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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat 

dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan modul ini.  

Modul  ini merupakan buku pegangan bagi guru dan peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Materi yang terdapatpada modul ini mengenai 

materi pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran Bidang Administrasi Perkantoran 

dan Kurikulum 2013. Sebagai buku pegangan, modul ini juga tidak menutup 

kemungkinan untuk memanfaatkan buku-buku penunjang yang lainnya. 

 Melalui modul ini, penulis berusaha menyajikan materi dengan berbagai model 

evaluasi dan penugasan dalam bentuk praktik langsung dan teknik bervariasi untuk 

mempermudah peserta didik dalam mencapai target-target belajar atau kompetensi yang 

diharapkan. Pemanfaatan modul ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan 

mendengarkan materi yang disampaikan guru. Modul ini diharapkan dapat mendukung 

kegiatan belajar peserta didik secara menyeluruh. 

 Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu hingga terselesaikannya modul ini . Semoga modul ini dapat memberikan 

manfaat dalam pembelajaran materi Pengantar Administrasi Perkantoran. 

 

        Malang,  Nopember 2014 

        

 

        Penulis 
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Glosarium 

 

1. Typing   : Mengetik 

2. Calculating  : Menghitung 

3. Checking  : Memeriksa 

4. Filling   : Mengisi 

5. Telephoning  : Menelepon 

6. Duplicating  : Menduplikat 

7. Mailing  : Menyurati 

8. Office Machine : Mesin Kantor 

9. Office Furniture : Perabot Kantor 

10. Office Arrangement  : Penataan Kantor 

11. Office Lay Out : Tata Ruang Kantor 

12. Direct   : Langsung 

13. Indirect  : Tidak Langsung 

14. Natural lighting  : Sinar Matahari 

15. Task lighting   : Pencahayaan lampu biasa 

16. Ambient lighting : Lampu-lampu langit 

17. Accent lighting  : Pencahayaan daerah tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas X Semester 1 | Modul Pengantar Administrasi Perkantoran 4 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Peserta Didik 

a. Bacalah dengan cermat modul ini dan pahami dengan baik daftar 

pertanyaan pada “Cek Kemampuan” sebagai pengukur yang harus 

dikuasai dalam modul ini. 

b. Diskusikan dengan peserta didik yang lain mengenai yang telah Anda 

cermati untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang tujuan belajar 

dan kompetensi yang ingin dicapai dalam modul ini. Bila masih ragu, 

tanyakan pada guru/instruktur Anda sampai dapat dipahami. 

c. Bila dalam proses memahami materi Anda mendapatkan kesulitan, 

diskusikan dengan teman-temanAnda atau konsultasikan dengan 

guru/instruktur. 

d. Kerjakanlah tugas-tugas, baik secara individu ataupun kelompok dengan 

jujur dan teliti serta tanggung jawab. 

e. Peserta didik tidak dibenarkan melanjutkan ke kegiatan belajar 

berikutnya, bila belum menguasai secara tuntas materi pada kegiatan 

belajar sebelumnya. 

f. Setelah semua modul untuk mencapai satu kompetensi telah tuntas 

dipelajari, ajukan uji kompetensi dan sertifikasi. 

2. Guru/Instruktur 

a. Informasikan tentang bagaimana cara menggunakan modul, cara 

pembelajaran, cara penilaian, bahan dan alat yang digunakan, dan waktu 

yang dibutuhkan. 

b. Berilah bimbingan kepada peserta didik bila mereka mendapatkan 

kesulitan. 

c. Monitor dan catat kemajuan peserta didik dan berikan feedback atas 

pencapaian belajar peserta didik. 

d. Selama kegiatan belajarmengajar (KBM), tetaplah berada di dalam 

kelas/tempat belajar. 
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3. Perlengkapan yang harus disediakan 

Alat: 

a. LCD/OHP 

b. Komputer 

c. Internet 

Bahan: 

a. Buku-buku yang berkaitan dengan simulasi digital 

b. Aplikasi pembuat video 
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B. KI, KD & Indikator 

Kompetensi Inti: 

1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan 

proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

3) Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual, dan procedural 

dalam pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

phenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 

masalah 

4) Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindaj secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menguraikan Pekerjaan kantor 

2. Mengidentifikasikan fasilitas atau sarana dan prasarana kantor 
3. Memahami azas, tujuan, dan jenis tata ruang kantor  

 

Indikator: 

Siswa mampu: 

