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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Karunia-

Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan  modul dengan judul “Menyusun Pekerjaan 

Kantor” dengan baik dan lancar berdasarkan batas waktu yang ditentukan.  

Pada rancangannya kurikulum 2013 disusun untuk memperkuat kompetensi 

siswa dari sisi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Yang menjadi dasar 

keutuhan tersebut  dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran meliputi 

kompetensi dasar kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan 

kompetensi dasar kelompok keterampilan. Pembelajaran kelas X jenjang Pendidikan 

Menengah Kejuruan yang disajikan dalam buku ini juga mengacu pada ketentuan 

tersebut. Buku siswa ini berisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik 

dengan pengetahuan, keterampilan dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasai 

secara kongkrit dan abstrak, dan sikap sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah 

alam semesta yang dikaruniakan kepadanya melalui pemanfaatan yang bertanggung 

jawab. Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk 

mencapai kompetensi yang diharuskan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan 

dalam kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain 

yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 

meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan 

buku ini. Guru dapat memperkaya materi dalam buku dengan kreasi dalam bentuk 

kegiatan- kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan 

sosial dan alam.  

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. 

Untuk itu, saya mempersilakan para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan 

untuk perbaikan dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, saya ucapkan terima 

kasih. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan 

dalam rangka mempersiapkan generasi yang terbaik dari yang terbaik. 

 

 

Malang, 30 Oktober 2014 
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PRASYARAT 

 

Prasyarat mempelajari modul “Menyusun Pekerjan Kantor” ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa telah mendeskripsikan dengan lancar pengertian dari pekerjaan kantor. 

2. Siswa telah memahami konsep dasar dalam ilmu perkantoran. 

3. Siswa dapat menyebutkan macam-macam pekerjaan kantor. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR 

 

Bahan ajar atau modul “Menyusun Pekerjaan Kantor”  ini membahas 

beberapa aspek yaitu arti dan fungsi otomatisasi perkantoran, mengidentifikasi 

pekerjaan kantor, jenis pekerjaan kantor, sasaran analisis pekerjaan kantor, 

mengarsipkan pekerjaan kantor dan manfaat dan fungsi analisis pekerjaan kantor.  

 Bahan ajar atau Modul ini terdiri atas empat kegiatan belajar Kegiatan belajar 

1 terdiri atas lembar informasi, rangkuman dan lembar latihan.Kegiatan belajar 2,3, 

dan 4 terdiri atas Lembar informasi Lembar Latihan, Rangkuman dan Lembar kerja. 

Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mempelajari modul ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Pelajari dengan saksama lembar informasi. 

2. Diskusikan dengan teman  kalian hal-hal yang belum dikuasai. 

3. Jika masih ada kesulitan yang belum bisa dipecahkan, silakan 

tanyakan kepada guru/instruktur. 

4. Kerjakan soal-soal atau pertanyaan pada lembar latihan. 

5. Tunjukkan hasilnya kepada guru/instruktur. 

Khusus pada kegiatan belajar 2,3, dan 4, setelah mengerjakan lembar latihan 

lanjutkan dengan Lembar Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUJUAN 

 

Setelah selesai membaca dan mengerjakan modul “Menyusun Pekerjaan Kantor” ini 

diharapkan siswa dapat: 

1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian otomatisasi perkantoran. 

2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam otomatisasi kantor.  

3. Siswa dapat menjelaskan konsep dasar pekerjaan kantor. 

4. Siswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan kantor. 

5. Siswa dapat memahami sasaran analisis dari pekerjaan kantor. 

6. Siswa dapat memahami manfaat dan fungsi analisis pekerjaan kantor. 

7. Siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam pekerjaan kantor. 

8. Siswa dapat menyusun pekerjaan kantor. 
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A. PENGERTIAN DAN FUNGSI OTOMATISASI 

KANTOR 

PENGERTIAN OTOMATISASI KANTOR 

Otomatisasi Perkantoran adalah semua sistem 

informasi formal dan informal terutama yang berkaitan 

dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang 

berbeda didalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata 

lain otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana 

untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan 

proses pelaksanaan pekerjaan. 
Asal mula otomatisasi perkantoran di awal 1960-an, ketika IBM 

menciptakan istilah word-processing untuk menjelaskan kegiatan devisi mesin 

TIK listriknya. Bukti nyata, pada tahun 1964-an, ketika IBM memasarkan 

mesin yang disebut Magnetic Tape/Selectric Typewriter (MT/ST) yaitu mesin 

ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik 

secara otomatis. 

Kata "Otomatisasi" ini sendiri memiliki pengertian penggunaan mesin 

untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. 

Otomatisasi kantor biasanya dikenal dengan istilah Office Automation atau 

OA. 

 

TUJUAN OTOMATISASI PERKANTORAN 

OA atau Office Automation bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

melalui: 

 Meminimalkan/Penghindaran Biaya, Komputer tidak menggantikan 

pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang 

diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. 



 Pemecahan Masalah Kelompok, Otomatisasi kantor dapat memberikan 

kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan 

lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. 

 Pelengkap Bukan Pengganti, OA tidak akan menggantikan semua 

komunikasi interpersonal tradisional - percakapan tatap muka, percakapan 

telepon, peasn tertulis pada memo, dan sejenisnya. 

 Penggabungan dan Penerapan Teknologi, misalnya antara 

telepon,komputer, jaringan internet, satelit, dll. 

 Memperbarui Proses Pelaksanaan Pekerjaan di Kantor, Produk OA atau 

office Automation memungkinkan para pekerja kantor ini memproses 

lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. 

B. JENIS-JENIS APLIKASI OTOMATISASI 

PERKANTORAN 

Aplikasi otomatisasi kantor yang telah diketahui, yaitu: 

1. WORD PROCESSING 

Word Processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang 

secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk 

membuat dokumen ketik atau cetak. 

2. ELECTRONIC MAIL 

Electronic Mail yang dikenal dengan e-mail adalah penggunaan jaringan 

komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, 

dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan 

peralatan penyimpanan. 

3. VOICE MAIL 

Voice Mail sama persis dengan electronic mail. perbedaan nya bahwa 

anda hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut 

melalui telepon dan bukan mengetiknya. 

4. ELECTRONIC CALENDARIN 
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Electronic Calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk 

menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. 

5. AUDIO CONFERENCING 

Audio Conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk 

membuat hubungan audio diantara orang-orang yang tersebar secara 

geografis untuk tujuan melakukan konferensi. 

6. VIDEO CONFERENCING 

Video Conferencing melengkapi signal audio dan signal video. pralatan 

televisi digunakan untuk mengirim dan menerima signal audio dan video. 

7. COMPUTER CONFERENCING 

Computer Conferencing adalah penggunaan jaringan komputer, sehingga 

meemberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi 

selama proses terjadinya konferensi. 

8. FACSIMILE TRANSMISSION 

Facsimile Transmission yang biasanya disebut Fax, adalah penggunaan 

peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung 

channel komunikasi dan membuat salinan atau copy di ujung yang lain. 

9. VIDEO TEXT 

Video Text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan 

tampilan mmateri tekstual pada layar crt. 

10. IMAGE STORE AND RETRIEVAL 

Image Store and Retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia 

diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan 

pemahaman masalah. 

11. DESKTOP PUBLISHING 

Desktop Publishing atau DTP adalah pembuatan output tercetak yang 

kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. 

Penggunaan Desktop Publishing sebagai alat pemecahan masalah meliputi 

aplikasi administrasi dan teknis. 

 



KATEGORI PEMAKAIAN OTOMATISASI KANTOR 

Agar suatu sistem atau aplikasi dapat berjalan dan dapat dinilai 

apakah sistem itu bagus atau tidak, maka diperlukan namanya pemakai. ia 

yang akan menilai, merancang, dan mengembangkan sehingga suatu 

sistem dapat berjalan. Pengguna Otomatisasi Kantor yang ada dalam suatu 

sistem Informasi adalah: 

1. Manajer, adalah seorang yang bertanggung jawab mengelola 

sumber daya perusahaan terutama sumber daya manusia. 

2. Profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang 

keahlian khususnya (misalnya, pembeli, Wiraniaga, dan 

Asisten Staff Khusus). Manajer dan Profesional secara 

bersama deikenal sebagai pekerja terdidik. 

3. Sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu 

untuk melaksanakan berbagai tugas menangani 

korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal 

pertemuan. 

4. Clerical Employee (Pegawai Administratif), melaksanakan 

tugas untuk tuga untuk sekretaris, seperti mengoperasikan 

mesin fotocopy, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. 

MANFAAT OTOMATISASI KANTOR 

Otomatisasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen 

dalam menangani informasi. mulai dari input hingga distribusi dengan 

memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan 

manusia secara minimal. dengan demikian akan membuat informasi 

menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. 

Pada akhirnya dapat meletakan landasan yang kuat untuk integrasi 

informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi dengan baik. 
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C. RANGKUMAN 

Otomasi  kantor  merupakan  proses  kerja  mesin  dan  sedikit  usaha 

manusia. Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. 

Timbulnya gagasan otomasi perkantoran karena sebagian dari waktu kerja 

pegawai  habis  untuk  melakukan hal-hal  yang  tidak  produktif,  antara  lain 

banyaknya  staf  yang  menghabiskan waktunya  dengan  membuka  arsip 

dokumen,  untuk  mencari  bahan  yang  diperlukan, para  sekretaris atau 

tenaga administrasi sangat sibuk dengan tugas administratifnya. Otomasi 

perkantoran, sering  juga disebut  sebagai kantor elektronik, karena  aliran 

dokumen  dari satu  bagian ke  bagian  lain dilakukan secara elektronik. 

Otomasi  kantor merupakan proses  kerja mesin  dan sedikit  usaha manusia. 

Kantor dapat diartikan sebagai tempat dimana dilakukan berbagai macam  

kegiatan  pelaksanaan  organisasi dalam  rangka  mencapai tujuannya. Para 

ahli komputer mempunyai tanggung jawab, karena dengan adanya otomasi 

perkantoran, peran tradisional para manajemen tingkat menengah berubah  

secara  drastis.  Hal  ini  disebabkan  karena  pimpinan  perusahaan 

mendapatkan laporan/informasi langsung melalui komputer terhadap profesi 

yang mereka lakukan dan setiap orang harus memiliki etika masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PENGERTIAN PEKERJAAN KANTOR 

Secara harfiah, arti bekerja adalah melaksanakan suatu kegiatan. Namun 

kegiatan yang dimaksud terfokus untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan mengikuti 

perencanaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. 

Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, 

sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang 

harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas. Melakukan 

bidang pekerjaan tersebut dapat diadakan dengan menggunakan mesin, alat 

hitung atau metode-metode lain yang dikerjakan dengan tangan. 

 

Bagi seseorang  pegawai kantor, arti bekerja adalah suatu kegiatan/ tugas 

dengan berpedoman pada prosedur yang dilakukan dengan proses kerja sama, 

karenanya setiap pegawai kantor terkait pada prosedur kerja. Pekerjaan 

perkantoran atau office work dalam bahasa Inggris 

disebut juga clerical work (pekerjaan tulis) dan paper 

work (pekerjaan kertas). George Terry merumuskan 

pengertian pekerjan perkantoran itu sebagai berikut 

Pekerjaan perkantoran meliputi penyampaian 

keterangan secara lisan dan pembuatan warkat–

warkat tertulis dan laporan–laporan sebagai cara 

untuk meringkas warkat tertulis dan laporan sebagai 

cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat 
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guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan 

kontrol dari pimpinan. 

Sebuah pendapat lain dari 2 ahli bernama William Leffingwell dan Edwin 

Robinson menerangkan bahwa pekerjaan perkantoran berkenaan pertama-

tama dengan warkat dari badan usaha pembuat warkat–warkat, pemakaian 

warkat warkat, dan pemeliharaannya guna dipakai untuk mencari keterangan 

dikemudian hari. Warkat–warkat ini mungkin merupakan sejarah dari 

pelaksanaan urusan badan usaha itu sebagaimana digambarkan oleh daftar 

perhitungan, surat menyurat, surat perjanjian, surat pesanan, laporan–laporan 

dan oleh segala macam nota yang tertulis dan tercetak. 

 

B. MENGIDENTIFIKASI PEKERJAAN KANTOR 

Ciri Pekerjaan Perkantoran  

1. Bersifat Pelayanan 

Seperti dijelaskan diatas, bahwa pekerjaan kantor adalah melayani 

pelaksana pekerjaan operasional (tugas-tugas pokok kantor) dalam pencapaian 

tujuan organisasi. G.R. Terry menyebutkan bahwa pekerjaan kantor sebagai 

pekerjaan pelayanan (service work). Yang berfungsi memudahkan dan 

meringankan. Pekerjaan kantor berperan membantu pekerjaan-

pekerjaan lain, agar dapat berjalan lebih berdaya 

guna. Herry L. Wilie dan Robert P. Brecht menyebutkan, pekerjaan kantor 

berperan sebagai satua organisasi pelayanan (service unit) yang bertujuan 

memberikan pelayanan kepada bagian dalam organisasi atau perusahaan. 

Dalam perusahaan, pekerjaan kantor tidak langsung mendatangkan laba, 

sebagaimana dilakukan oleh pekerjaan operatif atau lapangan misalnya bagian 

produksi atau penjualan. Namun produksi atau penjualan tersebut dapat 

berhasil dan menguntungkan, apabila pekerjaan kantor berhasil melayani 

kebutuhan produksi atas penjualan tersebut. 



 

2. Merembes Segenap Bagian Organisasi 

Oleh karena pekerjaan kantor bersifat pelayanan terhadap semua 

pekerjaan operatif. 

3. Dilakukan Semua Pihak 

Sebagai akibat perembetan pekerjaan kantor ke segenap bagian 

organisasi, maka pekerjaan itu akan dilakukan oleh semua orang yang ada 

dalam organisasi tersebut. Meskipun pekerjaan kantor dapat menjadi tugas 

sekelompok pegawai (misalnya bagian tata usaha), akan tetapi pekerjaan itu 

akan menjadi monopoli kelompok pegawai tersebut. Pekerjaan kantor akan 

dilakukan oleh pejabat pimpinan tertinggi (dengan tidak mengubah 

kedudukannya) sampai pegawai terendah. Misalnya seorang direktur 

menelepon kantor lain untuk menghimpun data atau keterangan yang 

diperlukan atau sebaiknya menerima telepon dari kantor lain. Seorang mandor 

pabrik mencatat para pekerja atau karyawan yang tidak masuk atau yang 

lembur tanpa mengurangi tugas pokoknya sebagai mandor. Seorang pegawai 

rendah, selain bertugas membersihkan kantor sering pula mendapat pekerjaan 

mengantar surat dan mengisi buku ekspedisi. Apabila kita simak kembali 

peranan dari ciri-ciri pekerjaan kantor sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas, memperlihatkan kepada kita bahwa pekerjaan kantor pada umumnya 

merupakan suatu fungsi yang memberikan bantuan (facilitating function) dan 

merupakan urat nadi bagi setiap organisasi modern. Secara umum pekerjaan 

kantor meliputi aktivitas manajerial mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan  pengawasan. Sedangkan secara khusus 

(tugas operatif sehari-hari atau unit) pekerjaan kantor meliputi tugas-tugas 

menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan 

menyimpan. Menurut Leffingwell dan Robinson, Pekerjaan 

perkantoran dapat diperinci dalam kegiatan yang berikut : 
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1.  Menerima pesanan pesanan, mengantarkan, dan mengirimkan 

dengan kapal 

2. Membuat rekening 

3. Surat menyurat, mendikte, mengetik 

4. Menyimpan  warkat 

5.  Menyampaikan hutang dan mengumpulakan perhitungan 

perhitungan yagn belum diselesaikan 

6. Mengurus, membagi–bagi, dan mengirimkan surat-surat pos 

7. Pekerjaan memperbanyak warkat dan membubuhkan alamat 

8. Macam-macam pekerjaan seperti menelpon, menerima tamu, 

pekerjaan pesuruh  

9. Tugas khusus dengan maksud untuk menyederhanakan system, 

menghapuskan pekerjaan yang tidak perlu 

10. Membuat warkat warkat mencatat data yang diinginkan    

C. JENIS-JENIS PEKERJAAN KANTOR 

Arti pekerjaan kantor adalah mengatur dan mencatat 

kejadiankejadian yang dijalankan sehingga menjadi 

keterangan yang berguna. Melaksanakannya dilakukan dengan 

menggunakan alat baik mesin mesin maupun manual, sehingga membantu 

mutu pekerjaan, memudahkan pengawasan dan menghemat biaya, tenaga, dan 

waktu. 

Apabila diteliti lebih lanjut tentang kegiatan yang dapat dilakukan, maka 

pekerjaan kantor dapat dibagi dalam kelompok sebagai berikut: 

 

 

 



1.  Mengumpulkan/menghimpun,  

yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan 

yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana, menjadi siap 

dipergunakan bila mana diperlukan. 

2. Mencatat, 

 

yaitu kegiatan 

membubuhkan dengan 

berbagai macam peralatan 

sesuai dengan 

perkembangan teknologi 

modern dan kebutuhan 

keterangan yang 

diperlukan, sehingga 

wujudnya langsung siap 

pakai

. 

3. Mengolah,  

yaitu macam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud 

menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. 

4. Menggandakan,

 

 yaitu kegiatan 

memperbanyak dengan 

berbagai cara dan alat, 

sebanyak jumlah yang 

diperlukan. 
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5. Menyimpan, 

 yaitu kegiatan menaruh atau melekatkan dengan berbagai cara dan alat tempat 

tertentu sehingga sistematis dan aman. 

Pengelompokan Pekerjaan Kantor Di atas, merupakan tugas-tugas rutin dan 

berkesinambungan serta dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan 

kebutuhan, antara lain berupa pekerjaan tulis-menulis, mengetik, menghitung, 

membuat jadwal, grafik, dan chard. 

Pekerjaan Tulis Menulis 

Pada dasarnya semua pekerjaan kantor (tata kerja, prosedur kerja dan sistem 

kerja), dinyatakn secara tertulis dan disusun sistematis sebagai produk kantor yang 

siap disajikan bila mana diperlukan. Salah satu produk kantor tersebut adalah 

warkat yang setiap catatan tertulis maupun bergambar, sebagai bahan laporan 

factual (keadaan sebenarnya), actual (hangat) dan reliable (nyata). 

Setiap kantor, baik kantor pemerintah maupun sawasta, besar maupun kecil, 

setiap hari banyak menerima maupun mengirim surat yang jumlahnya tentu 

tergantung besar kecilnya kantor. Kantor yang besar dan luas jangkauannya 

memerlukan lebih banyak surat yang harus ditangani dari pada kantor yang sempit 

ruang lingkup usahanya. Namun semua itu harus mendapatkan perhatian yang 

besar, agar memberi kesan yang baik dan menumbuhkan kepercayaan dari pihak 

luar /masyarakat. Kantor yang berhasil menciptakan kesan yang baik merupakan 

promosi secara tidak langsung, dan sebagai hasilnya dapat menambah 

relasi/hubungan lebih luas. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tulis 

menulis adalah kegiatan mencatat (menulis) surat dengan berbagai 

peralatan (alat-alat tulis) tentang keterangan yang diperlukan 

sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan 

disimpan. 



Pekerjaan Mengetik 

Pekerjaan mengetik pada dasarnya merupakan pekerjaan juru tulis. Bahan 

yang diketik antara lain adalah warkat seperti surat, nota, memo, naskah-naskah 

perjanjian, catatan neraca pembukuan dan laporan-laporan. 

Tujuan Pekerjaan Mengetik Antara Lain: 

a. Menghemat tenaga dan waktu dalam memperbanyak warkat. 

b. Mempercepat pekerjaan tulis menulis. 

c.  Tersedianya arsip warkat yang teratur dan sah. 

d. Keseragaman dalam menjalin, terutama kalau jumlahnya banyak. 

e.  Praktis. 

