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HANDOUT MANAJEMEN 

STRATEGI perkantoran 

modern  

minggu ii & iii  



  KANTOR 
•Ruang/kamar kerja 

•Markas 

•Biro 

•Instansi,badan,jawatan,

pers. 

Office (Inggris) : 

•Kewajiban tugas,duty, task, function 

•Jabatan( tanure of official position) 

•Markas/ gedung ( Quarter ) 

•Jasa layanan (kind help, Service ) 

•Tugas pekerjaan ( duties ) 

 

Kantoor (Belanda): 

TEMPAT/RUANG 
(statis) 

PROSES 
(dinamis) 

SARANA 
(fungsional) 



PENGERTIAN KANTOR 

1.Tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan  
2. Proses penyelenggaraan kegiatan  
3. Secara fungsional sbg tempat berkumpulnya pejabat dan 
staf melakukan kegiatan yang sifatnya administratif  
 

   Kantor adalah sarana tempat  berkumpulnya 
para pejabat maupun staf untuk melakukan 
kegiatan yang sifatnya administratif 



KEGIATAN ADMINISTRATIF 

Kegiatan administratif = kegiatan 
perkantoran (office works): 
      
1. Perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan 
2. Pengendalian,pengawasan,pengarahan 
3. Tata penyelenggaraan 
-Pengumpulan  
-Pencatatan 
-Pengolahan                       Data dan Informasi 
-Pemanfaatan 
-Pertukaran 
-Penyebar luasan 

 
 
 



PEKERJAAN KANTOR 

Pekerjaan kantor adalah suatu kegiatan kesekretariatan 

dan administratif. Segala sesuatu yang berkaitan 

dengan catat-mencatat, melakukan perjanjian, 

memfasilitasi pertemuan, memberikan laporan, 

menyusun dokumen, menyimpan dokumen, 

mengirimkan surat  dan sebagainya 

G. Terry : 

•  Pekerjaan kantor meliputi pemrosesan informasi verbal 

yang  menghasilkan naskah dan laporan tertulis 

•  Pekerjaan itu berhubungan dengan daur hidup dari 

informasi bisnis, dimana yang penting tetap 

dipertahankan, sedangkan yang tidak   akan dihapuskan  





MANAJEMEN PERKANTORAN  

Terry, OFFICE MANAGEMENT AND CONTROL,1966 : 
 -” Office management...as the planning, controlling 
,and organizing of office works, and actuating those 
performing it so as to achieve the predetermined 
objectives .  
perencanaan, mengontrol,dan pengorganisasian berbagai 
pekerjaan kantor, dan menggerakan pelaksanaan seluruh 
fungsi tersebut untuk mencapai sasaran yang  
dipersiapkan sebelumnya.  
William Leffingwell & Edwin Robinson : “Office 
management  as function , is the branch of the art and 
science which is concerned with the efficient performance 
of office works, whenever and wherever the work is to be 
done” 
Manajemen kantor seperti fungsi, adalah cabang dari seni 
dan pengetahuan yang mana mempunyai kaitan dengan 
kinerja efisien  dari pekerjaan kantor,  kapanpun dan 
dimanapun pekerjaan itu dilakukan 
 

 





LIMA PRINSIP STRATEGI KERJA 

EFEKTIF/ EFISIEN LEFFINGWELL 

1. Perencanaan  : merencanakan secara benar 

2. Jadwal: pekerjaan harus dijadwalkan dengan baik 

3. Pelaksanaan  : Pekerjaan harus dilaksanakan 

dgn baik 

4. Ukuran: harus diukur sesuai kemampuan dan 

standar 

5. Imbalan: Imbalan yg sesuai, kondisi 

kerja,kesehatan, pengembangan diri, gaji.  



9 PRINSIP STRATEGI MANAJEMEN 

PERKANTORAN 

Komarudin : 
Membuat rencana, menyusun organisasi, melakukan 

pengawasan 

Tata ruang kantor 

Mesin dan perlengkapan 

Kajian gerak dan waktu (Time and motion study) 