1. Memahami cara menguraikan pekerjaan kantor 

2. Melakukan identifikasi fasilitas atau sarana dan prasarana kantor 

3. Memahami azas, tujuan, dan jenis tata ruang kantor 
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MATERI PEMBELAJARAN 

1. Menguraikan pekerjaan kantor 

2. Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana administrasi perkantoran 

3. Tata Ruang Kantor 

INFORMASI PENDUKUNG 

- Jenis-jenis pekerjaan kantor 

a) Menghimpun 

b) Mencatat 

c) Mengolah 

d) Menggandakan 

e) Mengirim 

f) Menyimpan 

g) Melakuan Komunikasi 

h) Menghitung, dan 

i) Pekerjaan lainnya 

 

- Ciri-ciri pekerjaan kantor 

1. Bersifat Pelayanan 

2. Merembes Segenap 

3. Dilakukan Semua Pihak 

 

- Hasil Jasa atau Produk Pekerjaan 

 

- Peralatan/perlengkapan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu 

pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang 

diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik.  

 

- Tujuan tata ruang  

o Memberikan kenyamanan kepada karyawan  

o Memanfaatkan ruangan kantor dengan maksimal, sehingga tidak ada 

ruang yang tidak berguna  

o Memudahkan arus komunikasi dan arus kerja  

- Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi: pengadaan, 

penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan laporan sarana dan prasarana. 

 

- Asas-asas tata ruang kantor  

 Asas jarak terpendek  

 Asas rangkaian kerja  

 Asas penggunaan seluruh ruangan  

 Asas integrasi kegiatan  

 Asas perubahan susunan tempat kerja  

 Asas keamanan dan kepuasan karyawan 
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BAB II 

MENGIDENTIFIKASI PEKERJAAN KANTOR 

 

 

A. Jenis-Jenis Pekerjaan Kantor  

 

a. Menghimpun  

Contoh: mengumpulkan data, mencari informasi, membuat kliping, serta 

mengumpulkan berita dan menyusunnya.  

 

b. Mencatat  

Contoh: membuat surat, notula, mencatat kegiatan, dan membuat tulisan di 

berbagai media  

 

c. Menggandakan  

Contoh: foto kopi, mencetak informasi dengan printer atau risograph 

 

d. Mengirim  

Mengirim surat lewat pos, faksimile, email dan mendistribusikan informasi  

 

e. Menyimpan  

Contoh: menyimpan surat/arsip, menyimpan data/informasi ke komputer dan 

menyusun buku di perpustakaan  

 

f. Melakukan komunikasi  

Contoh: bertelepon, korespondensi, chatting dan teleconference  
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g. Menghitung  

Contoh: menghitung data penjualan, keuangan, dan jumlah sarana dan prasarana  

 

h. Pekerjaan lainnya  

Contoh: pelayanan tamu, kurir dan petugas kebersihan kantor 

 

Menurut George R. Terry, persentase pekerjaan kantor untuk menunjang tugas utama 

perusahaan adalah : 

 

1. Typing  : 24,6% 

2. Calculating : 19,5% 

3. Checking : 12,3% 

4. Filling  : 10,2% 

5. Telephoning : 8,8% 

6. Duplicating : 6,4% 

7. Mailing : 5,5% 

8. Other  : 12,7% 

 Total   : 100% 

 

 

B. Ciri-Ciri Pekerjaan Kantor  

 

1. Bersifat pelayanan  

2. Terbuka dan luas  

3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi  

 

C. Hasil Jasa atau Produk Pekerjaan Kantor  

 

1. Surat  

 

 
 

Adalah media komunikasi tertulis yang berisi buah pikiran atau informasi yang 

disampaikan kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Kegunaan surat:  

- Sebagai alat komunikasi secara tertulis  

- Sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan  
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- Sebagai alat bukti tertulis yang sangat otentik  

- Dapat menjadi nilai historis  

- Sebagai duta organisasi  

- Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan Hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat surat  

- Gunakan kertas yang baik, HVS ukuran A4 untuk perusahaan swasta dan 

ukuran folio (F4) untuk pemerintahan  

- Surat dibuat lengkap dengan bagian-bagian surat yang terstruktur dan bentuk 

yang dipilih  

- Bahasa harus dibuat dengan baeik, lugas, jelas, padat dan tidak bertele-tele  

- Gunakan bahasa indonesia yang baik dan benar  

 

1. Laporan  

 

 

 

 

Adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita baik secara lisan 

maupun tertulis. Didalam laporan terdapat kegiatan pencatatan, pengumpulan, 

pemeriksaan, pengetikan dan pengolahan data.  

