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I. Manajemen Perkantoran (Office Management)

Fisik bangunan kantor adalah setiap tempat yang biasanya digunakan untuk

melaksanakan pekerjaan tata usaha atau pekerjaan yang berhubungan dengan tulis

menulis, sementara pengertian manajemen perkantoran secara singkat adalah

merupakan bagian dari proses pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas-

aktivitas ketatusahaan dari sebuah kantor untuk mencapai tujuan secara efektif dan

efesien. George Teryy (Office Management and Control, 1966) mendefinisikan

manajemen perkantoran adalah sebagai perencanaan, pengendalian dan

pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang

melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Office Management can be defined as the planning, controlling and organizing of
office work and actuating those performance it so as to achieve the predetermined
objectives (George R Terry)

Masih banyak pendapat lain dari para ahli yang mendefinisikan manajemen

perkantoran, tetapi semua sepakat mengatakan bahwa manajemen perkantoran adalah

merupakan rangakaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (menyusun, mengatur),

mengarahkan (memberi arahan dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan

(melakukan kontrol sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal), sesuatu hal ini

pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan perkantoran (office work)

Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan serta kebutuhan yang

mucul maka manajemen perkantoran saat ini tidak hanya mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan pekerjaan perkantoran semata, melainkan ruang lingkupnya dan

fungsinya telah meluas meliputi banyak hal atau faktor lainnya seperti berikut ini :

 Kepegawaian Perkantoran Office Personnel

 Metode Perkantoran Office Methods

 Perlengkapan Perkantoran Office Equipment

 Fakor Fisik dalam Kantor Physical Office

 Biaya Perkantoran Office Cost

 Kebijakan Perkantoran Office Policies
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Sementara jika rincian secara umum ruang lingkup bidang kerja manajemen

perkantoran meliputi hal berikut ini :

 Office Space, mengatur yang berhubungan dengan ruang perkantoran  (luas,

jumlah, penjatahan, tata ruang, kenyamanan, keamanan, kebersihan, perubahan,

pemindahan, pemeliharaan)

 Communications, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat,

pelayanan, media komunikasi (telepun, telex, fax dll) , resepsionis, kehumsan dll

 Office Personnel, Kepegawaian perkantoran yang berhubungan dengan HRD

(Human Resource & Development), GA (General Affair), pelatihan, pengujian, dll

 Furniture & Equipment, mengatur dan berhubungan dengan pengadaan,

pemeliharaan perabotan furniture perlengkapan kanor (meja, kursi dll)

 Appliances and Machines, mengatur dan berhubungan dengan pengadaanm

pemeliharaan peralatan dan mesin  (Mesin Ketik, Komputer, Printer, Mesin

Hitung, Pelengkapan Kebersihan dll

 Supplies and Stationery, yang mengatur dan berhungan dengan pengadaan

perbekalan dan keperluan alat tulis kantor dan cetak.

 Methods, yang berhubungan dengan proses dan pengolahan data, pengukuran

hasil kerja, “sisdur” (sistem dan prosedur) kerja, analisis statistic dll.

 Records (Warkat), yang berhubungan dengan pengoordinasian formulir,

perancangan formulir pelayanan surat menyurat, pelaporan kearsipan dll

 Executive Controls, Kontrol Pejabat Pimpinan meliputi perencanaan organisasa,

setarlisasi dan desentralisasi pelayanan, perencanaan anggaran, forecasting, job

analysis dll

Mengingat demikian luasnya ruang lingkup tugas manajemen perkantoran dan

tidak hanya menyangkut rangkaian aktivitas memperoleh, mencatat dan menganalisis

informasi saja, melainkan juga menjangkau aktivitas menyusun rencana, maka

persyaratan pokok untuk seorang dalam jabatan sebagai manajer perkantoran

disamping memiliki pengalaman, tentunya masih dibutuhkan aneka persyaratan lainnya

seperti  penidikan dan pelatihan, kemampuan dan keperibadian tertentu, ada tidak

kurang dua belas basic qualification yang harus dimiliki oleh seorang office manager

antara lain :
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1. Executive ability, kemampuan pejabat pemimpin

2. A practical Background, latar belakang praktek

3. Managerial Training, latihan manajerial

4. Ability to express oneself, kemampuan mengungkapkan diri

5. An open attitude, sikap terbuka

6. Curiosity, keingintahuan

7. Creativeness, kreativitas

8. Sound judgment, pertimbangan sehat

9. Sales ability, kemampuan menjual gagasan

10. Patience, kesabaran

11. Emotional control, pengendalian emosi

12. Co-operativeness, kemampaun kerja sama

Untuk bahan diskusi. Selain persyaratan kemampuan seperti yang disebutkan

dimuka bagi bagi seorang Office Manager, apa yang terpenting menurut saudara

yang harus dimiliki lagi oleh seorang Manajer dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya  antusisme (enthusiasm), tulus (sincerity), kebijaksanaan (tact),

pengendalian diri (self control) atau kepemimpinan (leadership).
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II. Organisasi Perkantoran (Office Organitation)

Dalam pengertian yang umum organisasi adalah setiap sistem kerjasama yang

dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu apapun, sistem yang

berupa organisasi terdiri dari 3 unsur yang saling berhubungan yaitu : 1) Kelompok

orang; 2) Kerjasama dan 3) Tujuan tertentu. Dari perpaduan ketiga unsur tersebut

lahirlah suatu kebulatan yang disebut organisasi.Besaran dan perilaku organisasi satu

dengan yang lainnya tentunya akan berlainan disebabkan adanya perbedaan pada ketiga

unsur-unsur itu. Demikian juga dengan tujuannya, akan tetapi dengan asas tatatertib lah

ketiga unsur tersebut dapat disatupadukan, tanpa membedakan apakah organisasi dalam

skala kecil, menengah maupun besar. James Mooney berpendapat bahwa asas yang

melandasi semua organisasi adalah koordinasi (The Principle of Coordination)

(Untuk bahan diskusi, berikan contoh yang menyebabkan adanya perbedaan

penanganan dari setiap organisasi dengan memperhatikan ketiga unsur tersebut)

Koordinasi yang baik tentunya akan memerlukan kerjasama, untuk dapat

bekerjasama orang-orang harus dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Dengan adanya

koordinasi akan menghindarkan adanya kekacauan, percekcokan, peselisihan,

kekembaran kerja atau kekosongan kegiatan.

Untuk dapat melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan

bidang kerjanya masing-masing, maka orang-orang dalam suatu organisasi harus

mempunyai wewenang tertentu.

(Untuk bahan diskusi, berikan contoh wewenang-wewenang dari setiap orang

dalam satu organisasi sesuai dengan tingkatan dan fungsinya)

Setiap organisasi dibentuk tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin

dicapai, tujuan ini menentukan macam-macam dan luasnya pekerjaan yang akan

dilaksanakan, segenap pekerjaan yang dilaksanakan dengan tertib akan menjadi fungsi,

fungsi akan mendorong adanya tugas yang harus diselesaikan, penyandang tugas

tentunya membutuhkan yang namanya wewenang, pelimpahan wewenang kepada

petugas untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menunaikan tugasnya secara

serentak mengakibatkan adanya tuntutan tanggung jawab dari pihak yang memberikan

tugas kepada penerima tugas.
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Tanggung jawab adalah perikatan adanya keharusan pada setiap pihak untuk

melaksanakan tugas yang dibebankan secara sepatutnya sesuai dengan wewenang yang

diterima, dimana tanggung jawab terakhir sepenuhnya dari suatu aktivitas kegiatan tetap

berada pada pundak pimpinan, dengan kata lain wewenang dapat

dilimpahkan/didelegasikan, tetapi tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan atau

dialihkan kepada orang lain.

Alasan Pentingnya Organisasi Adalah

1. Organisasi mengandung delegasi tugas (seseorang tidak dapat mengerjakan

sendiri segala-galanya)

2. Organisasi mempengaruhi koordinasi.

3. Organisasi menentukan tanggung  jawab jabatan perseorangan.

4. Organisasi merumuskan otoritas untuk melaksanakan tugas.

5. Organisasi dapat mempengaruhi motivasi dan semangat kerja pegawai.

Pedoman Pengorganisasian  Perkantoran

1. Pengorganisasian kantor tergantung besarnya organisasi. Semakin besar

organisasi, semakin banyak pula masalah yang harus dihadapi. Kondisi tersebut

membuat spesialisasi pekerjaan mutlak diperlukan.

2. Pengorganisasian kantor harus mengikuti kecendrungan organisasi. Kejadian

yang bersifat umum dinegara kita adalah perusahaan berdiri dari skala kecil

tumbuh dan berkembang menjadi besar. Kecendrunganya adalah pengelolaan

dilakukan oleh pemilik sekaligus pengelola sehingga terjadi tumpang tindihnya

pekerjaan dan pembagian tugas..

3. Pengorganisasian kantor dilakukan secara bottom up. Adalah terjadinya

keseragaman diantara unit kerja dimanapun wilayah organisasi berada, sehingga

memudahkan pengawasan. Sedangkan kelemahan yang paling mendasar adalah

tidak sesuainya kondisi yang diperkirakan terjadi oleh pusat dilapangan. Pusat

sebaiknya hanya  menentukan kebijaksanaan yang bersifat umum saja.

Sedangkan kegiatan operasionalnya diserahkan kepada unit kerja yang

bersangkutan.
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4. Perlu adanya pemimpin kelompok kerja (group leader) bila organisasi relative

berkembang Pemimpin kelompok kerja diperlukan sebagai mata rantai dari

pendelegasian wewenang. Group leader juga diperlukan untuk memudahkan

pengawasan karena manajemen dapat dengan mudah mencari siapa yang lebih

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan perkantoran.

5. Adanya standarisasi  spent of control. Standarisasi  spent of control  dibuat

dengan alasan dasar kemampuan manusia untuk mengawasi suatu kegiatan.

6. adanya standarisasi jenjang organisasi. Standarisasi  diperlukan untuk

memudahkan pengawasan.

7. Adanya wakil pimpinan sebagai bentuk antisipasi bila pimpinan berhalangan.

Organisasi diharapkan tumbuh dan berkembang terus, situasi tersebut

mengharuskan ketergantungan minimum atas peran individu pekerja.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap

hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi,bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun

orang-orang yang menunjukan kedudukan,tugas wewenang dan tanggung jawab yang

berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah:

1. Strategi Organisasi

2. Teknologi yang digunakan

3. Anggota (karyawan) yang terlibat didalamnya.

4. Ukuran Organisasi.

Unsur-unsur struktur Organisasi adalah:

1. Spesialisasi tugas atau kegiatan

2. Standarisasi kegiatan

3. Koordinasi kegiatan

4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan.

5. Ukuran satuan Kerja.
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Sentralisasi dan Desentralisasi Tugas (Organisasi)

Dalam hubungan dengan organisasi secara keseluruhannya maka

pengorganisasian tatausaha dapat memakai asas pemusatan (sentralisasi) atau asas

pemencaran (desentarlisasi).