Keterampilan mengetik bagi pegawai tata usaha merupakan syarat dasar untuk 

melaksanakan pekerjaan kantor. Juru tik yang efektif ialah mereka yang 

berketerampilan mengetik di atas 250 hentakan per menit. Setiap pegawai tata 

usaha (terutama juru tik) diharapkan memiliki kemampuan dengan kecepatan 

minimal 250 hpm selain itu harus memiliki pengetahuan tentang jenisjenis 

mesin tik, teknik yang baik, bentuk-bentuk surat (dinas maupun niaga), tanda-

tanda koreksi, jenis-jenis kertas dan ukuran kertas. 

Pekerjaan Menghitung 

Pekerjaan menghitung pada umumnya lebih banyak berhubungan dengan 

masalah uang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi, kantor atau badan 

usaha lainnya, pasti terlibat dengan keluar sebab setiap kegiatan pasti membutuhkan 

biaya. Biaya yang bersumber itu dari uang masuk. Dalam istilah pembukuan, uang 

dikeluarkan itu disebut pengeluaran dan uang masuk disebut pendapatan atau 

penerimaan. Pekerjaan kantor tidak pernah berhenti sepanjang oerganisasi tersebut 

masih berdiri, ini berarti masih ada pekerjaan-pekerjaan rutin setiap hari yang 

berarti ada pengeluaran rutin dan untuk membiayainya harus ada penerimaan rutin. 

Bagi kantor pemerintah, pendapatan rutin bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) sedang bagi kantor atau jasa, hasil sewa atau kontrak 
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barang dan bunga bank, sedangkan pengeluaran rutin (Pemerintah maupun swasta) 

antara lain terdiri dari: 

a. Belanja pegawai, seperti pembayaran gaji, lembur, tunjangan kesehatan, dan 

sebagainya. 

b. Belanja barang, seperti pembelian alat tulis kantor, peralatan dan mesin-mesin. 

c. Biaya transportasi, seperti antar jemput pegawai, pengiriman surat atau barang 

dan sebagainya. 

d. Biaya lain-lain, seperti pemeliharaan peralatan kantor, biaya rapat, biaya 

penataran, biaya tamu dan sebagainya. 

Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut harus dihitung dan dibukukan menurut 

cara tertentu, yang dinamakan tata buku. Dalam ilmu tata buku dikenal suatu 

golongan buku, yang dinamakan buku harian, yaitu buku untuk mencatat macam-

macam transaksi setiap hari yang terjadi di kantor atau perusahaan. Transaksi ialah 

kejadian atau perbuatan usaha,seperti menerima tagiahan,membayar utang, membeli 

barang, menjual barang, menyimpan uang di bank, mengambil uang simpanan di 

bank, membayar ongkos angkutan, membayar gaji, lembur dan sebagainya. 

Buku-buku yang termasuk golongan buku harian adalah buku  kas, buku bank, buku 

pembelian, buku penjualan dan sebagainya. Bentuk masing-masing buku tersebut 

berfariasi, jadi bisa saja buku kas di kantor buku A tidak sama dengan bentuk buku 

kas di kantor B. 

Pekerjaan Membuat Jadwal, Grafik, dan Chart 

Dengan bertambah luasnya kegiatan yang harus dilakukan, bertambah 

besarnya organisasi dan bertambahnya jumlah pegawai serta adanya perkembangan 

atau kemajuan yang dicapai, tentu mengakibatkan pula bertambah banyaknya 

pekerjaan operasional yang harus dilakukan. 

Setiap pegawai, pada umumnya tentu menginginkan agar pekerjaan dapat dilakukan 

dengan cepat, tepat, mudah, prektis dan efisien. Untuk maksud tersebut maka 

diperlukan adalah analisis. Penyederhanan kerja secara rasional dengan berbagai 



cara, di antaranya dengan membuat jadwal, grafik dan chart (tabel). Jadwal 

merupakan perencanaan terhadap penyelesaian pekerjaan yang memerlukan proses 

tindak lanjut.jadwal juga diartikan sebagai pembagian setangkan pekerjaan 

berdasarkan waktu. Jadwal yang telah disusun yang biasanya ditulis pada papan 

atau kertas yang lebar dan khusus dan digantung disekitar ruang kantor yang 

strategis, agar semua pegawai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan 

disamping pekerjaan rutin. Format jadwal dibuat sesuai dengan kebutuhan kantor 

yang bersangkutan, jadi mungkin saja format jadwal pada kantor A berbeda dengan 

format kantor B. 

 

PERANAN PEKERJAAN KANTOR 

Dalam kamus bahasa Indonesia susunan WIS Porwardarminta, peranan asal 

kata “peran” artinya sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan. 

Pekerjaan kantor mempunyai peranan melancarkan kehidupan dan 

perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan, karena 

fungsinyasebagai pusat ingatan, pusat kegiatan dan sumber dokumen. 

Seorang pimpinan memerlukan informasi yang bersifat umum, yang memberikan 

pengetahuan secara keseluruhan tentang perkembangan organisasinya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis membahas peranan pekerjaan kantor dalam dua 

fungsi yaitu: 

1. Bantuan bagi Pimpinan (Staff Function) 

Pekerjaan kantor terdiri dari kegiatan-kegiatan membantu pimpinan dalam 

merencanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi. Dalam mengambil 

tindakan dan keputusan, agar tepat pada sasaran. 

2. Pelayanan bagi Masyarakat (Public Service) 

Pekerjaan kantor, disamping merupakan kegiatan yang berperan membantu 

pimpinan dalam mengambil keputusan, kegiatan lain yang sama pentingnya 
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adalah melayani segenap kegiatan operatif (tugas tugaspokok kantor), baik yang 

bersifat intern maupun ekstern (pelayanan public). 

Tugas-tugas pokok kantor tidak akan terlaksana tanpa adanya data dan 

keterangan yang disiapkan oleh pekerjaan kantor. Bahkan tujuan kantor tidak akan 

tercapai bila mana data dan keterangan yang disiapkan kantor tidak sesuai, kurang 

tepat atau keliru. Peranan pekerjaan terhadap tugas-tugas operatif umumnya bersifat 

pelayanan dalam penyajian segenap bahan keterangan atau warkat sebagai pusat 

ingatan atau sumber dukumentasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa peranan pekerjaan kantor adalah: 

a. Melayani pelaksanaan pekerjaan operasional, guna membantu melaksanakan 

pekerjaan induk untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi bagi pimpinan organisasi 

untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. 

c.  Membantu melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan. 

FUNGSI PEKERJAAN KANTOR 

Pekerjaan kantor merupakan suatu fungsi yang memberikan bantuan 

(fascilitating function), dan merupakan sebagai “alat katalistis” manajemen modern. 

Seluruh aktifitas-aktifitas manajerial planning, organizing, directing, dan controlling 

tegantung dari pada servis-servis kantor yang bersifat membantu. Pekerjaan kantor 

pada umumnya berhubungan dengan empat macam aktifitas pokok, yaitu: 

1. Catatan (records)  

2. Angka-angka (figures) ; dan perhitungan-perhitungan (computations)  

3. Penyimpanan produk-produk sendiri (retention of products)  

4. Komunikasi intern dan ekstern (internal and external 

communications). 

AKTIVITAS-AKTIVITAS MANAJEMEN PERKANTORAN 

Pekerjaan kantor dapat dibagi-bagi dalam bagian-bagian yang komponen dan 

masing-masing bagian dapat dipelajari secara kritis untuk mengetahui bagaimana 



pentingnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada macam-macam fungsi 

manajemen kantor, tetapi walaupun demikian aktifitas-aktifitas pokok dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

1. Menyediakan sesuatu organisasi kantor yang efektif. 

2. Mengusahakan adanya fasilitas-fasilitas fisik yang baik dikantor. 

3. Mensepesifikasi dan membeli alat-alat dan persediaan-persediaan (supplies). 

4. Mengusahakan adanya fasilitas servis dan komunikasi. 

5. Mengusahakan adanya hubungan majikan pekerja yang memuaskan. 

6. Menganalisa dan memperbaiki metode-metode kantor serta prosedur-prosedur. 

KONSEPSI TATA USAHA SEBAGAI PEKERJAAN KANTOR 

Baik pengertian office work maupun fungsi kantor menurut pendapat kami 

cukuplah dinyatakan dalam bahasa Indonesia dengan istilah tatausaha. Dan untuk 

Indonesia kini secara lengkap tatausaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian 

aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan 

menyimpan keterangan - keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Jadi 

tatausaha menurut intinya adalah tugas pelayanan sekitar keterangan – keterangan 

yang berwujud 6 pola perbuatan : 

1. Menghimpun: kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala 

keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan sehingga siap untuk 

dipergunakan apabila diperlukan.  

2. Mencatat: kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis 

keterangan keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat 

dibaca, dikirim, dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern, 

sekarang ini termasuk pula menyimpan keterangan keterangan itu dengan 

alat  perekam suara sehingga dapat didengar, misalnya pencatatan pada pita 

rekaman . 

3. Mengolah: bermacam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud 

menyajikannya dalam bentuk yang lebih berguna. 
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4. Mengganda: kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat 

sebanyak jumlah yang diperlukan. 

5. Mengirim: kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu 

pihak ke pihak yang lain . 

6. Menyimpan: kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat 

tertentu yang aman. 

Hal atau sasaran yang terkena oleh 6 pola perbuatan menghimpun, mencatat, 

mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan itu ialah keterangan atau 

informasi. Yang dimaksud dengan informasi ialah pengetahuan tentang sesuatu hal 

atau peristiwa yang diperoleh terutama melalui pembacaan atau pengamatan. 