 

1) Fungsi laporan:  

- Sebagai bahan pertanggungjawaban  

- Alat menyampaikan informasi  

- Alat pengawasan  

- Bahan penilaian  

- Bahan pengambilan keputusan  
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2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan:  

- Harus jelas dan cermat  

- Mengandung kebenaran dan objektifitas  

- Lengkap  

- Tegas dan konsisten  

- Langsung mengenai sasaran  

- Disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat  

- Disertai dengan saran-saran  

- Tepat waktu  

 

3) Jenis-jenis laporan:  

a. Laporan berdasarkan waktu  

- Laporan berkala 
: 
laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam 

jangka waktu tertentu (laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan). 

Contoh : laporan kehadiran karyawan setiap bulan.  

- Laporan insidental 
: 
laporan yang dibuat apabila diperlukan  

 

b. Laporan berdasarkan bentuk  

- Laporan berbentuk surat 
: 
laporan yang dibuat secara tertulis dalam 

bentuk surat, isinya antara satu sampai empat halaman. Contoh: 

laporan jumlah siswa yang keluar dari suatu sekolah  

- Laporan berbentuk naskah : laporan disampaikan dalam bentuk 

naskah, baik naskah pendek maupun panjang. Contoh: laporan 

kegiatan kepanitiaan atau notulen rapat.  

- Laporan berbentuk memo 
:
 laporan yang ditulis menggunakan memo. 

Umumnya isi laporan pendek, untuk keperluan intern dan dilakukan 

antar pejabat/pimpinan.  

 

b. Laporan berdasarkan penyampaian  

- Laporan lisan 
: 
laporan yang disampaikan secara langsung  

- Laporan tertulis 
:
 contoh: surat, naskah dan memo  

- Laporan visual 
: 

laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Contoh: 

disampaikan melalui media presentasi (power point)  

 

c. Laporan berdasarkan sifat  

- Laporan biasa 
: 
laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga 

jika laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif  

- Laporan penting 
: 
laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga 

hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya.  

 

d. Laporan berdasarkan isinya  

- Laporan informatif : laporan yang isinya hanya berisi informasi saja  

- Laporan rekomendasi 
:
 laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa 

adanya pembahasan lebih lanjut  

- Laporan analisa 
: 
laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam  

- Laporan kelayakan 
: 

laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan 

kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik  

- Laporan pertanggungjawaban : laporan yang berisi pertanggungjawaban 
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tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut.  

 

4) Langkah-langkah membuat laporan  

- Menentukan masalah yang akan dilaporkan  

- Mengumpulkan bahan, data dan fakta  

- Mengklasifikasi data  

- Mengevaluasi dan mengolah data  

- Membuat kerangka laporan Kerangka 

laporan    terdiri dari:  

 

a. Pendahuluan  

- Maksud dan tujuan penulisan laporan  

- Masalah pokok yang dilaporkan  

- Sistematika laporan  

b. Batang tubuh  

- Data dan fakta pelaksanaan kegiatan  

- Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan  

- Masalah yang terjadi  

- Pembahasan masalah  

c. Penutup  

- Kesimpulan, dan  

- Saran  

3. Formulir  

 

 
 

Adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang didalamnya terdapat 

data atau informasi yang bersifat tetap, dan ada beberapa bagian lain yang akan di isi 

dengan informasi yang tidak tetap  

 

a. Keuntungan membuat formulir  

1) Menghemat waktu, tenaga, dalam hal penulisan serta menghemat biaya 

dalam hal penggunaan kertas  
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2) Memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan  

3) Adanya keseragaman  

4) Mengurangi kegiatan foto kopi  

 

b. Fungsi formulir  

1) Mencari suatu keterangan  

2) Menghimpun data yang sama  

3) Menyampaikan informasi yang sama  

4) Sebagai bukti fisik  

5) Sebagai dasar petunjuk untuk bekerja  

 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat formulir  

1) Setiap formulir yang dibuat harus mempunyai kegunaan yang jelas  

2) Perhatikan efektivitas dan efisiensi formulir  

3) Ada standarisasi dalam pembuatan formulir  

4) Informasi dibuat secara tersusun dengan rapi, logis dan praktis  

5) Dibuat secara sederhana  

6) Untuk bagian yang akan di isi informasi, perlu disediakan ruang kosong 

yang cukup  

7) Harus ada judul nama formulir  

8) Menggunakan ukuran tertentu sesuai kebutuhan  

9) Cantumkan nama organisasi untuk formulir ke luar kantor  

10) Perancangan desain formulir harus dilakukan sebaik mungkin dan 

direncanakan secara matang  

 

