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ABSTRAKSI
Organisasi adalah alat atau wadah dimana orang-orang melakukan kegiatan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan hubungan kerja antara
sekelompok orang, yang memungkinkan mereka dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.
McLeond Jr (2008) Otomatisasi kantor ( office automation atau OA ) dapat dikatakan sebagai semua sistem
elektronik formal dan informal yang adakaitanya dengan komunikasi informasi kepada semua elemen
bagaian kelompok pengguna dan dari orang yang berada didalam maupun diluar perusahaan. Otomatisasi
Kantor merupakan pergeseran dari pemecahan masalah administratif dan manajerial.
Otomatisasi adalah cara pelaksanaan prosedur dan tata kerja secara otomatis, dengan
pemanfaatan yang menyeluruh dan seefesien mungkin atau dengan penggunaan mesin, sehingga bahan dan
sumber yang ada dapat dimanfaatkan. Metode pelnelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah
menggunakan study literatur, Kegiatan ini Dengan Mencari beberapa Materi yang valid untuk digunakan
bahan studi antara lain buku, jurnal, paper bahkan artikel Web Site dari para akademisi Yang berkaitan
dengan dengan topik pembahasan.Dan mengambil kesimpulan dari penggunaan TIK dan otomatisasi kantor
itu sendiri.

Kata kunci
TIK, Otomatisasi kantor

I.

PENDAHULUAN

Sebuah lembaga, organisasi, instansi
ataupun
perusahaan besar pasti memiliki
beberapa bagian fungsional, misalnya pembelian,
penjualan, produksi, keuangan, dan lain
sebagainya. Dan Dari setiap bagian fungsional
dalam Sebuah lembaga, organisasi,instansi atapun
perusahaan tersebut juga dapat dipastikan
memiliki sejumlah kegiatan operasional seharihari sehingga menghasilkan data dan informasi
dalam jumlah yang besar. Untuk mencapai tujuan
perusahaan, setiap bagian fungsional tersebut
harus saling bekerjasama, saling menyebarkan
dan menerima informasi. Salah satu kunci
keberhasilan kerjasama tersebut adalah harus
adanya aliran data yang lancar, akurat dan up to
date antar bagian fungsional. Diamana Kondisi ini
dapat mempengaruhi Kinerja dan efektifitas
dalam bekerja.
Mungkin Dulu kita membuat laporan
dokumen atau surat menggunakan mesin tik, dan
mengirimkan nya melalui kurir, jasa titipan kilat
atau pos dalam hitungan hari. Melakukan
presentasi
menggunakan
OHP
projector,
Menggunakan ruang rapat dengan peralatan apa
adanya, Melakukan rapat pertemuan harus datang
ketempat rapat, dan masih banyak lagi. Namun
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sekarang dengan bantuan teknologi kegiatan
tersebuat diatas dapat diubah dengan dengan
cepat dengan bantuan teknologi, Menulis surat
dapat melanggunakan Komputertanpa harus
mengetik berulang –ulang atau menggunakan
karbon, Presentasi dengan DLP Projektor dan
multi media, Melakukan rapat tidak dengan
monosound tetapi menggunakan telconfrence atau
steaming tanpa harus ada ditempat rapat dan
masih banyak lagi.
McLeond Jr (2008) Otomatisasi kantor (
office automation atau OA ) dapat dikatakan
sebagai semua sistem elektronik formal dan
informal yang adakaitanya dengan komunikasi
informasi kepada semua elemen dari bagaian
kelompok pengguna atau pemakai dan dari orang
yang berada didalam maupun diluar perusahaan.
Otomatisasi Kantor merupakan pergeseran
perubahan dari pemecahan masalah administratif
dan manajerial menjadi kegiatan yang terjangkau,
cepat, mudah praktis dan efisien.
1. Tinjauan Pustaka
a. Otomatisasi kantor
James (2007)Otomatisasi kantor atau office
outomation adalah sistem komputer yang
meningkatkan produktifitas para pekerja kantor,
contoh pengolahan kata, sistem manajemen basis
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data, program speadsheet, sistem dekstop,
publising.
b. Teknologi informasi
Menurut kamus oxford (1995) TI adalah study
atau penggunaan peralatan elektronika terutama
komputer untuk menyimpan, menganalisa dan
mendistribusikan informasi apasaja termasuk kata
kata, bilangan adan gambar. Alter (1992)
Teknologi informasi adalah mencakup perangkat
keras
dan
perangkat
lunak
untuk
melaksanakansatu
atau
sejumlah
tugas
pemrosesan
data
seperti
menangkap,
mentransmisikan dan menyimpan mengambil
memanipulasi atau menampilkan data. Menurut
Martin (1999) TI tidak hanya terbatas pada
teknologi komputer perangkat keras dan lunak
yang digunakan untuk memproses dan
menyimpan informasi melainkan juga mencakup
teknologi komunikasi untuk mengirimkan
informasi. Lucas (2000) Teknologi Informasi
adalah segala bentuk teknologi yang ditetapkan
untk memproses dan mengirimkan informasi
dalam nentuk elektronik.
Mulyadi (2007) Teknologi informasi terdiri atas
tiga kmpponen seperti komponen komputer,
telekomunikasi dan peralatan elektronik kantor.
2. Metode penelitian
a. Study Literatur
Dalam Kegiatan ini Dengan Mencara
beberapa Materi yang valid untuk digunakan
bahan studi antara lain buku, jurnal, paper
bahkan artikel Web Site dari para akademisi
Yang berkaitan dengan dengan topik
pembahasan.
b. Pengambilan kesimpulan
Dari data data yang telah ada yang penulis
analisa mulai dari tahap pengambilan data
proses serta penyelesaian dari kasus yang ada
data tersebut dianalisa sehingga mendapat
kan satu hasil kesimpulan.

