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OFFICE AUTOMATION (OA) /

OTOMATISASI KANTOR

• PENDAHULUAN
Otomatisasi Kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui 
perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktifitas pekerjaan.
Dimulai pada tahun 1964, 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.

• Definisi OA
Office Automation / Otomatisasi Kantor adalah :
Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal terutama 
berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan 
untuk meningkatkan produktivitas.

• Tujuan OA :
1. Penggabungan dan penerapan teknologi
2. Memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor    
3. Meningkatkan produktifitas dan efektifitas pekerjaan

• Pengguna OA
OA digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor, namun ada empat kategori yang 
pengguna OA, yaitu :
1. Manajer
2. Profesional
3. Sekretaris
4. Pegawai Administratif

• Aplikasi OA
1. Pengolah kata (word processing):penggunaan alat elektronik yang secara otomatis 

melaksanakan banyak tugas-tugas yang diperlukan untuk menyiapkan  dokumen yang 
diketik atau dicetak. Gambar diatas menunjukkan unit-unit utama dari sistem pengolahan 
kata.

2. Surat elektronik (e-mail): dikenal populer sebagai email, adalah penggunaan jaringan 
komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan dan menerima pesa-
pesan dengna menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Gambar 
menunjukkan konfigurasi sistem tersebut. Terminal dapat berupa alat keyboard online apa 
saja, termasuk workstation, yang memungkinkan entry surat dan menampilkan surat. 
Penyimpanan sekunder dalam komputer pusat menjadi tempat kontak surat elektronik 
para pemakai dan perangkat lunak surat elektronik mengendalikan proses tersebut.

3. Pesan suara (voice mail): mirip dengan surat elektronik kecuali anda mengirimkan pesan 
dengan mengucapkannya ke dalam telepon dari pada mengetiknya, dan anda 
menggunakan telepon anda untuk mengambil pesan-pesan yang telah dikirimkan kepada 
anda. Voice mail memerlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio 
dalam bentuk digital dan mengubahnya kembali menjadi benuk audio saat dipanggil.

4. Kalender elektronik (electronic calendaring):adalah penggunaan jaringan komputer 
untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. Prosus ini tampak pada 
gambar diatas. Manajer atua sekeretaris manajer dapat memasukkan pertemuan-
pertemuan, membuat perubahan dan menelaah kalender itu dengan menggunakan 
terminal keyboard. Konfigurasi peralatannya tepat sama dengan E-mail. Kenyataannya, 
bisanya perangkat lunak E-mail menyertakan kemampuan kelender elektronik.

5. Konferensi audio (audio conferencing): penggunan peralatan komunikasi suara untuk 
membuat suatu hubungan audio dengan orang – orang yang tersebar secara geografis 
dengan tujuan melaksankan konferensi. Konferensi telepon merupakan bentuk pertama 
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konferensi audio dan masih digunakan. Konferensi audio tidak memerlukan suatu 
komputer. Konferensi audio hanya melibatkan penggunaan fasilitas komunikasi dua arah

6. Konferensi video (video conferencing): penggunaan peralatan televisi untuk 
menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis,peralatan tersebut 
menyediakan hubungan audio dan video.

7. Konferensi komputer (computer conferencing):penggunaan jaringan komputer yang 
memungkinkan para anggota dengan karakteristik bersama bertukar informasi mengenai 
suatu topik tertentu. Konferensi komputer adalah bentuk e-mail yang lebih berdisiplin.

8. Transmisi faximili / FAX ( facsimile transmision): Facsimili Transimison adalah 
penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung 
saluran komunikasi danmembuat salinannya diujung yang lain, seperti gambar ditas. 
Saluran

9. Videotext: penggunaan komputer untuk menampilkan pada layar CRT materi narasi dan 
grafik yang tersimpan.

10. Pencitraan ( image storage and retrieval):merupakan pengunaan pengenal karakter secara 
optik untuk mengubah catatan-catatan kertas atau microform menjadi format digital untuk 
disimpan didalam alat penyimpanan sekunder.

