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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas kemurahan-Nya,  penyusun 

dapat menyelesaikan perangkat pembelajaran ini. Perangkat ini dibuat agar dapat dijadikan 

pedoman maupun tambahan pengetahuan untuk mahasiswa, calon guru, guru bahkan dosen 

untuk merencanakan pembelajaran Administrasi Perkantoran. 

Perangkat ini dibuat sebagai acuan untuk melatih keterampilan berpikir dan proses 

peserta didik dalam melakukan prosedur pengadaan peralatan kantor dengan 

mengembangkan karakter yang teliti, tekun, cekatan, jujur, loyal, kreatif, dan disiplin 

sehingga diperoleh hasil belajar kognitif , afektif dan psikomotorik. 

Perangkat pembelajaran ini terdiri dari: (1) Silabus, (2)Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), (3) Lembar Kerja Siswa dan Kunci Lembar Kerja Siswa serta (4) 

Lembar Penilaian yang berupa produk, proses, psikomotor, pengamatan perilaku karakter, 

dan pengamat keterampilan sosial. 

Penyusun berharap, dengan adanya perangkat ini dapat memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa dan calon guru Administrasi Perkantoran dalam mengelola pembelajaran.  

Penyusun sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan 

perangkat ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dalam menyempurnakan perangkat ini. 

 

 

 

Malang,  April 2014 

 

Penyusun 
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SILABUS 

Nama Sekolah  :  SMK NUSANTARA Malang 

Mata Pelajaran  :  Produktif Administrasi Perkantoran 

Bidang keahlian :  Bisnis dan Manajemen  

Program Keahlian :  Administrasi  Perkantoran 

Kls/ Semester  :  X / II 

Alokasi Waktu :  4 x 45 menit 

Standar kompetensi :  Mengelola Peralatan Kantor 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

pembelajaran 

Indikator Pencapaian  

Kompetensi 

Penilaian Alo- 

kasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar  

Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 
  

 

Melakukan 

Prosedur 

Pengadaan 

Peralatan Kantor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengklasifikasi

kan perbekalan 

tata usaha 

 

2. Mengenali jenis-

jenis mesin 

kantor dan 

peralatan kantor 

 

3. Mengoperasikan 

mesin/alat 

kantor sesuai 

dengan 

pengoperasianny

a 

 

 

 

 

 

 

Produk 

 

1. Mengelompokkan  

perbekalan Tata Usaha 

2. Mengenali jenis-jenis mesin 

kantor dan peralatan kantor 

3. Mengoperasikan mesin/alat 

kantor sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya  

 

 

Proses 

 

Memahami perbekalan tata usaha dan 

mengidentifikasikan jenis-jenis mesin 

kantor dan peralatan kantor dengan benar 

 

Psikomotor 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes Tulis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Asesmen 

Kinerja 

Proses 

 

 

 

 

Assesmen 

 

 

 

LP-1: 

Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-2: Proses 

 

 

 

 

 

 

LP-3: 

 

 

 

4 x 45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LK 1 : Perbekalan tata 

usaha 

 

 

2. LK 2 : Jenis-jenis 

mesin kantor dan 

peralatan kantor 

 

3. LK 3 : Pengoperasian 

mesin/alat kantor sesuai 

dengan teknik 

pengoperasiaannya 
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Praktek mengoperasikan mesin/alat 

kantor sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya  

 

 

 

Afektif: 

Karakter 

 

1. Teliti 

2. Cekatan 

3. Aktif 

4. Disiplin 

 

Keterampilan Sosial 

Aktif, bertanya, berkomunikasi dalam 

pembelajaran, Cekatan, mampu 

mengoperasikan mesin/alat kantor 

dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penga

matan 

 

 

 

 

 

 

Penga

matan 

Kinerja 

Psikomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan 

perilaku 

berkarakter 

 

 

 

 

 

Pengamatan 

Keterampila

n Sosial 

Psikomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-4: 

Pengamatan 

perilaku 

berkarakter 

 

 

 

 

LP-5: 

Pengamatan 

Keterampila

n Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. Kunci LK  1, 2,  3 

 

5. LP 1: Produk   

 

6. LP 2: Proses   

 

7. LP 3: Psikomotor   

 

8. LP 4: Pengamatan 

Perilaku Berkarakter 

 

9. LP 5: Pengamatan 

Keterampilan Sosial 

 

10. Silabus 

 

11. Modul 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan  : SMK NUSANTARA Malang 

Mata Pelajaran  : Produktif Administrasi Perkantoran 

Kelas/Semester  : X/II 

 Materi Pembelajaran : Mengelola Peralatan Kantor 

  Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi : Mengelola peralatan kantor 

II. Kompetensi Dasar : Melakukan prosedur pengadaan peralatan kantor 

III. Indikator 

A. Kognitif 

1. Produk 

a. Mengelompokkan perbekalan Tata Usaha 

b. Mengenali jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

c. Mengoperasikan mesin/alat kantor sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya  

2. Proses 

Memahami perbekalan tata usaha dan mengidentifikasikan 

jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor dengan benar 

meliputi: 

a. Komputer 

b. Mesin fax 

c. Telepon 

d. Mesin penghancur kertas 

 
B. Psikomotor 

Praktek mengoperasikan mesin/alat sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya meliputi komputer, mesin fax, telepon dan mesin 

penghancur kertas 

 

C. Afektif 

2. Mengembangkan sikap karakter meliputi: 

a. Teliti, tekun, cekatan 

b. Jujur, loyal, aktif 

c. Disiplin 

3. Keterampilan sosial 

a. Berkomunikasi 

b. Bertanya 

c. Cekatan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

A. Kognitif 

1. Produk 
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a. Siswa dapat memahami dan mengklasifikasikan perbekalan tata 

usaha 

b. Siswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis mesin kantor 

dan peralatan kantor 
c. Siswa dapat mengoperasikan mesin/alat kantor sesuai dengan 

teknik pengoperasiaannya 
2. Proses 

Guru menjelaskan materi perbekalan tata usaha kemudian dilanjutkan 

dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasikan jenis-jenis 

mesin kantor dan peralatan kantor dengan benar setelah itu siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas untuk berdiskusi 

mengenai materi yang sudah dijelaskan guru. Masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian sesuai dengan rincian tugas kinerja yang ditentukan di LP 2: 

proses. 
B. Psikomotor 

Pembelajaran dilakukan di Laboratorium Administrasi Perkantoran, 

siswa diminta mengoperasikan mesin/alat kantor sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya yang ada di LK sesuai dengan tugas kinerja yang 

ditentukan pada LP3: psikomotor. 