II. PEMBAHASAN
Pengaruh dari perkembangan teknologi
maju
dan
modern,
menunjukan
atau
memungkinkan pemakaian perangkat atau
komponen serba otomatis dan mudah. Salah satu
akibat positif dari kemajuan dibidang teknologi
informasi dan komunikasi saat ini adalah
dimungkinkannya pengiriman dan penyampaian
informasi yang dapat dilakukan dengan lebih
cepat, praktis dan efisien. Dengan hal ini
Kecepatan tersebut mengakibatkan pula bahwa
keputusan atau masalah-masalah yang sangat
mendesak
dan
kompleks
dapat
segera
diselesaikan dengan cepat. Dengan demikian
besarnya volume data yang harus dikumpulkan,
diolah, dianalisa, diinterpensikan, disimpan dan
didistribusikan kepada pengguna atau pemakai,
maka pada abad teknologi modern seperti

sekarang ini, pengolahan informasi akan lebih
cepat dan efesien bila dilakukan dengan
menggunakan
alat-alat
elektronik
untuk
membantu pekerjaan tersebut terutama pada
tingkat mobilitas yang tinggi. Dan anggota yang
mengelola informasi harus mempunyai sistem
otomatisasi sesuai dengan tuntutan yang ada
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
Kegiatan Dalam Teknologi Informasi
terutama disektor bisnis, usaha manufaktur dan
jasa, pebankan dan investasi dll, sangat
diharapkan, terutama yang dibutuhkan adalah
sistem komputer yang biasa digunakan untuk
memproses gaji, absensi, data statistik dan
akunting. Sistem komputer tersebut diharapkan
dapat membantu melakukan otomatisasi pekerjanpekerjan kantor.
Otomatisasi Kantor sudah diketahui
semenjak 1960 sejak IBM Mengenalkan
pengolahan kata atau word procesing, Untuk
menyatakan sebuah konsep bahwa kegiatan
kantor berawal dari kata-kata.
Otomatisasi kantor didefinisikan oleh
O’Brien (1996) sebagai sistem informasi yang
berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan,
memproses, menyimpan dan mendistribusikan
pesan pesan, dokumen dokumen dan komunikasi
elektronik lainya diantara individual grup-grup
kerja dan organisasi.
Aplikasi–aplikasi Office otomation (OA)
pertamakali di gunakan untuk mendukung
pegawai bagian sekretaris dan administratif.
Pengolahan kata seperti e-mail atau surat
elektronik, Faksimile dan penanggalan/kalender
elektronik adalah contoh-contoh pengunaan office
otomation. Diiringi dengan bertambahnya
pengetahuan komputer terutama dikalangan para
manajer dan profesional, mereka menyadari
bahwa aplikasi tersebut dapat memecahkan
masalah yang mereka hadapi dengan cepat. Para
Pengguna OA antara lain:
1. Manajer, dapat diartikan sebagai orang-orang
yang bertanggung jawab mengelola sumber
daya perusahaan, terutama Sumber Daya
Manusia.
2. Profesional, dapat diartikan sebagai seseorang
yang memiliki keahlian atau keterampilan
khusus yang membedakan mereka dengan
sekertaris dan pegawai administrasi.
3. Sekertaris, seseorang yang ditugaskan oleh
professional untuk melaksanakan berbagai
tugas seperti menangani korespondensi,
menjawab telepon dan mengatur jadwal
pertemuan dan lain sebagainya.
4. Pegawai administrasi, merupakan sekumpulan
orang
pekerja
yang
