadap kinerja pekerja. 

d) Menghitung standar waktu yang akan diterapkan 

4) Pengamatan micromotion, pengamatan micromotion 

adalah satu-satunya yang menggunakan pencatatan 

visual 9antara gambar dan vidiotape) atas proses kerja 

yang dianalisis dengan harapan ketidakefisienandalam 

melakukan kerja maupun prosedur kerja dapat lebih 

disederhanakan. 

5) Standar waktu yang diperkirakan, teknik ini adalah satu-

satunnya teknik yang menggunakan data yang diambil 

dari sumber luar dan pertama kali dikembangkan oleh 
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Methods Engineering Council pada dekade 1940-an 

berupa methods-tine measurement (MTM). 

6) Saat menggunakan metode ini, analisis menggunakan 

langkah berikut: 

a) Proses kerja dibagi ke dalam tahapan berdurasi 

menit. 

b) Tiap tahapan dianalisis termasuk gerakan yang 

dilakukan pegawai dalam aktivitas tersebut. 

c) Untuk menentukan standar yang sesuai, tiap 

gerakan dari aktivitas dibandingkan dengan data 

standar waktu yang telah diperkirakan sebelumnya. 

Langkah ini perlu diulangi untuk setiap tahapan. 

d) Standar untuk keseluruhan proses didapatkan 

dengan menambahkan standar waktu bagi setiap 

gerakan (Hendi, 2009: 78-80). 

g. Teknik Peningkatan Kerja 

Produktivitas perkantoran dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan output dari karyawan perkantoran. Tingkat 

efektivitas penggunaan teknologi perkantoran, efesiensi proses 

kerja, dan kenyamanan lingkungan tempat mereka bekerja secara 

langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kinerja pegawai 

dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan. 

Berikut ini adalah gabungan beberapa teknik yang dapat 

meningkatkan kinerja pegawai yang disarikan dari pendapat 

Gomez-Mejia, dkk (2004), dan Robbins (2003), yaitu: 

1) Pembagian kerja. Pembagian kerja adalah teknik 

dimana dua orang berbagi pekerjaan yang pada 

dasarnya merupakan satu pekerjaan secara utuh. 

2)  Penyederhanaan kerja. Teknik ini menghilangkan 

tugas yanng membosankan dan berulang maupun 
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proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah bagi 

pekerja yang dibebankan. 

3) Rotasi kerja. Penggunaan rotasi kerja sebagai teknik 

untuk meningkatkan produktivitas akan memungkinkan 

pegawai bertukar pekerjaan dengan pegawai yang lain 

selama periode waktu tertentu. 

4) Peningkatan kerja. Teknik ini dalam jangka panjang 

akan memberikan hasil terbaik bagi perusahaan, karena 

memungkinkan pegawai mendapatkan tingkat tanggung 

jawab dan kontrol yang lebih besar atas pekerjaan 

mereka. 

5) Flextime. Konsep ini memungkinkan pegawai memilih 

waktu untuk kerjanya. 

6) Management by Objective. Teknik ini dijalankan 

dengan menentukan tujuan bersama yang akan diraih 

dalam rentang waktu tertentu. 

7) Keamanan kerja. Keamanan pekerjaan itu sendiri 

tidak hanya mempengaruhi produktivitas karyawan 

yang lebih besar, namun juga akan meningkatkan moral 

dan sikap karyawan. 

8) Quality Circles. Teknik ini dilakukan dengan cara 

membentuk kelompok pegawai yang bertemu secara 

reguler untuk mendiskusikan bagaimana meningkatkan 

layanan atau proses kerja yang ditawarkan. 

9) Kualitas masa kerja. Kualitas masa kerja adalah 

peningkatan sikap dan moral karyawan, yang akan 

berdampak positif terhadap produktivitasnya. 

10) Program asintensi karyawan. Program ini berupa 

pemberian konseling bagi karyawan yang memiliki 
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masalah pribadi dan berdampak negatif terhadap 

kualitas kerjanya. 

11) Komunikasi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

komunikasi antara manajemen dan karyawan, dimana 

kritik dan saran merupakan bagian penting dari proses 

tersebut. 

12) Insentif danpenghargaan. Berikut ini adalah insentif 

dan penghargaan yang dapat diberikan oleh perusahaan 

(Sykes, 2001): (1) secara informal; (2) secara khusus; (3) 

secara formal. 

13) Menurunkan stres karyawan. Ada beberapa teknik 

yang dapat dilakukan oleh Manajer Administrasi untuk 

mengurangi tingkat stres yang dialami oleh bawahanya: 

(1) pekerjaan yang menarik; (2) informasi; (3) 

keterlibatan; (4) independen; dan (5) meningkatkan 

penghargaan. 