4. Berbagai macam dokumen tertulis  

Dokumen tertulis lain: tabel, peta, grafik, gambar, buku atau paper  

 

 
 

Hasil jasa pekerjaan kantor: kegiatan melayani tamu atau kegiatan memberikan 

informasi secara langsung  

 

5. Arsip  

Merupakan data atau catatan berupa tulisan baik tercetak atau terekam berupa 

informasi yang telah terjadi atau berkaitan dengan masa lalu yang disimpan 

menurut suatu cara tertentu sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan 

lebih baik dan lebih lama.  
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BAB III 

MENGIDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA  

DAN TATA RUANG ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

1. Jenis-Jenis Sarana dan Prasarana Kantor  

 

Pengertian sarana menurut KBBI, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek)  

 

1. Peralatan/Perlengkapan Kantor (Offiece Supplies) Peralatan/perlengkapan 

adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan 

kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih 

cepat, lebih tepat, dan lebih baik.  

 

a) Peralatan/perlengkapan dilihat dari bentuknya  

- Berbentuk lembaran  

- Berbentuk non lembaran  

- Berbentuk buku  

b) Peralatan/perlengkapan dilihat dari penggunaannya  

- Barang habis pakai  

- Barang tidak habis pakai  

 

2. Mesin-Mesin Kantor (Office Machine)  

3. Mesin Komunikasi Kantor  

4. Perabot Kantor (Office Furniture)  

5. Interior Kantor (Office Arrangement)  

6. Tata Ruang Kantor (Office Lay Out)  

Definisi ruang kantor:  

 

 Drs. The Liang Gie, dalam buku administrasi perkantoran modern, 

adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja 

yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan  

 Littlefield dan Peterson, dalam buku Modern Office Management, tata 

ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan alat perlengkapan 

[ada luas ruang yang tersedia  

 

a. Tujuan tata ruang  

1) Memberikan kenyamanan kepada karyawan  

2) Memanfaatkan ruangan kantor dengan maksimal, sehingga tidak ada ruang 

yang tidak berguna  

3) Memudahkan arus komunikasi dan arus kerja  

4) Memudahkan dalam pengawasan  

5) Memudahkan dalam pemberian pelayanan  

6) Memudahkan gerak karyawan dalam bekerja  
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7) Memberikan rasa aman dan keleluasaan pribadi  

8) Menjauhkan dari kebisingan yang terjadi  

9) Memberikan pencitraan yang baik kepada pelanggan maupun tamu 

perusahaan  

 

 

 

b. Bentuk-bentuk tata ruang kantor  

 

 
 

1) Ruang kantor terbuka  

Adalah ruangan dimana semua kegiatan karyawan dilakukan bersama-sama 

dalam satu ruangan tanpa dipisahkan oleh tembok ataupun penyekat dari 

kayu  

 

a) Keuntungan  

- Mudah merubah ruangan  

- Mudah dalam berkomunikasi  

- Mudah dalam pengawasan  

- Menghemat penggunaan  

- Memudahkan penempatan, penggunaan dan perawatan peralatan 

kerja 

- Cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar, sehingga suasana 

lebih segar  

 

b) Kerugian  

- Sulit melakukan pekerjaan rahasia  

- Kebisingan akan membuat konsentrasi kerja terganggu  
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- Karyawan kurang leluasa dalam hal menyangkut pribadi  

 

2) Ruang kantor tertutup  

Ruangan dipisahkan oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu  

a) Keuntungan  

- Pekerjaan yang sifatnya rahasia dapat terjaga  

- Pimpinan maupun karyawan dapat bekerja lebih tenang, karena terhindar 

dari kebisingan  

- Karyawan lebih leluasa dalam bekerja 

 

b) Kerugian  

- Pengawasan lebih sulit karena terhalang oleh penyekat  

- Cahaya sulit masuk dan udara lebih sulit beredar sehingga suasana lebih 

pengap dan gerah.  