Pengetahuan adalah apa yang dapat diketahui oleh setiap orang. Keenam aktivitas 

itu tidak merupakan suatu urutan waktu melainkan dapat berlangsung sendiri 

ataupun dalam suatu rangkaian mulai dari aktivitas yang manapun. Dan pada 

kelanjutannya masing-masing pola perbuatan itu dapat meliputi berbagai 

pelaksanaan kerja opertions yang lebih terperinci  

Mengenai berbagai pelaksanaan kerja bersifat dasar dan sederhana yang 

merupakan perincian tatausaha itu dapat diikuti pembagian Geoffery Mills dan 

Oliver standingford  (Office Administration, 1982) yang membedakan dalam 8 

operations berikut : 

1.  Menulis (membuat warkat asli) 

2. Membaca 

3. Menyalin ( termasuk menempel, memperbanyak dan melubangi kartu ) 

4. Menghitung (menambah, mengurangi, mengalikan, membagi ) 

5. Membandingkan (mencek) 

6. Memilahkan (menggolongkan dan menyatukan ) 

7. Menyimpan dan menyusun indeks 

8. Melakukan komunikasi (menyampaikan keterangan lisan dan tertulis ) 

 



PERANAN DAN PERINCIAN TATA USAHA 

Pada pelaksanaan setiap pekerjaan operatif apapun dan dalam sesuatu 

organisasi manapun tentu dilaksanakan tatausaha. Dalam garis besarnya tata usaha 

mempunyai 3 peranan pokok sebagai berikut : 

1.  Melayani pelaksanaan pekerjaan–pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari 

sesuatu organisasi 

2.  Menyediakan keterangan–keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk 

membuat keputusan atau melakukan tindakan cepat 

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan 

Tata Usaha mempunyai 3 ciri yaitu : 

1.  Bersifat pelayanan (service work) 

Tata usaha mempunyai fungsi memudahkan  atau meringankan, yang dilakukan 

untuk menolong pekerjaan lai agar dapat berjalan secara lebih efektif 

2. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi 

Tata usaha diperlukan di mana–mana dan dilaksanankan dalam seluruh 

organsiasi. Tata usaha terdapat dalam kantor pucuk pimpinan yang tertinggi 

sampai ruang kerja satuan organsasi yang terbawah, dalam pabrik maupun 

bengkel, dan pada instansi pusat ataupun cabang–cabang. 

3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organsasi 

Tata usaha dilaksanakan oleh semua orang dalam setiap organsiasi terlepas dari 

pada apakah tugas pokok masing–masing anggota organisasi itu. Walaupun 

tatausaha dapat menjadi tugas pokok dari sekelompok pegawai,pekerjaan ini 

tidak merupakan monopoli kelompok pegawai tersebut. Tata usaha dilakukan 

oleh pejabat pimpinan yang tertinggi dengan tidak mengubah kedudukan pejabat 

itu sebagai manajer yang tugas pokoknua tetap menggerakkan karyawan–

karyawan dan mengerahkan segenap aktifitas. Littlefield dan Rachel 

menambahkan ciri–ciri khusus dari tatausaha yang berikut: 

1. Biasanya diperlukan lebih banyak pekerjaan mental lebih banyak tugas yang 

sukar diukur 



25 
 

2. Corak yang berubah–ubah yang lebih besar dalam pekrjaan dari suatu 

peristiwa ke peristiwa lain 

3. Banyak sekali tugas tugas kecil yang volumenya sedikit sehingga tidak 

membenarkan adanya ukuran–ukuran baku 

4. Ketidakteraturan mengenai arus kerja dari banyak pekerjaan perkantoran 

 

D. RANGKUMAN 

Pekerjaan kantor meliputi penyimpanan keterangan secara lisan dan pembuatan 

warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak 

hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan control dari 

pimpinan. (G.R. Terry) 

Pekerjaan kantor berkenaaan pertama-tama dengan warkat-warkat dan 

pemeliharaannya guna dipakai untuk mencari keterangan di kemudian hari. Warkat-

warkat ini mungkin merupakan sejarah daripada pelaksanaan urusan-urusan badan 

usaha itu sebagaimana digambarkan oleh daftar-daftar perhitungan. Surat-menyurat, 

surat-surat perjanjian, surat-surat pesanan, laporan-laporan dan oleh segala macam 

nota yang tertulis dan tercetak. (William Leffingwell dan Edwin Robinson) 

 Ciri-ciri pekerjaan kantor antara lain : 

- Bersifat pelayanan 

- Merembes segenap bagian organisasi 

- Dilakukan semua pihak 

 Macam pekerjaan kantor menurut Dr. Winardi, S.E. antara lain : 

a. Catatan (records) 

b. Angka-angka dan perhitungan-perhitungan 

c. Penyimpanan produk-produknya sendiri 

d. Komunikasi intern dan ekstern 

 Fungsi dan peranan pekerjaan kantor diantaranya: 

- Bantuan bagi pimpinan (staff function) 

- Pelayanan bagi masyarakat (public service) 



- Melayani pelaksanaan pekerjaan opersional, guna membantu 

melaksanakan pekerjaan induk untuk mencapai tujuan organisasi. 

- Menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi bagi pimpinan 

organisasi untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan 

yang tepat. 

- Membantu melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi 

sebagai suatu keseluruhan. 

Tata usaha mempunyai peranan melancarkan perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Dimana 

hal tersebut juga merupakan peranan dari pekerjaan kantor. 

Perincian pelaksanaan tata usaha menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingford: 

Menulis (membuat warkat asli), membaca, menyalin (menempel, memperbanyak, 

melubangi kartu), menghitung, membandingkan (mengecek), memilah 

(menggolongkan, menyatukan), menyimpan dan menyusun indeks, melakukan 

komunikasi (menyampaikan keterangan lisan dan tertulis) 

Tiga pokok peranan tata usaha : 

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif utuk mencapai tujuan dari 

sesuatu organisasi. 

2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi itu unuk membuat 

keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. 

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. 
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MENGARSIPKAN PEKERJAAN KANTOR 

I. Jenis-Jenis Peralatan Kearsipan 

Peralatan kearsipan adalah alat sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Pada 

umumnya, perlatan ini tahan lama (dapat digunakan bertahun-tahun) karena dibuat dengan 

bahan-bahan yang kuat seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan sebagainya. 

Adapun fungsi peralatan kearsipan antara lain: 

a. Sebagai sarana penyimpanan arsip 

b. Sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan memepermudah pekerjaan 

di bidang kearsipan 

c. Sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan sehingga arsip tahan lama. 

Sebelum mempertimbangkan secara rinci berbagai macam tentang peralatan dan 

perlengkapan kearsipan, ada 3 istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsi, 

yaitu: 

1) Pengarsipan horizontal 

Penempatan atau penyimpanan arsip/dokumen/map dillakukan secara mendatar 

(horizontal), di mana arsip atau dokumen saling bertumpuk pada rak atau laci yang 

tidak terlalu dalam. 

2) Pengarsipan vertikal 

Penempatan atau penyimpanan arsip/dokumen/map dilakukan secara tegak lurus 

(vertikal) di mana arsip disusun berderet kebelakang. 

3) Pengarsipan lateral 

Penempatan atau penyimpanan arsip/dokumen/map dilakukan secara berdiri (lateral) 

di mana arsip disusun berderet menyamping. 

Pekerjaan mengarsip merupakan bagian dari pekerjaan yang ada dalam bidang 

administrasi/ketatausahaan, sehingga peralatan pengarsipan yang digunakan sebagian besar 



sama dengan peralatan yang digunakan dalam ketatausahaan. Macam-macam peralatan 

kearsipan antara lain: 

a) Filing cabinet. 

Mulai digunakan sejak tahun 1800-an dan hingga sekarang masih digunakan. 

Dokumen kertas pada mulannya disimpan mendatar, dan apabila bertambah banyak 

akan disusun menurut abjad dan ditegakkan. Dengan bertambahnya volume dan 

jumalah dokumen yang disimpan, maka jumlah lacih akan bertambah yang 

mengakibatkan masalah penyimapanan dan pencarian makin sulit. Untuk 

memudahkan dan mempercepat pencarian maka penjajaran vertikal sering digunakan. 

Untuk kenyamanan pengguna, biasanya lemari penjajaran vertikal dua laci sering 

digunakan menyamping meja sehingga pemakai tetap dapat duduk ketika menyimpan 

atau menemukan dokumen yang dimaksud. Lemari yang menggunakan 3 laci sering 

digunakan sebagai counter pada beberapa divisi yang berhubungan dengan 

pelanggan, sedangkan unit 4 laci merupakan lemari vertikal yang populer saat ini. 

Saat ini lemari 5 laci mulai banyak digunakan karena mampu menampung 25% lebih 

banyak dai kapasitas lantai yang sama. Lemari jenis ini disarankan dipakai untuk satu 

orang karyawan yang mempunyai tempat kerja yag relatif sempit. 

b) Rotary (Alat Penyimpanan Berputar) 

Rotary adalah semacam Filling cabinet tetapi penyimpanan dilakukan secara 

berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan dan 

penemuan kembali arsip ini tidak memakan banyak tenaga. Alat ini terbuat dari bahan 

yang kuat seperti logam atau besi. Arsip yang disimpan pada alat ini secara lateral. 

c) Lemari Arsip 

Lemari arsip adalah lemari tempat menyimpan arsip, erbuat dari kayu atau juaga besi 

yang dilengkapi daun pintu yang mengguanak engsel, pintu dorong, atau pun 

menggunakan kaca. Penyususnan asrip dapat dilakukan dengan cara lateral dengan 

terlebih dahulu arsip dimasukkan kedalam ordner atau dengan cara ditumpuk 

mendatar dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan kedalam map. 

d) Rak Arsip 



29 
 

Rak arsip merupakan lemari yang terbuat dari kayu atau besi tanpa pintu tempat 

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

disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip, lalu 

ditempatkan di rak sehingga tampak punggung dari ordner atau kotak arsip, yang 

berguna untuk menempatkan label/judul dari arsip yang ada di dalamya. 

e) Map Arsip 

Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton/kertas tebal atau plastik yang 

digunakan untuk menyimpan arsip/surat-surat. Daya penyimpanan arsip tidak terlalu 

banyak hanya berkisar 1-50 lembar, karena jika terlalu banyak map akan susah 

ditutup. Map arsip ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut: 

- Stopmap folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya, yang 

berfungsi untuk menopang surat yang ada didalamnya agar tidak jatuh. Pada 

umumnya stopmap folio digunakan untuk menyimpan arsip yang masih dalam 

proses, tetapi dapat pula digunakan untuk menyimpan arsip inaktif, dimana map 

yang berisi kumpulan arsip ini akan dibendel atau diikat dengan menggunakan 

tali. 