C. Afektif 

1. Karakter: 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa. Siswa dinilai 

membuat kemajuan dalam menunjukkan karakter teliti, jujur, cekatan dan 

aktif 

2. Keterampilan sosial 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, paling 

tidak siswa dinilai membuat kemajuan dalam menunjukkan perilaku 

keterampilan sosial aktif bertanya, berkomunikasi dalam pembelajaran 

serta cekatan dalam mengoperasikan mesin/alat kantor dengan benar 

yang sesuai dengan LP 5: Keterampilan sosial. 

 

V. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran: 

 Pembelajaran JIGSAW (Model Tim Ahli) 

Langkah-langkah: 

Langkah-langkah : 

 Siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim 

 Tiap orang dalam bagian tim diberi bagian materi yang berbeda 

 Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 

 Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 

sub bab mereka 



7 
 

 Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok 

asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang 

mereka kuasai dan tiap anggota mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

 Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

 Guru memberi evaluasi 

Metode Pembelajaran: 

Tugas diskusi yaitu mempresentasikan di depan kelas mengenai materi yang 

sudah disampaikan oleh guru 

Tugas praktek yaitu mengoperasikan mesin/alat kantor sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya 

 
VI. Bahan 

- Lembar Kerja 1, 2, 3 

- Modul 

- Materi Power Point 

 

VII. Alat dan Media 

Alat terdiri dari: 

- Alat Tulis Kantor (ATK) 

- LCD / OHP 

- Laptop 

- Komputer 

- Mesin Fax 

- Telepon 

- Mesin Penghancur Kertas 

Media terdiri dari slide tentang: 

- Perbekalan tata usaha 

- Jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

 
VIII. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan 
 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

1. Guru memberi salam kemudian memimpin doa  

2. Guru memeriksa kehadiran siswa dengan cara 

mepresensi siswa 

3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dalam 

pembelajaran kemudian mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran produk, proses, psikomotor, keterampilan 

sosial, dan karakter. 
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Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

 Guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya, apa maksud 

dari pengadaan peralatan kantor  (Fase 1 MPK) 

4. Guru memberi penjelasan bahwa Pengadaan adalah 

semua kegiatan menyediakan sarana dan prasarana 

(pembekalan) untuk menunjang pelaksanaan tugas. (Fase 

1 MPK) 

 
 

 

 

 

B. Inti 

 

Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

Penggalan 1 

a. Siswa mendiskusikan perbekalan tata usaha. (Fase 2 MPK). 

b. Guru memberikan informasi tentang pengertian, tujuan, macam-macam, 

dan fungsi-fungsi perbekalan tata usaha. Guru membagikan LK  satu 

LK tiap Kelompok . (Fase 3 MPK) 

c. Siswa mendiskusikan jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor. 

(Fase 4 MPK) 

d. Guru menginformasikan tentang pengertian peralatan kantor dan 

macam-macam jenis kantor.  

Penggalan  2 

a. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 3 – 5 siswa. Masing-masing kelompok mencari informasi dari 

internet atau buku referensi lainnya tentang macam-macam perbekalan 

tata usaha. Catatlah keterangan yang diperoleh. 

b. Membimbing siswa mengerjakan LK2 tentang jenis-jenis mesin kantor 

dan peralatan kantor. (Fase 4 MPK)   

 

Penggalan 3  

a. Membimbing tugas kelompok simulasi pengoperasian mesin/alat kantor 

secara cermat dengan menggunakan prosedur yang tertulis di lembar 

kerja.  Bila ada siswa yang menunjukkan karakter tidak sopan segera 

diingatkan.    

b. Meminta siswa untuk membuat laporan mengenai hasil simulasi yang 

telah dilakukan.  (Fase 5 MPK) 
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Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

Penggalan 4 

a. Melakukan evaluasi formatif dengan asesmen kinerja psikomotor dengan 

cara meminta siswa menunjukkan laporan hasil simulasi.   

 

 

C. Penutup 

 

Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

Menutup pelajaran dengan membimbing siswa membuat rangkuman  dan 

memberi  Pekerjaan Rumah   

    

 

IX. Sumber Pembelajaran 

1. LK 1 : Perbekalan tata usaha 

2. LK 2 : Jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

3. LK 3 : Pengoperasian mesin/alat kantor sesuai dengan teknik pengoperasiannya  
4. Kunci LK 1, 2, 3 
5. LP 1 : Produk 
6. LP 2 : Proses 
7. LP 3 : Psikomotor 
8. LP 4 : Pengamatan Perilaku Berkarakter 
9. LP 5 : Pengamatan Keterampilan Sosial 

10. Silabus 
11. Modul 
12. Media Power Point 

 
Daftar Pustaka 

Arifin, M., Barnawi. 2011. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Jakarta: Erlangga 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Lembar Kerja 1: Perbekalan Tata Usaha 

 

Tujuan: 

1. Dapat memahami pengertian perbekalan 

2. Dapat mengetahui tujuan perbekalan 

3. Dapat menyebutkan macam-macam perbekalan 

4. Dapat menjelaskan berbagai fungsi-fungsi perbekalan 

Alat: 

1. Buku Catatan 

2. Laptop 

3. LCD/OHP 

4. Modul 

Rumusan Masalah: 

1. Apakah peranan pokok perbekalan tata usaha dalam suatu organisasi? 

2. Apakah kaitan antara perbekalan dengan peralatan kantor? 

Langkah-langkah: 

1. Dibentuk kelompok 3-5 siswa 

2. Siswa berdiskusi mengenai pengertian, tujuan, macam-macam dan fungsi-fungsi 

perbekalan tata usaha 

3. Guru memberikan kesimpulan hasil diskusi. Siswa mencatat kesimpulan mengenai 

pengertian, komponen, dan manfaat lingkungan hidup di buku catatannya msing-

masing. 

 

Pengamatan: 

 

           

 

   

Perhatikan Gambar 1. Istilah perbekalan sering disampaikan dengan istilah peralatan kantor 

atau perlengkapan kantor. Suatu kantor dalam melakukan aktifitasnya tidak lepas dari 

perbekalan yang ada sehingga akan menghasilkan produk-produk kantor yang diharapkan, 

tanpa adanya perbekalan kantor yang memadahi tak mungkin ada hasil kantor yang baik. 