Asas Sentralisasi

Dengan asas ini semua kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan

dibebankan dan dilakukan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri disamping

satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operational lainnya.Asas sentralisasi

titik berat pengawasan ada di (kantor) pusat yang dinyatakan dengan instruksi-

instruksi secara terperinci.

Asas Desentralisasi

Berdasarkan asas ini masing-masing satuan organisasi dalam keseluruhan

organisasi disamping melakukan tugas-tugas induknya juga melakukan kerja

ketatausahaan yang terdapat dalam lingkungannya. Asas desentralisasi pekerjaan

dilaksanakan dalam unit-unit atau bagian.

Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Kelebihan sistem sentralisasi :

Pengawasan administrasi menjadi lebih baik

Pengawasan sesuai dengan standar

Fleksibilitas yang tinggi dalam mendayagunakan sumber daya

Beban maksimum dapat dikendalikan dengan mudah

Kelemahan sistem sentralisasi :

Munculnya birokrasi yang panjang

Pengawasan dapat (dianggap) menjadi ketat, (dapat) menimbulkan demotivasi

Pengawasan dilakukan dalam jarak jauh (tidak baik)

Kelebihan sistem desentralisasi, dalam organisasi yang besar dan tesebar asas

desentralisasi akan menjadi lebih efektif. Dengan demikian pengorganisasian terhadap

seluruh kerja ketatausahaan dan penyusunan kerja perkantoran sebaiknya selalu

memperhatikan kedua asas (sistem) tersebut.
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Mengingat dalam suatu organisasi pada suatu saat mungkin lebih tepat kalau

menitik beratkan pada asas pemusatan, tetapi pada kesempatan lain mungkin akan lebih

efektif bilamana satuan operasional memikul dan bertanggung jawab pula terhadap

penyelesaian kerja perkantorannya sendiri (desentralisasi), yang tentunya dapat

disesuaikan dengan tujuan organisasi dan besaran skala kegiatan, taraf pengembangan,

kebutuhan dan kemampuannya pada sesuatu saat.
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III. Pekerjaan Perkantoran (Office Work)

Setiap tugas pekerjaan pokok untuk mencapai tujuan tertentu pada suatu

instansi/organisasi/perusahaan harus didukung oleh pelayanan perkantoran. Pelayanan

perkantoran terdiri dara segenap pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan untuk

mendukung tercapainya suatu tujuan pokok apapun. Menurut Leffingwell dan

Robisnson, pekerjaan perkantoran dapat diperinci dalam kegiatan-kegiatan :

 Recieveing, dispatching and shipping orders. Menerima pesanan, mengantarkan

dan mengirimkan.

 Billing. Memebuat rekening

 Correspondece, dictation, typing. Surat menyurat, mendikte, mengetik

 Filing.Menyimpan arsip (warkat)

 Passing credit and collecting outstanding accounts. Menyampaikan hutang an

mengumpulkan perhitungan-perhitungan yang belum diselesaikan

 Handling, distributing and diapatching mail. Mengurus, membagi dan

megirimkan surat pos.

 Duplicating and adresing work. Pekerjaan memperbanyal warkat dan

membubuhkan alamat.

 Miscellaneous, such as telephone, recieveing visitors, messenger service.

Macam-macam pekerjaan lainnya telepun, menerima tamu, pekerjaan pesuruh.

 Special task Objective, simplication of system, elimination of unneccary work.

Tugas khusus dengan maksud menyederhanakan sistem, menghapus pekerjaan

yang tidak perlu.

 Making record (noting down esired data). Membuat warkat, mencatat data yang

diinginkan

Sementara Geoffrey Mills dan Oliver Standingford melihat pekerjaan

perkantoran dari fungsinya dapat dibagi  menjadi sebagai berikut :

 Receiving Information, Menerima informasi

 Recoring Information. Mencatat keterangan

 Arrangging Information. Mengolah keterangan

 Giving Information. Memberikan keterangan

 Safeguarding Assets. Melindungi harta kekayaan
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Konsepsi Tatausaha Sebagai Pekerjaan Perkantoran

Rumusan pengertian office work maupun fungsinya untuk kepentingan dan

pemahaman selanjutnya akan kita gunakan istilah yang sudah lajim digunakan dalam

bahasa  Indonesia adalah “tatausaha” yang lengkapnya rumusan tersebut disebutkan

sebagai rangakaian aktivitas 1) menghimpun; 2) mencari; 3) mengolah; 4) mengganda;

5) mengirim dan 6) menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi.

(Untuk bahan diskusi, jelaskan enam rangkaian aktivitas tersebut, berikan contoh

jenis-jenis pekerjaan tatausaha yang anda ketahui korespondensi, kearsipan,

ekspedisi, penyetensilan)

Peranan dan Pencirian Tatausaha

Secara garis besar tatausaha ini mepunyai tiga peranan pokok sebagai berikut :

 Melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuian dari suatu

organisasi

 Menyediakan keterangan-keterangan bagi poucuk pimpinan orgam\nisasi untuk

membuat keputusan atau melakukaj tindakan yang tepat

 Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan

Pekerjaan perkantoran sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan fungsi

produksi, penjualan, keuangan, teknik, pembelian, kepegawaian atau fungsi lainnya

yang mungkin perlu dalam suatu organisasi tertentu. Sebaliknya ini adalah suatu proses

atau sekelompok proses yang diperlukan guna melaksanakan salah satu dari fungsi-

fungsi tersebut, jadi dengan demikian sumbangan dari pelaksanaan pekerjaan

perkantoran akan sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dari salah satu fungsi

itu.

(Untuk bahan diskusi, berikan contoh jenis-jenis pekerjaan tatausaha yang

mendukung pekerjaan atau fungsi lain  suatu organisasi/perusahaan)
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Ciri Utama Tata Usaha Dalam Pekerjaan Perkantoran

1. Bersifat pelayanan  mempunyai fungsi memudahkan atau meringankan agar

pekerjaan-pekerjaan lain dapat berjalan lebih efektif (facilitating function –

service work)

2. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi  tata usaha diperlukan

di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi

3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi  tata usaha dilakukan oleh

pejabat tertinggi sampai pegawai ditingkat bawah lainnya, bukan hanya menjadi

tugas pokok dari sekelompok pegawai saja.

Tatausaha tidak dapat berjalan sendiri atau terlaksana dengan sendirinya. Semua

pekerjaan perkantoran harus direncanakan, diatur, disusun, diarahkan, dikendalikan dan

disempurnakan oleh seorang pejabat pimpinan yang memikul tugas manajemen



DIKTAT  KULIAH  MANAJEMEN PERKANTORAN
Oleh

Aqwam Roadi Kardian. SKom.,MM.

STMIK JAKARTA STI&K - 2013 12

IV.  Komunikasi Perkantoran (Office Communication)

Komunkasi dalam pengertian umum adalah penyampaian warta yang

mengandung berbagai macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Secara garis

besar komunikasi itu meliputi unsur-unsur seperti berikut ini :

 Pengirim warta (communicator)

 Warta, keterangan atau buah pikiran (gagasan)

 Alat (sarana) untuk menyampaikan warta

 Isyarat yang dipancarkan oleh alat/sarana yang bersangkutan

 Penerima warta (communicate)

Komunikasi perkantoran yang dikenal dan dijalankan saat ini tidak hanya satu

macam saja seperti pada masa lalu yaitu hanya mengenal atau memakai tulisan sebagai

media penyampaian informasi (komunikasi), kini telah berkembang sistem informasi

dengan munculnya teknologi baru dan temuan-temuan inovasi lainya dibidang

komunikasi (perkantoran) yang menghasilkan peralatan yang canggih dan rumit.

Sesuai dengan kemajuan jaman (sarana) komunikasi perkantoran pun terus

berkembang. Dilihat dari jenisnya sistem komunkasi perkantoran menurut J.C Denyer

(Office Management, 1975) dapat dibedakan menjai empat jenis yaitu :

1. Sistem Komunikasi Tulisan (Written Communication) surst menyurat (dikirim

melalui pos/ekspedisi, diantar sendiri dll), telegram dan warkat tertulis lainnya.

2. Sistem Komunikasi Lisan (Oral Communication)  telepun, radio.

3. Sistem Komunikasi Mekanis (Mechanical System Communication)  melalui

pipa udara, ban berjalan, teleks dan sejensinya.

4. Sistem Komunikasi Panggilan Petugas (Staff  Location System)  panggilan

oleh petugas untuk seseorang melalui pengeras suara, sistem radio, bunyi bel

atau tanda lampu.

Dalam melakukan komunikasi yang baik  harus memperhatikan aspek  atau asas

berikut ini:

 Komunkasi harus dipandang sebagai suatu proses

 Komnikasi menyangkut aspek manusia dan bukan manusia (peralatan/sarana

komunikasi)

 Komunkasi mengandung aspek informasi
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Ciri-ciri komunkasi dikatakan menjadi efektif bila:

 Langsung (to the point), tidak ragu menyampaikan masalah

 Asertif (tidak takut menyampaikan apa yang iinginkan dan mengapa)

 Congenial (ramah, bersahabat)

 Jelas (hal yang disampaikan mudah dimengerti)

 Terbuka (tidak ada pesan dan makna tersembunyi)

 Secara lisan/tulisan (menggunakan kata-kata yang jelas dimengerti)

 Dua arah (oral communication)  seimbang antara berbicara dan mendengarkan

 Responsif (memperhatikan keperluan dan panangan orang lain)

 Nyambung (menginterpretasikan pesan/keburuan orang lain dengan tepat)

 Jujur (mengungkapkan gagasan, perasaan dan kebutuhan yang sesungguhnya)

Dasar Pemikiran Komunikasi

1. Memberi Informasi  kepada pelanggan, rekan kerja, bawahan, atasan

2. Diberi Informasi

3. Mempengaruhi orang lain  komunikasi berguna untuk merangsang minat,

mengurangi permusuhan dan menggerakkan anggota organisasi/masyarakat

untuk melakukan sesuatu

4. Menolong orang

5. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

6. Evaluasi secara efektif
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Tujuh Faktor Utama Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Memilih Komunikasi

(Geoffrey Mills & Oliver Standingford)

1. Kecepatan  apakah mendesak, perlu dikirim secepatnya menggunakan sarana

komunikasi apa (surat biasa, surat kilat, telegram, fax, email dsb)

2. Kecermatan  informasi/data yang akan disampaikan harus akurat diterima

oleh penerima

3. Keselamatan  dengan sarana apa yang akan digunakan pengiriman berita agar

dapat sampai ditujuan dengan keselamatan dan menjaga resiko hilang

4. Kerahasiahan  untuk menjaga kerahasiahan, tentukan apakah berita harus

dikirim menggunakan sarana komunikasi yang sesuai dengan sifat beritanya.