- Perubahan tempat lebih sulit dilakukan  

 

3) Ruang kantor semi tertutup  

Ruangan yang disekat hanya setinggi 1,5 meter.  

a) Keuntungan: menjaga privasi kerja  

b) Kerugian: perubahan tempat lebih sulit dilakukan  

c) Pedoman pembuatan tata ruang kantor  

 

1) Asas-asas tata ruang kantor  

a) Asas jarak terpendek  

b) Asas rangkaian kerja  

c) Asas penggunaan seluruh ruangan  

d) Asas integrasi kegiatan  

e) Asas perubahan susunan tempat kerja  

f) Asas keamanan dan kepuasan karyawan  

 

2) Prinsip-prinsip tata ruang kantor  

a) Bagian atau fungsi kerja yang berhubungan ditempatkan berdekatan  

b) Pekerjaan dilakukan secara berkesinambungan dalam garis lurus  

c) Alur kerja harus sederhana  

d) Perlengkapan kantor diletakan dekat karyawan yang menggunakannya  

e) Sebaiknya meja dan kursi dalam satu bagian mempunyai ukuran yang sama  

f) Perhatikan cahaya, sebaiknya tidak ada karyawan yang menghadap cahaya 

langsung  

g) Jika pekerjaannya banyak berhubungan dengan masyarakat, sebaiknya 

ditempatkan di bagian terdepan  

h) Jika ada pekerjaan yang dapat mendatangkan kebisingan, sebaiknya dijauhkan 

dari bagian-bagian yang lain dan ditempatkan dekat jendela  

 

3) Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor  

a) Sistem pencahayaan/penerangan Ada empat jenis 

pencahayaan:  

o Natural lighting= sinar matahari  

o Task lighting  
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o Ambient lighting= lampu-lampu langit-langit 

o Accent lighting=daerah-daerah tertentu  

 

 Sistem pencahayaan/penerangan ada empat: 

o Penerangan direct  

o Penerangan semi direct  

o Penerangan indirect  

o Penerangan semi indirect  

 

a) Sistem warna  

Menurut Darul Amin Jemmy, warna-warna yang lembut akan cocok dengan 

suasana kerja, diantaranya: abu-abu cerah, krem, warna gading (broken white), 

dan warna lainnya yang memiliki tingkat pantul cahaya yang dianjurkan.  

 

Macam-macam warna:  

 Warna primer: merah, biru, kuning  

 Warna sekunder: warna yang dihasilkan dari campuran warna 

primer  

 Warna tersier: campuran dari warna primer dan  

 Sekunder 

 

Arti warna dan efek psikologis: 

 Merah:berani, sensual, merah  

 Kuning: kehangatan, bercahaya dan cerah  

 Hijau: alami  

 Biru: harmonis, tenang, lapang  

 Putih: orisinal, ringan, polos, tenteram, nyaman, terang  

 Merah muda: ceria, romantis  

 Oranye: bersahabat, hampir sama dengan merah, dll  

 

Pertimbangan dalam memilih warna ruang:  

 Ukuran ruang  

 Lokasi bangunan  

 Lokasi ruangan  

 Tipe ruang  

 Bentuk ruang  

 Tinggi ruang  

 

Keuntungan penggunaan warna yang sesuai 

 Kantor lebih menarik dan menyenangkan  

 Ruangan tidak terlalu silau akibat cahaya yang berlebihan  

 Karyawan dapat bekerja lebih semangat, tenang, dan gembira  

 Produktivitas kerja karyawan akan meningkat  

 Karyawan merasa lebih lega dan rasa tertekan dapat berkurang  

 Dapat meningkatkan citra yang baik bagi perusahaan  

 

b) Sistem pengaturan udara ruangan  
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Prof.  Sutarman,  seorang  Guru  Besar  Fisiologi  Fakultas Kedokteran UI 

menyatakan “beban panas yang berlebihan dapat menurunkan prestasi kerja”. Suhu 

udara untuk kondisi 

bekerja dengan nyaman adalah 25,6
0
C.Cara mengatasi udara yang panas dan 

lembab, yaitu: 

- Ruangan kantor menggunakan AC yang dapat mengatur suhu secara otomatis  

- Membuat ventilasi (lubang udara) yang cukup  

- Memakai pakaian kerja yang sesuai dengan kondisi ruang Keuntungan 

pengaturan udara yang tepat dan baik:  

 

- Karyawan lebih nyaman dalam bekerja  

- Semangat kerja karyawan dapat meningkat  

- Kesehatan karyawan lebih terpelihara  

- Produktivitas kerja lebih meningkat  

- Kualitas kerja menjadi lebih baik  

- Memberi kesan yang baik kepada tamu  

 

d) Sistem penataan suara  

Suasana yang diperlukan dalam bekerja adalah tenang terutama yang 

membutuhkan konsentrasi. Tapi jika gaduh dapat menimbulkan 

produktivitas menurun.  