 

Gambar 1. Macam-macam Perbekalan 
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Analisis: 

1. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok anda, jelaskan peranan pokok perbekalan tata 

usaha dalam suatu organisasi serta utarakan menurut pendapat kelompok anda 

mengenai kaitan perbekalan dengan peralatan! 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2. Menurut anda, bagaimana menangani masalah peralatan/perbekalan kantor yang 

dilakukan pada suatu bagian kantor? 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Kunci Lembar Kerja 1  :  Perbekalan Tata Usaha 

 

1. Tata tempat/gudang atau ruangan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tulis-

menulis dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang.Peranan tata usaha dalam 

kehidupan berorganisasi adalah melayani, menyediakaninformasi dan membantu 

kelancaran perkembangan organisasi. 
Peranan pokoknya yaitu : 

a. Melayani pekerjaan operasional dengan menyediakan berbagai 

informasiyangdiperlukan sehingga memudahkan penyelesaian pekerjaan. 

b. Membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yaitu dengan menyediakan 

data-data yang diperlukan sehingga pimpinan dapat melakukan keputusan dengan 

tepat. 

c. Sebagai bagian yang dapat memlihara kelancaran kehidupan 

berorganisasi karenafungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen 

Istilah perbekalan sering disampaikan dengan istilah perabot kantor atau perlengkapan 

kantor. Padahal, yang dimaksud perabot antara lain meja tulis, lemari arsip, lemari 

besi, dan sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud perlengkapan kantor adalah semua 

benda yang terdapat di dalamnya dan diperlukan dalam proses kegiatan kantor. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka perbekalan mencakup semua barang 

yang diperlukan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai sarana 

pendukung pelaksanaan tugas. 

 

2. Untuk menangani masalah peralatan/perbekalan kantor yang dilakukan pada suatu 

bagian kantor biasanya berdasarkan langkah-langkah berikut: 

a. Pengadaan, yaitu usaha yang bertujuan untuk memperoleh peralatan atau 

perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan yang telah ditentukan, melalui 

pembelian, pembuatan sendiri, menyewa/mengontrak dan bantuan/sumbangan. 

b. Penyimpanan, yaitu kegiatan untuk menampung hasil pengadaan barang 

perlengkapan yang meliputi segi administratif (pencatatan ke dalam buku barang) 

maupun segi fisik (penyimpanan barang itu sendiri).  

c. Pengeluaran/Pendistribusian, yaitu penyaluran barang dari unit pergudangan 

kepada unit pemakai berdasarkan bon permintaan dan harus dicatat pada buku 

pengeluaran barang. 

d. Pemeliharaan, yaitu segala usaha yang dilakukan terus menerus agar barang tetap 

terpelihara baik sehingga siap dipakai pada saat diperlukan. 

e. Penghapusan, yaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan/menghapus barang-

barang dari dalam daftar infentaris berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Lembar Kerja 2  :  Jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

Tujuan: 

1. Dapat memahami berbagai jenis mesin kantor dan peralatan kantor 
2. Dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari berbagai jenis mesin kantor dan peralatan 

kantor 
Alat: 

1. Buku Catatan 

2. Laptop 

3. LCD/OHP 

4. Modul 

Rumusan Masalah: 

1. Jelaskan jenis-jenis perlengkapan kantor yang sering digunakan pada suatu instansi! 

2. Apakah fungsi-fungsi berbagai jenis mesin dan peralatan kantor pada suatu instansi? 

Langkah-langkah: 

1. Siswa berdiskusi mengenai berbagai jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

2. Siswa berdiskusi mengenai fungsi-fungsi berbagai jenis mesin dan peralatan kantor 

pada suatu instansi 

3. Guru memberikan kesimpulan. Siswa menuliskan hasil diskusi di buku catatannya 

masing-masing.  

 

Pengamatan: 

    
 

 

 

 

Perhatikan Gambar 2. Mesin dan peralatan kantor memiliki peranan yang cukup penting bagi 

pekerjaan instansi, perlengkapan kantor yang baik, cukup jumlahnya, beraneka ragam 

jenisnya akan semakin mempermudah pekerjaan para pegawainya. 

 

 

 

 

Gambar 2. jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 
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Analisis: 

1. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok anda, jelaskan jenis-jenis perlengkapan kantor 

yang sering digunakan pada suatu instansi! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

2. Jelaskan secara singkat fungsi-fungsi berbagai jenis mesin dan peralatan kantor pada 

suatu instansi! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Kunci Lembar Kerja 2  :  Jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

 

1. Jenis-jenis Perlengkapan Kantor yang sering digunakan pada suatu instansi: 
A. Perbekalan kantor (office suplies) 

(office suplies) yaitu benda-benda yang akan habis pemakainnya sehari-hari di 

kantor. Benda ini biasanya digunakan untuk kegiatan tulis menulis dan biasanya 

tidak tahan lama. 

Contoh: 

1. Macam-macam kertas (HVS, Stensil, karton, dorslagh, karbon dll) 

2. Tinta, lem, karet penghapus, pita mesin tik. 
3. Paper clip, jepitan kawat, staples. 

B. Peralatan kantor (office appliences)  

Adalah segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha. Misalnya alat-

alat bukan mesin, atk. 

Contoh: bak surat, kalender meja, mistar, pena, tangkai pena, gunting, cap 

tanggal, bantalan cap. 

C. Mesin-mesin kantor (office machine) 

Segenap alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-

bahan keterangan dalam pekerjaan tata usaha yang bekerja secara maknetik, 

elektronik dan mekanik. 

Contoh: mesin penghitung, mesin ketik (manual dan elektrik), mesin fotocopy, 

mesin label, mesin penomor; dsb 

D. Perabot kantor (office furniture) 

Yaitu benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari bahan yang kuat seperti 

kayu atau baja yang digunakan untuk pekerjaan tata usaha. 

Contoh: meja kantor, kursi, lemari 

E. Hiasan kantor (office ornament)  

Yaitu benda-benda kantor pada umumnya untuk menambah suasana 

menyenangkan di kantor. Berfungsi untuk menambah suasana indah di dalam 

kantor sehingga semangat kerja pegawai dapat meningkat 

Contoh: 

1. Bunga hidup atau pohon hidup 
2. Lukisan-lukisan 

3. Akuarium 

4. Lampu hias 

F. Perabot kantor tempelan (office fixture) 

Yaitu perabot yang telah melekat menjadi satu dengan bangunan lain di kantor. 