14)  Manajemen waktu. Berikut ini adalah beberapa 

saran untuk keefektifan manajemen waktu: 

a) Selesaikan pekerjaan yang paling sulit lebih dahulu. 

b) Kembangkan suatu rutinitas harian selama waktu 

penyelesaian tugas yang serupa. 

c) Buat kalender yang mengidentifikasi deadline bagi 

proyek atau tugas utama. 

d) Sederhanakan aliran kerja. 

e) Gunakan waktu senggang dengan efektif. 

15) Total Quality Management. TQM merupakan 

program untuk peningkatan kualitas pada seluruh 

proses yang terjadi dalam perusahaan (Hendi, 2009: 81-

82). 
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  Pengelolaan Tamu dan 

Penerimaan Telpon Kantor 
 

 Pengertian Tamu  

Kata” tamu” dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat berarti orang 

yang datang berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang 

datang ke perjamuan. Dalam buku ini yang dimaksud dengan tamu 

adalah tamu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan, yaitu 

orang, baik sebagai pejabat utusan dari suatu lembaga maupun 

sebagai pribadi, yang berkunjung ke lembaga lain untuk 

kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi. 

Tamu kantor adalah seseorang atau kelompok yang datang 

kesebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Salah satu tugas 

sekretaris adalah mengatur pertemuan antara pimpinan dengan 

tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Mulai dari 

membuat janji, konfirmasi, sampai menerima kedatangan tamu 

pimpinan di kantor. Tetapi sebagai sekretaris, tidak dapat 

menerima tamu begitu saja. Ada etika dan aturan tersendiri dalam 

menerima tamu. 

Organisasi penerima tamu antar instansi tidak sama. Tata 

cara menerima tamu dan mengatur tamu pada dasarnya tergantung 

dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Pada organisasi 

yang kecil, penerimaan tamu pada umumnya langsung ditangani 

      Bab 10  
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oleh tiap-tiap bagian. Hal tersebut berarti bahwa setiap tamu dapat 

langsung menemui pejabat yang dimaksud. Sementara itu, pada 

organisasi-organisasi yang besar, tata cara penerimaan tamu 

ditangani oleh bagian tersendiri dibawah pengawasan seorang office 

manajer (manajer perkantoran). Terlepas dari besar kecilnya 

organisasi, tata cara pengurusan tamu sebaiknya ditangani dengan 

sebaik-baiknya. 

 

 Petugas Penerima Tamu 

Petugas yang bertugas khusus menerima dan melayani tamu disebut 

resepsionis (receptionist). Tugas seorang resepsionis adalah 

membantu para tamu yang ingin bertemu dengan pejabat. Pegawai 

yang bertugas menerima dan melayani tamu harus mempunyai 

kompetensi untuk membedakan mana tamu yang penting ( yang 

harus ditemui secara langsung oleh pimpinan) dan mana tamu yang 

dapat ditemui oleh pejabat lain. Kompetensi ini penting dilakukan 

karena bila semua tamu harus diterima oleh pimpinan tentu akan 

menyita waktu pimpinan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan 

perusahaan lainnya.Oleh karena pesan pertama yang diperoleh para 

tamu adalah sikap resepsionis, maka syarat penting yang harus 

dipenuhi oleh resepsionis adalah: (1) sopan dan ramah tamah; (2) 

erkepribadian tinggi; (3) bijaksana; (4) cerdas; dan (5) memiliki 

pengetahuan tentang struktur organisasi dan hal – hal penting yang 

berkaitan denga organisasi, serta pengetahuan lain yang berkaitan 

dengan itu. 

Sikap yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris dalam 

menerima dan melayani tamu menurut Lawalatu (2012:53) adalah 

sebagai berikut : 
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1) Politeness (Kesopanan) yaitu sikap sopan yang harus 

diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu 

komunikasi. 

2) Respectful (Hormat) yaitu sikap menghormati dan 

menghargai pihak lain secara  baik dan wajar dengan 

menghargai setiap tamu organisasi atau perusahaan 

yang dating. 

3) Attentive (Penuh Perhatian) yaitu sikap penuh perhatian 

yang diperlihatkan kepada  pihak lain dan diberikan 

secara baik dan wajar dengan cara mendengar dengan 

sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh tamu yang 

datang tersebut.  

4) Cooperative (Kooperatif) yaitu sikap suka menolong 

pihak lain yang membutuhkan pertolongan, sementara 

Anda sanggup dan mampu memberikan  pertolongan. 

5) Tolerance (Toleransi) yaitu sikap tenggang rasa dan 

toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindakan 

tamu organisasi atau perusahaan.  

6) Informality  (Informalitas) yaitu sikap ramah yang Anda 

perlihatkan kepada pihak lain. 

