
MATERI 

 

Mata Pelajaran : OTK Sarana dan Prasarana 

Kelas : XI OTKP 3 

Pembina : Asih Setyowati, S.Pd 

 

KD 3.7 MENGANALISIS PERABOT KANTOR (OFFICE FURNITURE) 

 

A. DEFINISI PERABOT KANTOR 

Perabot Kantor (Office Furniture) adalah benda-benda yang terbuat dari kayu,besi ataupun 

bahan lainya yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas tata usaha dan termasuk 

perlengkapan kantor tahan lama. 

 

B. MACAM-MACAM PERABOT KANTOR 

1. Meja – Meja Kerja 

Ukuran Luas Permukaanya disesuaikan dengan kedudukan dan jabatan orang yang 

mempergunakannya akan tetapi yang terpenting bahwa permukaan jangan terlalau besar agar 

segala sudutnya dapat dijangkau dengan tangan oleh orang yang mempergunakannya. 

Sedangkan tingginya, untuk golongan meja di Indonesia lazim dipakai ukuran tinggi 

kurang lebih 0,75 yakni yang dapat membentuk jarak antara mata orang yang sedang menulis 

atau membaca (dengan duduk di atas kursi) dengan permukaan meja kira-kira 32 cm. 

Contoh : 

 

a) Meja Staf/Meja Tulis : Meja yang biasa digunakan oleh staf,terutama bagian 

administrasi atau tata usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Meja Resepsionis (penerima tamu) : Meja yang digunakan untuk menerima tamu 

ataupun untuk dijadikan tempat memberi informasi yang berhubungan dengan 

perusahaan. 
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c) Meja Direksi : Meja yang dipakai pimpinan perusahaan dengan bentuk dan desain 

yang dapat mewakili gambaran seseorang yang mempunyai jabatan penting dalam 

perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Meja Rapat : Meja yang digunakan pada saat pertemuan rapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Meja Samping : Meja samping biasanya digunakan oleh seorang sekretaris dan 

pimpinan, biasa disebut meja return. 
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2. Kursi 

Untuk kursi kerja ataupun kursi ketik ukuran besar dan tinggi serta modelnya harus sesuai 

dengan orang yang hendak mempergunakanya.Di Indonesia tinggi kursi rata-rata 0,46 m. 

 

Contoh : 

 

a) Kursi direktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kursi manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-F1PvmwAOBAY/Wp40ysrXvxI/AAAAAAAAACE/HEnYiHPrGVUhiGwkReWAmPubaJEX1_rtgCEwYBhgL/s1600/kursi-direktur.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ZxX57yTLMDM/Wp41OcJn0XI/AAAAAAAAACM/vrg6nu2MqSsZEGUFN7OSXRTceKrKtwIlACLcBGAs/s1600/kursi-manager.jpg


c) Kursi Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Kursi Hadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-blerr_IQxtA/Wp41txrYMxI/AAAAAAAAACc/RQSy4x8ryvcSjVM7YPqj5iJOGeoq8JL9wCLcBGAs/s1600/kursi-sekretaris.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-v9hO_cr5T90/Wp41h6D2sKI/AAAAAAAAACU/KG5IOBH8R3ccN6pWYZh3AGWZRb-hnKnvACEwYBhgL/s1600/kursi-hadap.jpg


e) Kursi Lipat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Kursi Tunggu 
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3. Lemari 

Contoh : 

 

a) Lemari Tipe Swing Door 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lemari Tipe Sliding Door 
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c) Lemari Brankas (cash-box) untuk menyimpan uang, check dan surat berharga lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Filling cabinet 

Filing cabinet biasanya mempunyai 4 kotak kecil dari bawah ke atas, gunanya untuk 

menyimpan map-map file atau kartu yang berukuran kurang  lebih 25 x 35 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rotary filling system 

Rotary adalah semacam filing cabinet tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara 

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

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

seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. 
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C. STANDARISASI PERABOT KANTOR 

 

1. Secara Umum : 

• Permukaan atau alas meja tidak mengkilat karena jika mengkilat bisa mengganggu mata 

karyawan saat menggunakannya. Karena silau oleh pantulan cahaya yang muncul dari 

permukaan meja. 