melakukan/
melaksanakan tugas-tugas untuk sekertaris,
seperti mengoperasikan mesin fotokopi,
menyusun dokumen, menyimpan dokumen,
dll.
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Tahapan pan OA
1. Tradisional : penggunaan teknologi utamanya
ditujukan untuk mengurangi biaya dan
meningkatkan produktifitas. Terfokus pada
penggunaan word procesing.
2.
Trasnsisional : ditandai dengan mulai
digunakan proses data secara elektronik serta
dibangunnya aplikasi untuk keperluan
pengarsipan, penyimpnan dan komunikasi
yang berbasis komputer.
3. Transformasional : Merupakan fase integrasi
informasi dan pematangan konsep informasi
resource managemen(IRM) yang merupakan
konvergensi telekomunikaasi dan informasi
(ICT)
a. Peranan TIK
Peranan Teknologi Informasi Dan
komunikasi sangatlah berpengaruh dan dapat
dikatakan sebagai sesuatu keharusan yang harus
di penuhi dalam sebuah organisasi manajemen
dan komponen atau perlatan yang paling banyak
digunakan adalah perangkat dan sistem komputer,
terutama yang digunakan dalam bidang bisnis
manajemen dan perbankan, Industri dan
manufaktur, teknik dan teknologi, bidang
komunikasi, kedokteran, Pertanian, perdagangan,
industri, transportasi, Pemerintahan dll.
Menurut Maryono (2008:40) Keuntungan
TIK bagi organisasi/ perusahaan adalah :
• Meningkatkan efesiensi dan efektifitas
• Meningkatkan Komunikasi Dan kerjasama
• Meningkatkan daya saing
Dengan kata lain pengguaan TIK tidak
merugakan, asal TIK tersebuat digunakan dengan
sebijak mungkin.
Teknologi informasi disusun oleh tiga mitra
utama teknologi yaitu :

1.

Teknologi Komputer, yang menjadi
pendorong
utama
perkembangan
teknologi informasi.
2. Teknologi Telekomunikasi (komunikasi
data), yang menjadi inti proses
penyebaran informasi.
3. Muatan
informasi
atau
content
informasi,
yang
menjadi
faktor
pendorong
utama
implementasi
teknologi informasi.
b. Penggunaan Komputer dalam Otomatisasi
Kantor
Pemakaian atau penerapan teknologi
komputer dalam pekerjaan kantor merupakan
tuntutan yang harus dilakukan dan kewajaran
yang dibutuhkan, dalam organisasi, walaupun
tanpa menghilangkan sistem tangan, atau manual
tanpa perangkat komputer. Perangkat komputer
termasuk salah satu teknologi pendukungnya
sistem software , hardware yang berkembang,
sangatlah sayang dan merugi bila tidak segera
dimanfaatkan dan berintegrasi kesistem ini.
Penggunaan komputer dapat meningkatkan
efesiensi kerja dalam rangka menunjang kegiatan
organisasi. Otomatisasi adalah cara pelaksanaan
prosedur dan tata kerja secara otomatis, dengan
pemanfaatan yang menyeluruh dan seefesien
mungkin atau dengan penerapan mesin-mesin
komputer, sehingga bahan dan sumber yang ada
dapat dimanfaatkan agar informasi dapat
terupdate dan disampaikan dengan segera.
Otomatisasi atau sering juga dipakai istilah
mekanisasi adalah usaha penyempurnaan
pelaksanaan prosedur kerja yang dilakukan
dengan cara mengurutkan masing-masing
bagiannya sehingga prosedur itu akan berjalan
“sendiri” secara otomatis sesuai dengan
aturannya.