7) Self Control  (Kontrol Diri) yaitu sikap menguasai diri 

dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. 

 

 Penerima Tamu 

Catatan tamu sangat diperlukan bagi setiap organisasi untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin datang 

dari tamu yang memiliki maksud-maksud tertentu. Catatan tamu 

mungkin memiliki formal yang berbeda-beda. Namun umumnya, 

catatan tentang seorang tamu menurut Putra Suryana Afif (9 April 

2019) meliputi keterangan-keterangan sebagai berikut: 
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1) Tanggal  

2) Nama tamu 

3) Nama jabatan 

4) Nama pejabat yang ingin ditemui 

5) Tujuan  

Keterangan tersebut dicatat dalam suatu bentuk formulir yang 

dapat diisi oleh tamu sendiri dan kemudian disalin oleh resepsionis 

ke dalam suatu buku yang disebut buku tamu. Buku tamu berfungsi 

sebagai arsip bagi resepsionis. 

 

 Menerima Tamu 

Tata cara menerima tamu dalam suatu organisasi umumnya 

dibedakan dalam dua tata cara, yaitu tata cara langsung yang 

dikelola oleh tiap bagian dan tata cara yang dikelola oleh penerima 

tamu, resepsionis, atau oleh unit khusus. Dalam hal ini yang perlu 

menjadi perhatian adalah tamu yang akan menemui pimpinan. 

Tamu yang akan menemui pimpinan biasanya akan diterima 

terlebih dahulu oleh sekretaris. Kesan pertama bagi seorang tamu 

adalah pelayanan tamu, maka setiap tamu hendaknya diberi suatu 

pelayanan yang sebaik – baiknya.  

Sebelum menerima tamu, sekretaris hendaknya menurut Ida 

Nuraida (2008): 

1. Mencatat semua data atau informasi yang berhubungan dengan 

janji pertemuan yang akan dilakukan oleh klien dengan 

pimpinan atau pihak perusahaan. 

2. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum hari 

pertemuan yang telah ditentukan tiba. 

3. Menerima dengan baik setiap klien atau perwakilan dari 

perusahaan lain yang menelpon untuk membuat janji 

pertemuan. 
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4. Memberikan perhatian khusus pada area resepsionis karena 

area tersbut merupakan tempat pertama di mana tamu 

memberikan kesan terhadap perusahaan. Area resepsionis yang 

rapi dan bersih tentu akan memberikan kesan yang positif bagi 

tamu yang berkunjung. 

5. Memberikan petunjuk arah lokasi apabila tamu yang akan 

berkunjung tidak mengetahui lokasi perusahaan, selain itu juga 

memberikan arahan mengenai hal– hal yang harus dipersiapkan 

sebelum bertamu. 

6. Sekretaris menyiapkan dan memberikan gambaran umum 

secara formal yang berkaitan dengan perusahaan apabila tamu 

yang berkunjung adalah klien baru yang ingin mengadakan 

kerjasama dengan perusahaan. 

 

 Melayani Tamu 

Menurut Sedarmayanti, hal-hal yang perlu dipahami dan 

dilaksanakan oleh penerima tamu untuk diterapkan, antara lain: 

1. Memberi salam dan menyapa tamu dengan ramah, sopan, dan 

menanyakan keperluan tamu serta mempersilahkan tamu 

mengisi buku tamu. 

2. Penerima tamu harus mampu menjaga pambicaraan dan 

mampu membedakan hal – hal yang perlu dan tidak perlu untuk 

dibicarakan dengan tamu. 

3. Penerima tamu harus dapat mengarahkan tamu, memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh tamu, dan membantu pimpinan 

dalam melayani dan membuat perjanjian dengan tamu. 

4. Penerima tamu harus memberikan penjelasan dengan baik dan 

sopan apabila pimpinan tidak dapat menerima tamu pada waktu 

yang telah disepakati, dengan demikian tidak menyinggung 

perasaan tamu. 
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5. Usahakan agar tamu merasa senang dan nyaman apabila tamu 

harus menunggu. Jika memungkinkan disediakan bahan bacaan 

(koran, majalah, dan lain- lain) di ruang tamu. 

6. Berikan perhatian kepada setiap tamu dan segera ambil 

keputusan dengan pertimbangan tertentu apabila tamu ternyata 

harus bertemu dengan pejabat atau bagian lain. 

Menurut Bendeich, ada sebelas poin yang harus terkandung 

dalam menerima tamu, yaitu:  

1. Welcome caller spleasantly 

Misal: 

Tamu baru : “Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?” 

Tamu rutin : “Selamat pagi, Pak Jihan. Bagaimana kabarnya? 