• Sebaiknya luas meja yang digunakan tidak terlalu berlebihan. Berbeda dengan meja 

khusus untuk rapat, yang umumnya berbentuk huruf U. luas atau ukuran meja sebaiknya 

disesuaikan dengan ukuran ruangan di kantor dimana meja tersebut akan diletakkan. 

• Sebaiknya pilih model meja kantor yang bagian bawahnya terbuka karena membantu 

sirkulasi udara keluar masuk dengan baik. 

 

2. Secara Khusus : 

a) Kursi Kerja 

• Ketinggian tempat duduk: berkisar antara 16 - 21 inci (40 - 53 cm) dari lantai, dan 

harus dapat disetel oleh pemakai (adjustable). 

• Lebar dan kedalaman tempat duduk. Standar lebar jok kursi adalah 17 - 20 inci (43 - 

51 cm) dengan kedalaman (selisih tinggi dari bagian depan hingga bagian yang 

menyangga pantat pada tempat duduk/jok) antara 2 - 4 inci (5 - 10 cm). 

• Lumbar support. Kursi ergonomik harus memiliki setelan penyangga pinggang 

sesuai kebutuhan spesifik masing-masing pengguna 

• Sandaran punggung (backrest) dengan lebar antara 12 - 19 inci (30,5 - 48,2 cm) 

• Material lapisan kursi dari bahan yang dapat "bernapas" (berpori dan dapat 

mendukung sirkulasi udara sehingga tidak menimbulkan efek negatif apabila 

digunakan dalam waktu lama) 

• Sandaran lengan (armrest) yang dapat disetel 

• Swivel: penyangga putar kursi harus dapat memutar dengan mudah sehingga 

pengguna dapat meraih sesuatu tanpa harus terlalu merentangkan tubuhnya dengan 

sudut yang dapat memicu terjadinya cedera 

b) Meja Kerja 

• ukuran meja standar paling kecil adalah 100 cm x 60 cm dan 120 com x 60 cm 

• tinggi meja kerja bagi orang Indonesia sebaiknya tak lebih dari 75 cm dan paling 

rendah 72,5 cm 

• jika tinggi meja 75 cm, maka tinggi kaki meja 72,5 cm dan table top 2,5 cm 

• permukaan meja haruslah rata 

• meja sebaiknya memiliki laci penyimpanan untuk menyimpan kertas-kertas sehingga 

ruang kerja pun selalu rapi 

c) Lemari 

• fungsinya untuk menyimpan dokumen dan peralatan kantor yang berukuran kecil 

seperti alat tulis, penjepit kertas, dan sebagainya 

• ukuran standar adalah 75 cm dan lebarnya 50 cm, sedangkan panjangnya 

menyesuaikan.  

 

 

 



D. KRITERIA PEMILIHAN PERABOT KANTOR 

 

1. Perabot yang fleksibilitas tinggi 

Salah satu hal yang harus Anda perhatikan dalam memilih perabot untuk kantor Anda 

adalah perabot tersebut harus yang fleksibilitasnya tinggi. Artinya perabot tersebut harus 

dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. 

2. Perabot yang mudah di pakai 

Selain mudah untuk dipindahkan, perabot yang Anda pilih tersebut harus yang mudah 

untuk dipakai. Hal ini agar perabot itu dapat digunakan oleh semua pegawai yang 

membutuhkan karena cara penggunaannya yang mudah. 

Barang yang mudah untuk dipindahkan atau digerakkan akan lebih memudahkan Anda 

untuk menata ruang kantor menjadi tempat yang nyaman dan enak untuk bekerja. Selain itu 

perabot yang lebih mudah digunakan akan lebih bisa dalam membantu menyelesaikan tugas 

daripada perabot yang susah untuk digunakan. Karena apabila susah maka orang akan malas 

atau takut untuk menggunakannya sehingga perabot tersebut mudah rusak. 

3. Perabot tidak harus mahal 

Yang harus Anda lakukan dalam memilih perabot adalah tidak dilihat dari harga perabot 

tersebut namun dilihat dari kualitasnya. Apabila kualitasnya menurut Anda bagus dan sesuai 

untuk kantor Anda, maka Anda dapat memilihnya. 

4. Perabot terbuat dari bahan yang nyaman 

Agar menciptakan suasana kerja yang nyaman maka sebaiknya Anda memilih perabot 

yang juga nyaman untuk dipakai. Hal ini tentu saja agar para pegawai lebih menikmati 

pekerjaan mereka dan hasil pekerjaan menjadi baik. 