 

Berikut hal yang ditimbulkan akibat suara gaduh:  

- Konsentrasi karyawan terganggu  

- Semangat kerja karyawan menuru  

- Dapat terjadi gangguan mental/saraf karyawan  

- Karyawan tambah lelah  

- Kesalahan kerja banyak terjadi  

- Produktivitas kerja rendah  

 

Cara mengurangi tingkat kebisingan: 

- Ruangan diberi penyadap suara  

- Di bawah mesin tik diberi alas karet. Sehingga suaranya dapat 

diredam  

- Pengadaan printer usahakan tidak terlalu bersuara (laser)  

- Gerakan disiplin karyawan harus mendapat perhatian  

- Tempat pesawat telepon usahakan di tempat khusus  

 

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor  

 

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi: pengadaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, inventarisasi, dan laporan sarana dan prasarana. 

 

1. Pengadaan  

Adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana (perbekalan) untuk 

menunjang pelaksanaan tugas.  

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana 
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kantor:  

 

o Gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana  

o Tentukan jenis, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan  

o Sediakan dan gunaka sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional  

o Penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana  

o Kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana  

 

Penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku Spesifikasi 

barang yang perlu direncanakan:  

 

a. Barang habis pakai  

Kegiatan perencanaan barang habis pakai:  

1) Menyusun daftar perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan  

2) Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang  

3) Menyusun rencana pengadaan barang  

 

b. Barang tak habis pakai  

1) Menyusun dan menganalisa keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana 

kegiatan serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada  

2) Memperkirakan biaya perlengkapan  

3) Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia  

4) Menyusun rencana pengadaan tahunan  

 

c. Barang tidak bergerak  

1) Tanah  

Perencanaan tanah sebagai berikut;  

a) Menyusun rencana pengadaan tanah  

b) Mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah  

c) Mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan  

d) Mengadakan survei harga dilokasi  

e) Mengajukan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang ditetapkan 

baik di daerah maupun pusat, dengan melampirkan data yang disusun dari 

hasil survey  

 

2) Bangunan  

Perencanaan bangunan meliputi: 

a) Mengadakan survei tentang keperluan bangunan  

b) Mengadakan perhitungan luas bangunan  

c) Menyusun rencana anggaran biaya  

d) Menyusun tahapan rencana anggaran yang disesuaikan dengan rencana 

tahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang 

disediakan dengan memperhatikan skala prioritas. 

 

Langkah-langkah dalam pengadaan barang atau bahan kantor:  

1. Bagian yang membutuhkan barang membuat surat 

permohonan atau daftar permintaan barang ke bagian 
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gudang  

2. Petugas gudang memeriksa persediaan atau stok barang di 

gudang  

3. Surat diserahkan ke bendahara. Kemudian, bendahara 

akan memeriksa kebutuhan barang/bahan kantor  

4. Selanjutnya meminta persetujuan kepada pimpinan/kepala  

5. Sebelum barang diterima, barang tersebut diperiksa atau 

diuji (kuantitas dan kualitasnya)  

6. Sesudah dicatat barang-barang disimpa di gudang untuk 

didistribusikan ke unit yang membutuhkan  

2. Penyimpanan  

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk 

menampung hasil pengadaan barang/bahan kantor, baik berasal dari pembelian, 

instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan  

 

a. Tujuan penyimpanan barang/bahan kantor:  

1) Agar barang tidak cepat rusak  

2) Agar tidak terjadi kehilangan barang  

3) Agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari  

4) Memudahkan dalam pengawasan  

5) Memudahkan dalam analisa  

 

b. Sebelum penyimpanan dilakukan sebaiknya memperhatikan:  

1) Persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan  

2) Pergudangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentuka  

3) Sifat barang yang disimpan  

4) Sarana penyimpanan dan pemeliharaan  

5) Prosedur dan tata kerja  

6) Biaya yang disediakan  

7) Tenaga yang diperlukan  

8) Jangka waktu penyimpanan  

 

c. Cara penyimpanan barang/bahan kantor:  

1) Barang disimpan berdasarkan klasifikasi (jenis, berat, merek dan satuan 

barang)  

2) Barang disimpan dalam keadaan bersih  

3) Barang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi  

4) Barang disimpan ditempat yang memadai  

5) Barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari  

6) Barang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air  

7) Barang disimpan harus di ruangan yang dapat dikunci  

8) Barang yang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat dalam buku 

persediaan  

9) Barang yang biasanya dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di 

bagian terdepan sebaliknya barang yang dikeluarkan lebih lama disimpan 

lebih dalam  

 