Kebetulan Pak Johan sedang menerima tamu, tapi beliau tidak 

akan membiarkan Bapak menunggu terlalu lama. Apakah Bapak 

ingin membaca koran sambil menunggu beliau? 

2. Pay attention 

Tamu baru ataupun tamu lama harus diperhatikan dengan baik. 

Dengarkan terlebih dahulu apa yang mereka inginkan lalu 

usahakan untuk membantu mereka. 

3. Obtain relevant information 

Jika menanyakan tujuan tamu/ klien untuk bertemu dengan 

seorang pegawai (baik atasan atau bukan), tunjukkan dengan 

antusias dan ramah. 

4. Help client swait 

Jika ada keterlambatan, segera komunikasikan keterlambatan 

terseut kepada tamu. Tawarkan majalah, koran, dan sebagainya. 

Jika dalam perusahaan terdapat cafe, maka tamu dapat 

ditawarkan untuk menikmati minuman ringan. 
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5. Carefor the reception area 

Area penerimaan tamu harus teratur, rapi, dan bersih. Akan lebih 

baik jika disediakan asbak bersih, koran, atau majalah. Ruangan 

dapat diperindah dengan pot bunga, tanaman, dan sebagainya. 

6. Establish an executive file 

Berguna untuk membantu menghubungi para eksekutif secara 

tepat dan menghubungkan klien pada orang yang tepat pula, maka 

penerima tamu harus mengetahui jadwal atau lokasi para 

eksekutifnya. 

7. Don’t prejudge 

Penerima tamu harus bijaksana dalam menghadapi siapapun tamu 

yang datang. Jika tamu yang datang berpenampilan kurang 

meyakinkan, bukan berarti kita menganggap mereka tidak penting. 

8. Deal with problems 

Tamu yang tidak sopan, pemarah, dan lain – lain, harus ditanggapi 

dengan bijaksana dan tetap berusaha untuk menjalin kerjasama 

yang baik dan menerangkan sebaik – baiknya informasi yang 

diperlukan oleh tamu tersebut. Jangan mudah terpancing emosi 

atau agresif. 

9. Satis fycaller’sneeds 

Jika orang yang berkepentingan sedang tidak ada di tempat, cari 

alternatif dengan menghubungkan tamu dengan pihak lain yang 

lebih tepat untuk menanganinya, sehingga tamu tidak perlu datang 

berulang kali. Berika saran agar tamu menelpon dan membuat janji 

terlebih dahulu sebelum datang ke perusahaan. 

10. Say good bye 

Misalnya: “sampai jumpa, terima kasih atas kunjungan Anda.” 

Dengan demikian, tidak seorangpun pegawai perkantoran 

yang mengetahui siapa dan apa maksud kedatangan tamu yang 



 
246 

masuk dan keluar perusahaan, apalagi jika tamu tersebut tamu yang 

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

       Setiap perkantoran harus melayani tamu yang datang ke 

perusahaan dengan baik, baik tamu yang sudah membuat janji 

terlebih dahulu maupun tamu yang tidak membuat janji terlebih 

dahulu. Penanganan tamu yang baik sangat diperlukan agar tamu 

merasa terpuaskan, terutama bagi para stakeholdersyang memiliki 

kepentingan langsung terhadap perusahaan, dan juga untuk 

memberikan kesan yang positif terhadap perusahaan secara 

keseluruhan. Kesan pertama yang positif penting dicapai karena 

selanjutnya dapat mempermudah hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan di masa – masa yang akan datang serta 

mendukung terciptanya hubungan yang lebih kondusif di antara 

mitra bisnis perusahaan. 

  Ada beberapa kesalahan yang harus dihindari dalam 

menerima tamu, menurut  Wursanto (2006:64) antara lain :  

1. Tidak mengucapkan salam.  

2. Resepsionis tidak mengantar tamu. 

3. Tidak mengisi buku tamu. 

4. Tidak memperkenalkan kepada pimpinan. 

5. Ruang tamu yang tidak nyaman. 

6. Gaya busana. 

Di dalam menerima tamu perlu mencatat identitas tamu 

untuk menghindari kemungkinan adanya keinginan terselubung 

dari seorang tamu, terutama tamu yang belum dikenal. Di samping 

itu pencatatan perlu untuk mengetahui maksud sebenarnya dari 

tamu, sehingga sekretaris mudah menyalurkan tamu bersangkutan 

kepaada yang berwenang. Untuk memudahkan mencatat identitas 

tamu, terlampir contoh kartu tamu yang dapat di manfaatkan 
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11. Keep an up to date client file and accurate appoint ment 

records 

Arsip dari setiap klien perlu dijaga dengan baik. Selain itu, setiap 

tamu yang datang perlu dibuat pencatatan karena harus di-

followup oleh perusahaan. 

