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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini, sudah mulai banyak instansi atau perusahaan yang beralih 

menerapkan suatu sistem yang dinilai sangat efektif dan efisien untuk mendukung 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara singkat. Alasannya tidak lain dan 

tidak bukan adalah untuk dapat memberikan informasi dengan cepat, lugas, 

akurat, dan tepat sasaran. Salah satu kegiatan yang dimaksud dalam uraian ini 

adalah melakukan pengagendaan dan pengarsipan. Profesi Sekretaris pada zaman 

dulu sebagian besar aktivitasnya masih menggunakan cara manual dalam 

melakukan pengagendaan.  

Cara pengagendaannya tidak seperti sekarang yang sudah menerapkan 

sistem komputerisasi, tetapi menggunakan buku agenda. Sekretaris harus 

mencatat setiap surat yang masuk dan keluar pada buku agenda. Apabila terdapat 

staf yang ingin menanyakan tentang tindak lanjut dari surat tersebut, Sekretaris 

harus mencari agenda surat tersebut dengan membuka berlembar-lembar kertas 

pada buku agenda yang menyebabkan lamanya proses pencarian. Pengagendaan 

adalah kegiatan mengagendakan surat ke dalam buku agenda atau aplikasi khusus 

dengan cara memasukkan identitas surat secara runtut dan teratur. 

Apabila sistem tersebut tetap dipertahankan maka akan berdampak pada 

lambatnya proses pemberian informasi kepada seseorang yang menanyakan 

tindaklanjut surat, baik itu dari eksternal maupun internal perusahaan. Seperti 

yang kita ketahui, semua orang tentunya menginginkan sesuatu yang serba cepat 

dan tidak lamban, termasuk dalam hal pemberian informasi mengenai tindak 

lanjut surat. Karena tuntutan tersebut maka seorang Sekretaris harus berinisiatif 

menggunakan cara yang dianggap mudah untuk dilakukan.    
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Dengan diadakannya program kegiatan praktik kerja lapangan ini 

diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi memiliki sebuah kreativitas, inovasi, 

dan daya kritis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.  

Selain melakukan pengagendaan, Sekretaris juga melakukan pengarsipan. 

Surat yang akan diarsip pun harus menyesuaikan dengan disposisi pimpinan atau 

Direktur. Tujuannya adalah untuk dipergunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.  

Menurut Deserno dkk yang dikutip dalam buku Sukoco (2007:82) 

mengatakan bahwa: “Arsip sebagai dokumen dalam semua media yang 

mempunyai nilai historis atau hukum sehingga dapat disimpan secara permanen”.  

Menurut Daryanto (2013:152-153), pengarsipan dapat diartikan sebagai 

proses mengklasifikasi, menata, dan menyimpan arsip agar arsip tersebut dapat 

secara cepat ditemukan pada saat dibutuhkan. Dari sudut ketatanegaraan, tujuan 

pengarsipan adalah menyelamatkan bahan pertanggungjawaban tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan. 

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional dalam buku Korespondensi Bisnis Profesional (2014), surat 

dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. 

Suatu perusahaan atau instansi belum bisa dikatakan maju apabila sistem 

pengelolaan persuratan yang diterapkan masih belum dinilai efektif dan efisien.  

Menurut O’Brien dan Marakas (2014:27), sistem didefinisikan sebagai 

perangkat komponen yang saling terhubung dengan sebuah batasan yang jelas, 

bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dengan menerima 

masukan dan menghasilkan keluaran dalam sebuah proses transformasi yang 

terorganisir. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis lebih menitikberatkan atau 

menekankan pada sistem pengagendaan di masing-masing Direktorat dan sedikit 

pembahasan mengenai pengarsipan. Mengenai pengarsipan, penulis hanya 

membahas di Sekretaris Direktorat SDM dan Umum dan Sekretaris Direktorat 

Operasi dan Pengembangan Bisnis dan bukan membahas pengarsipan dalam arti 

luas seperti yang berada di Gedung B PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
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Kantor Pusat. Oleh karena itu, judul yang dikemukakan oleh penulis dalam 

laporan ini adalah “Sistem Kerja Pengagendaan dan Pengarsipan Sekretaris 

Direktorat SDM dan Umum dan Sekretaris Direktorat Operasi dan Pengembangan 

Bisnis di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya”. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan merupakan langkah pertama untuk membuat perencanaan agar 

pelaksanaannya lebih terarah. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan praktik kerja lapangan, antara lain: 

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengenal 

dan memahami instansi tempat praktik kerja lapangan. 

2. Untuk mengasah kemampuan mahasiswa atau mahasiswi baik itu hard 

skill maupun soft skill dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan. 