5. Warkat  apakah perlu dengan surat atau cukup dengan lisan saja

6. Kesan  untuk mendapat kesan yang baik apakah berita cukup ditulis dengan

stensil atau perlu dicetak

7. Biaya  unsur biaya harus diperimbangkan dalam pemilihan sesuatu saran

komunikasi

Komunkasi Intern (Lisan dan Tulisan)

Sebagian besat kegiatan kantor tiak terlepas dari mengadakan hubungan

(komunikasi) baik di internal maupun dengan pihak eksternal (pihak luar), Komunikasi

dalam lingkungan organisasi sendiri untuk selanjutnya disebut komunikasi intern.

Komunikasi intern dapat dibedakan kedalam ua jenis komunikasi yaitu :

Hubungan tegak (Vertikal Communication)

Suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak pimpinan kepada para

pegawai (vertikal kebawah) maupun dari pihak bawahan kepada pimpinan

(vertikal keatas).

Komunikasi vertikal kebawah biasanya lebih bersifat perintah, dimana perintah

tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Hubungan datar (Horizontal Communcation)

Suatu proses komunikasi antar para pejabat atau satuan pada tingkat jenjang

organisasi yang sederajat.
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(Untuk bahan diskusi, berikan contoh komunikasi lisan vertikal kebawah-perintah

dari seorang pimpinan kepada bawahannya, menurut anda jenis perintah apa saja

yang layak menggunakan komunikasi lisan?)

Pertimbangan Dalam Memberikan Perintah Lisan

1. Yang diperintahkan merupakan tugas yang sederhana.

2. Bawahan yang diperintah itu pernah menjalankanya.

3. Perintah itu akan selesai dalam waktu yang singkat.

4. Memiliki resiko yang kecil.

5. Pejabat yang memberi perintah berada didekat bawahannya dan sewaktu-waktu

memeriksa pelaksanaan perintahnya.

6. Dalam keadaan darurat, sehingga tidak sempat untuk membuat perintah tertulis.

Pertimbangan Dalam Memberikan Perintah Tertulis

1. Tugas yang diperintahkan akan berlangsung dari satu bagian kebagian lain.

2. Tugas yang sifatnya ruwet dan terperinci.

3. Bawahan yang diberi perintah harus mengerjakan ditempat lain.

4. Pegawai yang bersangkutan telah berulang-ulang melaksanakan perintah yang

diberikan secara lisan.

5. Tugas itu harus dilanjutkan oleh pegawai-pegawai yang bertugas pada

kesempatan berikutnya.

6. Perintah itu harus berjalan dari pucuk pimpinan kebawah dengan melalui

berbagai tingkat jenjang organisasi.

7. Seorang pekerja tertentu harus memikul tanggung jawab tentang keberhasilan

apa yang diperintahkan.

8. Kekeliruan yang mungkin terjadi mempunyai akibat besar.
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V. Manajemen Kearsipan (Records Management)

Menurut kamus administrasi perkantoran “Arsip adalah kumpulan warkat yang

disimpan secara teratur berencana kerena mempunyai suatu keguanaan agar setiap kali

diperlukan dapat cepat ditemukan kembali”.

Dalam penatalaksanaan tatausaha pada semua kantor akan banyak sekali

digunakan kertas dan peralatan tulis lainnya, dan dokumen lainnya berupa arsip untuk

itu diperlukan sarana penyimpanan dan tempat yang memadai. Penyimpanan harus

dilakukan dan diselenggarakan sebaik mungkin mengingat dokumen berupa arsip

mempunyai nilai dan kegunaan dan disimpan secara sistematis agar jika diperlukan

dapat dengan mudah dicari dan ditemukan.

Pengertian Manajemen Kearsipan

• Menurut Zulkifli Amsyah

“Pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan

pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan dan

pemusnahan. Jadi pekerjaan tersebut meliputi suatu siklus “kehidupan” warkat

sejak lahir sampai mati.

• Menurut Drs. IG Wursanto

“Kearsipan merupakan salah satu macam pekerjaan kantor atau pekerjaan tata

usaha, baik badan usaha pemerintah maupun badan usaha swasta, kearsipan

menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan warkat atau

surat-surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya. Kegiatan yang berhubungan

dengan penyimpanan warkat, surat-surat dan dokumen-dokumen inilah yang

selanjutnya disebut kearsipan.

• Menurut KEPMENPAN Nomor 09/Kep/M.Pan.2003

“Manajemen kearsipan adalah bagaimana mengelola arsip sejak diciptakan,

dipergunakan, dirawat sampai disusutkan secara efektif dan efesien”.

Aktivitas pokok dalam bidang kearsipan berupa penyimpanan warkat/dokumen

pada pokoknya dapat dilakukan dengan 5 macam sistem penyimpanan yaitu :

1. Penyimpanan menurut abjad (Alphabetic Filing)

2. Penyimpanan menurut pokok soal (Subject Filing)
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3. Penyimpanan menurut wialayah (Geographic Filing)

4. Penyimpanan menurut nomor (Numeric Filing)

5. Penimpanan menurut tanggal (Chronological Filing)

Tata kerja dan tolok ukur kearsipan

Di Indonesia pada umumnya korespondensi (surat menyurat) dicatat dalam

semacam buku yang dinamakan buku agenda, didalam buku ini dicatat segala sesuatu

yang berkenaan dengan pengiriman atau penerimaan surat. Penyimpanan biasanya

dilakukan dalam berkas jepitan atau briefordner atau sarana penyimpanan lainnya

berupa lemari arsip filing cabinet dengan segala bentuknya yang baku.

Unuk mengukur kinerja kearsipan ada semacam angka kecermatan yang harus

dipenuhi oleh para petugas kearsipan. Yang dimaksud dengan angka kecermatan ini

adalah seberapa besar angka prosentase yang dihasilkan dengan membandingkan antara

dokumen yang dicari tidak diketemukan dengan dokumen yang diketemukan kembali,

dengan rumus :

Junlah dokumen yang tidak dikitemukan

Angka Kecermatan = ------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah dokumen yang diketemukan

Sebagai contoh bagian kearsipan diminta kembali untuk mencari 100 lembar

dokumen/surat dari seratus hanya dapat diketemukan 80 surat, 20 surat tidak

diketemukan, maka angka kecermatan kearsipannya adalah

20
------- x 100 % = 25 %

80

Semakin besar angka prosentase yang dihasilkan menunjukkan kinerja kearsipan

tidak baik. Sebagai tolok ukur kinerja angka kecermatan yang dipersyaratkan adalah

tidak lebih besar dari 0,5 %, lebih dari itu  kearsipan harus melakukan perbaikan dan

perlu evaluasi dibagian mana yang harus diperbaiki, demikian pula mengenai jumlah

waktu pencarian harus menjadi dasar pula dalam mengukur kinerja kearsipan yang baik,

angka yang dapat dijadikan standar untuk waktu pencarian dan menemukan

dokumen/surat yang dicari adalah tidak lebih dari satu menit.
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Tujuan penyimpanan Arsip adalah:

1. Sebagai referensi, bila diperlukan suatu keterangan tertentu.

2. Memberikan data / informasi  kepada pimpinan atau yang mempunyai

kewenangan mengambil keputusan mengenai hasil-hasil/kinerja dimasa lalu,

selanjutnya dijadikan dasar mengambil keputusan untuk yang akan datang.

3. Memberikan keterangan – keterangan vital , misalnya sebagai bukti sesuai

dengan ketentuan hukum.

Pemusnahan Arsip Dokumen/Warkat

Arsip warkat/dokumen/surat yang sudah tidak terpakai/berguna sebaiknya harus

dimusnahkan, mengingat semakin banyak dokumen yang tidak terpakai menumpuk

akan mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengetahui bernilai atau tidaknya sesuatu arsip dapat diukur dengan

tingkat angka pemakaiannya Ini adalah angka prosentase sebagai perbandingan antara

jumlah permintaan dokumen untuk dipakai/dicari kembali dengan jumlah dokumen

dalam arsip, semakin besar angka prosentase yang dihasilkan berarti jumlah dokumen

tersebut masih menunjukkan kegunaan yang tinggi  masih mempunyai faedah/manfaat

dan dinyatakan masih aktif. Sebagai acuan sampai tingkat berapa prosen sejumlah arsip

layak dimusnahkan adalah bila angka pemakaiannya hanya 1 % saja dan angka acuan

untuk dapat dikatakan bahwa dokumen/warkat itu masih aktif jika angka pemakaian

menunjukkan antara 5 hingga 20 % (kecuali ada beberapa arsip dokumen yang karena

sesuatu hal dan diatur oleh negara arsip itu baru dapat dimusnahkan setelah melewati

jangka waktu tertentu baru dapat dimusnahkan)

Pemusnahan Arsip

Arsip-arsip yang telah dipindahkan tidak semua akan disimpan selamanya. Ada

beberapa jenis arsip dapat dimusnahkan setelah jangka waktu tertentu. Dalam proses

pemusnahannya harus diperhatikan sifat / karaktersitik dari masing-masing arsip

a. Arsip-arsip yang tidak penting  arsip yang tidak mempunyai nilai

kegunaan bagi pimpinan, organisasi dimasa mendatang (surat-surat yang

berisi pengumuman, pemberitahuan, undangan dsb) arsip tersebut dapat

langsung dimusnahkan
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b. Arsip-arsip yang membantu  arsip yang berguna untuk melancarkan

kegiatan organisasi untuk sementara waktu (surat-surat pemberitahuan

dari Bank, korsepondensi rutin dengan relasi dsb)

c. Arsip penting  arsip yang berguna untuk kelangsungan usaha atau

menggambarkan prestasi pada masa lampau ( data laporan keuangan dsb)

d. Arsip Vital  arsip yang menentukan eksitensi organisasi, perusahaan

dan tidak dapat dimusnahkan atau diganti (surat keputusan dsb)

Penyusutan Arsip

Arsip-arsip yang tersimpan dalam jumlah yang banyak dan menumpuk tentunya

akan memakan tempat dan menyulitkan dalam usaha mencari arsip tertentu.

Untuk itu arsip-arisp perlu dlakukan pemindahan

Dasar Pemindahan Arsip

Arsip-arisp  yang dinyatakan sudah tidak aktif lagi/jarang digunakan

dimasukkan kedalam kategori arsip inaktif dan arsip-arsip yang masih aktif dan

digunakan dimasukkan kedalam kategori arsip aktif

Pengkategorian  arsip inaktif atau arisp aktif ini biasanya tergantung pada kebijakan

masing-masing instansi, biasanya instansi menyusun Jadwal Retensi Arsip

Perlindungan Arsip

• Yang dimaksud dengan perlindungan arsip adalah :

a. tempat atau alat yang dipergunakan untuk menaruh dan menyimpan arsip

sehingga arsip itu aman.

b. Suatu perbuatan untuk melindungi arsip,menjaga arsip yang dihasilkan

dan yang diterima itu aman.

c. Menjaga arsip supaya selamat, terhindar dari bahaya, kerusakan dan

pencurian oleh orang yang tidak bertanggung jawab. (Wusanto)

• Jadi dengan perlindungan arsip diharapkan agar arsip :

a. Tidak hilang
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b. Tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab/orang yang

tidak berhak atas arsip tersebut.

c. Tidak disalahgunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

d. Tidak mudah rusak, terbakar, dan lain-lain.