5. Perabot yang multifungsi 

Sebaiknya Anda memilih perabot yang mempunyai fungsi yang banyak agar lebih 

hemat dalam pembeliannya. 

6. Perabotan yang dibeli harus menghemat ruang lantai. 

Dalam memilih perabotan diupayakan memilih yang sesuai dengan ukuran ruangan agar 

tidak memenuhi ruangan dan posisi nya pas dengan kebutuhan.  

7. Tinggi meja terhadap kursi diupayakan sepadan. 

Tentulah tidak nyaman jika ukuran kursi lebih rendah dari meja. Begitu pula sebaliknya. 

Dalam memilih kursi juga sebaiknya memilih yang gampang dipindahkan dan terbuat dari 

bahan yang nyaman.  

8. Logam lebih awet dibanding perabotan dari kayu. 

Lebih awet dalam arti tidak mudah termakan rayap atau jamur. Dan lebih mudah untuk 

dibersihkan. 

  

https://provokantor.com/tips-memilih-perabot-kantor-yang-bagus/


KD 3.8 MENERAPKAN PENATAAN INTERIOR KANTOR (OFFICE ARRANGEMENT) 

 

A. PENGERTIAN INTERIOR KANTOR 

 

Interior kantor adalah bagian dalam gedung kantor (ruang dan sebagainya) atau tatanan 

perabot (hiasan dan sebagainya) yang dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan serta 

memiliki tampilan yang menarik, sehingga dapat membuat ruang kantor tersebut menjadi 

lebih nyaman. 

 

B. MACAM-MACAM INTERIOR KANTOR 

 

1. Minimalis 

 

Kelebihan interior terletak pada tingkat 

kepraktisannya yang memang disukai 

generasi millennial, terlebih lagi konsep 

interior ini mengaplikasikan bentuk-

bentuk sederhana dalam proses 

pembuatan dan hasil akhirnya. 

Ciri utama interior minimalis terlihat dari 

penggunaan warna dinding yang hanya 

membutuhkan dua-tiga warna saja atau 

tidak membutuhkan beragam warna. Nah 

untuk mendapatkan akses yang lebih 

indah di ruang kantor dengan pilihan 

interior ini, Anda dapat menambahkan 

aksen wallpaper pada satu sisi 

dindingnya. Selain itu pilih juga furniture 

yang sederhana dan jenis furniture 

minimalis juga. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kontemporer 

Untuk membuat kantor kontemporer, interior ini bermain pada pemilihan warna yang 

digunakan. Biasanya interior kontemporer hanya menggunakan pilihan satu warna saja. 

Biasanya pilihannya adalah warna netral. Seperti warna krem yang lembut, grey maupun 

warna monokrom seperti putih dan hitam. 

Ada baiknya bila Anda ingin menggunakan desain kontemporer ini, perhatikan pula 

penggunaan cahaya. Pencahayaan berfungsi untuk memperkuat elemen desain interior yang 

ada. Dengan begitu, focal point yang ada pada desain interior kontemporer dapat terlihat 

lebih menarik dan memberikan makna dan suasana berbeda sesuai dengan keinginan Anda. 

 

3. Klasik 

 Ada desain kantor kontemporer, tentu ada 

pula desain interior kantor bertema klasik. Untuk 

tema klasik ini biasanya menggunakan beberapa 

pilihan warna seperti putih klasik dipadu dengan 

biru keabu-abuan. Selain kedua warna itu, masih 

ada beberapa warna lain yang bisa menjadi 

kombinasi adalah kuning, hijau dan coklat. 

Dengan memadukan warna-warna tersebut 

akan menciptakan bak suasana tempo dulu yang 

tetap menawan untuk masa kini. Desain interior 

klasik ini nyatanya juga banyak didominasi oleh 

profil dan uraian. Pilih furniture dengan bahan 

kayu sehingga membuat suasana ruangan lebih 

natural dan kuat. 

Dengan menerapkan warna natural seperti 

coklat kayu, kuning emas, hijau daun serta 

warna tanah akan lebih memperkuat suasana 

klasik yang begitu natural namun terasa kental. 



4. Victoria 

  

Desain tema ventura 

merupakan produk Eropa yang 

sangat digemari para designer. 