- Map snelhecter, yaitu map yang mempunyai penjepit di bagian tengahnya. Map 

ini tidak mempunyai daun penutup. Arsip yang disimpan pada umumnya yang 

bersifat inaktif, tetapi dapat juaga digunakan untuk menyimpan arsip aktif. 

- Folder, yaitu map tanpa dilengakapi dengan daun penutup. Map ini berupa 

lipatan kertas tebal/plastik saja. Karena tidak mempunyai penutup, map ini 

berfungsi untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan disimpan ke dalam 

kotak arsip secara vertikal. Map ini mempunyai  tab (bagian yang menonjol pada 

posisi atas) untuk menuliskan judul/label tentang arsip. 

- Hanging Folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung, dan dipasang 

pada gawsng yang ada di filling cabinet. Hanging folder juga mempunyai tab 

untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada didalamnya. 

f) Guide  



Guide yaitu lembaran kertas tebal/karton yang digunakan sebagai penunjuk atau 

sekat/pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari 2 bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tab guide, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, 

atau indeks (pengelompokan) arsip. 

b. Badan guide, fungsinya untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. 

Posisi tab guide dapat diatur penempatannya, yaitu ebagai berikut: 

a. Guide pertama, yaitu tab guide terletak pada posisi atas sebelah kiri, untuk 

menuliskan kelompok utama (main subject). 

b. Guide kedua, yaitu tab guide terletak pada posisi atas bagian tengah, untuk 

menuliskan kelompok sekunder (sub subject). 

c. Guide ketiga, yaitu tab guide terletak pada posisi atas sebelah kanan, untuk 

menuliskan kelompok tersier (sub sub subject) atau untuk yang lebih khusus lagi. 

g) Ordner  

Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya 

terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan terlebih dahulu dilubangi dengan 

perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal. Ordner dapat membuat 

kurang lebih 500 lembar arsip/surat. 

h) Staper 

Staper adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Staper 

digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerjanya mekanik, serta baru 

berfungsi apabila diisi dengan staples. Staper dan staples terbuat dari logam sehingga 

cukup kuat. 

Menurut kemampuan dan bentuknya, staper dibedakan menjadi: 

a. Staper kecil, yaitu stapler yang bentuknya kecil dan mampu membendel 

maksimum 10 lembar kertas. 

b. Stapler sedang, yaitu stapler yang bentuknya sedang dan mampu membendel 10-

20 lembar kertas. 
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c. Stapler besar, yaitu stapler yanng bentuknya besar dan mampu membendel lebih 

dari 20 lembar kertas. 

i) Perforator  

Perforator adalah alat untuk melubangi kertas/kartu. Perforator dibedan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Perforator dengan satu pelubang,  digunakan untuk melubangi kartu perpustakaa, 

papan, nama, plastik, dan lain-lain. 

b. Perforator dengan dua pelubag, digunakan untuk melubangi kertas yang akan 

disimpan dalam map snelhecter. 

c. Perforator dengan lima pelubang, digunakan untuk melubangi kertas yang akan 

dimasukkan ke dalam ordner. Cara kerja dan komponennya mekanis, dan terbuat 

dari logam. 

j) Numerator 

Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. 

Menurut bentuk dan ukurannya, numerator  dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Numerator kecil, yaitu numerator yang ukuran angkanya kecil dan terdiri  dari 4-6 

digit. 

b. Numerator besar, yaitu numerator yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri 

lebih dari 6 digit. 

Cara kerja numerator adalah: 

a. beri tanda pada bantalan huruf 

b. atur nomor awal 

c. cetak nomor dengan cara menekan tangkai numerator 

k) Kotak/Box 

Kotak/box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. 

Biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip yang disimpan di dalam kotak terlebih 

dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya kotak ini akan ditempatkan pada rak 

arsip (lateral berderet ke samping). 

l) Alat Sortir 



Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat/warkat yang diterima, 

diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Alat sortir 

mempunyai beragam bentuk dan bahan. Ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, 

dan sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya , logam, 

kayu, plastik. 

m) Label 

Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map/folder yang 

biasannya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder/guide. 

n) Ticker File 

Ticker file adalah ala semacam kotak yang terbuat dari kayu/besi baja untuk 

menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar 

pinjam arsip, atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Ticker file juga bisa 

digunakan untuk menyimpan kartu nama atau kartu perpustakaan. 

o) Cardex (Card Index) Cabinet 

Cardex (card index) cabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu 

indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam 

cardex terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini 

terbuat dari bahan besi baja. 

1. Rak/Laci Kartu 

Rak/laci kartu adalah laci-;aci yang disusun secara teratur dalam rak, untuk 

menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat ini terbuat 

dari kayu dan banyaknya laci dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Alat Penyimpanan Khusus 

Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip 

dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD (compact disk), kaset, dan 

sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain, karena sangat 

tergantung dari perkembangan kemajuan teknologi.  
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Alat-alat tersebut di atas sangat memungkinkan untuk mengalami perkembangan, 

baik dari segi bahan pembuatannya, desain maupun jenisnya, karena mengikuti 

perkembangan teknologi yang juga semakin berkembang. 

p) Mesin Penghancur Dokumen 

Dilihat dari bentuk dokumen yang dihancurkan penghancur dokumen dibedakan 

menjadi dua macam yaitu: 

1) Penghancur kertas (Paper shredder), digunakan untuk menghancurkan dokumen 

    berupa kertas, seperti surat, arsip, laporan dan lain-lain. 

2) Penghancur microfilm (Microfilm shredder), digunakan untuk menghancurkan 

dokumen dalam bentuk microfilm. 

Mesin jenis ini memiliki fungsi untuk menjadi saran utama pemusnah dokumen 

penting yang tercetak di atas kertas terutama jika dokumen tersebut merupakan 

dokumen rahasia. Dengan menggunakan mesin ini, tidak perlu lagi memusnahkan 

dokumen rahasia yang penting dengan membakarnya. Cukup dengan mempersiapkan 

mesin ini dan segala kerahasiaan di dalam satu dokumen terhapuskan bersamaan 

dengan serpihan kertas dari dokumen yang dihancurkan. 

Cara kerja mesin penghancur kertas ini, mengharuskan kita untuk memiliki 

kesabaran, hati-hati dan telaten, karena apabila akan memasukkan kertas harus 

selembar demi selembar, kalau memasukkankan 2 lembar apa lagi lebih, maka 

otomatis mesin penghancur ini akan tiba–tiba berhenti sendiri. 

 

1. Jenis-Jenis Perlengkapan Kearsipan 

Perlengkapan kearsipan adalah bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam 

kegiatan keparsipan, yang biasanya merupakan bahan yang tidak tahan lama 

(penggunaannya relatif singkat), artinya bahan-bahan ini selalu disediakan terus menerus. 

Beberapa perlengkapan kearsipan, antara lain sebagai berikut: 

a. Kartu Indeks 



Kartu indeks adalah kartu yang berisi identitas suatu arsip/warkat yang disimpan, 

gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Kartu indeks dapat dibuat dengan 

ukuran 12,5 cm x 7,5 cm. Kartu indeks mencatat informasi tentang: 

1) Judul/nama surat 

2) Nomor surat 

3) Hal surat 

4) Tanggal surat 

5) Kode surat 

6) Kode kartu indeks 

Kartu indeks ini digunakan apabila arsip yang disimpan menggunakan sistem 

penyimpanan subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Kartu indeks tidak digunakan jika 

arsip/dokumen disimpan dengan menggunakan sistem abjad. Hal ini disebabkan kartu 

indeks dibuat untuk membantu menemukan arsip apabila petugas atau si peminjam lupa 

tentang judul/caption/kode dari surat yang akan dipinjam. Seseorang biasanya lebih 

mudah mengingat nama orang/perusahaan. Oleh karena itu, kartu indeks ini disimpan 

berdasarkan nama orang/perusahaan sehingga susunannya diurutkan secara alfabetis. 

b. Kartu Tunjuk Silang 

Kartu tunjuk silang adalah suatu petunjuk yang terdapat pada tempat penyimpanan 

yang berfungsi untuk menunjukan tempat (map) dari suatu dokumen/ arsip yang dicari 

pada tempat yang ditujukan. Kartu tunjuk silang umumnya berukuran 12,5 cm x 7,5 cm. 

Tidak semua arsip dibuatkan kartu tunjuk silang, hanya arsip tertentu saja yang 

dibuatkan kartu tunjuk silang. Hal ini dikarenakan pembuatan kartu tunjuk silang berarti 

menambah beban kerja, waktu dan peralatan. Penggunaan kartu tunjuk silang yang 

berlebihan justru menambah keruwetan penyimpanan. Beberapa kriteria arsip yang perlu 

dibuatkan kartu tunjuk silang antara lain sebagai berikut : 

1) Jika suatu arsip mempunyai lebih dari satu caption/judul/nama. 

Contoh : Abdulrahman Wahid sering dipanggil Gus Dur. Kedua nama tersebut 

sama-sama populer, maka dapat dibuatkan kartu tunjuk silangnya. 
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2) Jika arsip atau surat yang disimpan dalam filling kabinet mempunyai lampiran 

dokumen lain yang ukurannya besar dan tidak memumngkinkan jika disimpan 

pada laci filling cabinet. Misalnya berupa peta, gambar, maka hal demikian dapat 

dibuatkan kartu tunjuk silangnya. Misalnya contoh surat dari Badan Meteorologi, 

klimatologi dan Geofisika mempunyai lampiran yang berupa peta gambar 

keadaan gunung Merapi. Suratnya disimpan dalam filling cabinet sedangkan peta 

disimpan pada lemari arsip, maka dibuat kartu tunjuk silang. 

Penyimpanan kartu tunjuk silang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a) Disimpan menggunakan tempat tersendiri seperti kotak, disusun secara alfabetis. 

Hal ini dilakukan jika kartu tunjuk silang jumlahnya banyak 

b) Disimpan dibagian paling belakang laci filling cabinet, dibelakang guide petunjuk 

silang. Ini dilakukan jika kartu tunjuk silangnya sedikit. 

c. Lembar Pinjam Arsip (Out Slip) 

Lembar pinjam arsip adalah lembaran/formulir yang digunakan untuk mencatat 

setiap peminjaman arsip. Adapun kegunaan dari lembar pinjam arsip ini antara lain 

sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan bukti peminjaman arsip 

2) Sebagai ingatan untuk mengetahui siapa dan kapan batas waktu pengembalian 

arsip yang dipinjam 

3) Sebagai tanda bahwa arsip yang dimaksud sedang dipinjam 

4) Mencegah terjadinya kehilangan arsip karena peminjaman yang tidak 

dikembalikan. 