Contoh: lemari yang telah menjadi satu dengan gedung, rak buku yang menempel 

di dinding. 

G. Alat bantu peraga  

Yaitu alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran komunikasi antara 

penyaji dan pendengar. 
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Contoh: tape recorder, LCD, televisi dll 

 

 

2. Fungsi-fungsi berbagai jenis mesin dan peralatan kantor pada suatu instansi: 

Peralatan Kantor tersedia dalam berbagai warna, gaya dan ukuran baik itu meja kantor 

atau kursi kantor. Dengan adanya peralatan kantor yang tepat,maka tingkat efisiensi 

pekerjaan pun mendapatkan hasil yang maksimal.  

Tidak kalah pentingnya dengan peralatan kantor,mesin kantor juga dapat membuat 

jam kerja kita menjadi lebih efektif. Fungsi mereka adalah untuk membantu pekerja 

kantor dengan operasi sehari-hari dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi waktu terbuang dengan percuma. Kesimpulannya  peralatan  kantor dan 

mesin kantor, membuat kantor dan managemen perusahaan lebih mudah dan lebih 

efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rajabrankas.blogspot.com/2012/11/Membeli-Furniture-Kantor-Yang-Tepat.html
http://rajabrankas.blogspot.com/2012/11/Membeli-Furniture-Kantor-Yang-Tepat.html
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Lembar Kerja 3  :  Pengoperasian mesin/alat kantor sesuai dengan teknik pengoperasiannya  

Tujuan: 

1. Dapat menjelaskan pengertian pengadaan perlengkapan kantor 

2. Dapat memahami langkah-langkah menggunakan peralatan kantor 

Alat: 

1. Buku Catatan 

2. Laptop 

3. LCD/OHP 

4. Modul 

Rumusan Masalah: 

1. Apakah pengertian pengadaan perlengkapan kantor? 

2. Simulasikan langkah-langkah menggunakan mesin/alat kantor yang ada disekitar kita! 

 

Langkah-langkah: 

1. Siswa berdiskusi mengenai pengertian dari pengadaan perlengkapan kantor 

2. Guru meminta siswa untuk memilih mesin/alat kantor yang berada didalam kelas lalu 

siswa diminta untuk mendiskusikan dengan kelompok masing-masing langkah-

langkah pengoperasiannya serta simulasikan didepan kelas! 

3. Guru memberikan kesimpulan hasil diskusi. Siswa mencatat kesimpulan mengenai 

pengertian, komponen, dan manfaat lingkungan hidup di buku catatannya msing-

masing. 

Pengamatan: 

       
 

 

Perhatikan Gambar 3. Perlengkapan kantor adalah barang-barang  yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan yang diharapkan. Umumnya dalam 

mengadakan perbekalan kantor selalu diawali dengan perencanaan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan perbekalan, perencanaan biaya, keadaan inventaris pada tahun-tahun 

sebelumnya, dan memperhitungkan pegawai yang ada. 

Analisis: 

1. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok anda, jelaskan pengertian pengadaan 

perlengkapan kantor! 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Gambar 3. Macam-macam mesin dan alat kantor 
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2. Jelaskan langkah-langkah pengoperasian mesin/alat kantor yang berada di dalam 

kelas serta simulasikan didepan kelas! 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Kunci Lembar Kerja 3  :  Pengoperasian mesin/alat kantor sesuai dengan teknik pengoperasiannya 

 

1. Pengertian pengadaan perlengkapan kantor 

Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan perbekalan untuk menunjang 

pelaksanaan tugas. Cara pengadaan perbekalan bagi setiap kantor mungkin tidak 

sama. Hal ini terjadi karena masing-masing kantor berbeda dalam kebutuhan dan 

kegiatan kerjanya sehingga mereka mengambil prosedur yang paling praktis. Namun 

demikian umumnya dalam mengadakan perbekalan kantor selalu diawali dengan 

perencanaan yang meliputi perencanaan kebutuhan perbekalan, perencanaan biaya, 

keadaan inventaris pada tahun-tahun sebelumnya, dan memperhitungkan pegawai 

yang ada. 

2. Langkah-langkah pengoperasian alat/mesin kantor: 

a. LCD 

1) Hubungkan proyektor dengan listrik mengunakan kabel power, apabila lampu 

indikator power menyala orange, berarti proyektor siap dipakai 

2) Buka tutup lensa 

3) Tekan tombol power sekitar 2 detik (di panel proyektor atau remote), tunggu 

sampai indikator berwarna hijau dan display tampil penuh selama 10 - 30 detik 

4) Nyalakan semua peralatan yang menjadi input (CPU, Notebook, video player 

dll) 

5) Tekan source (input) untuk memilih input yang akan didisplaykan atau 

automaticsource dalam kondisi "On", silahkan menunggu 5 - 10 detik untuk 

pencarian input terdekat 

 

 

Port LCD dihubungkan ke PC atau 

notebook melalui kabel USB , begitu 

juga kabel VGA dan kabel audio 

LCD Proyektor dapat dihubungkan dengan 

monitor komputer melalui VGA kabel 
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b. OHP (Overhead projector) 

a. Susunlah semua transparan yang akan disajikan dengan rapi. Untuk memudahkan 

urutan sajian, sebaiknya setiap lembar transparan diberi nomor urut, mulai 

transparan pertama sampai terakhir berdasarkan urutan sajian 

b. Letakkan transparan terlebih dahulu di atas OHP dengan baik, kemudian baru 

nyalakan lampunya 

c. Periksa arah cahaya, apakah posisi tayangan sudah tepat pada layar. Arah tayang 

yang tidak tepat akan membentuk efek keystone (menyempit pada salah satu 

sisinya). Jika mungkin, posisi layar bagian atas dibuat agak ke depan 

d. Aturlah letak posisi transparansi dan ketepatan fokusnya sehingga memperoleh 

hasil visual yang baik 

e. Penerangan dalam ruangan tetap seperti biasa (kecuali jika ada cahaya kuat yang 

masuk ke ruang, maka lampu di dekat layar bisa dimatikan 

f. Gambar/tulisan yang tertayang pada layar harus dapat terlihat dengan mudah oleh 

seluruh siswa. Siswa harus dapat melihat dengan bebas tanpa terhalang oleh guru 

atau siswa lain 

g. Jika dianggap perlu, tutuplah sebagian permukaan transparan menggunakan 

kertas, kemudian dibuka berangsur angsur sesuai materi yang dijelaskan. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu mengarahkan perhatian siswa pada pokok 

