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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan praktik kerja lapangan serta pembahasan tentang Prosedur 

Tata Naskah Dinas Elektronik pada Sub Sekretariat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Timur, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan suatu ide cemerlang yang 

berawal untuk mengefisiensikan atau mensirkulasikan surat menyurat dan 

kecepatan informasi khususnya pada bagian persurat masukan Sub Bagian 

Tata Usaha karena sangat diperlukan untuk dapat memudahkan pekerjaan 

para pegawai. 

2. Fungsi dasar dari Tata Naskah Dinas Elektronik sendiri yaitu agar 

pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, dan arsip tersebut tersimpan 

dengan aman didalam server yang tidak semua orang dapat mengaksesnya 

dan tidak mudah rusak. 

3. Pengelolaan penanganan surat masuk yang baik dan benar adalah dengan 

menerapkan sistem sesuai skema prosedur pengarsipan elektronik sehingga 

mampu membantu melancarkan produktivitas kerja organisasi. 

4. Prosedur Tata Naskah Dinas Elektronik yaitu sebagai berikut:  

1) Scanning surat masuk dan simpan file 

2) Penginputan surat masuk pada aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik 

pada server 

3) Memasukkan data-data yang harus diisi sesuai Prosedur Tata Naskah 

Dinas Elektronik 

4) Pengarsipan surat masuk. 

5. Menurut Fajar (2016:18) “Prosedur adalah langkah atau tahapan yang 

berhubungan dengan aktivitas kerja, biasanya dapat berupa gambar 

ataupun deskripsi tujuan” dan menurut pendapat tersebut terdapat 

kesesuaian antara teori dengan yang terjadi pada praktiknya bahwa Dinas 
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Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah menggunakan 

prosedur yang telah tersistem dengan baik berupa tahapan-tahapan apa 

saja yang harus dilakukan agar penanganan surat masuk dinas dapat 

terlaksana dan terstruktur dengan baik. 

 

3.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan dan hambatan yang ditemui selama praktik kerja 

lapangan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan organisasi diantaranya adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

1) Sebaiknya aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik harus memiliki 

keamanan yang lebih untuk dapat menangkal dan mengantisipasi 

penyerangan virus yang baru-baru ini terjadi seperti virus 

Ransomware Wannacry agar pekerjaan tidak terhambat dan tetap 

maksimal. 

2) Sebaiknya selalu menjaga kecepatan bandwidth internet agar dalam 

mengakses aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik tidak mengalami 

kendala yang berarti.  

3) Lebih ditingkatkan lagi kinerja para pegawainya agar dapat 

terwujud tujuan percepatan pemerintahan elektronik (e-

Government). 

 

2. Bagi Almamater 

1) Sebaiknya dosen memberikan beberapa referensi perusahaan untuk 

praktik kerja lapangan kepada mahasiswa agar dapat memudahkan 

mahasiswa dalam menentukan perusahaan yang baik dan 

berkualitas dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. 

2) Sebaiknya dosen pembimbing mengadakan kunjungan ke 

perusahaan dimana mahasiswa melaksanakan praktik kerja 

lapangan untuk mengontrol dan mengawasi bagaimana kinerja para 

mahasiswanya. 

IR -  PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL PROSEDUR TATA NASKAH ... AVINDA MARSHA K.P