5) Sebagai dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip 

Lembar pinjam arsip dibuat rangkap 3 masing-masing digunakan untuk: 

a) Lembar ke-1 untuk ditempatkan pada tempat penyimpanan arsip yang dipinjam 

sebagai tanda bahwa arsip tersebut sedang dipinjam. 

b) Lembar ke-2 untuk peminjam arsip sebagai bukti peminjaman. 

c) Lembar ke-3 untuk petugas arsip yang disimpan pada tickler file sebagai bahan 

ingatan.  



d. Map Pengganti (out folder) 

Jika surat yang dipinjam tidak hanya satu surat, tetapi satu map yang berisikan 

seluruh surat maka perlu dibuat satu map pengganti (out folder) dan menempatkannya 

ditempat map yang dipinjam tadi. 

e. Buku Arsip 

Buku arsip adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyimpanan arsip. 

Contoh buku arsip 

 

2. Kriteria Pemilihan Peralatan 

Sebelum memutuskan pilihan terhadap sesuatu peralatan yang akan dibeli, beberapa 

kriteria perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut: 

a. Jenis dokumen yang disimpan. Jenis dokumen yang akan disimpan perlu 

diperhatikan, misalnya apakah dokumen yang akan disimpan terbuat dari kertas, 

kartu, mikro, dokumen ukuran besar, meteri audiovisual, bentuk magnetik dan 

elektronik, ataukah media lain di mana masing – masing media mempunyai 

perlakukan khusus dalam perawatannya. Syarat penyimpangan kartu indeks berbeda 

dengan disket maupun CD dan berbeda pula dengan eksternal storage devices. 

Karena itu, diperlukan pertimbangan yang rinci terhadap karakteristik fisik dokumen 

yang akan disimpan sebelum memutuskan membeli peralatan. 

b. Frekuensi penggunaan arsip. Hal ini untuk memastikan jenis dan fasilitas lain dalam 

peralatan yang akan digunakan. Misalnya, arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi, maka sebaiknya menggunakan alat yang tanpa pintu atau terbuka, sehingga 

mudah dijangkau, dan mudah dikembalikan kembali saat selesai digunakan.  

c. Lama arsip disimpan di file aktif atau file inaktif. Peralatan yang digunakan juga 

memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip, apakah jumlah arsip 

bertambah setiap tahun dan berapa banyak rata-rata pertambahannya. Hal ini untuk 

memastikan jumlah atau kapasitas daya tampung peralatan arsip. 
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d. Perlatan yang digunakan juga harus mempertimbangkan sifat arsip yang disimpan, 

sehingga keamanan informasinya terjamin. Seperti untuk menyimpan arsip yang 

bernilai guna tinggi, arsip rahasia, arsip sangat rahasia, dan sebagainya. 

e. Lokasi dan fasilitas penyimpanan (sentralisasi dan desentralisasi) 

f. Peralatan yang akan digunakan juga harus mempertimbangkan besar ruangan yang 

akan disediakan untuk penyimpanan dan kemungkinan untuk perluasannya. 

g. Tipe dan letak tempat penyimpanan untuk arsip inaktif. 

h. Bentuk organisasi. Termasuk organisasi besar atau organisasi kecil. Hal ini digunakan 

untuk mempertimbangkan kemungkinan perkembangan jumlah arsip yang akan 

disimpan. 

i. Tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Hal ini untuk memastikan 

tingakt jaminan keamanan alat yang akan digunakan. 

j. Biaya yang tersedia. Faktor lain yang patut diperhatikan adalah ketersediaan peralatan 

tersebut di indonesia. Patut dipertimbangkan bahwa tidak semua perlatan buatan luar 

negeri lebih baik, bahkan ada juga yang mutunya lebih rendah dari dalam negeri. 

Setelah melakukan survei peralatan produksi dalam negeri yang diperbandingkan 

dengan luar negeri, misalnya jaminan after sales service, garansi, dan lain – lain; 

biaya per peralatan harus sesuai dengan kemampuan. 

 

3. Tipe Peralatan Penyimpanan 

Peralatan yang dipergunakan bagi penyimpanan arsip yang berjumlah banyak dapat 

dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis alat penyimpanan, yaitu: 

1. Alat penyimpanan tegak (vertical file) 

2. Alat penyimpanan menyamping (lateral file) 

3. Alat penyimpanan berat (power file) 

Setiap jenis alat penyimpanan tersebut mempunyai bermacam-macam bentuk yang 

bervariasi dan berbeda satu sama lain. Memang ukurannya sudah distandarisasikan, tetapi 

masih mempunyai ciri khas masing-masing pabrik pembuat. Berikut ini adalah uraian dari 

ketiga jenis alat penyimpanan. 



a. Alat Penyimapanan Tegak (Vertical File) 

Peralatan tegak adalah jenis yang umum digunakan dalam kegiatan pengurusan 

arsip. Jenis ini sering disebut dengan almari arsip (filling cabinet). Almari arsip yang 

standar dapat terdiri dari yang 2 laci, 4 laci, 5 laci, atau 6 laci. 

Laci-laci hendaknya mempunyai penahan yang dapat membantu menahan laci 

bilamana ditarik penuh ke luar. Sebagai tambahan, laci-laci hendaknya dapat didorong 

tarik seolah-olah diberi roda sehingga mereka dapat dibuka dan ditutup dengan tenaga 

yang kecil. Kerangka dari almari arsip hendaknya dibuat kuat untuk menahan tarikan 

dan dorongan. 

Almari arsip baja banyak tersedia dalam berbagai warna sehingga tidak sukar 

memilih warna yang sesuai dengan warna ruangan kantor. Banyak perusahaan yang 

menggunakan almari arsip yang dibuat khusus tahan api untuk melindungi dokumen-

dokumen penting. Ada dua macam almari arsip: 

a) Almari arsip untuk diisi dengan folder biasa. Biasanya almari arsip untuk folder 

biasa mempunyai penyekat. 

b) Almari arsip untuk folder gantung yang mempunyai tempat untuk gantungan 

folder. 

Dewasa ini kebanyakan yang dipakai adalah almari arsip yang berisi map (folder) 

gantung. 

 

b. Alat Penyimpanan Menyamping (Lateral File) 

Walaupun sebenarnya arsip diletakkan juga secara vertikal, tetapi peralatan ini 

tetap saja disebut file lateral, karena letak map-mapnya menyamping laci. Dengan 

demikian file-file ini dapat menghemat tempat dibanding dengan file kabinet. 

Penyimpanan arsp dalam laci akan lebih mempercepat penemuan daripada penyimpanan 

dalam kotak karton di rak terbuka. Di samping itu, file lateral tertutur dan dapat dikunci, 

dan lagipula bentuknya lebih bervariasi dibanding dengan rak terbuka. 

 

c. Alat Penyimpana Elektrik (Power File) 
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Walaupun bukan model baru penggunaan file elektrik berkembang pesat 

diberbagai kantor. Harga dari file ini lebih mahal dibandingkan file-file model lain. 

Dengan mempergunakan file ini, penggunaan tenaga manusia dalam pengurusan arsip 

atau manajemen kearsipan dapat dikurangi dan hal itu dapat menutupi besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk membeli peralatan. 

Bila ingin mempergunaklan file elektrik, faktor-faktor berikut sangat perlu untuk 

dipertimbangkan: 

a) Apakah fondasi lantai cukup kuat untuk menampung berat dari file tersebut? 

b) Bila instalasi dari file jenis ini dibuat permanen, maka perlu pertimbangan akan 

keperluan pengembangan ruangan yang cukup di masa depan. 

c) Apakah peralatan yang digerakkan dengan listrik tersebut dapat juga digerakkan 

dengan tangan (tanpa listrik)? 

d) Apakah peralatan dan ruangan dapat melindungi dan mengamankan arsip-arsip 

yang disimpan? 

e) Apakah servis dapat dilakukan dengan mudah dengan lokasi yang dekat? 

File elektrik terdari dari tiga model dasar, yaitu: 

1) File-kartu, yaitu file yang khusus dibuat untuk menyimpan kartu atau formulir 

dengan ukuran tertentu. File-kartu banyak dipergunakan untuk menyimpan 

informasi mengenai langganan, misalnya kartu pasien dirumah sakit atau dokter 

praktek. Tenaga listrik dipergunakan untuk memutar tempat file hingga bagian file 

yang diinginkan dekat kepada petugas sehingga mudah mencariarsip yang 

diperlukan. 

2) File-struktural, yaitu file untuk semua jenis dan ukuran formulir atau arsip. File ini 

khusus dipergunakan untuk menyimpan semua jenis arsip, tidak hanya satu bentuk 

arsip seperti pada file-kartu. Model baru pada jenis file ini dilengkapi semacam 

mata listrik, dan dengan menekan sebuah tombol, lokasi kotak yang diinginkan 

dapat diketahui. Suatu alat penemuan kembali kemudian bekerja menghubungi 

kotak penyimpanan dan mengirimkannya kepada petugas. File-struktural dibuat 



khusu untuk dipergunakan bagi keperluan-keperluan tertentu dari kegiatan 

manajemen kearsipan. 

3) File-mobil, untuk kelompok arsip yang sering diperlukan, dapat menggunakan 

file-mobil yang elektrik. File-mobil dapat menghemat pemakaian ruangan. Mereka 

terletak di atas semacam rel yang memudahkan gerakan ke depan dan ke belakang, 

sehingga dapat dibuat gang diantara dua rak untuk tempat berdiri petugas yang 

sedang mencari informasi. 

 

d. Alat Penyimpanan untuk “Word-Processing” 

Peralatan untuk menyimpan media magnetik sangat bervariasi, hampir sama juga 

dengan peraltan untuk arsip kertas. Floppy disk dan kartu magnetik sering disimpan di 

dalam kotak yang dipesan khusus dengan desain yang sesuai dengan keperluan pada 

padbrik-pabrik peralatan pada umumnya. Peralatan ini berada diatas meja para petugas 

operator pada waktu dipergunakan. 