Ventura menonjolkan ruangan 

dengan pencahayaan sangat baik 

yang berasal dari lampu temaram 

maupun lilin. Warna yang dapat 

Anda aplikasikan untuk ruangan 

kantor adalah warna merah tua, 

hijau tua dan juga warna emas. 

Dengan menambahkan permadani 

di atas lantai juga mampu 

membuat kesan mewah dan elegan 

pada ruangan dengan tema victoria 

ini. Untuk tema Victoria ini warna 

netral paling banyak dieksplorasi. 

 

5. Retro 

 

 

Jika Anda menginginkan kantor 

berdesain retro, Anda bisa memilih warna-

warna cerah atau shocking seperti orange, 

biru dan merah. Selain itu motif geometris 

yang dikombinasikan dengan desain modern 

juga dapat menjadi alternative dalam 

pengembangan desain kantor bertema retro. 

Nah untuk elemen dekorasinya terlihat 

pada pemilihan dan penempatan aksesoris 

ruangan seperti lampu, lukisan, vas bunga, 

dan juga bingkai foto yang akan memberikan 

suasana yang nyaman atau cozy. Sedangkan 

untuk pemilihan lampu, Anda bisa 

menggunakan lampu vintage untuk member 

kesan dramatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bohemian 

 

Desain interior kantor berikutnya 

bergaya bohemian. Bohemian sendiri 

merupakan wujud kebebasan, tampil 

modern dan dilengkapi koleksi warna 

lembut. Selain itu, bohemian juga 

identik dengan khas kaum gipsy yakni 

kaum nomaden karena tidak suka 

menetap dalam suatu tempat dalam 

jangka waktu yang lama. 

Gaya bohemian kini hadir karena 

adanya ketidakteraturan dan 

ketidakpastian. Awalnya desain ini 

dibuat dengan spontan dengan 

memanfaatkan benda-benda yang ada. 

Hingga kini desain ini justru banyak 

digunakan orang berkat hasil tampilan 

yang memanjakan mata. 

 

 

 

 

 

 

7. Coastal 

  

Coastal merupakan desain 

interior yang biasa disebut 

dengan nautical. Selain itu, 

coastal ini juga identik dengan 

suasana pantai yang 

behubungan dengan matahari, 

ombak dan pasir. Semua itu 

dipercaya akan mampu 

memberikan Anda inspirasi 

untuk mengerjakan seluruh 

tugas kantor yang banyak 

menumpuk. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Eclectic 

 

 

konsep eclectic style merupakan konsep 

yang tidak mempunyai aturan di 

dalamnya. Di sini Anda dapat bebas 

berekspresi dan menggunakan 

permainan mix and match di dalamnya 

sesuai keinginan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Industrial 

  

Ciri khas dari desain 

industrial ini 

mengacu pada 

penggunaan dinding 

yang fungsional dan 

langit-langit yang 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Skandinavia 

 

 

Konsep desain interior 

kantor yang satu ini menawarkan 

kesederhanaan sehingga kerap 

disamakan dengan desain 

interior minimalis. Padahal 

keduanya berbeda. Desain ini 

lebih mengandalkan fungsi 

sehingga banyak menjadi pilihan 

terbaik di dunia. Gayanya yang 

khas dan ikonik membuatnya 

banyak disukai. Desain ini 

identik dengan pencahayaan, 

tampilan dan fungsi, flooring, 

dan taman indoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vintage 

 

Desain kantor yang terakhir adalah 

vintage. Konsep satu ini mewakili 

model kuno yang biasanya digunakan 

untuk perabot yang suda berusia 

puluhan tahun namun tetap terlihat 

kokoh dan bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PROSEDUR PENATAAN INTERIOR KANTOR 

1. Membersihkan ruang kantor yang ada 

2. Menentukan kebutuhan akan ruang penyimpanan 

3. Memilih warna cat untuk dinding 

4. Menambahkan pencahayaan pada titik-titik yang strategis 

5. Mengatur semua alat tulis 

6. Menggunakan barang multifungsi 

7. Menggunakan window treatment (jika menggunakan tirai, usahakan tidak menutupi 

jendelanya) 

  



KD 3.9 MENGANALISIS TATA RUANG KANTOR (OFFICE LAYOUT) 

 

A. DEFINISI TATA RUANG KANTOR 

1. Menurut George R. Terry : Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-

kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan 

suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan 

kerja perkantoran dengan biaya yang layak. 