Sistem dan prosedur kantor 

Sistem manajemen arsip/naskah 

Hubungan kepegawaian , melalui analisis pekerjaan , diklat 

Standar kualitas dan kuantitas pekerjaan  



SIFAT PEKERJAAN PERKANTORAN 

    MENYUSUP KE SEMUA BIDANG DENGAN KEGIATAN 
MEMBANTU, MELAYANI, MEMUDAHKAN ,MELANCARKAN 

                          PERAN  

1. Menunjang tugas pokok  dan tugas penunjang yg lain 

2. Menunjang tugas pimpinan yg menunjang fungsi dan perannya   

3. Peran utama : menyediakan data dan informasi bagi                  

    terlaksananya administrasi perkantoran  yang baik 



KEGIATAN PENUNJANG 

PIMPINAN 

4 3 2 1 

UNIT LINI/TUGAS POKOK 

SEKRETARIAT 

UNIT PENUNJANG 

UNIT 
PERKANTORAN 

1 2 3 4 



LINGKUP PEKERJAAN KANTOR 

INPUT OUTPUT 

  WORK  STATION 

 CHAIR & DESK 

   EQUIPMENT & 

   MACHINES 

      LAYOUT & 

SPACE UTILIZATION 

    ENVIRONMENT 

  PHYSICAL CONDITION 

     OFFICE POLICY & 

      REGULATION 



PENANGANAN PEKERJAAN PERKANTORAN 

1. BANGUNAN & TATA     

    RUANG KANTOR 

2. KORESPONDENSI 

3. KEARSIPAN 

4. PENGURUSAN  

    SURAT 

5. PENGETIKAN 

6. PENGGANDAAN 

7. PENDIKTEAN/ 

   PELATINAN 

8. PEREKAMAN 

9. PENGHITUNGAN 

 

 

10. PERFORMULIRAN 

11. PERPUSTAKAAN DAN 

     DOKUMENTASI 

12. PERALATAN/PERLENGKAPAN  

13. PENGEPAKAN/PENGIRIMAN 

14. PELAYANAN TELPON &  
TELKOM 

15. PEN. TAMU & PENERANGAN 

16. PENYIAPAN/PEL. RAPAT 

17. PERLENGKAPAN 

18. KETERTIB.KEAMAN,K.KERJA 

19. PERJALANAN 

20. PELAPORAN 



I.  MANAJEMEN STRATEGI PERKANTORAN 

1. MENGAPA MEMPELAJARI STRATEGI: 

Definisi dan Alasan 

2. MENGAPA MEMPELAJARI STRATEGI: 

Manfaat Manajemen Stratejik 

3. MANAJEMEN STRATEJIK: Definisi 

4. MANAJEMEN STRATEJIK: Atribut Kunci 

5. MANAJEMEN STAKEHOLDERS: Dua Cara 

Melihat Peranan Manajemen 

6. Model Interaksi 

 

 Penerbit Erlangga 



URGENSI STRATEGI BAGI ADMINISTRASI 

PERKANTORAN MODERN: 

 

 

Strategi berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi 

organisasi dalam melakukan kegiatan administrasi, 

berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya 

mampu menciptakan keunggulan kompetitif institusional.  

Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan 

organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa 

mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan 

menjanjikan utamanya dalam peran administrasi 

perkantoran.  
Dimodifikasi dari Mudrajat Kuncoro 

Penerbit Erlangga 



MENGAPA MEMPELAJARI STRATEGI: 

Manfaat Manajemen Stratejik 

 

Meningkatkan kemampuan kantor dalam mencegah masalah 

administrasi  

Menghadirkan solusi dari berbagai alternatif  yang terbaik 

Dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada 

akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka 

Mengurangi resistensi terhadap perubahan 
Dimodifikasi dari Mudrajat Kuncoro 

 

Penerbit Erlangga 



MANAJEMEN STRATEJIK: 

Definisi 

 

Manajemen stratejik sebagai bagian dari 

manajemen perkantoran modern terdiri 

dari analisis, keputusan, dan aksi yang 

diambil (dalam peran administrasi) untuk 

menciptakan dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif organisasi.  
Dimodifikasi dari Mudrajat Kuncoro 

 

Penerbit Erlangga 



MANAJEMEN STRATEJIK: 

Atribut Kunci 

 
Mengarahkan kegiatan administrasi/pekerjaan kantor dalam 
mencapai tujuan dan sasarannya 
 
Melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan 
keputusan administratif 
 
Membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan 
jangka panjang untuk mempertahankan daur hidup 
informasi bisnis 
 
Menyadari urgensi antara efisiensi dan efektivitas 

Penerbit Erlangga 



MANAJEMEN STAKEHOLDERS: 

Dua Cara Melihat Peranan Manajemen 

 

“zero sum”  peranan manajemen adalah untuk melihat 

stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan 

sumber daya organisasi 

 

Simbiosis antar stakeholder  manajer mengakui adanya 

saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, 

konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumya 

Penerbit Erlangga 

Mudrajat Kuncoro 



Penerbit Erlangga 
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