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Manajemen Perkantoran dan Perumusan 

Pengorganisasian Kantor

PENGERTIAN

• Kantor : “Kedamaian dan kebaikan” atau “

Pelayanan kepada sesama manusia”

• Kantor : sebuah ruangan atau bangunan

tempat runtunan kegiatan tatausaha terlaksana

untuk memulai, membenahi, mengembangkan,

dan mengawasi kegiatan usaha.



Manajemen Perkantoran dan Perumusan 

Pengorganisasian Kantor Cont.

Fungsi Manajemen : 

1. Perencanaan

2. Pengorganisasian

3. Pengkoordinasian

4. Pengawasan



PERUMUSAN ORGANISASI

Organisasi adalah wadah sekelompok orang yang

bekerja sama untuk mencapai tujuan

Alasan pendirian organisasi kantor yaitu:

1. Organisasi mengandung delegasi dari pada tugas-

tugasnya

2. Organisasi mempengaruhi koordinasi

3. Organisasi menentukan tanggung jawab dari

jabatan-jabatan perorangan

4. Organisasi mempengaruhi motivasi dan semangat

kerja para pegawai



OTOMATISASI  PERKANTORAN  DAN

APLIKASI  OTOMATISASI  KANTOR

Apakah otomatisasi kantor :

Otomatisasi adalah

 penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik
yang biasa dilakukan oleh manusia.

 Otomatisasi kantor ( office automation atau oa )
adalah semua sistem elektronik formal dan
informal terutama yang berkaitan dengan
komunikasi informasi kepada dan dari orang
yang berada didalam maupun diluar perusahaan.



Pengguna  otomatisasi  kantor

Otomatisasi kantor ( oa ) digunakan oleh semua orang yang

bekerja didalam kantor. pada dasarnya ada empat kategori

pemakai oa, yaitu :

1. Manajer

2. Profesional

3. Sekretaris

4. Clerical employee ( klerk )

Istilah “knowledge worker” diterapkan pada manajer dan

profesional, yaitu orang yang memberikan sumbangan

pengetahuannya terhadap aktivitas perusahaan.



Tujuan  otomatisasi  kantor

• Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas.

• Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah,

otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antar

manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan

lebih baik selagi mereka memecahkan masalah.

• Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan

keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.



Jenis-jenis  aplikasi  otomatisasi kantor ada 11 yaitu :

1. Word processing 11.  Desktop publishing

2.  Electronic mail

3.  Voice mail

4.  Electronic calendaring

5.  Audio conference

6.  Video conference

7.  Computer conference

8.  Facsimile  transmission

9.  Videotext

10.  Image storage and retrieval



KONSEP DASAR 

APLIKASI LOTUS NOTES

Lotus Notes adalah sistem aplikasi basis

data (database) berorientasi dokumen yang

terdistribusi.

Aplikasi Lotus Notes adalah suatu

implementasi dari data dan program yang

mendukung fungsi-fungsi bisnis dan

kegunaannya.
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ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Definisi Enterprise Resource Planning (ERP)

Praktek konsolidasi perencanaan suatu perusahaan,

manufaktur, penjualan dan upaya pemasaran ke

dalam satu sistem manajemen.

Menggabungkan semua database seluruh

departemen ke dalam database tunggal yang dapat

diakses oleh seluruh karyawan.

ERP mengotomatisasi tugas-tugas yang terlibat

dalam melakukan proses bisnis.



Modul – Modul ERP



PENGENALAN COMPIERE

Berdasarkan http://www.compiere.com/, Compiere adalah

software dengan lisensi open source untuk ERP dan

CRM (customer relationship management).

Compiere menyediakan solusi untuk perusahaan, instansi

pemerintah, dan organisasi nirlaba baik untuk barang

maupun jasa dengan keunggulan yaitu kemudahan,

fleksibilitas, serta biaya perolehan rendah namun memiliki

fungsionalitas yang beragam untuk pengelolaan

keuangan, distribusi, penjualan, dan pemrosesan

layanan.





PENGENALAN System,  Application and 
Product  (SAP) 

SAP (System Application and Product in data

processing ) adalah suatu software yang

dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara

lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software

Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu

tools IT dan manajemen untuk membantu

perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai

aktivitas sehari-hari.



ARSITEKTUR SAP



PENGENALAN MYOB

Myob Accounting adalah aplikasi akuntansi yang

populer saat ini. MYOB Accounting memfokuskan

pada perusahaan jasa dan dagang disamping jenis

perusahaan yang lain pun bisa juga diterapkan.

Paling cocok aplikasi ini diterapkan pada perusahaan

menengah kebawah, untuk perusahaan besar

rasanya tidak memadai, karena biasanya

perusahaan besar jumlah transaksinya sangat

komplek sehingga biasanya mempunyai program

yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan

perusahaan tersebut.





POWER POINT

PowerPoint atau Microsoft Office

PowerPoint adalah sebuah program

komputer untuk presentasi yang

dikembangkan oleh Microsoft di dalam

paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft

Office, selain Microsoft Word, Excel,

Access dan beberapa program lainnya.



MACROMEDIA FLASH 

Macromedia Flash adalah program aplikasi yang bisa

digunakan untuk membuat sebuah animasi sederhana

sampai sebuah aplikasi web interaktif yang kompleks,

seperti sebuah toko online. Anda dapat membuat media

aplikasi Flash anda diperkaya dengan gambar/foto,

sound, dan video. Flash memiliki banyak fitur yang

membuatnya powerful tapi mudah digunakan, seperti

komponen user interface yang draganddrop, ActionScript

untuk membuat aplikasi menjadi interaktif, dan efekefek

khusus yang dapat ditambahkan ke obyek.





MACROMEDIA DIRECTOR

Adobe Director adalah perangkat yang dibuat

oleh Macromedia dan sekarang merupakan bagian

dari Adobe Systems. yang memperbolehkan pengguna

untuk membangun perangkat lunak dalam film metaphor,

yang digunakan pengguna untuk

menjadi sutradara sebuah film.

Awalnya dirancang untuk membuat animasi, penambahan

bahasa scripting yang kuat yang disebut Lingo membuat

pilihan populer untuk membuat CD-ROM dan kios mandiri

dan konten web dengan menggunakan Adobe

Shockwave. Adobe Director mendukung proyek-proyek

multimedia baik 2D dan 3D.





Customer Relationship Management 

(CRM)

Strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan

pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan

bagi pelanggan.

Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan

mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan

pelanggannya sehingga akan tercipta ikatan emosional

yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan

terbuka serta komunikasi dua arah di antara

mereka.Dengan demikian kesetiaan pelanggan dapat

dipertahankan dan tidak mudah berpindah ke lain produk

dan merek.



ARSITEKTUR CRM

CRM – Marketing

CRM – Sales

CRM – Service

CRM – Quality Control

CRM – Shipment

CRM – Branch Management



Supply Chain Management 

(SCM) 

Sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-

perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk

membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada

konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang

dari penambang bahan mentah (di bagian hulu) sampai

retailer / toko (pada bagian hilir).

Dalam sebuah SC terdapat tiga aliran:

• Material

• Informasi

• Dan Uang / dana.



STRUKTUR SC SEDERHANA
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