• Usaha untuk melindungi arsip dapat dilakukan dengan jalan: menyimpan,

merawat, mengamankan dan mengawetkan arsip.

Faktor Penyebab Kerusakan Arsip

Faktor-faktor yang menyebabkan arsip itu rusak adalah faktor intern dan faktor

ekstern. (Wusanto).

1. Faktor Intern

a. Kertas (agar kertas tahan lama, maka haruslah menggunakan

kertas yang cukup bagus kualitasnya, yang kemudian diimbangi

dengan cara penyimpanan dan perawatan arsip yang baik)

b. Tinta. Gunakan tinta yang kualitasnya cukup baik, sehingga tidak

akan luntur untuk jangka lama.

c. Lem. Juga gunakan lem yang berkualitas tinggi, supaya tidak

mudah mengelupas.

2. Faktor Ekstern

a. Kelembaban udara;

b. Udara yang terlalu kering;

c. Sinar matahari;

d. Udara yang kotor;

e. Debu;

f. Jamur;

g. Rayap;

h. Ngengat.
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VI. Laporan Manajerial (Managerial Report)

Menurut pengertian umum, laporan adalah sustu dokumen sebagai hasil

serangkaian kegiatan mencari dan menyajikan inmformasi mengenai sesuatu hal

tertentu. Dalam arti yang paling dasar, dokumen adalah sebuah naskah tertulis yang

memuat fakta-fakta sebagai kesaksian mengenai kenyataan sesuatu hal yang didapat

dari suatu proses pengamatan, penyelidikan atau studi.

Secara terperinci laporan manajerial mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Bagi organisasi laporan manajerial memberikan gambaran menyeluruh bagi

perkembangan organisasi serta kelebihan dan kekurangannya.

2. Bagi pelaksanaan tugas, Laporan manajerial dapat menunjukan sesuatu yang

perlu disempurnakan untuk kegiatan organisasi

3. Bagi manajer, laporan manajerial dapat menyediakan berbagai data untuk

membuat keputusan dan tindakan selanjutnya yang jitu

4. Bagi petugas organisasi sebagai pelaksana, laporan manajerial dapat menjadi

sarana untuk menyampaikan ksimpulan penting dan menyampaikan gagasan

baru kepada atasannya.

Mengingat laporan manajerial nantinya dapat berakibat dan mempengaruhi pada

pengambilan keputusan pimpinan maka suatu laporan manajerial yang baik harus

mengandung atau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 Laporan harus akurat

 Laporan harus tepat waktu

 Laporan harus memadai

 Laporan harus sederhana (tidak bertele-tele)

 Laporan harus jelas

Dilihat dari sisi golongan atau jenisnya maka laporan manajerial dapat

digolongkan kedalam 3 golongan  berdasarkan tujuan, waktu dan gaya tulis :

Penggolongan menurut tujuan (purpose)

 Laporan Perencanaan (Planning Report)

 Laporan Pengendalian (Control Report)
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Penggolongan menurut waktu (timing)

 Laporan Berkala (Period Report)

 Laporan Khusus (Special Report)

Penggolongan menurut gaya tulis (style)

 Laporan Resmi (Formal Report)

 Laporan Tiak Resmi (Informal Report)

Penugasan : mahasiswa mencari contoh laporan manajerial dari

perusahaan/instansi/ organisasi.

Langkah Pembuatan  Laporan Manajerial

1. Menentukan perihal (subyek)

Tujuanya adalah:

a. Agar yang dilaporkan terang dan jelas

b. Agar tahu membatasi diri

c. Agar memenuhi keinginan pihak yang akan menerima

laporan.

d. Untuk mempermudah pengumpulan data.

3. Mengumpulkan fakta dan data

Data dan fakta yang dipergunakan dalam penyusunan laporan:

a. Surat keputusan dan landasan-landasan yuridis lainya

b. Skema atau struktur organisasi.

c. Data kepegawaian, keuangan, material, peralatan,

pemasaran dll.

d. Rencana/program kerja.

e. Notulen rapat

f. Grafik, table dll

g. Buku-buku pedoman kerja (manual).

4. Data yang telah terkumpul harus diklasifikasikan.

Pengklasifikasian digunakan dalam rangka:

a. Menyusun sistematika laporan
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b. Menentukan data mana yang perlu dimasukan untu

analisis dan data mana untuk lampiran.

c. Mempermudah penentuan korelasi antara data yang satu

dan data lainya.

d. Evaluasi dan pengolahan data

e. Membuat kerangka laporan.

Dalam setiap laporan (manajerial) harus terpenuhi unsur adanya tujuan tertentu,

kegunaan/manfaat yang diharapkan timbul dari penyajian informasi yang ditulis dengan

memberikan kesimpulan/rekomendasi mengenai sesuatu hal tertentu dalam suatu

organisasi, data dalam laporan harus disusun secara logis dan sistematis, secara umum

bentuk laporan (manajerial) memiliki suatu bentuk yang tersendiri, unsur laporan pada

umumnya meliputi hal-hal  berikut ini :

Judul

Daftar isi

Pengantar

Ringkasan

Batang tubuh

Penutup

Lampiran
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VII. Prosedur Perkantoran

J.C Denyer (Office Management, 1975) mendefinisikan sistem perkantoran

adalah urutan baku operasi-operasi dalam suatu kegiatan perusahaan/organisasi dan

berkenaan dengan operasi operasi itu dilaksanakan (metode) maupun bilamana dan

dimana dilaksanakannya.

Sistem perkantoran ialah segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola

kebulatan (baku), tata kerja, dan tata tertib dalam penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan

atau fungsi pokok dalam suatu organisasi/perusahaan.

(Untuk bahan diskusi, berikan contoh sistem perkantoran yang anda ketahui

dalam organisasi/perusahaan)

Setiap sistem perkantoran mencakup sejumlah prosedur perkantoran (office

procedures) dan sesuatu prosedur biasanya meliputi sejumlah metode perkantoran

(office methods). G.Terry mendefiniskan prosedur perkantoran sebagai rangkaian

langkah ketatausahaan yang bertalian, biasanya dilakksanakan oleh lebih dari satu orang

yang membentuk suatu cara yang diterima dan menjadi tetap dalam menjalankan suatu

tahap aktivitas perkantoran yang penting dan menyeluruh. Prosedur diperoleh dengan

pra perencanaan berbagai langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan pekerjaan.

(Untuk bahan diskusi, berikan contoh prosedur perkantoran yang anda ketahui

dalam organisasi/perusahaan)

Sistem perkantoran berpegang pada sejumlah asas atau prinsip tertentu, menurut

J.C Denyer ada sebelas prinsip umum sistem perkantoran berikut ini :

1. Sistem perkantoran harus mempunyai suatu arus kerja yang lancer tanpa terjadi

hambatan

2. Sistem perkantoran tidak boleh terjadi adanya kekembaran kerja dan warkat

3. Sistem perkantoran harus apat menjaga agar menjadi minimum arus perjalanan

yang mondar-mandir

4. Sistem perkantoran harus dapat menghindari tulis menulis yang tidak perlu

5. Sistem perkantoran harus apat memanfaatkan sebaik-baiknya kelebihan

spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaan

6. Sistem perkantoran haraus dapat menjaga sehingga jumlah pekerjaan engan

perbekalan kertas adalah minimum.
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7. Sistem perkantoran harus menerapkan  pinsip manajemen berdasarkan

pengecualian (principle management by exception)

8. Untuk terciptanya prosedur rutin yang tetap, pengecualian aturan perlu

diusahakan sesedikit mungkin

9. Sistem perkantoran harus dapat menghindari pengecekan yang tidak perlu

10. Sistem perkantoran harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sarana (mesin

dll) secara optimal tidak berlebihan.

11. Sistem perkantoran harus ber-asaskan kesederhanaan, jangan rumit, sederhana

dalam arti kata mudah dimengerti dan dijalankan.

Sistem perkantoran hendaknya sederhana, sehingga dapat mempermudah pengawasan

1. Spesialisasi hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya

2. Pencegahan penulisan, gerakan atau kegiatan tidak perlu.

3. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya dan mencegah

adanya rintangan-rintangan.

4. Mencegah duplikasi pekerjaan, terutama formulir-formulir.

5. Hendaknya tidak ada pengecualian yang sekecil-kecilnya terhadap peraturan

6. Cegah pemeriksaan yang tidak perlu

7. Sistem hendaknya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang

berubah.

8. Pembagian tugas yang tepat

9. Sistem perkantoran hendaknya memberikan pengawasan yang terus

menerus terhadap pekerjaan yang dilakukan.

10. Pengunaan mesin-mesin kantor yang sebaik-baiknya.

11. Gunakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya

12. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan

memperhatikan tujuan.

13. Pekerjaan tata usaha harus diselengarakan sampai yang sekecil-kecilnya.

14. Pergunakan sebaik-baiknya prinsip pengecualian.



DIKTAT  KULIAH  MANAJEMEN PERKANTORAN
Oleh

Aqwam Roadi Kardian. SKom.,MM.

STMIK JAKARTA STI&K - 2013 26

Pentingnya Sistem Perkantoran

1. Mengakibatkan pekerjaan kantor menjadi lancer.

2. Memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan

dan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan.

3. Mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan.

4. Menimbulkan koordinasi yang lebih baik diantara bagian-bagian yang

berlainan.

5. Membantu dalam latihan pegawai baru.

6. Dihubungkan dengan formulir perkantoran, alat pekerjaan tata usaha

yang penting.

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Secara sederhana SIM  dirumuskan  sebagai kebulatan jalinan hubungan dan

jaring lalu lintas informasi dalam suatu organisasi mulai dari sumber yang melahirkan

bahan keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan sampai

penyebarannya kepada para petugas yang berkepentingan agar dapat melaksanakan

tugas sebaik-baiknya dan terakhir tiba pada pucuk pimpinan organisasi untuk keperluan

membuat berbagai keputusan yang tepat.

Sistem Informasi Manajemen dibuat dengan memperhatikan empat aspek

berikut ini :

 Sumber Daya:  Berupa data yang kemudian menjadi informasi

 Hampiran  Kerangka sistem

 Aktivitas:  Pengolahan (proccessing)

 Perlengkapan  Berbagai peralatan elektronik yang mewujudkan

otomatisasi.