Gambar III.1 Ruang lingkup OA
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c. Pekerjaan Kantor
Tjandra (2008) Pekerjaan kantor mempunyai
peranan
melancarkan
kehidupan
dan
perkembangan
organisasi
sebagai
suatu
keseluruhan, karena fungsinya sebagai pusat
ingatan, pusat kegiatan dan sumber dokumen.
Seorang pimpinan memerlukan informasi yang
bersifat umum, yang memberikan pengetahuan
secara keseluruhan tentang perkembangan
oerganisasinya.
Berdasarkan uraian diatas, peranan pekerjaan
kantor dalam dua fungsi yaitu:
1. Bantuan bagi pimpinan (staff function)
Pekerjaan kantor terdiri dari kegiatankegiatan
membantu
pimpinan
dalam
merencanakan dan mengendalikan kegiatan
organisasi. Dalam mengambil tindakan dan
keputusan, agar tepat pada sasaran.
2. Pelayanan bagi masyarakat (public service)
Pekerjaan kantor, disamping merupakan
kegiatan yang berperan membantu pimpinan
dalam mengambil keputusan, kegiatan lain
yang sama pentingnya adalah melayani
segenap kegiatan operatif (tugas-tugas pokok
kantor), baik yang bersifat intern maupun
ekstern (pelayanan public).
Tugas-tugas pokok kantor tidak akan
terlaksana tanpa adanya data dan keterangan yang
disiapkan oleh pekerjaan kantor. Bahkan tujuan
kantor tidak akan tercapai bila mana data dan
keterangan yang disiapkan kantor tidak sesuai,
kurang tepat atau keliru.
OA, secara fungsional sesuai dengan tujuan OA
itu sendiri yaitu :
a. Penggabungan dan penerapan teknologi

b.
c.

Memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan
di kantor
Meningkatkan produktifitas pekerjaan dan
efektifitas pekerjaan

Dalam penggunaan OA, problem yg perlu di
antisipasi antara lain:
a. Teknologi OA cukup sulit dimengerti
sehingga dibutuhkan pelatihan, agar dapat
memanfaatkan peralatan yang ada
b. Harus dipertimbangkan OA dikendalikan di
bawah bagaian komputer atau komunikasi
c. Penurunan
pegawai
yang
dapat
menimbulkan keresahan
d. Harga yang mahal, sehingga tujuan harus
jelas, karena kesalahan penerapan OA yang
salah menghasilkan output yang tidak sesuai
dengan ongkos yg dikeluarkan
d. Jenis Jenis otomatisasi Kantor
Ada 11 aplikasi otomatisasi kantor yang
telah diketahui, yaitu :
1. Word Procesing
Word processing adalah penggunaan
suatu peralatan elektronik yang secara otomatis
melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk
membuat dokumen ketik atau cetak.
Word processing memberikan kontribusi
terhadap pemecahan masalah dengan memberikan
kemampuan kepada manajer untuk membuat
komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk
diberikan kepada anggota lain. Aplikasi ini
Seperti Word Star (WS), Lotus, Microsoft Office,
Open Office dll.

Gambar III.2 Word Procesing
2.