 

 Macam-macam Tamu 

Menurut Ignatius Wursanto (2006) tamu dapat dibedakan menjadi 

empat bagian yaitu tamu dengan perjanjian terlebih dahulu, tamu 

yang belum ada perjanjian, tamu sahabat atau teman atasan, dan 

tamu routine atau relasi. 

1. Tamu dengan Perjanjian 

Bagi seorang sekretatis untuk bisa membedakan antara tamu yang 

sudah ada perjanjian dengan yang belum ada perjanjian dapat 

dilihat dari daftar acara atau daftar penerimaan tamu. Apabila tamu 

tersebut sudah ada perjanjian terlebih dahulu misalnya dengan 

pimpinan perusahaan maka seorang sekretaris harus segera 

memberitahukan kepada atasan bahwa tamu tersebut sudah datang 

serta menanyakan kepada atasan apakah tamu tersebut sudah boleh 

diantar untuk masuk. Selanjutnya apabila atasan sudah siap untuk 

menerima tamu tersebut maka sekretaris harus segera 

memberitahukan kepada tamu untuk segera masuk kedalam 

ruangan atasan. Dan apabila atasan belum siap untuk menerima 

tamu maka sekretaris harus memberitahukan bahwa atasan masih 

belum siap untuk ditemui dan mempersilahkan untuk menunggu 

sebentar. 

 
2. Tamu tanpa Perjanjian 

Apabila tamu yang bersangkutan belum mempunyai perjanjian 

terlebih dahulu, maka seorang sekretaris harus segera menanyakan 
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kepada pimpinan dengan menyerahkan kartu tamu. Jika pimpinan 

tidak bersedia untuk menemui tamu tersebut maka tugas dari 

seorang sekretaris adalah untuk memberitahukan kepada tamu 

dengan cara yang baik bahwa pimpinan tidak bersedia untuk 

ditemui sehingga tamu tersebut tidak akan tersinggung. Mungkin 

pimpinan memberikan kesempatan di lain waktu. Apabila terjadi 

yang demikian, maka harus ditawarkan kepada tamu bahwa 

pimpinan bahwa pimpinan bersedia menerima tamu sesuai yang 

dikatakan oleh pimpinan. Apabila tamu menyetujuinya, maka dapat 

di buatkan suatu janji dalam buku tamu. Mungkin pula tamu dapat 

dipertemukan dengan pimpinan yang lain sesuai dengan urusan dan 

kepentingan tamu. Jika terjadi harus segera memberitahukan 

kepada bagian yang bersangkutan melalui sekretaris atau pembantu 

pimpinan tersebut. 

 
3. Tamu Teman Pimpinan 

Apabila tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan merupakan 

teman dari pimpinan tersebut maka sekretaris harus segera 

memberitahukan kepada pimpinan bahwa ada tamu atau teman 

yang ingin segera bertemu. Jika pimpinan tersebut menyetujui 

untuk bertemu atau sudah siap untuk ditemui maka sekretaris 

harus segera mengantarkan tamu atau teman pimpinan tersebut 

kedalam ruang pimpinan. 

 
4. Tamu Rutin atau Relasi 

Tamu rutin/relasi merupakan tamu yang sudah biasa bertemu 

dengan pimpinan suatu perusahaan. Hal ini yang menjadikan tamu 

relasi berbeda dengan tamu yang lainnya, yang mana tamu relasi 

dapat menghadap pimpinan setiap saat. Biasanya tamu relasi ini 

langsung dipersilahkan masuk apabila pimpinan sedang tidak ada 

tamu yang lain. 
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 Aturan-aturan dalam Melayani Tamu 

Untuk membantu seorang pemimpin dalam melayani tamu, untuk 

itu harus memperhatikan  aturan-aturan dalam menerima tamu, 

yaitu: 

1. Berpenampilan rapih,bersih dan segar. 

2. Berperilaku sopan dan ramah 

3. Ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan. 

4. Menghafal nama tamu. 

5. Menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan jelek  

seperti menggigit  kuku,ngupil, memegang dagu, dan 

sebagainya. 

6. Menggunakan nada suara yang enak dan jelas. 

7. Apabila sekretaris atau pelayan tamu lainya yang tidak dapat 

melayani tamu beritahukan kepada tamu bahwa ia akan dilayani 

sesaat lagi.  