Dengan keempat unsur yang saling berkaitan ini dan saling pengaruh

mempengaruhi terhadap lainnya dalam proses mencapai tujuan tertentu dapatlah

keempat unsur ini digambarkan pertautannya sebagai berikut :
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Keempat unsur (1, 2, 3, 4) masing-masing saling bertautan sehingga menimbulkan

unsur-unsur baru sebagai berikut :

(1) Data/Informasi  dengan (2) Kerangka Sistem melahirkan “a” sistem informasi

(information system)

(1) Data/Informasi dengan (3) Aktivitas pengolahan melahirkan “b” Pengolahan data

(data processing)

(1) Data/Informasi dengan (4) Peralatan otomatisasi  melahirkan “c” Otomotasi

perkantoran (office otomatitation)

(2) Kerangka sistem dengan (3 Aktivitas pengolahan melahirkan “d” Sistem pengolahan

data (data processing system)

(2) Kerangka sistem dengan (4) Peralatan otomatisasi melahirkan “c” Sistem komputer

(computer system)

(3) Aktivitas pengolahan dengan (4) Peralatan otomatisasi melahirkan “f” Pengolahan

data secara elektronik (EDP)

PerlengkapanHampiran

(1)

Keterangan

Kerangka
Sistem

(2)

Otomatisasi

(4)

Pengolahan

(3)
fd

ca

b

e

Sumber Daya

Aktivitas
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Ke empat unsur pokok (1,2, 3, 4) bersama-sama ke enam unsur gabungan (a, b, c, d, e,

f) sebagai suatu kebulatan membentuk sebuah sistem informasi manajemen yang dapat

dijalankan dalam suatu organisasi untuk mendukung tercapainya tujuan yang ditentukan
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VIII. Efesiensi Perkantoran (Office Effeciency)

Semua penatalaksanaan tatausaha harus berkiblat pada efesiensi. Efesiensi perlu

sekali dijadikan satu-satunya dasar pemikiran, ukuran baku dan tujuan pokok bagi

semua kegiatan ketatausahaan.Efesiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu

kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu, konsepsi ini harus dapat diterapkan dalam

berbagai bidang pekerjaan

Pengertiaan Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara usaha yang telah dikorbankan

dengan hasil yang dicapai.

Tolok ukur keberhasilan Efisiensi dapat dilihat dari 2 faktor yaitu:

1. Segi Usaha  Dikatakan efisien apabila sesuatu hasil tertentu tercapai dengan

usaha yang sekecil-kecilnya.

2. Segi Hasil  Dikatakan efisien apabila dengan sesuatu usaha tertentu

memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya, baik mengenai mutunya maupun

jumlah satuan produk yang dihasilkanya.

Efisiensi : Kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar (konsep

matematik/ratio)  Doing things right

Efektifitas : Kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  Doing the right things

Dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi

sesuatu kerja, maka perbandingan terbaik antara usaha dan hasilnya dalam kerja itu

terutama ditentukan oleh caranya melakukan aktivitas yang bersangkutan, jadi efesiensi

kerja pada umumnya merupakan perwujudan dari cara-cara kerja yang memungkinkan

tercapainya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil, yaitu cara bekerja secara

efesien. menyangkut hal berikut ini:

 Bekerja dengan cara yang paling mudah (tidak sulit akibat memakai

banyak pemikiran)
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 Bekerja dengan cara paling ringan (artinya tiak memberatkan karena

memerlukan banyak tenaga jasmani manusia)

 Bekerja dengan cara yang paling cepat (artinya tidak memakan waktu

yang lama untuk ukuran standard kerja yang telah ditentukan)

 Bekerja dengan cara paling dekat (artinya tidak mengalami kendala jarak

yang dapat menghamburkan ruang kerja dan waktu)

 Bekerja dengan cara paling murah (tidak mahal akibat terlampau boros

penggunaan materialnya)

Azas-azas efisiensi dalam pekerjaan kantor

Untuk dapat menjalankan semua aspek itu memang diperlukan usaha yang lebih

mengingat asas efesiensi bagi penatalaksanaan tatausaha adalah perencanaan,

penyederhanaan, penghematan, penghapusan dan penggabungan.

Asas Perencanaan

Merencanakan berarti menggambarkan dimuka mengenai tinakan-tinakan yang akan

dilaksanakan dalam rangka mencapai sesuatu tujuan. Perwujudan asas dalam bidang ini

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pedoman tentang penetapan prosedur,

pedoman tentang pengadaan, pedoman tentang perencanaan formulir kerja dan pedoman

tentang maksud pencatatan warkat

Asas Penyederhanaan

Menyederhanakan bukan berarti menghilangkan atau mengurangi sesuatu yang memang

diperlukan, tetapi pendekatan penyederhanaan disini adalah membuat suatu sistem yang

rumit atau pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan.

Asas Penghematan

Menghemat berarti mencegah pemakaian benda-benda secara berlebihan, sehingga

biaya pekerjaan yang bersangkutan menjadi mahal

Asas Penghapusan

Menghapuskan berarti meniadakan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dalam

pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang dianggap kurang perlu atau tidak ada relevansinya

dengan hasil kerja yang ingin dicapai.
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Asas Penggabungan

Menggabungkan disini berarti mempersatukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai

tingkat persamaan atau benda-benda yang mungkin dapat dikerjakan sekaligus dalam

satu langkah, sehingga dapat menghemat waktu kerja.

Peranan pengawasan kantor bagi Efisiensi.

 Untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien perlu adanya perencanaan

kerja yang baik.  Sebaiknya perencanaan yang baik perlu diikuti dengan

pengawasan yang baik pula. Pengawasan dilakukan untuk memonitor apakah

pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

 Pengawasan dapat dilakukan dengan observasi langsung ketempat kerja atau

melalui informasi yang diperoleh dari laporan-laporan. Karena itu unit-unit

organisasi wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan kerja pada unit

masing-masing untuk selanjutnya laporan-laporan tersebut dihimpun oleh

departemen organisasi dan metode yang menangani masalah metode, prosedur

dan sistem kerja.

Pengawasan atau pengendaliaan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara

pengendalian mutu,ketelitian kerja atau pengawasan keuangan. Pengawasan mencakup

aktivitas-aktivitas:

a. mengawasi

b. memeriksa

c. mencocokan

d. mengendalikan semua kegiatan perusahaan agar berlangsung sesuai

dengan rencana yang yelah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai.

Macam-mcam aktivitas yang dapat dijadikan sasaran pengawasan antara lain:

1. Hasil kerja, baik jumlah maupun mutu,serta pelaksanaan kerja.

2. Metode, prosedur dan sistem kerja.

3. Material yang berkaitan dengan pembeliaan,pengunaan dan

pemeliharaan material dan perbekalan tersebut.
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4. Uang, yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluran  biaya dan

resikonya.

5. Waktu, yang berhubungan dengan pengunnaan waktu kerja.

6. Tempat kerja, yang berhubungan dengan tata ruang dan pengunaanya.
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IX. Kontrol Perkantoran (Office Control)

Pengertian fungsi kontrol dapat dirumuskan sebagai berikut: fungsi kontrol

meliputi aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memaksa peristiwa-peristiwa

terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencocokan pelaksanaan tugas

yang berjalan terhadap ukuran baku yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan (controlling) :

Kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang

telah ditentukan. Pegawasan merupakan elemen atau fungsi keempat dari manajemen

yang harus dijalankan, mengingat dalam proses suatu pekerjaan akan dihadapkan pada,

tantangan, hambatan, penyimpangan baik itu pengaruh di luar jangkauan mansia

maupun faktor penyebabnya dari internal pelakunya.

The control function includes those activities wich are designed to compel

events to conform to plans (Koontz and O’Donnel)

Fungsi kontrol meliputi aktivitas-aktivitas yang dimksudkan untuk memaksa peristiwa-

persitiwa terjadi sesuai dengan rencana-rencana. Langkah-langkah yang lazimnya

berlangsung dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan standar atau ukuran baku yang akan menjadi patokan.

2. Pengukuran atau penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang senyatanya

dijalankan.

3. Perbandingan antara pelaksanaan kegiatan - kegiatanya atau hasil-

hasilnya dengan patokan yang telah ditentukan untuk mengetahui

penyimpangan atau perbedaan yang terjadi.

4. Pembetulan terhadap penyimpangan atau perbedaan yang terjadi agar

semua kegiatan atau hasilnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Metode-metode menjalankan pengawasan:

a. Laporan dari pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara lisan atau

tertulis dan secara berkala atau sewaktu waktu atas permintaan.

b. Penelahaan terhadap buku catatan tugas atau hasil kerja, jadwal

kegiatan, bahan kemajuan pekerjaan dll.
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c. Survey atau inspeksi setempat dimana kegiatan dijalankan.

d. Wawancara dengan pelaksana-pelaksana tugas yang bersangkutan.

William Henry Leffingwell mengusulkan 12 tindakan pengawasan yang harus

dijalankan oleh para manajer kantor

1. Merencanakan dan menentukan jadwal bagi pekerjaan setiap hari secara

tertulis.

2. Mengusahakan agar pekerjaan itu dimulai pada waktu yang telah

ditentukan.

3. Menghitung banyaknya pekerjaan pada waktu sekarang yang harus

dilaksanakan.

4. Mengatur jumlah tenaga pekerja yang dibutuhkan sesuai pekerjaan itu.

5. Memeriksa jumlah hasil pekerjaan setiap hari.

6. Mendesak agar tercapai hasil dari pekerjaan secara penuh.

7. Memeriksa petunjuk-petunjuk baku yang telah ditetapkan bagi

pelaksanaan suatu pekerjaan.

8. Merencanakan tugas pengawasan sehari-hari untuk waktu seminggu.

9. Menetapkan pemeriksaan menyeluruh setiap hari terhadap pemeliharaan

alat-alat kantor.

10. Menetapkan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyimpanan warkat dan

arsip

11. Menghitung banyaknya pekerjaan yang tidak terselesaikan.

12. Berusaha mengenal para pegawai dibawahnya.

Bentuk / Tipe Pengawasan

1. Pengawasan pendahuluan (feedforward control)  dirancang untuk

mengantisipasi masalah-masalah atau terjadinya penyimpangan dari standar atau

tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu

diselesaikan  pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif  untuk

mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu

masalah terjadi maka diperlukan informasi yang akurat.
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2. Pengawasan skrining (concurrent control)  dilakukan selama kegiatan

berlangsung (check and recheck), jika ya dapat dlanjut, bila tidak ambil tindakan

korektif

3. Pengawasan umpan balik (feedback control) atau past action control 

mengukur hasil suatu kegiatan yang telah diselesaikan  pengawasan bersifat

historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Pentingnya pengawasan

• Perubahan lingkungan organisasi  Perubahan lingkungan organisasi terjadi

terus menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan

pesaing baru.

• Peningkatan kompleksitas organisasi  Semakin besar organisasi semakin

memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.

• Kesalahan-kesalahan  Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan,

manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan.

• Kebutuhan manajer mendelegasikan wewenang  Satu-satunya cara manajer

dapat menentukan apakah bawahannya telah melakukan tugas-tugas yang telah

dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan system

pengawasan.

Karakteristik Pengawasan yang Efektif

1. Akurat

2. Tepat waktu

3. Obyektif dan menyeluruh

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic.