Electronic mail
Menurut zulkifli (2005:457) Electronic mail
yang dikenal dengan e-mail adalah penggunaan

jaringan komputer yang memungkinkan pemakai
untuk mengirim, menyimpan dan menerima pesan
dengan menggunakan terminal komputer dan
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peralatan penyimpanan.. Aplikasi ini banyak

digunakan seperti Yahoomail, Gmail, dll

Gambar III.3 Electronic mail
3.

Voice Mail
Zulkifli (2005:458) Surat dengan Suara
(voice mail) adalah system trnasmisi pasan secara
elektronik, dengan perbedaanya pada suara. Voice
mail persis sama dengan electronic mail.

Perbedaannya bahwa anda hanya mengirimkan
pesan dengan mengucapkan pesan tersebut
melalui telepon dan bukan mengetiknya. Dan
anda menggunakan telepon untuk memanggil
pesan yang telah dikirimkan kepada anda.

Gambar III.4 Voice Mail
4.

Electroic Calendering
Electronic calendaring adalah penggunaan
jaringan komputer untuk menyimpan dan
memanggil acara yang telah ditetapkan oleh
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manajer. Electronic calendaring bersifat khusus
diantara aplikasi otomatisasi kantor, karena ia
hanya menyusun terjadinya komunikasi bukan
mengkomunikasikan
informasi.
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Gambar III.4 Elektronik Calendering
5.

Audio Conferencing
Audio conferencing adalah penggunaan
peralatan komunikasi suara untuk membuat
hubungan audio diantara orang-orang yang
tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan
konferensi.
Audio conferencing adalah aplikasi OA
pertama yang tidak memerlukan komputer. Ia
hanya
memerlukan
penggunaan
fasilitas
komunikasi audio dua arah.

6.

Video Conferencing
Video conferencing melengkapi signal audio
dan signal video. Peralatan televisi digunakan
untuk mengirim dan menerima signal audio dan
video.
Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat
melihat dan mendengar suara orang yang berada
di lokasi lain selagi konferensi dilakukan. Tiga
konfigurasi video conferencing ( tergantung pada
peralatan yang digunakan ), yaitu :
a. video satu arah dan audio satu arah
b. video satu arah dan audio dua arah
c. video dan audio dua arah

Gambar III.5 Video Confencing
7.

Computer Conferencing
Computer conferencing adalah penggunaan
memberi
jaringan
komputer,
sehingga
kemampuan
seseorang
untuk
melakukan
pertukaran informasi selama proses terjadinya
konferensi. aplikasi ini hampir sama dengan
electronic mail, karena kedua aplikasi ini
menggunakan hardware dan software yang sama.
Istilah ‘teleconferencing’ sering digunakan
untuk menjelaskan ketiga bentuk alat elektronik
untuk konferensi.

Teleconferencing digunakan dalam seluruh
proses pemecahan masalah yang gunanya untuk
menukar informasi diantara pemecah masalah
(orang-orang yang memecahkan masalah) yang
berada dikota yang berlainan.
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Gambar III.6 Computer Conferencing

8.

Facsimile Transmission
Facsimile transmission yang biasanya
disebut fax, adalah penggunaan peralatan khusus
yang dapat membaca tampilan dokumen pada
ujung channel komunikasi dan membuat salinan
atau copy di ujung yang lain. fax sangat mudah
diimplementasikan dan dioperasikan. jalur
telepon suara dapat berfungsi sebagai channel-nya
dan pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit
daripada mengoperasikan mesin fotocopy.
Transmisi dalam faximili ditemukan tahun 1890
oleh Lexander Bayne yang membuat teknik
pengiriman gambar melalui saluran telegraf.
Secara konsep fax simile dapat diartikan sebuah

alat pengkopian yang mendigitalkan serta
mengirimkan kelokasi yang dituju kemudian alat
penerima atau faxcimile receiver menerima data
tersebut dan mencetakan pada kertas dengan
menggunakan metode elektrostatis.
Menurut Zulkifli (2005:459) keuntungan
faximile adalah memberikan komunikasi data dan
surat elektronik dimana seluruh isi halaman dapat
ditrnsmisikan, seperti gambar, foto bagan dan
tulisan tangan. Hanya dengan memasukan operasi
fisik lembar original kedalanm alat fax.