2. Menurut Littlefield dan Petterson : Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai 

penyusunan perabotan dan alt perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. 

3. Menurut The Liang Gie : Tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak 

yang tepat serta pengaturannya tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para 

pegawai. 

 

B. ASAS TATA RUANG KANTOR 

1. Asas Jarak Terpendek 

Asas jarak terpendek adalah penyusunan perlengkapan atau alat dan perabotan yang 

menunjang pekerjaan yang tidak berjauhan. Apalagi untuk berbagai pekerjaan yang saling 

berhubungan, terutama dalam menyusun tempat kerja dan penempatan berbagai alat yang 

dibutuhkan. 

2. Asas Rangkaian Kerja 

Menurut asas ini, tata ruang yang baik adalah yang menempatkan para karyawan dan 

alat-alat berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian suatu pekerjaan. 

Asas ini adalah kelengkapan dari asas mengenai jarak terpendek. 

3. Asas Penggunaan Segenap Ruangan 

Asas penggunaan segenap ruangan adalah asas yang dipakai untuk menata ruang 

kantor dengan memakai ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara 

vertical ke atas dan juga ke bawah. Asas ini memakai pemaksimalan ruangan. 

Asas ini sangatlah baik dipakai untuk ruang kerja yang kecil tapi membutuhkan tempat 

penyimpanan barang yang cukup luas. Jadi dalam asas ini tidak terdapat ruangan yang 

dibiatkan kosong atau tidak terpakai. 

4. Asas Perubahan Susunan Tempat Kerja 

Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa diubah atau 

disusun kembali dengan mudah, dan tidak memerlukan biaya yang besar. Perubahan tata 

letak kantor ini dilakukan untuk membuat suasana baru dalam suatu kantor. Asas ini pun 

hanya memperhatikan besar kecil dan berat ringan dari perabotan ruang kerja yang dipakai. 

5. Asas Integrasi Kegiatan (Terintegrasi) 

Tata ruang dan peralatan harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang 

ada di dalam organisasi. Sehingga akan saling berkaitan atau terintegrasi secara harmonis. 

Pengintegrasian ini sangatlah penting dilakukan supaya proses penyelesaian pekerjaan bisa 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. 

Asas integrasi kegiatan ini sangat berhubungan dengan asas kesatuan fungsi dan juga 

asas hubungan individual dalam berbagai asas pengorganisasian kantor. Adanya kerjasama 

ini disebabkan karena asas hubungan individual dan kesatuan fungsi. 

6. Asas Keamanan dan Kepuasan Kerja Bagi Pegawai 

Dalam penataan ruang kantor, penerapan dari asas keamanan dan juga kepuasan kerja 

sangat perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan asas ini, tata ruang dan peralatan kantor 



harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Sehingga 

tujuan dari organisasi/perusahaan bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Apabila asas ini 

tidak diaplikasikan, mustahil perkerjaan kantor bisa dilaksanakan dengan baik. 

 

C. MANFAAT TATA RUANG KANTOR 

1. Mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. 

2. Mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. 

3. Memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. 

4. Menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. 

5. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 

6. Mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan 

layout yang fleksibel. 

 

D. SYARAT TATA RUANG KANTOR YANG BAIK 

1. Ruang yang tersedia dapat dipergunakan secara efisien.  

2. Tersedianya pelayanan-pelayanan yang menunjang pekerjaan kantor (telepon, tenaga 

listrik, computer, dll) 

3. Pimpinan dapat dengan mudah melakukan pengawasan 

4. Dapat tercapainya dan terpeliharanya rasa kesatuan dan kesetiaan diantara para pegawai 

5. Terciptanya komunikasi dan arus kerja lebih lancar 

6. Mobilitas pegawai tidak terganggu oleh letak dan susunan perlengkapan kantor (meja, 

kursi, lemari, mesin) 

7. Perlengkapan kantor yang mengganggu supaya ditempatkan pada ruang terpisah 

8. Susunan tempat dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan dan sewaktu-waktu  

 

E. JENIS-JENIS TATA RUANG KANTOR 

 

1. Tata Ruang Kantor Berkamar/Bersekat (cubicle type offices) 

Tata ruang kantor berkamar/bersekat adalah tata ruangan untuk bekerja yang dibagi-

bagi dalam skat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau 

penyekat yang terbuat dari kayu. Cubicle type offices ini disebut juga dengan tata ruang 

kantor tertutup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kelebihan tata ruang kantor berkamar/bersekat (cubicle type offices) 

• Terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan. 

• Kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. 

• Meningkatnya kewibawaan dari pekerja, terutama yang mempunyai jabatan. Sehingga 

status pejabat menjadi selalu terpelihara berkat adanya kewibawaan. 

• Bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggungjawab terhadap 

ruangan dan akan tumbuhnya rasa memiliki. 

 

Kekurangan tata ruang kantor berkamar/bersekat (cubicle type offices) 

• Komunikasi secara langsung antar pegawai menjadi tidak lancar karena adanya pemisahan. 

Sehingga kesempatan untuk melakukan komunikasi menjadi berkurang. 

• Pemisahan ruang kantor dengan cara bersekat/berkamar membutuhkan biaya yang lebih 

besar, terutama biaya umtuk pemeliharaan ruangan, pengaturan penerangan, dan biaya 

peralatan lainnya. 

• Penggunaan ruangan menjadi kurang fleksibel jika ada perubahan atau perkembangan 

organisasi. 

• Pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan. 

• Memerlukan ruangan yang luas. 
 

2. Tata Ruang Kantor Terbuka (open plan offices) 

Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh 

beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya 

pemisah/penyekat. 

Konsep tata ruang terbuka ini bisa meningkatkan kerjasama antar karyawan. Yaitu 

dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka. Sehingga 

produktivitas dari pekerjaan administrasi meningkat. 

Bahkan open plan offices ini bisa mendorong proses kreatif yang diinginkan dari 

karyawan yang berkaitan dengan berbagai hal yang bersifat kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelebihan tata ruang kantor terbuka 

• Memudahkan proses pengawasan, pengaturan cahaya, udara, pengaturan warna, dan juga 

dekorasi. 

• Fleksibel jika diperlukan suatu perubahan ruangan dan tidak membutuhkan biaya yang 

tinggi. Bahkan pengurangan jumlah dinding permanen dan kantor private bisa 

meningkatkan penggunaan ruang yang ada. 

• Mudah dalam mengadakan hubungan secara langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, 

dan juga pembagian peralatan kerja. 

• Biaya lebih murah untuk hal pemeliharaan ruangan kerja, penggunaan telpon, penggunaan 

kelengkapan ruangan dan peralatan, dan lain-lainnya. Bahkan biaya untuk merubah layout 

ini sangat murah jika dibandingkan dengan konsep bersekat atau berkamar. 

• Memudahkan dalam penggunaan, penempatan, dan perawatan peralatan kerja. 

• Memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi kerja antar karyawan. 

• Menghemat penggunaan peralatan kerja dan penerangan. 

• Biaya instalasi pertama lebih murah dibandingkan dengan konsep konvensional atau 

bersekat/berkamar. 

 

Kekurangan tata ruang kantor terbuka 

• Kebisingan atau kegaduhan kemungkinan dapat terjadi. 

• Karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan dengan penuh konsentrasi karena 

dalam tata ruang terbuka setiap orang dapat melihat orang lain yang mondar mandir, tamu 

yang datang, suara-suara karyawan yang lain dan sebagainya. 

• Betas kedudukan antara bawahan dan juga pimpinan tidak nampak jelas. 

• Sulit untuk merahasiakan pekerjaan yang sifatnya rahasia. 

• Kemungkinan adanya tumpukan berkas dan pekerjaan lainnya. Sehingga akan 

mengakibatkan pemandangan yang kurang enak dipandang. 

• Memerlukan air conditioning untuk dapat mengurangi debu dan air cleaner untuk 

mengurangi debu. 

• Kurang efektif bagi karyawan yang memerlukan konsentrasi yang tinggi, seperti 

departemen administrasi keuangan. 

 

3. Tata Ruang Kantor Berhias/Berpanorama (landscape offices) 

Tata ruang kantor berhias/berpanorama adalah ruangan yang digunakan untuk 

bekerja yang berhias-kan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. 