Sekretaris harus berupaya menghindari: 

1. Mengobrol terus menerus 

2. Berbicara dan tertawa terlalu keras 

3. Duduk di atas meja 

4. Melepas sepatu 

5. Memotong kuku 

6. Mengorek hidung, gigi dan telinga 

7. Menambah lipstick, bedak dan menyisir rambut 

8. Menelepon berlama-lama 

9. Mengintip atau mencuri dengar 

10. Mengadakan jual beli barang pribadi 

Untuk perusahaan yang besar, biasanya ada penerima tamu 

khusus (receptionist) yang siap menerima seluruh tamu perusahaan 

di lobby. Namun untuk perusahaan kecil biasanya sekretarislah 

yang menjadi penerima tamu yang berkunjung ke perusahaan. 
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Mengingat banyaknya tamu yang datang ingin menemui pimpinan, 

maka sekretaris harus pandai menyaring tamu-tamu yang datang 

menjadi: 

1. Tamu yang dapat ditangani oleh sekretaris 

2. Tamu yang dapat dihadapkan kepada pimpinan 

3. Tamu yang dapat disalurkan kepada pejabat lain. 

 

 Pengertian Telepon 

Telepon berasal dari kata “ tele”  dan “phone”yang merupakan 

bahasa Yunani yang artinya jauh dan suara. Telepon adalah alat 

komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan berupa suara. 

Teleponditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell di 

Boston, Massachusetts. Seiring perkembangan teknologi, 

penggunaan telepon mulai tergantikan oleh telepon genggam. 

Tetapi masih banyak perusahaan yang tetap setia pada telepon 

untuk melayani pelanggannya. 

 

 Etika Bertelepon 

Yang harus diperhatikan secara umum:   

1. Mengangkat dengan segera bila telepon bordering.  

2. Memperkenalkan terlebih dahulu bila menerima atau 

menghubungi seseorang melalui telepon. 

3. Menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan dan tepat. 

4. Menyapa penelepon dengan sebutan Ibu atau Bapak . 

5. Berbicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan . 

6. Bertanya dengan bijaksana. 

7. Mencatat pesan atau pembicaraan. 

8. Mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembic

araan.  

9. Meletakan gagang telepon dengan pelan.  
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Yang harus diperhatikan secara khusus:  

1. Menggunakan bahasa resmi, terutama kepada yang belum akrab 

atau yang belum mengetahui identitas orang yang berbicara di 

telepon  

2. Tidak berbicara dengan orang lain ketika sedang berbicara di tel

epon   

3. Tidak berbicara sambil makan   

4. Berbicara tidak terlalu banyak basa‐basi  

5. Tidak berbicara dengan nada kasar  

6. Janganlah berbicara dengan nada memerintah  

7. Jangan biarkan penelepon menunggu terlalu lama   

8. Tidak mentransfer berkali‐kali, apalagi ditransfer ke alamat yan

g keliru   

9. Nada dan intonasi tidak terkesan malas atau tidak ramah   

10. Sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju penelepon 

 
 Cara Menangani Telepon 

1. Respon untuk panggilan telepon atau menerima telepon (incomi

ng calls)   

a. Hal umum dalam menerima telepon   

1) Angkat sesegera mungkin.   

2) Telepon yang berasal dari saluran langsung, tidak melalui 

operator, berbeda peanganannya dengan telepon yang 

berasal dari saluran tak langsung. 

3) Gunakan bahasa resmi.  

4) Apabila orang yang dikehendaki si penelepon berada di tem

pat, secepatnya dihubungkan kepada yang  dituju   apabila  

telepon  salah sambung, jelaskan dengan ramah. 
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5) Bila penelepon akan menghubungi pimpinan, maka ada hal 

yang harus diperhatikan. Tanyakan dulu identitas 

penelepon. 

6) Bersikap sopan, ramah, hangat dan akrab. 

b. Hal khusus dalam menerima telepon   

1) Angkat gagang telepon dengan tangan kiri  

2) Menyampaikan salam  

3) Menyebutkan identitas diri, kantor atau perusahaan  

4) Mencatat hal‐hal yang penting dalam lembar pesan telepon   

5) Bila penelepon kurang jelas, jangan menyebut kata-

kata yang kurang sopan 

6) Jika  penelepon  belum  memberitahukan  identitasnya,  

mintalah agar penelepon menyebutkan  identitasnya 

7) Usahakanlah menerima telepon dengan semangat  

8) Jika penelepon tidak ramah, tanganilah dengan cara profesi

onal  

9) Mendengarkan dengan seksama apa yang diinginkan penele

pon  

10) Menjawab setiap pertanyaan dengan jelas  

11) Menyebut nama penelepon dengan tepat  

c. Sikap dan pelayanan khusus dalam menerima telepon (7C)  

1) Caring. Memerhatikan, mendengarkan, dan mencatat 

masalah konsumen atau penelepon. 

2) Commited. Merasa terikat dengan organisasi, tidak 

melemparkan permasalahan kepada orang lain dengan 

alasan bukan tugas atau urusan atau masalah pribadi. 