Gambar III.7 Faxcimile transmision

9.

Video Text
Videotext adalah penggunaan komputer
untuk tujuan memberikan tampilan materi
tekstual pada layar crt. materi tekstual dapat
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berbentuk naratif atau tabulasi, dan ia disimpan
dalam penyimpanan sekunder pada komputer.
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Gambar III.8 Video Text
10. Image Storage And Retrival
Beberapa jenis perusahaan mempunyai
volume dokumen yang besar, sehingga mereka
harus menyimpannya dalam file agar informasi
dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika
diperlukan.
Untuk mengatasi masalah mengenai
penyimpanan dan pemanggilan tampilan maka

digunakan microform, yang berupa microfilm dan
microfiche.
microform
akan
mengurangi
kebutuhan ruang yang diperlukan oleh dokumen
kertas sampai sekitar 97%. image storage and
retrieval digunakan dalam pemecahan masalah
ketika ia diperlukan untuk melihat kembali
dokumen historis untuk tujuan pemahaman
masalah.

Gambar III.9 Storage
11. Desktop Publishing
Desktop publishing atau dtp adalah
pembuatan output tercetak yang kualitasnya
hampir sama dengan yang dihasilkan oleh
typesetter.
Sistem DTP terdiri atas mikrokomputer
dengan layar crt yang beresolusi tinggi, printer
laser, software desktop publishing.

Penggunaan
DTP
sebagai
alat
pemecahan masalah meliputi aplikasi administrasi
dan teknis. penampilan dokumen iklan yang
profesional dan menarik akan memberikan
komunikasi yang efektif.
Contoh
Adobephotoshop,
adobe
illustrator, Page maker, coreldraw, freehand,
Inkscape, Adobe image ready
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Gambar III.10 Dekstop publisher
e. Otomatisasi Dan integrasi
Mengapa perlu otomatisasi Kantor?. karena
Otomatisasi adalah cara pelaksanaan prosedur dan
tata kerja secara otomatis, dengan pemanfaatan
yang menyeluruh dan seefesien mungkin atau
mesin, Dengan demikian semua kegiatan
kearsipan dan kesekretarisan dapat terutama
dalam proses pengolahan dan pengiriman data
dapat ororganisir dan terintegrasi dengan baik dan

bahkan dapat didistribusikan kemana saja dengan
mudah dan pelaku dan pengguna lebih efisien
melakukan pekerjaannya. Apalagi Bila
lembaga/ organisasi tersebut banyak memiliki
kantor cabang yang tersebar disetiap kota.
Siklus

Otomatisasi

Dan

Integrasi

Gambar III.11 Siklus
Menurut Sheth (2007) Otomatisasi berkembang
Dari Operasi Back Office menuju fron Office,
antau antar muka pelanggan (Bergerak dari kiri ke
kanan pada bagan) Integrasi dimulai secara
internal, lalu secara eksternal atau manajemen
pemasok (dari bawah ke atas bagan) Integrasi
internal perusahaan dikenal dengan nama
Enterprise Resource Planing (ERP)
Kemudian Begerak Ke SCM dan bergerak ke
Customer Relationship Manajemen (CRM)
Kemudian berkembang berintegrasi ke e-bisnis.
Dari bambaran diatas bahwa integrasi eksternal
dan otomatisasi kantor dapat berlangsung
dersamaan diinternet.
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f. Penerapan Otomatisasi
Contoh penerapan otomatisasi Pada Akademi BSI
1. Penggunaan Word processing Yang
sudah lama dilakukan Oleh setiap
cabang Dan bagian secara otomatis
melakukan
beberapa
tugas
yang
diperlukan untuk membuat dokumen
ketik, laporan – laporan harian atau arsip
dalam bentuk file ataupun cetak terutama
pada bagian Administrasi dan biro.
2. Penggunaan Electronic mail Digunakan
Untuk Mengirimkan Laporan seperti
kegiatan UTS/UAS, Keuangan Kartu
Kontrol, surat surat permintaan barang
Dan file-file yang berhubungan dengan
akademik. Dan bahkan BSI Memiliki
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otomatisasi tersebut.