Bentuk dari ruangan kantor berhias ini mengusahakan suapaya lingkungan ruang 

perkantoran ini nampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar seperti 

lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan tata ruang kantor berhias 

• Para karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja. 

• Kantor menjadi terlihat lebih segar hal ini dikarenakan pemandangan yang hijau. 

• Ketegangan syaraf akibat bekerja dapat dihindari atau berkurang. 

• Apabila terjadi sesuatu misalnya kebakaran, maka akses keluar menjadi mudah dan cepat. 

• Kebisingan dan jyga kegaduhan bisa berkurang dan dihindarkan. 

• Kepengapan kantor bisa diminimalisir dengan supplai oksigen yang berasal dari udara 

sekitar. 

• Produktivitas kerja menjadi meningkat, karena pekerjaan dilaksanakan secara efisien 

sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan mudah. 

• Tidak memerlukan lampu dengan pencahayaan yang tinggi, karena sudah terbantu dengan 

cahaya yang berasal dari luar ruangan. 

 

Kekurangan tata ruang kantor berhias 

• Untuk membuat tanaman dan dekorasi dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. 

• Keadaan cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja. Misalnya jika hujan yang disetai dengan 

petir, otomatis bisa mengurangi konsentrasi dari para karyawan. 

• Biaya dari pemeliharaan dan perawatan yang cukup tinggi, karena tidak hanya di dalam 

ruangan saja yang membutuhkan pemeliharaan dan perawatan, namun juga di luar ruangan. 

• Memnutuhkan tenaga ahli yang tidak murah. 

• Konsentrasi juga dapat berkurang apabila terdapat sesuatu di luar ruangan. 

 

4. Tata Ruang Kantor Gabungan (mixed offices) 

Tata ruang kantor gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah 

gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang 

gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan, karena ke-3 bentuk tata ruang tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan bisa dengan cara bisa 

menciptakan mixed offices. 

 



F. FAKTOR LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN 

 

1. Cahaya 

Cahaya ini perlu untuk diperhatikan dalam tata ruang kantor. Cahaya ini adalah 

penerang dalam suatu kantor. Tanpa adanya cahaya, pekerjaan kantor dalam sebuah 

ruangan akan sulit untuk dilakukan, apalagi untuk ruang kantor yang sifatnya tertutup. 

Cahaya ini terdiri dari 2 jenis yaitu cahaya permanen seperti matahari dan cahaya 

buatan seperti lampu. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menyebutkan bahwa 

cahaya matahari bisa menembus 5-7,5 meter dalam ruangan. 

Cahaya terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut: 

a) Cahaya langsung seperti lampu. 

b) Cahaya setengah langsung, biasanya dibuat suatu penopang lampu dengan kaca. 

c) Cahaya setengah tidak langsung. 

d) Cahaya tidak langsung, penerangan yang terbaik adalah cahaya yang tidak langsung, 

karena akan dapat memelihara kesejukan mata. 

 

2. Warna 

Warna adalah faktor yang penting untuk dapat mempengaruhi keadaan dari jiwa 

karyawan. 

Menurut para ahli terdapat 3 warna pokok yaitu merah, kuning, dan biru. Merang 

menggambarkan panas dan juga kegemparan dalam bekerja, serta bisa menimbulkan 

emosi. Kuning menggambarkan kehangatan matahari, merangsang mata dan syaraf, serta 

bisa menimbulkan perasaan riang gembira. 

Warna biru menggambarkan kelembutan langit dan samudra, keleluasaan, 

menyejukan, dan ketentraman. Pengaruh daru warna biru bisa mengurangi ketegangan 

otot tubuh dan tekanan darah. 

Berdasarkan penelitian, warna-warna yang sering digunakan dalam gedung 

perkantoran antara lain sebagai berikut: 

a) 88% warna putih 

b) 88% warna putih dan hijau 

c) 83% warna abu-abu 

d) 81% warna gading 

Warna yang tepat untuk suatu kantor ini tergantung pada macam dan sifat pekerjaan 

yang ada di kantor tersebut. Apabila pekerjaannya membutuhkan ketenangan sebaiknya 

gunakanlah warna biru pada dinding kantor. Apabila pekerjaannya adalah produktivitas 

dibutuhkan warna putih. 

 

3. Udara 

Udara yang sejuk dan juga segar dalam suatu ruangan kantor juga sangat dibutuhkan. 