pembicaraan atau untuk memancing rasa keingintahuan (penasaran) siswa 

terhadap bagian tulisan yang masih tertutup. Sebagai variasi, Anda juga bisa 

menggunakan trasparansi bentuk overlay, masking atau billboarding  

h. Bila diperlukan, Anda bisa menulis pada transparans untuk memperjelas sajian, 

atau menambahkan penjelasan yang baru saja Anda ingat. Sebaiknya tambahan 

penjelasan tersebut ditulis pada lembar plastik kosong yang ditumpangkan di atas 

tranparans yang sedang disajikan. Dengan demikian transparan aslinya tidak 

tercoret coret sehingga masih dapat digunakan lagi pada kesempatan lain  

i. Segera matikan OHP jika tayangan tidak diperlukan lagi. Hal ini untuk 

menghindari OHP yang terIalu panas yang dapat merusak lampu. 

j. Simpanlah lembar lembar transparans ke dalam map. Setiap lembar sebaiknya 

dilapisi selembar kertas untuk memisahkan dengan lembar lainnya agar tulisan 

tidak cepat rusak dan tidak lengket ketika diambil. Pemberian kertas pemisah, 

Port Video dan audio dalam LCD 

dapat dihubungkan vga adapter kabel 

dan kabel audio ke komputer 



21 
 

juga dimaksudkan agar transparan mudah terbaca pada saat dipilih pilih sebelum 

penayangan. 
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Nama  :    Kelas :                                      Tanggal : 

 

LEMBAR PENILAIAN  (LP) 1: PRODUK 

 

1. Jelaskan pengertian perbekalan tata usaha dan sebutkan tujuan adanya suatu 

perbekalan dalam suatu instansi! 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

2. Jelaskan macam-macam perbekalan dan fungsi-fungsinya dalam suatu instansi! 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

3. Jelaskan macam-macam jenis peralatan mesin/alat kantor dilihat dari bentuknya! 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

4. Jelaskan macam-macam jenis peralatan mesin/alat kantor dilihat dari penggunaannya! 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

5. Jelaskan langkah-langkah pengadaan peralatan peralatan kantor! 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

6. Jelaskan langkah-langkah mengoperasikan mesin fax! 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Kunci LP 1 : Produk 

 

1. Pengertian Perbekalan Tata Usaha 

Perbekalan adalah mencakup semua barang yang diperlukan baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergetak sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. 

Aktivitas perbekalan didalam organisasi mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok 

organisasi. 

b. Mengetahui barang peralatan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki sehingga 

harus dimusnahkan atau yang rusak tetapi masih dapat diperbaiki. 

2. Macam-macam Perbekalan: 

a. Perbekalan gedung, seperti ruang-ruang pimpinan, ruang guru, kamar kecil. 

b. Perbekalan kantor, seperti meubelair pimpinan atau meubelair karyawan. 

c. Perbekalan rung kelas, seperti meja dan kursi guru, meja dan kursi murid, 

penggaris, papan tulis, kapur tulis, dan sebagainya 

Fungsi-fungsi Perbekalan: 

a. Fungsi Pengadaan 

Dilakukan oleh bagian pengadaan, bertugas dalam bidang pengembangan dan 

pengawasan terhadap sistem perbekalan. Fungsi ini meliputi kebijaksanaan, 

tata kerja, standarrisasi, biaya material, fasilitas, bidang personil, dan latihan 

perbekalan. 

b. Fungsi Inventaris 

Fungsi ini adalah pencatatan dan pengurusan atas benda-benda milik 

pemerintah. 
c. Fungsi Pengadaan dan Pemeliharaan 

Bagian ini bertugas mengawasi tata kerja perbekalan instansi setelah barang 

bekal diterima dari penjual dan instansi lain. Fungsi ini meliputi 

pengembangan kebijaksanaan perbekalan an pengembangan rencana 

pengembangan perbekalan. 

d. Fungsi Pengiriman atau Pemindahan 

Fungsi ini perlu dilakukan karena untuk mengadakan suatu barang perbekalan 

dibutuhkan aktivitas pengiriman. Mengirimkan barang dapat dilakukan 

dengan jalan darat, laut maupun udara. 

e. Fungsi Penyimpanan 

Fungsi ini dilakukan agar benda-benda perbekalan dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama secara maksimal. Penyimpanan dilakukan  di sebuah 

gedung dan tentunya ada seorang yang bertugas menjaga gedung tersebut. 
f. Fungsi Penyingkiran dan Penghapusan Barang 

Benda-benda milik instansi pemerintah perlu diadakan penyingkiran apabila 

benda-benda itu ternyata merupakan benda-benda yang telah tua atau rusak, 

sedangkan ongkos pemeliharaannya tidak seimbang dengan penggunaan 

tersebut.Oleh karena itu perlu diadakan tindakan penjualan atau pelelangan, 

penukaran dengan benda-benda itu, dan perbaikan atas benda-benda itu. 
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g. Fungsi Pengendalian 

Pengendalian perbekalan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan 

pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

penyimpanan dan pemeliharaan, pengiriman dan penyingkaran dan 

penghapusan. 

3. Macam-macam jenis peralatan mesin/alat kantor dilihat dari bentuknya: 
Dilihat dari bentuknya, peralatan kantor dibedakan menjadi tiga, antara lain: 

a. Perlengkapan kantor berbentuk lembaran 

  Perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran/helaian, yaitu kertas HVS, 

kertas folio bergaris, kertas karbon, kertas stensil, formulir, kertas berkop, 

plastik transparan, kertas karton, kertas buffalo, amplop dan map. 

b. Perlengkapan kantor berbentuk non lembaran 

Perlengkapan kantor yang berbentuk non lembaran (bukan berupa kertas 

lembaran), yaitu pulpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, rautan, 

gunting, pemotong kertas (cutter), pembuka surat (letter opener), pelubang 

kertas dan lain-lain, 

c. Perlengkapan kantor berbentuk buku 

Perlengkapan kantor yang berbentuk buku, antara lain : 

i. Buku catatan (block note), yaitu buku untuk menulis catatan harian 

sekretaris. 

ii. Buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi 

yang berkaitan dengan organisasi, mulai sejarah, struktur, produk dan 

jasa, hingga prosedur kerja. 

iii. Buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu yang 

datang ke perusahaan 

iv. Buku agenda surat, yaitu buku yang mencatat keluar masuknya surat 

sehari-hari. 