3. Pemeliharaan  
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Adalah kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar barang/bahan kantor tetap 

dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai  

Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;  

o Agar barang tidak mudah rusak karena hama/suhu/cuaca  

o Agar barang tidak mudah hilang  

o Agar barang tidak kadaluarsa  

o Agar barang tidak mudah susut  

o Agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih  

 

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan berbagai cara: 

 

a. Pemeliharaan berdasarkan waktu  

1) Pemeliharaan sehari-hari  

2) Pemeliharaan berkala (menurut jangka waktu tertentu, seminggu sekali, 

sebulan sekali, dll)  

 

b. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang  

1) Pemeliharaan barang bergerak: kendaraan bermoto, mesin kantor dan alat 

elektronik  

2) Pemeliharaan barang tidak bergerak: membersihkan debu-debu yang 

menempel pada alat, sebaiknya dilakukan setiap hari  

 

Contoh kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana: 

 Sediakan kamper (kapur barus) untuk mencegah hama atau lakukan 

penyemprotan  

 Bersihkan sarana dan prasarana agar bebas dari debu  

 Sediakan alat pemadam kebakaran  

 Jangan menyimpan bahan bakar  

 Pasang pengumuman dilarang merokok  

 Gunakan sarana dan prasarana sesuai SOP (Standard Operating Procedure)  

 Pisahkan barang-barang yang rusak dan tidak rusak  

 Perbaiki barang-barang yang rusak  

 Simpan barang-barang dengan baik dan benar  

 Simpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula  

 Matikan listrik dan AC sebelum pulang kera  

 Tutup rapat laci dan lemari agar binatang kecil tidak mudah masuk  

 Tutup jendela ruangan sebelum pulang kerja 

 

3. Inventarisasi  

Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana;  

o Agar peralatan tidak mudah hilang  

o Adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan  

o Memudahkan dalam pengecekan barang  

o Memudahkan dalam pengawasan  

o Memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi/penghapusan barang 

Untuk memudahkan inventarisasi diperlukan buku-buku atau format 

pencatatan  
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a. Buku induk inventaris  

Adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua barang inventaris yang 

sudah/pernah dimiliki oleh suatu kantor.  

 

b. Buku golongan barang inventaris  

Adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat barang-barang 

inventaris menurut golongan yang telah ditentukan, masing-masing berdasarkan 

klasifikasi kode barang yang telah ditentukan. Buku ini digunakan untuk 

mencatat barang yang tidak habis pakai.  

 

c. Buku catatan barang noninventaris  

Adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua barang noninventari 

(barang yang belum diketahui statusnya) yang dimiliki oleh suatu kantor.  

 

5. Laporan sarana dan prasarana  

Adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan 

prasarana kantor, baik persediaan, mutasi maupun keadaan fisik dari sarana dan 

prasarana tersebut dalam periode waktu tertentu. Laporan ini biasanya dibuat dalam 

jangka waktu tiga bulan, enam bulan atau satu tahun.  

 

a. Fungsi adanya laporan sarana dan prasarana  

1) Sebagai bahan pertanggungjawaban  

2) Sebagai pengendali persediaan  

3) Memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi barang  

4) Sebagai dasar/bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan  

 

b. Dalam menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan, sebaiknya 

dilampiri dengan beberapa bukti atau catatan pendukung, diantaranya:  

1) Bukti penerimaan barang  

2) Bukti pembelian barang  

3) Bukti pengeluaran barang  

4) Kartu barang  

5) Kartu persediaan  

6) Daftar inventaris  

7) Daftar rekapitulasi barang inventaris  

 

c. Teknik pembuatan laporan dapat disusun sebagai berikut;  

1) Memeriksa barang  

2) Menghitung persediaan barang awal tahun anggaran  

3) Menghitung penerimaan dan pengadaan barang  

4) Menghitung pengeluaran barang  

5) Menghitung sisa persediaan  

6) Mencatat mutasi barang  

7) Melaporkan kepada atasan atau pimpinan  
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BAB IV 

TES FORMATIF 

1. Apa yang dimaksud dengan peralatan dan perlengkapan kantor? 

2. Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk tata ruang kantor? 

3. Sebutkan minimal 3 tujuan tata ruang kantor? 

4. Apa saja fungsi adanya laporan sarana dan prasarana? 

5. Bagaimana langkah-langkah dalam pengadaan barang? 

6. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan kantor? 