3) Confident. Penuh keyakinan dalam mengatasi masalah. 

Penerima telepon tidak boleh merendahkan diri sendiri. 

4) Considerate. Bersahabat, menolong, dan mengerti emosi 

penelepon. 
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5) Controlled. Tidak terbawa emosi pada saat penelepon 

mengungkapkan kekecewaan(marah). Tidak bersikap untuk 

selalu membantu dalam mengatasi masalah penelepon. 

6) Creative.Mampu menemukan cara‐cara yang baik dalam me

nerima telepon. 

7) Contagious. Bersikap gembira, antusias, sejuk, dan damai 

kepeda penelepon. 

Phonogenic adalah suara  yang baik dalam bertelepon atau 

menerima telepon, yaitu suara yang memberikan kesan santun, 

bersahabat dan penuh perhatian 

Kriteria berbicara di telepon yang menyenangkan:   

1) Berbicara dengan kecepatan yang normal   

2) Berbicara seakan‐akan berada di hadapan penelepon  

3) Berbicara dengan nada yang tidak tinggi dan keras   

4) Berbicara dengan nada yang santun, ramah dan rasa ingin 

membantu penelepon 

Peralatan dalam menerima telepon:  

1) Pesawat telepon   

2) Kalender meja  

3) Jam dindings   

4) Alat tulis, seperti pensil dan ballpoint   

5) Lembar pesan telepon   

6) Daftar nomor telepon ekstensi internal   

7) Buku daftar telepon masuk   

Mentransfer sambungan telepon:  

1) Beritahu penelepon agar menunggu proses penyambungan  

2) Beritahu orang yang dimaksud bahwa ada orang yang ingin 

bicara melalui telepon 

3) Mintalah ijin apakah telepon dapat diteruskan sambil memb

eritahukan masalah yang akan dibicarakan. 
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4) Jika yang dituju bersedia menerima telepon, persilahkan 

penelepon untuk segera bicara. 

5) Jika saluran tersebut sedang dipakai, segera informasikan 

kepada penelepon. Tawarkan bantuanyang dapat diberikan. 

d. Melakukan Panggilan Telepon atau Menelepon 

1) Persiapan menelepon: 

a) Siapkan nomor telepon yang hendak dituju 

b) Siapkan peralatan menulis berupa kertas dan ballpoint 

c) Catatlah hal-hal pokok yang akan disampaikan 

2) Pelaksanaan menelepon:   

a) Menekan nomor telepon yang dituju   

b) Bila ada kesalahan menelepon, segera minta maaf   

c)Bila tersambung, segera memberi salam dan menyebutkan

 identitas diri   

d) Mengemukakan maksud dan tujuan menelepon   

e) Mencatat hal‐hal penting   

f) Mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih   

g)  Meletakkan gagang telepon dengan pelan 

h) Menghubungkan penelepon untuk pimpinan   

Cara menelepon orang yang kedudukannya lebih tinggi dari  

Pimpinan:   

a) Putar atau tekan nomor yang dituju   

b) Bila terdengar telepon telah diangkat, ucapkan salam 

c) Pastikan bahwa nomor yang dituju tepat   

d) Menyampaikan identitas diri   

e) Kemukakan bahwa pimpinan ingin berbicara dengan  

    frang yang dimaksud 

f) Pastikan bahwa orang yang menerima telepon bersedia   

    menyambungkan dengan orang dituju pimpinan 
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g) Segera sambungkan pimpinan dengan orang yang     

    dimaksud pimpinan. 

Cara menelepon orang yang kedudukannya lebih bawah atau sama d

engan pimpinan   

a) Tekan nomor yang dituju   

b) Bila terdengar telah diangkat, ucapkan salam   

c) Pastikan nomor yang dituju tepat   

  d) Menyampaikan identitas diri 

 e) Kemukakan bahwa pimpinan ingin bicara dengan orang  

                 yang dituju 

f) Memastikan bahwa orang yang berbicara adalah 

orang yang dituju pimpinan. 

e.  Beberapa pedoman penting dalam menangani telepon 

Cara mengidentifikasi panggilan yang bernada mengancam atau

 mencurigakan:   

a) Penelepon menggunakan bahasa yang tidak santun   

b) Biasanya tidak mau menyebutkan identitas diri  

c) Berbicara dengan nada tinggi, tidak sabar, cenderung  

kasar   

d) Kata‐kata yang digunakan tidak bersahabat   

Cara mengatasi penelepon yang bersikap mencurigakan dengan  

tanda‐tanda di atas:   

a) Bersikap tenang, sabar, hati‐hati, namun waspada   

b) Tanyakan dengan sopan   

c) Jangan dihubungkan dengan pimpinan bila yang 

bersangkutan tidak bersedia 

d) Jika penelepon semakin emosi, anda harus tetap tenang 

e) Panggilan telepon ini dicatat secara tepat untuk dicarikan 

solusi kepada orang yang tepat 

f)  
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Mencatat Pesan Telepon 

Hal‐hal yang perlu diperhatikan ketika mencatat pesan telepon:   