4. Macam-macam jenis peralatan mesin/alat kantor dilihat dari penggunaannya: 

Dilihat dari pengguanaannya, perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi dua, 

antara lain : 

a. Barang habis pakai 

adalah barang/benda kantor yang pengguanaannya hanya satu/beberapa kali pakai 

atau tidak tahan lama. Contoh : kertas, tinta, karbon, klip, pensil dan pulpen. 

b. Barang tidak habis pakai 

Barang yang tidak habis pakai adalah barang/benda kantor yang penggunaannya 

tahan lama. Contoh : stapler, perforator, cutter, dan gunting. 

 

5. Langkah-langkah pengadaan peralatan peralatan kantor: 

a. Membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang di gudang 

b. Petugas memeriksa persediaan barang digudang 

c. Surat diserahkan ke bendahara. Bendahara akan memeriksa kebutuhan yang 

akan dibeli dengan menyesuaikan dana yang tersedia. 

d. Meminta persetujuan kepada pimpinan 
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e. Jika telah disetujui maka diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan 

pembelian 

f. Pada saat penerimaan barang diperiksa atau diuji terlebih dahulu. 

g.  Jika sudah cocok barang diterima dengan menggunakan berita acara serah 

terima barang dan  buku penerimaan barang 

h. Barang disimpan digudang untuk didistribusikan ke bagian atau unit yang 

membutuhkan. 

 

6. Langkah-langkah mengoperasikan mesin fax : 

 
 

 

a. Simpanlah lembar lembar transparans ke dalam map. Setiap lembar sebaiknya 

dilapisi selembar kertas untuk memisahkan dengan lembar lainnya agar tulisan 

tidak cepat rusak dan tidak lengket ketika diambil. Pemberian kertas pemisah, juga 

dimaksudkan agar transparan mudah terbaca pada saat dipilih pilih sebelum 

penayangan. 

b. Masukan nomor fax kedalam mesin. Akan ada tombol angka seperti telepon pada 

mesin fax. Hati-hati ketik nomor sehingga anda tidak membuat kesalahan, karena 

sulit untuk mengetahui bila anda telah menghubungi nomor fax yang salah. 

c. Tekan tombol kirim jika anda telah benar memasuka semua angka ke dalam mesin. 

Ini akan memulai pengiriman dokumen. Tombol kirim biasanya lebih besar dari 

tombol yang lain dan mudah untuk di cari, biasanya tombol ini diletakan di 

samping atau dibawah keypad 

d. Tunggu sampai dokumen anda melewati mesin dan kumpulkan jika sudah selesai. 

Apapun yang anda kirimkam akan melewati serangkaian roll dan direkanm secara 

digital. 
e. Tunggu sampai ada konfirmasi yang akan memberitahukan anda fax anda berhasil 

terkirim atau tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mesin Fax 



26 
 

LEMBAR PENILAIAN (LP) 2 : PROSES 

 

Prosedur: 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (1 kelompok 3-5 orang)  

2. Materi dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Perbekalan Tata Usaha 

b. Jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

3. Untuk kelompok yang mendapatkan materi A mendiskusikan tentang pengertian, 

tujuan, macam-macam dan fungsi-fungsi perbekalan tata usaha 

4. Untuk kelompok yang mendapatkan materi B mendiskusikan tentang berbagai jenis 

mesin kantor dan peralatan kantor dan fungsi-fungsi dari berbagai jenis mesin kantor 

dan peralatan kantor 

5. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara 

bergantian, kemudian guru memberi kesimpulan mengenai hasil diskusi.  

6. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format Asesmen kinerja dibawah ini  

7. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan  

8. Siswa diijinkan mangases kinerja mereka sendiri dengan menggunakan format ini.  

 

Format Asesmen Kinerja Proses 

No Rincian Tugas Kinerja Skor 

Maksimum 

Skor Asesmen 

Oleh siswa 

sendiri 

Oleh guru 

1. Diskusi  

- Kelengkapan isi materi  

 

30 

  

2 Presentasi  

Penyampaian materi 

 

Keaktifan Siswa  

 

Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 

kelompok lain 

 

30 

15 

 

25 

 

  

 Jumlah 100   

 

Malang,  April 2014 

 

Siswa         Guru, 

 

 

(...........................)       (..............................) 
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LEMBAR PENILAIAN 3 : PSIKOMOTOR 

PROSEDUR MENGOPERASIKAN OHP (Overhead Projector) 

 

Prosedur: 

 

 

a. Susunlah semua transparan yang akan disajikan dengan rapi. Untuk memudahkan 

urutan sajian, sebaiknya setiap lembar transparan diberi nomor urut, mulai 

transparan pertama sampai terakhir berdasarkan urutan sajian 

b. Letakkan transparan terlebih dahulu di atas OHP dengan baik, kemudian baru 

nyalakan lampunya 

c. Periksa arah cahaya, apakah posisi tayangan sudah tepat pada layar. Arah tayang 

yang tidak tepat akan membentuk efek keystone (menyempit pada salah satu 

sisinya). Jika mungkin, posisi layar bagian atas dibuat agak ke depan 

d. Aturlah letak posisi transparansi dan ketepatan fokusnya sehingga memperoleh 

hasil visual yang baik 

e. Penerangan dalam ruangan tetap seperti biasa (kecuali jika ada cahaya kuat yang 

masuk ke ruang, maka lampu di dekat layar bisa dimatikan 

f. Gambar/tulisan yang tertayang pada layar harus dapat terlihat dengan mudah oleh 

seluruh siswa. Siswa harus dapat melihat dengan bebas tanpa terhalang oleh guru 

atau siswa lain 

g. Jika dianggap perlu, tutuplah sebagian permukaan transparan menggunakan 

kertas, kemudian dibuka berangsur angsur sesuai materi yang dijelaskan. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu mengarahkan perhatian siswa pada pokok 

pembicaraan atau untuk memancing rasa keingintahuan (penasaran) siswa 

Gambar 5. Overhead Projector 
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terhadap bagian tulisan yang masih tertutup. Sebagai variasi, Anda juga bisa 

menggunakan trasparansi bentuk overlay, masking atau billboarding  

h. Bila diperlukan, Anda bisa menulis pada transparans untuk memperjelas sajian, 

atau menambahkan penjelasan yang baru saja Anda ingat. Sebaiknya tambahan 

penjelasan tersebut ditulis pada lembar plastik kosong yang ditumpangkan di atas 

tranparans yang sedang disajikan. Dengan demikian transparan aslinya tidak 

tercoret coret sehingga masih dapat digunakan lagi pada kesempatan lain  

i. Segera matikan OHP jika tayangan tidak diperlukan lagi. Hal ini untuk 

menghindari OHP yang terIalu panas yang dapat merusak lampu.  

j. Simpanlah lembar lembar transparans ke dalam map. Setiap lembar sebaiknya 

dilapisi selembar kertas untuk memisahkan dengan lembar lainnya agar tulisan 

tidak cepat rusak dan tidak lengket ketika diambil. Pemberian kertas pemisah, 

juga dimaksudkan agar transparan mudah terbaca pada saat dipilih pilih sebelum 

penayangan. 