7. Sebutkan& jelaskanapa saja hasil jasa atau produk pekerjaan kantor? 

8. Sebutkanjenis-jenis laporan? 

9. Sebutkan langkah-langkah membuat laporan? 

10. Apa saja kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor?  

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 
1. Alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan 

kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai 

lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik.  

 

2. - Ruang kantor terbuka  

Adalah ruangan dimana semua kegiatan karyawan dilakukan 

bersama-sama dalam satu ruangan tanpa dipisahkan oleh tembok ataupun 

penyekat dari kayu  

-Ruang kantor tertutup  

Ruangan dipisahkan oleh tembok-tembok atau penyekat yang 

terbuat dari kayu  

-Ruang kantor semi tertutup  

Ruangan yang disekat hanya setinggi 1,5 meter.  

3. Tujuan tata ruang  

- Memberikan kenyamanan kepada karyawan  

- Memanfaatkan ruangan kantor dengan maksimal, sehingga tidak 

ada ruang yang tidak berguna  

- Memudahkan arus komunikasi dan arus kerja  

4. Fungsi adanya laporan sarana dan prasarana  

a. Sebagai bahan pertanggungjawaban  

b. Sebagai pengendali persediaan  
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c. Memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi 

barang  

d. Sebagai dasar/bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan 

5. Langkah-langkah pengadaan barang: 

1) Bagian yang membutuhkan barang membuat surat 

permohonan atau daftar permintaan barang ke bagian 

gudang  

2) Petugas gudang memeriksa persediaan atau stok barang di 

gudang  

3) Surat diserahkan ke bendahara. Kemudian, bendahara 

akan memeriksa kebutuhan barang/bahan kantor  

4) Selanjutnya meminta persetujuan kepada pimpinan/kepala  

5) Sebelum barang diterima, barang tersebut diperiksa atau 

diuji (kuantitas dan kualitasnya)  

6) Sesudah dicatat barang-barang disimpa di gudang untuk 

didistribusikan ke unit yang membutuhkan  

6. Jenis-jenis pekerjaan kantor 

a. Menghimpun 

b. Mencatat 

c. Mengolah 

d. Menggandakan 

e. Mengirim 

f. Menyimpan 

g. Melakuan Komunikasi 

h. Menghitung, danPekerjaan lainnya 

7. Hasil Produk: 

- Surat : Adalah media komunikasi tertulis yang berisi buah pikiran 

atau informasi yang disampaikan kepada pihak lain untuk 

mendapatkan tanggapan. 

- Laporan : Adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau 

berita baik secara lisan maupun tertulis. Didalam laporan terdapat 

kegiatan pencatatan, pengumpulan, pemeriksaan, pengetikan dan 

pengolahan data.  

8. Laporan berdasarkan waktu,bentuk, isinya, penyampaian, dan sifat 

9. Langkah membuat laporan : 

a. Menentukan masalah yang akan dilaporkan  

b. Mengumpulkan bahan, data dan fakta  

c. Mengklasifikasi data  

d. Mengevaluasi dan mengolah data  

e. Membuat kerangka laporan Kerangka laporan 

10. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantormeliputi: pengadaan, 

penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan laporan sarana dan 

prasarana. 
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PENILAIAN 

 

1. Lembar Pengamatan Sikap 

No 

 

 

Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Score Nilai 

Displin 
Tanggung 

Jawab 

Menghargai 

guru 

mengajar 

Jujur ketepatan 

         

         

         

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik    2 = Cukup    

3 = Baik                1 = Kurang    

 

A : Sangat Baik  (85 – 100)   C : Cukup   (60 - 69) 

B : Baik   (75 – 84)   D : Kurang   (<60) 

Pedoman penilaian  : 

 

Nilai = 
 Skor  Perolehan

Skor  Maksimal  (24)
 x 100 

2. Lembar Penilaian Tugas 

3. N

o 

Nama 

Siswa 

Aspek Pengamatan 

Jumlah 

Skor 
Nilai Ket. 

Kerajinan Keaktifan Ketelitian 

Kreativitas 

penjabaran 

tugas 

         

         

         

Petunjuk Penyekoran: 

Untuk masing-masing kolom diisi dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = Baik Sekali   2 = Cukup 

 3 = Baik     1 = Kurang 
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Perumusan nilai:     𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 

  

Kriteria nilai : 

A = 80 – 100 = baik sekali 

B = 70 -79 = baik 

C = 60 – 69 = cukup 

D = < 60  = kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMK  

 

 

 

______________________ 

NIP..................................... 

Malang,   Nopember 2014 

Guru Pengajar, 

 

 

 

___________________ 

NIP................................ 
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