3. Menambah wawasan atau pengetahuan terutama di bidang kesekretariatan 

dan perkantoran. 

 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Manfaat merupakan hasil yang didapat selepas kita melaksanakan 

kegiatan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan 

bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi mahasiswa adalah: 

a). Dapat mengetahui sistem kerja yang terdapat di Sekretaris Direktorat  

 SDM dan Umum dan Sekretaris Direktorat Operasi dan Pengembangan 

Bisnis.  

b). Dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab di masing-masing bagian 

melalui bagan atau struktur organisasi Direktorat SDM dan Umum dan 

Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis pada Kantor Pusat PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero). 

c). Mengetahui prosedur penerimaan sampai dengan pendistribusian surat. 
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d). Mengetahui bagaimana cara menghadapi orang lain yang belum 

dikenal. 

e). Mempunyai jiwa disiplin, rasa tanggung jawab, dan sikap profesional 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 

f). Memiliki pengalaman dengan terlibat langsung dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan. 

g). Mengesampingkan sifat-sifat buruk seperti tidak menanamkan rasa 

egois karena dalam suatu perusahaan dituntut untuk bisa saling bekerja 

secara tim. 

h). Mengenal lingkungan baru yang selama ini dianggap asing oleh 

mahasiswa atau mahasiswi. 

i). Menjadi lebih ramah dan banyak senyum kepada orang lain, terutama 

untuk menjadi seorang Sekretaris. 

j). Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi 

mahasiswa atau mahasiswi apabila telah menyelesaikan pendidikan, 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di dunia kerja  

k). Mengetahui bagaimana cara membawa diri atau bersikap yang baik dan 

benar di lingkungan kerja. 

l). Sebagai sarana untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan 

ilmu-ilmu kesekretariatan dan perkantoran di tempat praktik kerja 

lapangan. 

2. Bagi almamater adalah: 

 a). Terjalinnya hubungan kerjasama antara universitas dengan perusahaan. 

b). Pihak universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

program kegiatan praktik kerja lapangan. 

c). Sebagai media untuk memperluas pengenalan jurusan Diploma III 

Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran terhadap perusahaan.  

3. Bagi subyek praktik kerja lapangan adalah: 

a). Sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan jika sewaktu-waktu 

perusahaan membutuhkan calon tenaga kerja. 
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b). Mewujudkan peran serta perusahaan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia melalui lembaga pendidikan. 

4. Bagi pembaca adalah:  

a). Sebagai referensi atau literatur dalam pengerjaan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan untuk mahasiswa atau mahasiswi angkatan selanjutnya. 

b). Memberikan informasi tentang “Sistem Kerja Pengagendaan dan 

Pengarsipan Sekretaris Direktorat SDM dan Umum dan Sekretaris 

Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis di Kantor Pusat PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya”. 

c). Menambah pengetahuan tentang tempat praktik kerja lapangan yang 

dibahas pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 

  

1.4 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai 

Februari sampai dengan Mei 2016 di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Jalan Perak Timur No. 610 Surabaya, 60165, dan di tempatkan di 2 

(dua) unit kerja dengan rincian sebagai berikut: 

1. Di Sekretaris Direktorat SDM dan Umum selama 1 (satu) minggu pada 

22 Februari 2016 – 29 Februari 2016. 

2. Di Sekretaris Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis selama 2 

(dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari pada 1 Maret 2016 – 24 Mei 

2016 

 

Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menerapkan sistem 5 

(lima) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada hari Senin 

sampai dengan Kamis jam kerja dimulai pada pukul 08:00 – 17:00 WIB dengan 

waktu istirahat selama 1 (satu) jam, mulai pukul 12:00 – 13:00 WIB. Sedangkan 

pada hari Jumat jam kerja dimulai pada pukul 07:00 – 16:00 WIB dengan waktu 

istirahat selama 1 (satu) jam, mulai pukul 11:30 – 12:30 WIB. 
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Berikut ini adalah jadwal kegiatan praktik kerja lapangan secara lengkap 

yang disajikan dalam bentuk Tabel 1.1 di bawah ini: 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

No. Keterangan 

2016 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Survei Tempat 

PKL                         

2. 
Penyusunan 

Proposal PKL                         

3. 

Pengajuan 

Proposal PKL 

dan Surat 

Pengantar 

PKL ke 

Perusahaan 

                        

4. 
Pelaksanaan 

PKL                         

5. 

Bimbingan 

Laporan PKL 

dengan Dosen 

Pembimbing 

                        

6. 
Penyusunan 

Laporan PKL                         

7. 
Revisi 

Laporan PKL 
                        

8. 
Selesai 

Laporan PKL 
                        

9. 
Penyerahan 

Hasil PKL 
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