 

Format Asesmen Kinerja Psikomotor 

No Rincian Tugas Kinerja 
Skor 

Maksimum 

Skor Asesmen 

Oleh siswa Oleh guru 

1 Persiapan: 

Pemasangan OHP secara benar 
25 

  

2. Dapat menjelaskan fungsi tombol tiap 

bagian 
25 

  

3 Dapat mengatur posisi transparansi 

dengan benar serta mengatur arus 

tegangan elektrik  

25 

  

4 Pemakaian transparan permanent khusus, 

bukan plastic biasa dan spidol khusus 

untuk transparan. 
25 

  

 J u m l a h 100   

 

Malang,  April 2014 

 

Siswa         Guru, 

 

 

(...........................)       (..............................) 
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LP  4: Format Pengamatan Perilaku Berkarakter 

 

Siswa:                                                     Kelas:                                          Tanggal: 

 

Petunjuk: 

Untuk setiap perilaku berkarakter berikut ini, beri penilaian atas perilaku berkarakter siswa 

menggunakan skala berikut ini: 

D = Memerlukan          C = Menunjukkan      B = Memuaskan                  A = Sangat  

      perbaikan                       kemajuan                                                                      baik 

 

Format Pengamatan Perilaku Berkarakter 

 

No 
Rincian Tugas 

Kinerja (RTK) 

Memerlukan 

perbaikan 

(D) 

Menunjukkan 

kemajuan (C) 

Memuaskan 

(B) 

Sangat 

baik (A) 

1 
Teliti 

 

    

2 
Cekatan 

 

    

3 
Aktif 

 

    

4 Disiplin 
    

 

Malang,  April 2014 

 

Siswa         Guru, 

 

 

(...........................)       (..............................) 
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LP 5 : Format Pengamatan Keterampilan Sosial 

 

Siswa:___________________    Kelas:     ________________   Tanggal: _____________ 

Petunjuk: 

Untuk setiap keterampilan sosial berikut ini, beri penilaian atas keterampilan sosial siswa itu 

menggunakan skala berikut ini: 

D = Memerlukan          C = Menunjukkan      B = Memuaskan                  A = Sangat  

        perbaikan                         kemajuan           baik                                                                            

 

Format Pengamatan Keterampilan Sosial  

 

No Rincian Tugas 

Kinerja (RTK) 

Memerlukan 

perbaikan 

(D) 

Menunjukkan 

kemajuan (C) 

Memuaskan 

(B) 

Sangat baik 

(A) 

1 Bertanya  
   

2 
Menyumbang ide atau 

pendapat 

    

3 
Komunikasi     

4 
Menerima pendapat 

orang lain 

    

 

Malang,  April 2014 

 

        Pengamat 

 

         (..............................) 
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MENGELOLA PERALATAN KANTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 

Mengelola Peralatan Kantor 
Standar Kompetensi 

Melakukan Prosedur Pengadaan Peralatan Kantor 

Kompetensi Dasar 

a. Mengklasifikasikan perbekalan tata usaha 

b. Mengenali jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

c. Mengoperasikan mesin/alat kantor sesuai dengan pengoperasiannya 

Materi Pokok

a. DapatMengelompokkan perbekalan Tata Usaha 

b. Dapat memahami jenis-jenis mesin kantor dan peralatan kantor 

c. Mampu mengoperasikan mesin/alat kantor sesuai dengan teknik 

pengoperasiaannya 

Indikator



32 
 

RANGKUMAN MATERI 

     

 

Pengertian Perbekalan 

Istilah perbekalan sering disampaikan dengan istilah perabot kantor atau perlengkapan 

kantor. Padahal, yang dimaksud perabot antara lain meja tulis, lemari arsip, lemari besi, dan 

sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud perlengkapan kantor adalah semua benda yang 

terdapat di dalamnya dan diperlukan dalam proses kegiatan kantor. Berdasarkan pengertian-

pengertian di atas maka perbekalan mencakup semua barang yang diperlukan baik barang 

bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. 

 

Tujuan Perbekalan Tata Usaha 

Aktivitas perbekalan di dalam organisasi mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

a) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. 

b) Mengetahui barang peralatan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki sehingga 

dimusnahkan atau yang rusak tetepi msih  dapat diperbaiki. 

c) Mengetahui barang peralatan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki sehingga harus 

dimusnahkan atau yang rusak tetapi masih dapat diperbaiki. 

Macam-macam Perbekalan 

a) Perbekalan gedung, seperti ruang-ruang pimpinan, ruang guru, kamar kecil. 

b)  Perbekalan kantor, seperti meubelair pimpinan atau meubelair karyawan. 

c) Perbekalan rung kelas, seperti meja dan kursi guru, meja dan kursi murid, penggaris, 

papan tulis, kapur tulis, an sebagainya. 

Macam-macam perbekalan di atas dapat dibedakan lebih lanjut menjadi 2 kelompok, yaitu 

benda tetap, seperti tanah, gedung, atau peralatan, dan benda tidak tetap, seperti kertas, tinta, 

Gambar 6. Macam-macam Perbekalan 
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kapur, dan lain-lain. Bila ditinjau dari segi peralatannya, perbekalan terdiri dari 4 kelompok, 

yaitu : 

a) Benda peralatan umum, seperti untuk kelas dan kantor. 

b) Benda peralatan khusus, seperti pembersih kamar mandi, dan WC 

c)  Peralatan laboraturium, seperti rak dan OHP, dan 

d) Peralatan lain, seperti buku, benda pustaka, dan lain-lain. 