Biasanya dalam ruang kantor digunakan AC (air conditioning) atau kipas angina. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh udara yang baik dalam ruangan 

antara lain sebagai berikut: 

a) Mengatur suhu udara yang ada dalam ruangan dengan AC atau kipas angin. 

b) Mengusahakan sebanyak mungkin peredaran udara dalam ruangan kerja dengan cara 

membuat fentilasi udara. 

c) Menambahkan pengharum ruangan. 



4. Suara 

Suara adalah faktor lain yang sangat berkaitan dengan tata ruang kantor. Suara yang 

mengganggu semaksimal mungkin harus dikurangi supaya konsentrasi kerja bisa terjaga. 

Suara yang mengganggu tersebut bisa berupa suara gaduh. Suara bisa dikurangi dengan 

melalui lubang-lubang ventilasi supaya suara terbawa angina keluar. 

 

G. PROSEDUR TATA RUANG KANTOR 

1. Mengetahui hubungan satuan kerja yang melaksanakan tata usaha dengan satuan kerja 

lainnya. 

2. Mengetahui sifat pekerjaan dan mempelajari segenap pekerjaan, menentukan urutan 

pekerjaan serta mengetahui jumlah pekerjaan yang terlibat. 

3. Membuat gambar / denah ruangan dengan memakai skala, cantumkan panjang dan lebar 

ruangan yang bersangkutan, serta beri tanda tempat pintu, jendela dan lainnya. 

4. Menyusun letak meja dan kursi pegawai dengan peralatan lainnya, gunakan kertas 

berwarna dengan skala tertentu, serta beri kode sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

5. Menyusun denah konsep tata ruang, dengan memperhitungkan kumungkinan 

penembahan/pengurangan jumlah pegawai, perubahan peralatan kantor, perubahan 

prosedur kerja, perubahan/ pengembangan organisasi dan penambahan/pengurangan atau 

perubahan pekerjaan. 

  



TUGAS 

 

KD 3.7 MENGANALISIS PERABOT KANTOR (OFFICE FURNITURE) 

1. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan perabot kantor berdasarkan pendapat para ahli! 

2. Sebutkan macam-macam perabot kantor berikut: 

a. Meja 

b. Kursi 

c. Lemari 

3. Apakah fungsi dari perabot kantor berikut: 

a. Filling cabinet 

b. Rotary filling system 

4. Bagaimana standar khusus yang harus diperhatikan dalam memilih meja kerja? 

5. Jelaskan maksud dari kriteria pemilihan perabot kantor berikut: 

a. Perabot yang multifungsi 

b. Perabot terbuat dari bahan yang nyaman 

 

KD 3.8 MENERAPKAN PENATAAN INTERIOR KANTOR (OFFICE INTERIOR) 

1. Tuliskan pengertian dari interior kantor menurut pemahaman kalian masing-masing! 

2. Bacalah kembali tentang macam-macam interior kantor. Kemudian, silakan memaparkan 

interior kantor jenis manakah yang akan kalian pakai jika kalian memiliki kesempatan untuk 

dapat menata interior kantor kalian sendiri! Berikan pula alasannya! 

3. Jelaskan bagaimana prosedur penataan interior kantor yang baik dan benar! 

 

KD 3.9 MENGANALISIS TATA RUANG KANTOR (OFFICE LAYOUT) 

1. Buatlah kesimpulan pengertian tata ruang kantor berdasarkan pendapat dari beberapa ahli! 

2. Uraikan asas penataan tata ruang kantor berikut: 

a. Asas rangkaian kerja 

b. Asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai 

3. Jelaskan bagaimana tata ruang kantor dapat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai! 

4. Bacalah kembali tentang macam-macam tata ruang kantor. Kemudian, silakan memaparkan 

tata ruang kantor jenis manakah yang akan kalian pakai jika kalian memiliki kesempatan untuk 

dapat menata ruang kantor kalian sendiri! Berikan pula alasannya! 

5. Mengapa cahaya, warna, udara, dan suara juga harus diperhatikan sebelum membuat tata 

ruang kantor yang nyaman? 

 

 

Kirim tugas ke Link berikut : asihsetyowati30@gmail.com 

 

Dengan format pengumpulan tugas : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No.absen : 

Mata Pelajaran : 
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