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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Dari Korespondensi PT Sarana Jatim Ventura divisi kesekretariatan dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Divisi kesekretariatan, surat 

yang dibuat tidak sesuai dengan standart korespondensi yang ada, serta tidak 

memenuhi syarat dan  teori yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya pada 

kop surat perusahaan, tidak seharusnya hanya menggunakan logo namun 

harus disertai informasi lain sebagai pengenal bagi pembaca. Kemudian 

tanggal surat seharusnya langsung ditulis tanggal, bulan, tahun tanpa diberi 

nama kota pembuatan surat. Penulisan lampiran harusnya ditulis jumlah 

lembaran yang akan dilampirkan pada surat.  Begitupun perihal cukup ditulis 

“hal” saja bukan “perihal”, selanjutnya penulisan alamat penulisan alamat 

yang benar adalah contoh “Yth. Bapak Adi” serta menyebutkan nama dan 

jabatan perusahaan bagi perusahaan yang telah dikenal. Kemudian penulisan 

inisial pembuat surat cukup ditulis nama atasan menggunakan huruf besar dan 

si pembuat menggunakan huruf kecil. Pada bagian yang lain masih ditemukan 

kalimat yang tidak sopan yang seharusnya tidak ada pada korespondensi yaitu 

semisal penggunaan kata “kami ucapkan” dapat diganti dengan “kami 

sampaikan”. 

2. Pentingnya menguasai software/perangkat lunak yang ada terutama dalam 

pengoperasian database dikarenakan pada saat membuka database yang berisi 

data ribuan jika tidak menguasai maka akan membuang banyak waktu. 

3. Kesalahan tidak hanya terjadi pada bagian divisi kesekretariatan namun juga 

terjadi pada bagian yang bertugas menginput data PU, dimana pada saat 

menginput data masih terjadi kesalahan pengetikan, sehingga dapat 

menyulitkan divisi kesekretariatan dalam pencarian data serta tidak 

dilakukannya pembaruan data yang mengakibatkan kesalahan pengiriman 

masih sering terjadi. 
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3.2 Saran  

 Dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembuatan surat agar disesuaikan dengan standart korespondensi yang 

ada, meskipun standart korespondensi yang sah masih belum ada kurangi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan surat. 

2. Agar dilakukan pembaruan data mengenai informasi data PU jika pada PU 

tersebut terdapat pembaruan data, serta menghapus data yang memang 

sudah tidak terjamin validnya, agar tidak terjadi kesalahan pengiriman 

surat hingga tiga kali, karena dapat menghambat penyampaian informasi 

pada PU tersebut. 

3. Pada saat melakukan pembaruan informasi mengenai data-data PU untuk 

lebih teliti lagi, dikarenakan kesalahan menginput alamat satu kata saja, 

maka surat tidak dapat sampai kepada yang dituju.  

4. Pada saat pengiriman surat melalui ekspedisi, dimana pengiriman  

menggunakan amplop, agar penulisan alamat pada amplop tersebut sudah 

berupa cetakan printer bukan secara manual, karena korespondensi 

perusahaan juga akan tergambar pada amplop, dimana amplop tersebut 

merupakan kesan pertama sebelum mengetahui isi dari surat.  

5. Para pegawai diharapkan lebih menguasai dan terampil dalam 

mengoperasikan alat-alat yang memang dibutuhkan untuk menunjang 

pekerjaannya. 
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