 

Fungsi-fungsi Perbekalan 

a. Fungsi Pengadaan 

Dilakukan oleh bagian pengadaan, bertugas dalam bidang pengembangan dan 

pengawasan terhadap sistem perbekalan. Fungsi ini meliputi kebijaksanaan, 

tata kerja, standarrisasi, biaya material, fasilitas, bidang personil, dan latihan 

perbekalan. 

b. Fungsi Inventaris 

Fungsi ini adalah pencatatan dan pengurusan atas benda-benda milik 

pemerintah. 
c. Fungsi Pengadaan dan Pemeliharaan 

Bagian ini bertugas mengawasi tata kerja perbekalan instansi setelah barang 

bekal diterima dari penjual dan instansi lain. Fungsi ini meliputi 

pengembangan kebijaksanaan perbekalan an pengembangan rencana 

pengembangan perbekalan. 

d. Fungsi Pengiriman atau Pemindahan 

Fungsi ini perlu dilakukan karena untuk mengadakan suatu barang perbekalan 

dibutuhkan aktivitas pengiriman. Mengirimkan barang dapat dilakukan 

dengan jalan darat, laut maupun udara. 

e. Fungsi Penyimpanan 

Fungsi ini dilakukan agar benda-benda perbekalan dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama secara maksimal. Penyimpanan dilakukan  di sebuah 

gedung dan tentunya ada seorang yang bertugas menjaga gedung tersebut. 
f. Fungsi Penyingkiran dan Penghapusan Barang 

Benda-benda milik instansi pemerintah perlu diadakan penyingkiran apabila 

benda-benda itu ternyata merupakan benda-benda yang telah tua atau rusak, 

sedangkan ongkos pemeliharaannya tidak seimbang dengan penggunaan 

tersebut.Oleh karena itu perlu diadakan tindakan penjualan atau pelelangan, 

penukaran dengan benda-benda itu, dan perbaikan atas benda-benda itu. 
g. Fungsi Pengendalian 

Pengendalian perbekalan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan 

pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

penyimpanan dan pemeliharaan, pengiriman dan penyingkaran dan 

penghapusan. 



34 
 

Jenis-jenis Peralatan Kantor 

Peralatan Kantor adalah semua fasilitas atau barang-barang yang ada di dalam kantor 

baik langsung maupun tidak langsung digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor 

sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. 

Macam-macam jenis kantor yaitu: 

1. Peralatan kantor dilihat dari bentuknya 

d. Perlengkapan kantor berbentuk lembaran 

Perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran/helaian, yaitu kertas 

HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon, kertas stensil, dan lain-lain. 

e. Perlengkapan kantor berbentuk non lembaran 

Perlengkapan kantor yang berbentuk non lembaran (bukan berupa 

kertas lembaran). 

      

 

f. Perlengkapan kantor berbentuk buku 

Perlengkapan kantor yang berbentuk buku, antara lain : 

v. Buku catatan (block note), yaitu buku untuk menulis catatan 

harian sekretaris. 

vi. Buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang 

informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai sejarah, 

struktur, produk dan jasa, hingga prosedur kerja. 

vii. Buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu 

yang datang ke perusahaan 

viii. Buku agenda surat, yaitu buku yang mencatat keluar masuknya 

surat sehari-hari. 

2. Peralatan kantor dilihat dari penggunaannya 

a. Barang habis pakai 

adalah barang/benda kantor yang pengguanaannya hanya satu/beberapa 

kali pakai atau tidak tahan lama. Contoh : kertas, tinta, karbon, klip, 

pensil dan pulpen. 

Gambar 1. Bolpoin Gambar 2. Pensil Gambar 3. Gunting 
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b. Barang tidak habis pakai 

Barang yang tidak habis pakai adalah barang/benda kantor yang 

penggunaannya tahan lama. Contoh : stapler, perforator, cutter, dan 

gunting. 

      

 

 

Fungsi-Fungsi dari Berbagai Jenis Peralatan Kantor 

Peralatan Kantor tersedia dalam berbagai warna, gaya dan ukuran baik itu meja kantor 

atau kursi kantor. Tidak kalah pentingnya dengan peralatan kantor,peralatan 

elektronik juga dapat membuat jam kerja kita menjadi lebih efektif. Fungsi mereka 

adalah untuk membantu pekerja kantor dengan operasi sehari-hari dan untuk lebih 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu terbuang dengan percuma. 

 

Pengoperasian mesin/alat kantor 

Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan perbekalan untuk menunjang pelaksanaan 

tugas . Cara pengadaan perbekalan bagi setiap kantor mungkin tidak sama. Hal ini terjadi 

karena masing-masing kantor berbeda dalam kebutuhan dan kegiatan kerjanya sehingga 

mereka mengambil prosedur yang paling praktis. Namun demikian umumnya dalam 

mengadakan perbekalan kantor selalu diawali dengan perencanaan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan perbekalan, perencanaan biaya, keadaan inventaris pada tahun-tahun 

sebelumnya, dan memperhitungkan pegawai yang ada. 

 

 

Prosedur pengoperasian mesin/alat kantor 

 

 
 

a. Simpanlah lembar lembar transparans ke dalam map. Setiap lembar sebaiknya 

dilapisi selembar kertas untuk memisahkan dengan lembar lainnya agar tulisan 

Gambar 4. Stepler 
Gambar 5. Perforator 

Gambar 6. Mesin Fax 
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tidak cepat rusak dan tidak lengket ketika diambil. Pemberian kertas pemisah, juga 

dimaksudkan agar transparan mudah terbaca pada saat dipilih pilih sebelum 

penayangan. 

b. Masukan nomor fax kedalam mesin. Akan ada tombol angka seperti telepon pada 

mesin fax. Hati-hati ketik nomor sehingga anda tidak membuat kesalahan, karena 

sulit untuk mengetahui bila anda telah menghubungi nomor fax yang salah. 

c. Tekan tombol kirim jika anda telah benar memasuka semua angka ke dalam mesin. 

Ini akan memulai pengiriman dokumen. Tombol kirim biasanya lebih besar dari 

tombol yang lain dan mudah untuk di cari, biasanya tombol ini diletakan di 

samping atau dibawah keypad 

d. Tunggu sampai dokumen anda melewati mesin dan kumpulkan jika sudah selesai. 

Apapun yang anda kirimkam akan melewati serangkaian roll dan direkanm secara 

digital. 
e. Tunggu sampai ada konfirmasi yang akan memberitahukan anda fax anda berhasil 

terkirim atau tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