1. Mencatat tanggal, waktu, nama penelepon, nama perusahaan, 

nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan dan tanda tangan 

penerima telepon 

2. Memindahkan segera ke lembar pesan telepon 

3. meletakkan pesan telepon di atas meja orang yang dituju 

4. meletakkan lembar pesan telepon pada tempatnya kembali 

Cara mencatat isi pesan, yaitu:   

1. Jika pesan yang disampaikan panjang, tulislah inti atau pokok

 pembicaraanya saja. Kalimat utama dicatat,  

sedangkan kalimat penjelas tidak perlu dicatat.  

2. Diulangi kembali isi pea (konfirmasi), garis besarnya saja, 

supaya terhindar dari kesalahan. 

3. Pesan dapat dibuat berupa bagan agar lebih praktis. 

 

 Hal-hal yang Harus Diperhatikan Saat Berkomunikasi 

Melalui Telepon 

1. Bersikap Seperti Sedang Bertatap Muka 

Walaupun berkomunikasi melalui telepon tidak dilakukan dengan 

saling bertatap muka. Kita tetap harus bersikap seperti sedang 

saling bertatap muka. Kita harus memikirkan dan memahami 

bagaimana persepsi dan perasaan lawan bicara kita. 

2. Jangan Terlalu Cepat/Lambat Saat Berbicara 

Saat berkomunikasi melalui telepon, terkadang suaranya tidak jelas. 

Untuk menganisipasi hal tersebut, cobalah untuk memperhatikan 
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intonasi dan kecepatan berbicara. Agar lawan bicara dapat 

mendengarkan pesan dengan baik. 

3. Jangan Menyela atau Memotong Pembicaraan 

Banyak orang yang sering menyela atau memotong omongan orang 

lain. Padahal sudah jelas bahwa menyela atau memotong 

pembicaraan orang lain itu tidak sopan. Agar proses komunikasi 

berjalan dengan lancar, kita harus sebisa mungkin untuk 

mendengaranpembicaraan lawan bicara kita dan tidak menyela atau 

memotongnya. 

4. Menggunakan Bahasa Baku 

Karena disini konteks proses komunikasi yang penulis bahas adalah 

proses komunikasi dalmperusahaan. Maka penggunaan bahasa, 

sebaiknya menggunakan bahasa yang baku. Jangan menggunakan 

bahasa daerah atau bahkan bahasa gaul. 

5. Awali dan Akhiri Pembicaraan dengan Salam  

Pada saat terima telpon dan kebetulan orang yang dituju tidak 

berada di tempat,  maka seorang pegawai harus bisa menanganinya 

dengan cara yang bijak. Dengan cara mencatat pesannya, diminta 

menelpon kembali, menanyakan kesediaan  menunggu dan lain-

lain. 

 

Hal-hal yang Harus Dihindari Saat Berkomunikasi 

Melalui Telepon 

1. Menggunakan kata “Halo” 

Kata “halo” dianggap kurang sopan untuk mengucapkan salam 

kepada klien perusahaan. 

2. Suara Keras 

Bersuara dengan keras juga dianggap kurang sopan.  
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3. Berbicara dengan orang lain ketika sedang berada dalam 

panggilan. Sekali lagi, berbicara dengan orang lain ketika 

sedang dalam panggilan itu sangat tidak sopan.  

4. Membiarkan penelpon menunggu tanpa alasan yang jelas. 

Berbicara dengan nada memerintah. 

 

Menangani Masalah Hambatan  Bertelepon 

Ada dua faktor penghambat ketika bertelepon:   

1. Alat:  suara berisik, timbul tenggelam, mengecil, tidak terdengar 

nama kontak, nama sambung tidak terdengar, atau sambungan 

terputus-putus 

2. Pengguna telepon: orang yang ditelpon bersikap kurang baik,   

Agar percakapan dapat berjalan lancar, dapat digunakan alfabet 

komunikasi:   

A=Alfa  J=Julie   S=Sierra 

B=Bravo  K=Kilo    T=Tanggo  

C=Charlie  L=Lima   U=Uniform  

D=Delta  M=Mike  V=Victor  

E=Echo  N=November   W=Whiskey  

F=Foxtrot  O=Oscar   X=X‐ray  

G=Golf  P=Papa   Y=Yankey  

H=Hotel  Q=Quebec   Z=Zulu  

I=India    R=Romeo  
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