5. Realistik secara ekonomis

6. Realistik secara organisasional.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

8. Fleksibel

9. Bersifat sebagai ptunjuk dan operasional.

10. Diterima para angota organisasi.
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Jenis Pengawasan

1. Pengawasan dari segi waktu  dapat dilakukan secara preventif dan represif,

alat yang dipakai untuk pengawasan preventif  perencanaan, budget etc,

pengawasan dalam bentuk represif  laporan

2. Pengawasan dilihat dari segi obyek  misalnya pengawasan produksi, keungan,

aktivitas karyawan atau pengawasan yang bersifat administratif  angaran,

inspeksi, kebijaksanaan

3. Pengawasan dari segi subyek  merupakan pengawasan intern dan pengawasan

ekstern

Proses Pengawasan

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata

4. Pembandingan Pelaksanaan kegiatan dengan Standar dan Penganalisaan

Penyimpangan

5. Pengambilan Tindakan Koreksi (jika diperlukan)
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X. Tataruang Perkantoran (Office Layout)

Tataruang perkantoran adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang

dan tentang penggunaannya secara terperinci dari ruang untuk menyiapkan suatu

susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja

perkantoran dengan biaya layak.

Tataruang perkantoran turut menentukan kelancaran penatalaksanaan tatausaha

yang baik dari suatu organisasi, dengan penyusunan alat-alat kantor pada tempat yang

tepat serta pengaturan tempat kerja yang baik dapat mempengaruhi dalam upaya

meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam menyusun tataruang perkantoran ada beberapa tujuan yang ingin dicapai

diantaranya :

 Pekerjaan di kantor dalam proses pelaksanaannya dapat menemuh jarak yang

sependek mungkin

 Rangkaian aktivitas kerja tatausaha dapat mengalir secara lancar

 Ruang dapat digunakan seefesien mungkin untuk keperluan bekerja

 Kepuasan dan kesehatan pekerja dapat ipelihara

 Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan

 Memberi kesan yang baik terhadap organisasi (bagi orang luar)

 Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah

diubah sewaktu-wktu diperlukan.

Tataruang perkantoran dapat dibedakan kedalam dua macam

Tataruang yang terpisah

Pada susunan ini ruangan untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan,

pembagian ini dapat disengaja dibuat untuk dipisahkan dengan memakai partisi

atau karena mengikuti bentuk bangunan yang sudah ada dan banyak

menggunakan kamar-kamar.

Tataruang terbuka

Tidak dilakukan pemisahan ruangan untuk masing-masing bagian, masing-

masing unit/departemen/bagian bekerja dalam satu ruangan terbuka.,

memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai, lebih
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memudahkan hubungan diantara pegawai, lebih mudahnya tersebar cahaya dan

peredaran udara an jika terjadi penambahan pegawai atau alat kantor dalam

tataruang terbuka lebih mudah menampungnya.

Setelah ditentukan letak sesuatu kantor dan menjatuhkan pilihan tataruang yang

akan dipakai, tinggallah kini menyususn perabotan kerja (meja, kursi dan alat lainnya)

paa letak yang tepat dan menurut susunan yang efesien.

Tehnik untuk mencapai suatu tataruang kantor yang terbaik dapat mengikuti

petunjuk sebagai berikut :

 Meja kerja disusun mengikuti garis lurus an menghaap kejurusan yang sama, ini

akan mengurangi kemungkinan pegawai sering mengobrol atau memperhatikan

apa yang dikerjakan oleh rekannya

 Pada tataruang terbuka, susunan meja dapat terdiri atas beberapa baris.

 Diantara baris meja disediakan lorong untuk keperluan lalu lintas para pegawai,

sebaiknya ditengah ruangan terdapat sebuah lorong dengan ukuran lebar 120 cm,

sedangkan lorong lainnya dapat dibuat dengan ukuran 80 cm.

 Jarak antara satu meja dengan meja lainnya  selebar 80 cm

 Meja pimpinan ditempatkan dibelakang para pegawainya.

 Untuk merancang tataruang kantor hendaknya dibuat persiapan sebagai berikut :

 Buat gambar denah kantor yang bersangkutan dengan skala 1: 40

 Hendaknya semua aktivitas perkantoran dicatat, untuk memperoleh gambaran

mengenai urutan-urutan penyelesaian pekerjaan

 Susun letak meja-meja kerja untuk para pegawai

 Tataruang dirancang dengan menjejerkan guntingan gambar meja dan kursi diatas

gambar denah, guntingan-guntingan ini diatur dan disusun sampai menemukan

susunan yang terbaik, demikian pula perlengkapan perkantoran lainnya seperti

lemari arsip  dan perabotan lainnya diatur dan disusun sesuai dengan kebutuhan

dan fungsinya dengan memperhatikan luas lantai keseluruhan.
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Persyaratan Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik perkantoran akan banyak berpengaruh terhadap produktivitas

para pegawai untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

 Kebersihan

 Suhu ruangan/udara

 Ventilasi

 Penerangan cahaya

 Fasilitas kesehatan

 Fasilitas Cuci/WC/Peturasan

 Lantai, gang, tangga

 Alat Pemadam Kebakaran, Pertolongan Pertama (P3K)

Selanjutnya hal terpenting  yang dapat mempengaruhi efesiensi dalam pekerjaan

perkantoran adalah cahaya, warna, udara dan suara.

Cahaya

Pada umumnya perkantoran di Indonesia masih dapat memanfaatkan penerangan

dari pencahayaan sinar matahari., namun mengingat tidak semua lokasi perkantoran

dapat memanfaatkan penerangan dari sumber cahaya matahari ini maka dibantu dengan

sumber penerangan lainnya melalui cahaya lampu. Cahaya penerangan lampu dapat

dibedakan dalam 4 macam :

 Cahaya langsung

 Cahaya setengah langsung

 Cahaya setengah tak langsung

 Cahaya tak langsung

Untuk penerangan yang terbaik melalui lampu dapat dipilih penerangan dengan

cahaya tak langsung, dimana sumber cahaya memancar kearah langit-langit baru

ipantulkan an isebar ke seluruh ruangan sehingga intensitas cahayanya menjadi lebih

lunak tidak menyilaukan.
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Warna

Bersama dengan cahaya, warna mempunyai pengaruh terhadap efesiensi dan

produktivitas kerja para pegawai, tiga warna dasar merah, kuning dan biru dari ketiga

warna ini dapat menghasilkan warna sekunder, untuk kondisi di Indonesia hendaknya

pemilihan warna dijatuhkan pada pilihan warna yang bersifat adem/lunak seperti warna-

warna, biru, hijau, dan abu-abu

Udara

Mengatur suhu udara dalam ruangan, bukan hal yang terlalu sulit dilakukan terutama di

negara beriklim tropis seperti Indonesia, dengan alat pengatur suhu ruangan Air

Conditioner (AC) baik yang pengaturan secara sentral maupun split sudah jamak dan

lajim digunakan disetiap perkantoran dan mengatur ventalasinya.

Suara

Untuk mengatasi tingkat kebisingan dari luar masuk kedalam ruang perkantoran, perlu

dipikirkan penanganannya, seperti misalnya dengan memasang insulator atau dinding

kedap suara

-
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XI. Manajemen Kepegawaian  (personnel management)

`Rumusan pendekatan yang dipakai  bagaimana cara mengelola (mulai dari

perekrutan) dan mempekerjakan pegawai baru dan lama  sedemikian rupa sehingga

tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan

sesuai dengan bidang nya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan

Manajemen kepegawaian (personnel management) merupakan paduan kata dari

kata manajemen dan kepegawaian yang masing-masing mempunyai arti dan berdiri

sendiri.  Ada beberapa pengertian manajemen kepegawaian yang dibahas oleh beberapa

ahli..mari kita cek satu persatu.

Drs M Manullang mengemukakan bahwa manajemen kepegawaian adalah seni

dan ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan kepuasan hati pada

diri para pekerja. Atau dengan kata lain, manajemen kepegawaian adalah suatu ilmu

yang mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan

kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktifitas demi tercapainya

tujuan.

Drs F.X Soedjadi,M.P.A mengemukakan bahwa manajemen kepegawaian

adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan agar tercapainya

tujuan organisasi seimbang dengan sifat, hakikat dan fungsi organisasi serta sifat dan

hakikat para anggotanya.

Manajemen kepegawaian menurut Society for Personnel Administration di

Amerika serikat adalah seni mencari, mengembangkan dan mempertahankan tenaga

kerja yang cakap dengan cara sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan efesiensi

kerja dapat tercapai semaksimum mungkin.

Rekruitment (pengadaan pegawai)  proses kegiatan mengisi formasi yang

lowong mulai dari perencanaan, pengumunan pelamaran, penyaringan (seleksi) sampai

dengan pengangkatan dan penempatan
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Pengertian “pengadaan pegawai” yang lebih luas lagi adalah upaya

mencari/menemukan calon pegawai yang memiliki kemampuan sesuai dengan

persyaratan yang telah ditentukan untuk mengisi lowongan (jabatan) yang ada baik itu

sumbernya dari luar maupun dari dalam

Dalam proses pengadaan pegawai yang bersumber dari luar maupun dari dalam,

tahapan seleksi memegang peran penting  seleksi harus terbuka didasarkan kepada

standar dan mutu yang terukur (measurable)

Rerekruitmen calon pegawai baru :

• Seleksi

• Penempatan (job desc, job spec)

• Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai lama/baru  :

• Konpensasi (imbalan) dan proteksi

• Pembinaan

• Pengembangan (promosi – jabatan)

Penempatan pegawai  berdasarkan

Kemampuan

Kecakapan

Pengetahuan

Keterampilan

Sikap dan kepribadian

Deskripsi Jabatan (Job Description) adalah pernyataan tertulis yang meliputi tugas,

wewenang, tanggung jawab dan hubungan lini (baik keatas maupun ke bawah).

Spesifikasi Jabatan (Job Specification) adalah merupakan pernyataan tertulis yang

menunjukkan kualitas minimum karyawan yang dapat diterima agar mampu

menjalankan suatu jabatan dengan baik.Spesifikasi jabatan berisi : Identitas jabatan,

kondisi pekerjaan suatu jabatan, dan kualifikasi personalia (persyaratan kerja)
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XII. Pengembangan Karier

Suatu pendekatan atau kegiatan yang tersusun secara formal untuk

meningkatkan kepuasan kerja, pengetahuan dan kemampuan karyawan agar organisasi

dapat memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman (tertentu)

yang cocok tersedia dalam organisasi.

Karier adalah semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang oleh

seseorang selama kehidupan kerjanya.

Karier menunjukkan perkembangan seseorang (pegawai) secara individual dalam

jenjang jabatan atau kepangkatan yang apat dicapaiselama masa keja dalam suatu

organisasi. Karier dapat juga diartikan sebagai  suatu rangkaian atau urutan

pekerjaan/jabatan yang dipegang seseorang selama riwayat pekerjaannnya dengan tidak

memandang tingkat pekerjaan atau tingkat organisasinya.

Sistem Karier

 Kenaikan pangkat

 Mutasi jabatan

 Pengangkatan dalam jabatan/promosi

Kunci pengembangan karier

 Organisasi harus menilai pegawai secara berkala sepanjang karier mereka untuk

mengetahui kekuatan maupun kelemahan individualnya

 Organisasi harus dapat memberikan informasi yang relaistis kepada para

pegawainya

 Kegiatan perencanaan karier harus dikoordinasikan dengan kegiatan lain dalam

manajemen sumber daya manusia dan penilaian prestasi kerja.

Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat merupakan insentif yang terbesar dari semua insentif kepada

pegawai. Kenaikan pangkat berarti perbaikan dalam status dan peningkatan

pembayaran.
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Kenaikan pangkat berdasarkan kemampuan atau berdasarkan senioritas.

 Kenaikan pangkat berdasarkan kemampuan. Keuntunganya adalah:

 Paling baik untuk efisiensi pekerjaan.

 Paling adil bagi para pegawai

 Memberikan manajemen yang baik.

Kenaikan pangkat  berdasarkan senioritas. Keuntunganya adalah:

 Memberikan hadiah untuk masa kerja lama

 Menghargai nilai pengalaman

 Menambah semangat kerja pegawai.

Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan

baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) dalam suatu organisasi

Prinsip mutasi memberikan kesempatan bagi karyawan untuk lebih optimal dalam

berkarya dengan posisi/jabatan/pekerjaan yang tepat agar dapat meningkatkan efesiensi

dan efektivitas kerja dalam perusahaan pada jabatannya

Mutasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas penilaian prestasi kerja karyawan

Promosi  adalah perpindahan yang memperbesar kekuasaan dan tanggung

jawab  seorang  karyawan ke jabatan yang lebih tinggi didalam suatu organisasi,

sehingga kewajiban, hak, status dan penghasilan semakin besar. Promosi memberikan

arti/peran penting bagi setiap pegawai dan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan

Metode promosi yang paling baik adalah promosi yang menghargai

kemampuan,senioritas, pengetahuan dan kepribadian.

Pengangkatan dalam jabatan. Perencanaan kenaikan pangkat harus didasarkan

atas kecakapan/prestasi  pegawai, dimana hanya pegawai-pegawai yang menunjukkan

prestasi terbaiknya mendapat kesempatan mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi.

Pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu dalam organisasi harus memiliki

prestasi kerja, tanggung jawab, jujur, kerjasama prakarsa, leadership, keahlian (sesuai

bidang), perhatian, kesetiaan, dapat dipercaya

Pada umumnya organisasi mempunyai prinsip pokok penempatan dalam jabatan

dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang intinya  adalah “menempatkan orang yang tepat

pada tempat yang tepat”
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Dukungan organisasi dalam pengembangan karier

Mengadakan pelatihan bagi para anggota organisasinya. Pelatihan penting karena:

1. Pelatihan menambah moril pegawai

2. Pelatihan membantu pelaksanaan pekerjaan secara efisien.

3. Menjamin kontinuitas calon-calon untuk jabatan yang lebih tinggi.

4. Membantu efisiensi secara umum

5. Menjamin bahwa metode standar dipakai oleh peserta  latihan.

6. Lebih sedikit pengawasan yang diperlukan oleh pegawai yang dilatih dengan

baik.

7. Pelatihan mungkin merupakan intruksi khusus dalam metode tertentu bagi

perusahaan.

8. Pelatihan mengakibatkan perpindahan pegawai menjadi berkurang dan

pengusahaan tenaga kerja lebih mudah

Ada bermacam macam latihan:

1. Latihan Induksi/induction traning.

2. Latihan dalam tugas/ Job training

3. Latihan Pengawasan/ supervisory training

4. Latihan manajemen/ management training

5. Pengembangan pemimpin/excecutive development

Tujuan Latihan

• Tujuan latihan induksi adalah untuk membantu pegawai menyelesaikan

pekerjaanya yang baru dan untuk memberikan kepadanya beberapa ide

mengenai perusahaan dan latar belakang mengenai pekerjaanya.

• Tujuan latihan dalam tugas adalah untuk memberikan intruksi khusus guna

melaksanakan tugas-tugas dari suatu pekerjaan tertentu.

• Tujuan latihan pengawasan adalah untuk mengajar pegawai-pegawai  bagaimana

memeriksa,mengawasi dan melatih pegawai-pegawai lainya.

• Tujuan latihan manajemen adalah melatih untuk suatu jabatan dalam manajemen

puncak.

• Tujuan pengembangan pemimpin adalah untuk mengembangkan dan menambah

kemampuan pemimpin-pemimpin yang ada.
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Metode Latihan

Untuk latihan induksi

Dengan kuliah, pertunjukan film,mengadakan perjalanan untuk pekerjaan.

Untuk latihan dalam tugas

-System belajar sambil bekerja pada pegawai yang sudah berpengalaman dalam

pekerjaan.

-Dalam sekolah milik perusahaan sendiri.

-Dengan membebaskan sebahagian waktu kerja untuk mengikuti pelajaran diluar

perusahaan.

-Dengan menempatkan seorang pelatih yang ahli dalam pelatihan.

-Menyerahkan latihan kepada para petugas.

Untuk Latihan pengawas

-Dengan kursus latihan dalam perusahaan (TWI = Training Within Industry) dari

departemen penempatan tenaga kerja. Dalam latihan tersebut ada latihan khusus untuk

pegawai kantor.

-Menyelengarakan kursus pengawas  kantor dengan meningalkan sebahagian waktu

dinas atau untuk belajar sore hari.

-Untuk latihan manajemen.

-Dengan meningalkan sebahagian waktu dinas untuk ikut pelatihan professional.

-Dengan memberikan bantuan berupa uang agar mengikuti sekolah disore hari.

-Dengan metode giliran peserta latihan manajemen dalam perusahaan.

Untuk pengembangan pemimpin.

Dengan kursus-kursus dengan waktu penuh yang singkat pada sekolah tinggi dan pusat

manajemen khusus.

Ciri Tim yang Dinamis (Tangguh)

 Berkinerja Tinggi

 Tingkat Percaya Diri Tinggi

 Anggota Menyadari Memiliki Kekuatan Dan Kelemahannya Dalam Mencapai

Tujuan Bersama Yang Telah Ditetapkan  Ada Saling Ketergantungan Antar

Sesama Anggota
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Membangun Kerjasama Tim (Team Building)

Membangun Rasa Kebersamaan Tim

Kerjasama (Kolaborasi)

Hubungan kerja sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau lebih dalam

mencapai tujuan bersama dengan memberikan tanggung jawab, otoritas dan tanggung

gugat
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XIII. Motivasi Kerja

Kata motivasi (motivation) kata dasarnya adalah motif (motive), yang artinya

menggerakkan atau dorongan. Motivasi merupakan salah satu komponen penting

dalam meraih keberhasilan suatu proses kerja, karena memuat unsur pendorong bagi

seseorang untuk melaukan pekerjaan sendiri maupun berkelompok.

Suatu dorongan dapat berasal dari dalam dirinya sendiri, yang berupa kesadaran

diri untuk bekerja lebih baik atau memberikan yang terbaik bagi kelompok dengan

berbagai macam alasan yang baik dan luhur, namun tidak semudah itu seseorang

mempunyai dorongan yang positif, kadangkala mereka perlu dibantu oleh orang lain

yang berperan sebagai pimpinan atau atasan.

Proses timbulnya motivasi seseorang

 Munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan adanya

ketidak-seimbangan.

 Kemudian seseorang mencari cara-cara untuk memuaskan keinginan tersebut.

 Lalu mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan dengan cara-cara

yang dipilihnya dengan didukung oleh kemampuan, keterampilan maupun

pengalamannya.

 Penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain untuk

keberhasilannya.

 Imbalan atau hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung kepada

evaluasi atas prestasi yang dilakukan.

 Terakhir, seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah

memuaskan kebutuhannya.

Motivasi kerja  suatu proses dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

yang akan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah

ke tercapainya suatu tujuan tertentu. Jika tujuan yang ingin dicapai telah berhasil,  akan

mendatangkan kepuasan bagi individu bersangkutan, sekaligus terpenuhinya segala

kebutuhan yang diinginkan.
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Seorang karyawan mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya

dengan baik, mungkin pula tidak Maka dari itu hal tersebut merupakan salah satu tugas

dari seorang pimpinan untuk bisa memberikan motivasi (dorongan kepada bawahannya

agar bisa bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan. Memberikan motivasi adalah

pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang manajer

Motivasi yang digerakkan oleh pemimpin akan memberi bentuk dalam gaya

kepemimpinan, banyakj gaya manajemn yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi

lingkungan kerja dan tantangan yang dihadapi serta alat yang dimiliknya.

Hubungan Motivasi dengan Budaya Kerja dan Prestasi Kerja

Dalam memberikan motivasi, seorang atasan tidak sekedar mendorong

sebisanya, akan tetapi atasan harus mepergunakan strategi agar apa yang dilkakukan

dapat menghasilkan yang lebih baik secara optimal.

Beberapa faktor yang diperlukan untuk strategi antara lain ,seperti tujuan, cara

kerja, teknologi, masyarakat dan pelangan, budaya SDM dan sumberdaya lainnya.

Dengan menenal faktorfaktor tersebut akan dapat disusun suatu langkah bagaimana

membuka peluang keberhasilan melalui pintu internal (hati nurani SDM) untuk

merubah sikap dan perilaku baruyang kondusivterhadap tantangan yang dihadapinya.
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Jenis-jenis Motivasi

Motivasi positif dan motivasi negatif, motivasi positif adalah proses untuk

mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan

dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Motivasi negatif

adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita

inginkan tetapi teknik dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. Bukti

yang paling dasar terhadap keberhasilan suatu bentuk motivasi adalah hasil yang

diperoleh dari pelaksanaan suatu pekerjaan.

Teori Motivasi

1. Teori Hierarki Kebutuhan, menurut Maslow didalam diri setiap manusia ada

lima jenjang kebutuhan, yaitu:

 Faali (fisiologis)

 Keamanan, keselamatan dan perlindungan

 Sosial, kasih saying, rasa dimiliki

 Penghargaan, rasa hormat internal seperti harga diri, prestasi

 Aktualisasi-diri, dorongan untuk menjadi apa yang mampu ia menjadi.

Jadi jika seorang pimpinan ingin memotivasi seseorang, menurut Maslow,

pimpinan perlu memahami sedang berada pada anak tangga manakah bawahan

dan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu atau kebutuhan dia

atas tingkat itu.

2. Teori dua faktor ( puas atau tidak puas satisfier - dissatisfier), pimpinan harus

memahami dalam upaya mencapai kebutuhan setiap individu bawahannya akan

ada perbedaan makna/pemahaman apakah hasil yang diperolehnya atas sesuatu

yang dibutuhkan itu dapat memuaskan keinginannya atau sebaliknya, untuk itu

pemahaman “puas” dan “tidak puas” bagi seorang pimpinan dapat dijadikan alat

motivasi untuk memacu kinerja para bawahannya.