Web mail sendiri untuk memfasilitasi

Gambar III.12 email web
3.

4.

5.

6.

7.

Penggunaan
fasilitas
Facsimile
transmission yang biasanya disebut fax,
di Setiap Kampus/ Cabang-Cabang BSI
baik didalam dan diluar kota sudah
dilengkapi fax alat ini di gunakan untuk
mengirimkan dokumen dokumen untuk
mempermudah pengiriman dokumen
seperti pengiriman informasi lowongan
pekerjaan dari bsi karierr center ke
cabang dengan menggunakan fax,
pengiriman surat tugas panitia even di
dari direktur ke cabang, pengiriman surat
permintaan barang dari cabang ke
BAKU dll
Penggunaan Video conferencing dimana
signal audio dan signal video di teruskan
dan dirubah. Dengan penggunaan alat ini
signal tersebut dikirimkan dari Cabang
yang jauh ke ke pusat pada acara Ulang
tahun BSI ke 22 di senayan
Penggunaan
Desktop
publishing
biasanya digunakan oleh PPMB BSI
untuk pembuatan KTMS dengan foto
sehingga hasil dari output tercetak
Dalam KTMS dengan printer laser,
software desktop publishing. Selain itu
Untuk Pengambilan Foto Sidang tugas
akhir menggunakan aplikasi Desktop
Publishing agar image atau data dapat di
ambil dan manipulasi dengan baik, Dan
Pembuatan slide Ormik Oleh Tim Ormik
Menggunakan Salah satu aplikasi
Desktop Publishing.
Penggunaan
aplikasi
Electronic
calendaring calendaring bersifat khusus
Contoh telah digunakan dan telah di
upload dalam web www.bsi.ac.id untuk
untuk jadwal kegiatan akademik baik
untuk mahasiswa dan karyawan
Penggunaan Videotext untuk tujuan
memberikan tampilan materi tekstual
pada layar crt. Contoh Tampilan Materi
Kuliah yang berbentuk video Berbahasa
ingrris, yang bias digunakan pada mata

kuliah character building dan jurusan
ABA.
Dari kegiatan kegiatan diatas bahwa otomasisasi
kantor
sangatlah
membantu
sebuah
organiai/lembaga dalam penyelesaian tugas
pekerjaan
kantor
sehari-hari,
dengan
memanfaatkan teknologi modern seperti sistem
dan perangkat komputer otomatisasi kantor dapat
segera terintegrasi kesistem ini sangat di butuhkan
oleh setiap organisasi/lembaga demi terciptanya
efisiensi terutama yang jumlah cabang/kantor
cabangnya tersebar diberbagai tempat.

G. PENUTUP
1.

Kesimpulan.
a. Aplikasi – aplikasi OA pertamakali di
gunakan untuk mendukung pegawai
bagian sekretaris dan administratif.
Pengolahan kata seperti e-mail, Faks dan
penanggalan elektronik Namun sekarang
dikalangan manajer dan pegawai biasa
juga sudah dapat diterapkan.
b. Pemakaian atau penerapan teknologi
komputer dalam pekerjaan kantor
merupakan tuntutan dan kewajaran yang
dibutuhkan, dalam organisasi Dimana
Perlengkapan atau peralatan tersebut
sebagai sarana pendukung yang baik
sebagai integrasi Otomatisasi kantor.

2.

Saran
a. Diharapkan
dalam
penerapan
Otomatisasi
kantor
prnggunaan
perangkat Teknologi Informasi dan
komunikasi sesuai dengan kebutuhan
dari lembaga, institusidan perusahaan itu
sendiri agar tidak terjadi inefisiensi
b. Diharapkan bagi lembaga yang belum
menerapkan otomatisasi kantor ada
baiknya beralih atau berintegrasi dengan
memanfaatkan teknoligi informasi dan
segera berintegrasi kesistem tersebut
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untuk
memudahkan
operasional
komunikasi dan data setiap hari.
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