 

e. Alat Penyimpanan Untuk Media Komputer 

Ada dua macam jenis media informasi yang merupakan hasil dari pekerjaan 

komputer, yaitu media komputer dan cetakan komputer (print out). Jumlah media 

komputer yang terus berkembang banyak di suatu pusat komputer merupakan masalah 

yang perlu diatasi oleh setiap badan. Menghadapi begitu banyak media komputer yang 

perlu disimpan dan dapat dicari dengan cepat bilamana diperlukan, banyak badan yang 

mempergunakan perlatan rak-mobil-otomatis.  

Dengan menekan suatu tombol, seorang petugas dapat menggerakkan sederetan 

rak yang berisi media komputer, sehingga diperoleh suatu gang di antara rak-rak untuk 

menemukan media yang dicari. Media bersangkutan mempunyai nomor sebagai 

pengenal (identitas). 

 

f. Alat Penyimpanan “Visible” 
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Alat penyimpanan jenis ini yang danyak dipergunakan adalah jenis kardex. Kardex 

terbuat dari metal dalam bentuk almari kecil dengan laci-laci tipis yang banyak. Kartu-

kartu informasi dimasukkan dalam holder yang berada dalam laci sedemikian sehingga 

pinggir bawah dari kartu dapat terlihat (visible). Pada pinggir bawah tersebut 

dicantumkan kata-tangkap informasi bersangkutan. Dengan menarik laci, informasi 

dapat dicari dengan cepat. 

Penyimpanan visible sering dipergunakan untuk informasi yang diperlukan dengan 

cepat, misalnya untuk inventaris, kartu penjualan dan pembelian, data karyawan, dan 

lain-lain. 

 

4. Perlengkapan Penyimpanan (Filling Supplies) 

Selain peralatan utama untuk penyimpanan arsip perlu juga disediakan perlengkapan-

perlengkapan dalam penyimpanan arsip. Berikut ini adalah beberapa perlengkapan 

penyimpanan arsip: 

a. Penyekat 

Penyekat adalah lembaran yang dapat dibuat dari karton atau tripleks yang 

digunakan sebagai pembatas dari arsip-arsip yang disimpan. Arsip ini umumnya dalam 

bentuk kartu-kartu, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam map. 

Pada penyekat ditempelkan label yang berisikan kata-tangkap sebagai petunjuk 

(guide) sesuai dengan sistem penyimpanan yang dipergunakan. Tujuan dari penunjuk 

atau guide  yang terdapat pada penyekat adalah sama pada semua sistem, yaitu 

membimbing mata dalam menemukan dan menyimpan dokumen. Penyekat tersedia 

dalam berbagai ukuran dan bentuk, bahkan untuk sistem-sistem khusus seperti 

dokumen sidik jari, kartu-kartu rumah sakit, dan file asuransi. Penyekat yang terbuat 

dari karton manila harganya tidak mahal dan digunakan pada file transfer atau lainnya 

yang penggunaannya sedikit. Tetapi bilamana dokumen yang di-file agak berat, maka 

hendaknya penyekat dibuat dari kayu press. Kayu atau pressboard  tersebut cukup 

kaku dan tahan lama sebagai bahan penopang pada laci folder biasa (bukan folder 

gantung). 



 

b. Map (Folder) 

Folder-folder juga dapt diperoleh dalam berbagai modeldan bahan. Jumlah dan 

jenis dokumen yang di-file, serta cara pemuatan dokumen di dalamnya hendaknya 

dijadikan pedoman dalam menentukan pilihan. Folder karton manila dalam pemakaian 

biasa mempunyai berat yang bermacam-macam, ada yang mungkin memiliki folder 

tersebut dengan pinggiran yang rata atau dengan tab diberbagai posisi. Bagian atas 

folder biasanya dibuat kuat karena sering terjadi tarikan-tarikan. Folder-folder biasanya 

berlipat di bagian bawah untuk memungkinkan membesar. Sebagaimana 

perkembangan jumlah dokumen, lipatan baru dapat dibuat di sepanjang dasar folder 

agar dasar folder lebih lebar. 

Folder gantung yang diletakkan menggantung pada tempat gantungan yang 

terdapat pada kedua pinggir laci file biasa, menyimpoan dokumen agar tetap bersih dan 

rata, dapat dimuat banyak, dan tidak memerlukan penyekat sebagimana pada folder 

biasa (map letak) yang hanya terletak berdiri pada lantai laci. Untuk file sistem rak 

terbuka dipergunakan folder-folder dan guide-guide khusus yang biasanya mempunyai 

tab (tonjolan) yang terletak dipinggiran dan bukan seperti biasa terletak di atas. 

 

c. Penunjuk (Guide) 

Penunjuk mempunyai fungsi sebagai tanda untuk membimbing dan melihat cepat 

kepada tempat-tempat yang diinginkan di dalam file. Penunjuk terdiri dari tempat label 

(tab) yang menjorok ke ats dibuat dalam berbagai bentuk yang disebut tonjolan. 

Bilamana tonjolan dibuat sepanjang seperlima dari panjang pinggiran atas, maka 

disebut penunjuk seperlima. Akan disebut tonjolan penunjuk sepertiga bilamana 

tonjolan menempati sepertiga dari panjang pinggiran atas dan disebut tonjolan 

penunjuk setengah bilamana tonjolan menempat separuh dari panjang pinggiran atas. 

Pinggiran atas adalah pinggiran atas yang terdapat pada map atau penyekat. 

Letak tonjolan di berbagai tempat sepanjang pinggiran atau penyekat atau map 

disebut posisi. Posisi-posisi ini disebut berdasarkan letak mereka dilihat dari kiri ke 
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kanan. Tonjolan seperlima berada pada pinggir atas paling kiri disebut tonjolan 

seperlima posisi pertama. Bilamana tonjolan sepertiga berada pada pinggir atas tengah 

disebut tonjolan sepertiga posisi tengah. Penunjuk disebut berada pada “posisi tersusun 

penuh” bilamana tonjolan dari label berderet dari kiri ke kanan laci terletak di 

pinggiran atas berbagai map. 

 

d. Kata-Tangkap 

Judul yang terdapat pada tonjolan disebut juga kata-tangkap. Bilamana memilih 

kata-tangkap, baik berupa huruf abjad, nama, maupun subjek, haruslah diingat untuk 

membuatnya sesingkat mungkin sehingga dapt dibaca dengan mudah dan cepat. 

Umumnya terdapat penunjuk dengan kata-tangkap tunggal dan pasangan. 

Sebagaimana disebutkan pada istilahnya, kata-tangkap tunggal berarti bahwa 

hanya terdapat satu huruf atau satu kombinasi huruf pada tiap tonjolan, dan disebut 

kata-tangkap pasangan bilamana kata-tangkap tersebut menunjuk pengertian mulai 

huruf ini sampai dengan huruf itu atau mulai kata ini sampai dengan kata itu. 

Pada kata-tangkap pasangan, kata-tangkap tidak hanya menunjuk dari mana file 

dimulai, tetapi juga sampai di mana file berakhir. Kata tangkap tunggal mempunyai 

keuntungan mudah diperluas, karena tambahan penunjuk dapat disisipkan di 

sembarang tempat di mana subdivisi mungkin dipergunakan. Kata-tangkap tunggal 

juga mudah dibaca dan sering mudah diperluas dengan huruf pasangan (berangkai) 

pada tonjolan. 

Kata-tangkap pasangan juga mempunyai keuntungan dapat memperlihatkan 

keseluruhan abjad yang dicakup oleh penunjuk. Pada kata-tangkap tunggal petugas 

harus melihat penunjuk yang satu dan berikutnya untuk memastikan folder apa yang 

ada di antaranya. 

e. Alat-Bantu Kearsipan 

Label-label untuk laci, penyekat, dan folder tersedia dalam berbagai model. 

Mereka tersedia dalam bentuk tercetak atau kosong, sudah dengan lem dan tidak. 

Bermacam warna tersedia untuk keperluan penggolongan dan pengelompokan. Untuk 



memudahkan persiapan, label-label tersebut digulung dalam bentuk rol di dalam 

bungkus khusus yang sesuai dengan rol mesin tulis. 

Sesudah diketik, label-label tersebut tinggal diputus-putus sesuai dengan garis 

putus yang ada. Sebagai tambahan warna label, dibuatkan tanda-tanda brwarna yang 

dapat ditempatkan di dalam berbagai posisi sebagai pembimbing mata kepada 

informasi-informasi yang tepat. Mereka mungkin tersedia dalam bentuk yang tetap 

atau dapat diubah-ubah terbuat dari kertas, plastik, atau metal. 

Bilamana diperlukan pengamanan dokumen, maka berbagai jenis alat pengikat 

mengelompokkan dokumen secara kompak dan menghindarkan goresan atau karat 

yang umumnya dibuat oleh jepitan kertas, stapler, atau jenis pengikat biasa lainnya. 

5. Studi Kasus 

a. Masalah 

Perusahaan x sering mengalami kesulitan dalam menemukan kembali 

dokumen/arsip perusahaan karena data yang disimpan belum beraturan dan semua 

berkas dijadikan satu dengan semua berkas yang ada, hal itu karena minimnya peralatan 

dan perlengkapan yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menyimpan 

dokumen/arsip. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan tersebut memerlukan waktu 

yang sangat lama untuk kegiatan pencarian data atau berkas yang dibutuhkan. 

b. Pemecahan Masalah 

Dalam kasus tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perusahaan tersebut 

mengalami kesulitan menemukan kembali dokumen/arsip perusahaan dikarenakan 

kurangnya peralatan dan perlengkapan arsip. Menurut kami suatu perusahaan yang baik 

harus memiliki peralatan dan perlengkapan kearsipan yang memadai, seperti: lemari 

arsip, rak arsip, map arsip, guide (penunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip), ordner 

atau map besar, numberator, alat sortir, alat penyimpanan khusus (flashdisk, cd, kaset, 

dll). Perlengkapan berupa kartu indeks, kartu tunjuk silang, dan buku arsip. Peralatan 

dan perlengkapan arsip di atas sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan kearsipan. 
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Perlengkapan Penyimpanan (Filling Supplies) 

 Penyekat 

 
 

 Map (Folder) 

 

 
 

 

 

 

 

 Penunjuk (Guide) 

 

 
 

 Alat-Bantu Kearsipan 

        

penyekat 

stapler 

flashdisk 

Alat 

penghancur 

kertas 



Kesimpulan  

a. Peralatan kearsipan adalah alat sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. 