3. Teori kebutuhan dari  McClelland,  mirip dengan Teori ERG dari  Clayton

Elderfer, teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan

 Prestasi (achievement)

 Kekuasaan (power)
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 Afiliasi (pertalian)

Titik sentuh pimpinan dalam  memotivasi anggota organisasinya difokuskan

pada ketiga hal tersebut

4. Teori ERG  Kebutuhan eksistensi, keterikatan dan pertumbuhan, pimpinan

harus memahami, bahwa setiap individu memiliki rasa keterikatan (suku, agama,

situasi/kondisi - “nasib”) dan setiap individu akan memiliki keinginan untuk

tumbuh berkembang (karier, penghasilan dll) serta setiap individu pada dasarnya

ingin dihargai/dihormati atas keberadaannya (eksistensi)  aspek-aspek itulah

yang dapat diangkat menjadi sumber motivasi oleh pimpinan kepada

bawahannya.

5. Teori Keadilan, teori motivasi ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang

dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan,

individu bekerja untuk mendapat tukaran imbalan dari organisasi.

6. Teori Pengharapan – Kurt Levin & Edward Tolman) teori ini beragumen bahwa

kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu

bergantung pada kekuatan dari suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan

diikuti oleh suatu keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut

bagi individu tersebut. Teori pengharapan mengatakan seorang karyawan

dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya

akan menghantar kesuatu penilaian kinerja yang baik, suatu penilaian yang baik

akan mendorong ganjaran-ganjaran organisasional, seperti bonus, kenaikan gaji,

atau promosi dan ganjaran itu akan memuaskan tujuan pribadi karyawan

tersebut.

7. Teori Penguatan Reinforcement theory, teori ini tidak menggunakan konsep

suatu motive atau proses motivasi. Sebaliknya teori ini menjelaskan bagaimana

konsekuensi perilaku dimasa yang lalu mempengaruhi tindakan dimasa yang

akan datang dalam proses pembelajaran.

8. Teori pencapaian tujuan (Edwin Locke)  ada konteks hubungan antara

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu prestasi kerja  output

(kinerja) diatas rata-rata. Pimpinan  dapat memberikan motivasi bagi para

anggotanya dengan ukuran standar kerja yang telah dibakukan/disetujui bersama
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dengan  beberapa indikator keberhasilan yang harus dipenuhi  KPI (Key

performance Indicator)
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XIV. Teknologi Informasi Untuk Perkantoran

Pengertian Teknologi Informasi. Teknologi Informasi adalah perolehan,

pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka huruf,

gambar maupun suara dengan alat electronics berdasarkan kombinasi antara

perhitungan dan komunikasi jarak jauh.

Pada masa lalu penanganan informasi mengandalkan pada kertas, artinya

semakin banyak informasi semakin banyak kertas yang dibutuhkan atau disimpan,

sedangkan sekarang hal ini telah beralih ke “impulse” electric yang berukuran mini

dengan kemampuan simpan lebih besar dibandingkan dengan kertas.

Tiga Komponen Utama dari Teknologi Informasi

1.Komputer

Mesin electronic yang mampu untuk membuat kalkulasi dengan kapasitas yang besar

dan sangat cepat.

2.Mikro Elektronic.

Rancang bangun (desain) penerapan dan produksi dari peralatan elektronik yang

berukuran yang sangat kecil terdiri atas komponen-komponen yang rumit.

3.Telekomunikasi

Transmisi informasi melalui kabel atau gelombang radio.

Teknologi Informasi di kantor.

Pengaruh teknologi micro electronic dalam praktek dan procedure kerja sedemikian

hebatnya. Secara bertahap system kerja dengan kertas, yang terutama mengandalkan

pada system manual ( pembuatan laporan dengan mesin tik ) diganti dengan system

micro electronic yang menguntungkan pada telekomunikasi.

Bidang-bidang yang menerapkan micro electronic antara lain:

1. Otomatisasi perkantoran

2. Pengendalian proses industri

3. Robot

4. Komunikasi elektronik antar tempat diseluruh dunia

5. Alat transfer uang electronic
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6. Alat pengukur dibidang ilmu pengetahuan.

7. Alat diagnosis kesehatan

8. Sistem atau pabrik dengan bantuan alat computer lainnya.

Pengaruh Teknologi Terhadap Perkantoran

1.Implikasi umum (sosial, ekonomi)

 Investasi dibidang teknologi mungkin akan menimbulkan persoalan

persoalan kebosanan, keterampilan berulang-ulang yang digunakan, serta

kehilangan kepuasan kerja.

 Pekerjaan perkantoran akan banyak mengalami perubahan.

 Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin cendrung diambil alih oleh mesin.

 Proses dan pengiriman informasi akan semakincepat.

 Pekerjaan kantor akan lebih efektif.

 Keluwesan pelayanan perkantoran dimungkinkan karena ditunjang oleh

berbagai variasi peralatan yang tersedia.

 Komunikasi bisnis international akan dilakukan oleh kantor kantor kecil

sekalipun.

2.Implikasi terhadap karyawan kantor.

 Mendorong untuk belajar keterampilan baru.

 Pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dapat dialihkan kemesin-mesin.

 Lebih mempermudah dan mempercepat penanganan informasi.

 Lebih mudah dan cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan.

 Bertambahnya kesempatan dalam bidang pemeliharaan peralatan

elektronik, program dan rekayasa software.

 Kesempatan memperpendek hari kerja setiap minggu

 Lebih sedikit pekerjaan.

Kerugiannya

 Cenderung karyawan menjadi “machine minders”

 Masalah kesehatan sebagai ekses dari peralatan seperti layar,printer dll.

 Kehilangan kontak personal,karena penyampaian informasi oleh mesin.
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 Memerlukan waktu untuk perubahan dari system manual kesistem

elektronik.

 Menimbulkan keresahan pada sementara karyawan pada tahap penerapan

 Tidak seluruh software yang tersedia pasti sepenuhnya memenuhi

kebutuhan.

Keuntungannya:

 Penghematan biaya

 Harga teknologi baru relatif murah

 Penghematan biaya ketata usahaan  penyimpanan data secara elektronik

 Proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat  tersedianya dan

didapat data dengan cepat/akurat

 Produktivitas meningkat

 Menjadi lebih luwes dalam bekerja karena adanya berbagai variasi

peralatan untuk berbagai keperluan

 Meningkatkan intensitas komunikasi antar para eksekutif secara individual

dan kantornya
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Appendix

Perlengkapan Perkantoran (Office Equipment)

Keberadaan perlengkapan kantor sebagai pndukung sarana kerja ketatausahaan

mutlak adanya selain kertas dan alat tulis, mengingat begitu banyaknya jenis dan

jumlahnya kita dapat membedakan bena/produk perbekalan kedalam tiga kategori yaitu

Benda-benda keperluan tatausaha yang habis dalam pemakaiannya kita sebut sebagai

Office Supplies seperti misalnya, kertas, tinta, potlot, pulpen, blanko formulir, nota,

kertas karbon, jepitan kertas, karet penghapus dll. Benda-benda berupa alat tulis yang

terpakai habis dalam penggunaannya disebut dengan istilah stationery seperti potlot,

pena, tinta, amplop, kertas

Benda untuk membantu kelancaran tugas tatausaha bersifat tahan lama (durable)

dalam pemakaiannya disebut Office Machine  mesin perkantoran seperti misalnya

Mesin Ketik, Mesin Hitung, Mesin Foto Copy, Mesin Fax, Komputer dll. Benda

fungsional seperti meja kerja/tulis, kursi, lemari (arsip) dan lain jenisnya disebut sebagai

Office Furniture  Perabotan Perkantoran.

Tata Tulis Bahasa Indonesia (Writing Mechanics)

Mengingat konteks bahasan adalah manajemen perkantoran yang ada di

Indonesia, maka hal yang amat penting dalam melakukan komunikasi tulisan adalah

dengan memperhatikan dan memakai kaidah tulisan berbahasa Indonesia yang baku.

Dalam bahasa nasional (Indonesia) tertib penulisan secara resmi telah diatur

melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Agustus 1975

Nomor 0196/U/1975 yang dikenal dengan sebutan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia yang Disempurnakan” dan edisi terahir (kedua) telah disempurnakan lebih

lanjut pada tahun 1987 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal  09 September 1987 dengan Nomor 0543a/U/1987.

Bagian terpenting dari “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan” edisi kedua (1987) meliputi :

Penulisan tanda baca dan tatacara pemakainnya

Penulisan huruf dan angka

Penulisan kata
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Selanjutnya bahasan materi kuliah bab ini dapat dilihat dalam buku kepustakaan

Administrasi Perkantoran Modern

----------------------------

Berbagai tatakerja dalam setiap kantor saeperti misalnya tata tertib penyusunan

surat, tata cara pengetikan laporan atau tata kerja kearsipan perlu direncanakan sebaik-

baiknya dan ditetapkan dalam pedoman baku dan dituangkan dalam apa yang lazim

disebut sebagai Manual of Clerical Prosedures (Buku Pedoman-Pedoman Prosedur

Ketatausahaan) Buku pedoman ini dijadikan alat untuk melakukan kontrol .

Dalam buku pedoman tatusaha ini berisi prosedur-prosedur, tatacara dan

petunjuk-petunjuk baku mengenai langkah-langkah yang harus dijalankan dalam

melaksanakan berbagai kegiatan ketatausahaan.dengan dibuatnya dan telah ada buku

pedoman tatausaha maka pelaksanaan setiap kerja ketatausahaan yang cukup penting

menjadi tetap dan seragam dari hari ke harinya dan dengan buku pedoman akan

mempermudah pengawasan, serta membantu dalam mempersingkat waktu jika

ditemukan kesalahan/kekeliruan yang terjadi untuk dilakukan perbaikannya.

Disatu sisi buku pedoman prosedur memang dalam pembuatannya memerlukan

waktu yang cukup panjang dan adanya kemungkinan isi/spesifikasi pekerjaan/jabatan

yang tercantum dalam buku pedoman dalam perjalanan waktunya dapat berubah

sehingga relevansinya dengan kebutuhan saat itu sudah tidak ada lagi.Buku pedoman

yang dibuat memuat antara lain :

 Garis besar organisasi yang berisi tugas tiap jabatan

 Metode yang berhubungan dengan pekerjaan

 Formulir yang digunakan dengan cara penggunaannya

 Instruksi tentang bagaimana menggunakan buku pedoman tersebut

Untuk memastikan agar penatalaksanaan tatausaha telah dijalankan dengan baik

dan benar ada dua belas aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

 Buat rencana dan jadwal bagi setiap pekerjaan secara tertulis

 Bekerja tepat waktu

 Kontrol/hitung pekerjaan yang tidak terselesaikan

 Hitung jumlah pekerjaan yang harus ilaksanakan an diselesaikan pada waktunya

 Mengatur jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaannya
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 Periksa kembali hasil pekerjaannnya setiap hari

 Desak/ingatkan  untuk menyelesaikan tugas tepat waktu

 Periksa petunjuk baku yang telah ditetapkan

 Rencanakan tugas pengawasan sehari-hari untuk jangka waktu satu minggu

kedepan

 Periksa menyeluruh alat-alat  kantor

 Periksa meyeluruh penyimpanan arsip/warkat

 Kenali para pegawai bawahan
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