11. Desktop publishing: penggunaan komputer untuk menyiapkan outout tercetak yang 
kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter.

KANTOR VIRTUAL
• Definisi

Kantor virtual adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama 
tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi 
elektronik

Dampak Kantor Virtual

Kantor virtual muncul pada tahun 70-an saat komputer mikro dan peralatan komunikasi murah 
memungkinkan  sesorang  bekerja  di  rumah.  Pada  saat  itu  istilah  teleprocessing   digunakan  untuk 
menjelaskan komunikasi data, selanjutnya ,istila telecommuting diperkenalkan karena kelihatannya itu 
merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pegawai dapat “ulang-alik”(commute) 
ke tempat kerja secara elektronik. Telecommuter pertaman antara lain adalah ilmuwan komputer di 
rumah atau diperahu sam seperti di kantor. 

keuntungan kantor virtual :

1. Pengurangan biaya  fasilitas.  Perusahaan  tidak harus  memiliki  kapasitas  kantor  yang  besar, 
karena sebagian pegawai bekerja di tempat lain, sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan 
kantor.

2. Pengurangan  biaya  peralatan.  Daripada  menyediakan  peralatan  kantor  bagi  tiap  pegawai, 
telecommuter  dapat berbagi  peralatan seperti  halnya para peserta  dalam suatu LAN berbagi 
sumber daya.

3. Jaringan  komunikasi  formal.  Karena  telecommuter  harus  terus  terinformasi  dan  mendapat 
perintah  spesifik,  jaringan komunikasi  mendapat  lebih  banyak  perhatian  daripada  biasanya. 
Dalam  pengaturan  kantor  tradisional,  sebagian  besar  informasi  dikomunikasikan  melalui 
percakapan  dan  pengamatan  .  Meningkatnya  perhatian  pada  kebutuhan  telecommuter 
berpotensi menghasilkan komunikasi yang lebih baik daripada jika semua pegawai bekerja di 
lokasi tetap.

4. Pengurangan pengentian kerja. Bila badai salju, banjir, angin ribut,  dan sejenisnya membuat 
pegawai  tidak  mungkin  pergi  ketempat  kerja,  kegiatan  perusahaan  dapat  terhenti.  Namun 
dengan kantor virtual, sebagian besar pekerjaan dapat dilanjutkan.

5. Kontribusi sosial.  Kantor virtual memungkinkan perushaan memperkerjakan  pegawai yang 
tadinya tidak memiliki peluang untuk bekerja. Orang cacat, lanjut usia dan orang tua dengan 
anak-anak kecil dapat bekerja dirumah. Knator virtual karena itu memungkinkan perusahaan 
menunjukkan tanggung jawab sosialnya.

Kerugian Kantor Virtual :
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1. Rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka 

kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi.

2. Takut  kehilangan  pekerjaan.  Karena  pekerjaan  pegawai  dilakukan  terlepas  dari  organisasi 
perusahaan,  pegawai  mudah  menganggap  bahwa  mereka  dapat  dibuang.Mereka  dapat 
berkesimpulan bahwa tiap orang dengan komputer dan modem dapat melakukan pekerjaan itu 
dan bahwa mereka mungkin  menjadi korban “pemecatan elektronik”

3. Semangat  kerja  yg  rendah.  Sejumlah  faktor  dapat  menyebabkan  rendahnya  semangat  kerja 
pegawai. Faktor pertama adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi 
langsung  dengan  atasan  dan  rekan  kerja.  Faktor  lain  adalah  kenyataan  bahwa  gaji  yang 
dibayarkan  pada  telecommuter  cenderung  lebih  rendah  daripada  yang  dibayarkan  pada 
pegawai ditempat kantor tetap.

4. Ketegangan keluarga. Bila ada ketegangan dirumah, telecommuter tidak dapat melarikan diri 
untuk beberapa jam. Ketegangan juga dapat meningkat karena pasangan dapat menganggap 
pekerjaan itu hanyalah untuk menghindari dari tanggung jawab rumah tangga.
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