Adapun fungsi peralatan kearsipan adalah sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai 

alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan memepermudah pekerjaan di 

bidang kearsipan, sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan sehingga arsip tahan 

lama. Macam-macam peralatan kearsipan antara lain: filing cabinet, rotary (alat 

penyimpanan berputar), lemari arsip, rak arsip, map arsip, guide, ordner, staper, 

perforator, numerator, kotak/box, alat sortir, label, ticker file, cardex (card index) 

cabinet, mesin penghancur dokumen. 

b. Perlengkapan kearsipan adalah bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam 

kegiatan keparsipan, yang biasanya merupakan bahan yang tidak tahan lama 

(penggunaannya relatif singkat), artinya bahan-bahan ini selalu disediakan terus 

menerus. Beberapa perlengkapan kearsipan, antara lain sebagai berikut: kartu indeks, 

kartu tunjuk silang, lembar pinjam arsip (out slip), map pengganti (out folder), buku 

arsip 

c. Sebelum memutuskan pilihan terhadap sesuatu peralatan yang akan dibeli, beberapa 

kriteria perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut: jenis dokumen yang 

disimpan, frekuensi penggunaan arsip, lama arsip disimpan di file aktif atau file 

inaktif, perlatan yang digunakan juga harus mempertimbangkan sifat arsip yang 

disimpan, sehingga keamanan informasinya terjamin, lokasi dan fasilitas 

penyimpanan, tipe dan letak tempat penyimpanan untuk arsip inaktif, bentuk 

organisasi, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan, biaya yang tersedia. 

d. Peralatan yang dipergunakan bagi penyimpanan arsip yang berjumlah banyak dapat 

dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis alat penyimpanan, yaitu: alat penyimpanan tegak 

(vertical file), alat penyimpanan menyamping (lateral file), alat penyimpanan (power 

file). 

e. Selain peralatan utama untuk penyimpanan arsip perlu juga disediakan perlengkapan-

perlengkapan dalam penyimpanan arsip. Berikut ini adalah beberapa perlengkapan 
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penyimpanan arsip: penyekat, map (folder), penunjuk (guide), kata-tangkap, alat-

bantu kearsipan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. SOAL PILIHAN GANDA 

Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Paling Tepat 

1. Manakah Konsep Manajamen Perkantoran Modern yang tepat ? 

A. Berhubungan dengan pekerjaan ketatausahaan 

B. Berhubungan dengan korespondesi untuk bahan presentasi pimpinan 

C. Berhubungan dengan pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan 

D. Berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk pemecatan karyawan 

E. Berhubungan dengan pekerjaan tata letak kantor 

2. Berikut salah satu Tujuan dari otomatisasi perkantoran yang tepat, adalah.. 

A. Penggabungan dan penerapan sumber daya manusia 

B. Produktifitas pekerjaan menjadi lebih rumit 

C. Merubah budaya organisasi perusahaan 

D. Memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan dikantor 

E. Meningkatkan gaji karyawan 

3. Manakah aplikasi dari otomatisasi perkantoran ? 

A. Konferensi audio,video, dan tatap muka 

B. Konferensi video,komputer, dan rapat pimpinan 

C. Videotext, surat elektronik, surat pos 

D. Konferensi video, surat pos, dan konferensi audio 

E. Konferensi audio, video, dan computer 

4. Istilah yang dikeluarkan oleh IBM untuk menjelaskan kegiatan mesin tik listrik 

adalah... 

A. Excel Processing 

B. Powerpoint processing 

C. Autocad processing 

D. Word processing 

E. Number processing 
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5. Pada dasarnya ada 4 pemakai yang menggunakan otmatisasi kantor.Siapakah 

mereka ? 

A. sekretaris,pegawai admnistratif, professional dan office boy 

B. sekretaris, satpam, pegawai admnistratif, professional 

C. sekretaris,satpam,pegawai admnistratif,office boy 

D. sekretaris, manajer, professional, office boy 

E. sekretaris,pegawai admnistratif, professional,manajer 

6. Apa yang dimaksud dengan video conference pada otomatisasi perkantoran ? 

A. hubungan jarak jauh yang menggunakan system audio 

B. hubungan jarak jauh yang menggunakan system visual 

C. hubungan jarak jauh yang menggunakan surat menyurat 

D. hubungan jarak jauh yang menggunakan audio visual 

E. hubungan jarak jauh yang menggunakan telepati 

7. Salah satu kelemahan yang utama dari adanya pemakain otomatisasi 

perkantoran adalah? 

A. pajak perusahaan menjadi lebih tinggi 

B. lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan 

C. gaji karyawan menurun 

D. pengurangan kebutuhan sdm menjadi teknologi 

E. banyak menimbulkan keborosan produksi 

8. Apa yang dimaksud dengan kantor virtual ? 

A. Pekerjaan yang dapat di delegasikan kepada orang lain 

B. Pekerjaan yang dapat di kerjakan dengan cara musyawarah 

C. Pekerjaan yang dilakukan dalam kantor 

D. Pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun 

E. Pekerjaan yang dapat biasa dilakukan oleh karyawan kantor 

9. Berikut merupakan macam pekerjaan kantor menurut Dr. Winardi, S.E. 

Kecuali.. 



A. Catatan (records) 

B. Angka-angka dan perhitungan-perhitungan 

C. Penyimpanan produk-produk sendiri 

D. Penyesuaian kriteria tata ruang 

E. Komunikasi intern dan ekstern. 

10. Fungsi pekerjaan kantor yang berhubungan langsung dengan kegiatan tata 

hubungan baik secara internal maupun eksternal adalah… 

A. fungsi pencatatan 

B. fungsi klasifikasi 
C. fungsi komunikasi 
D. fungsi pengolahan 
E. fungsi penyimpanan 

11. Sebagai seorang penerima telepon, ketika ada penelepon yang menanyakan 
pimpinan dan pada saat itu pimpinan sedang tidak berada di kantor, maka yang 
akan Anda katakan adalah…. 
A. Bagaimana kalau nanti kami telepon Bapak kembali 
B. Bapak sedang keluar 
C. Bapak sedang tidak ada 
D. Maaf Bapak…tidak dapat diganggu 
E. Bapak sedang tidak ada, boleh saya tahu nama bapak? 

12. Berikut ini yang tidak termasuk dokumen yang disediakan sebelum rapat 
dilaksanakan adalah ... 
A. Undangan rapat 
B. Daftar hadir peserta 
C. Agenda rapat 
D. Makalah 
E. Notula rapat 

13. Setiap pelanggan yang datang harus dilayani dengan baik. Jika anda sebagai 
resepsionis apa yang harus anda lakukan apabila pelanggan/tamu datang  
bersamaan dan semua ingin dilayani lebih dulu? 
A. Segera menyampaikan permohonan maaf 
B. Melayani pelanggan yang dating terlebih dahulu 
C. Meminta kepada petugas unit lain untuk membantu 
D. Mendengarkan keluhan pelanggan 
E. Dimohon sabar untuk menunggu giliran 
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14. Berdasarkan sumbernya, data keuangan, data pegawai dan  data produksi 
merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu 
organisasi. Data tersebut merupakan data .... 
A. Primer 
B. Sekunder 
C. Kontinu 
D. Internal 
E. eksternal 

15. Hal di bawah ini yang bukan merupakan fungsi pekerjaan kantor dalam suatu 
organisasi adalah… 
A. Menyediakan informasi bagi pimpinan dalam  mengambil keputusan 
B. Membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan 
C. Mempercepat perkembangan organisasi 
D. Memberikan pelayanan terhadat staf 
E. memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif 

 

SOAL ESAY 

1. Jenis-jenis pekerjaan kantor sangat beragam, seperti menggandakan. 

Menggandakan yaitu kegiatan melipat gandakan suatu dokumen, seperti apakah 

contoh dari kegiatan menggandakan dokumen? 

2. Bertelepon, korespondensi, chatting dan teleconference merupakan kegiatan 

pekerjaan kantor. Jenis pekerjaan kantor apakah yang kegiatannya seperti itu? 

3. Menurut The Liang Gie terdapat beberapa pola perbuatan dari Tata Usaha, 

antara lain : 

a. Menghimpun 

b. Mencatat 

c. Menyimpan 

Jelaskan dari 3 kegiatan Tata Usaha tersebut di atas ? 

4. Bagaimanakah peranan Tata Usaha dalam kegiatan suatu 

Organiasasi/Perusahaan ? 

5. Sebutkan pekerjaan kantor yang tidak berhubungan dengan tulis menulis, 

sebanyak 3 buah! 
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DATA DIRI 

1. Nama Lengkap Shinta Wahyuningtyas 

2. N I M 120412423407 

3. Tempat/Tanggal Lahir BANYUWANGI/20 Juli 1994 

4. Jenis Kelamin Pria/Wanita *) 

5. Agama I S L A M 

6. Status Perkawinan Belum kawin / Kawin *) 

7. Alamat Rumah Orang Tua Jalan Simpang Gajah Mada No. 92, Kelurahan/Desa 

Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Propinsi Jawa 

Timur 

8. Keterangan Badan 

Tinggi (cm)  : 155 Cm 

Berat badan (kg) : 51 Kg 

Rambut  : Lurus 

Bentuk muka  : Oval 

Warna kulit  :kuning langsat 

9. Kegemaran (Hobby) : Seni 

10. Nama Orang Tua 

Ayah : R. Haryono  

Ibu : Herlina 
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	�
	1) Penghancur kertas (Paper shredder), digunakan untuk menghancurkan dokumen     berupa kertas, seperti surat, arsip, laporan dan lain-lain.
	2) Penghancur microfilm (Microfilm shredder), digunakan untuk menghancurkan dokumen dalam bentuk microfilm.



