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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1  Simpulan 

 Berdasarkan latar belakang dan pembahasan hasil praktik kerja lapangan 

serta pengamatan yang dilakukan pada bagian Sekretariat/Sekretaris, dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur pengelolaan arsip dan manajemen surat adalah suatu pengelolaan 

administrasi kearsipan dan manajemen surat yang sering dilakukan oleh 

Sekretariat/Sekretaris dengan menggunakan buku Tata Laksana dan 

website dengan nama Aplikasi Manajemen Surat (AMS). 

2. Aplikasi Manajemen Surat (AMS) adalah suatu aplikasi komputer yang 

berfungsi sebagai sarana untuk pengelolaan administrasi kesekretariatan 

yang bukan bersifat rahasia, kelancaran penerimaan surat, pendistribusian 

surat, pengeluaran surat, pencarian surat baik surat masuk, surat keluar, 

produk hukum, surat bentuk khusus maupun nota dinas. 

3. Dengan adanya buku tata laksana surat dan arsip, dan AMS sangat 

membantu kelancaran administrasi kearsipan dan manajemen surat PT 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Selatan. 

4. Bagian Sekretariat/Sekretaris berperan penting dalam meningkatkan 

kinerja para pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Jika tidak ada 

Sekretariat/Sekretaris, semua administrasi kearsipan dan manajemen surat 

akan terbengkalai. 

3.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka dapat dikemukakan 

beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Selatan 

1). Dokumen-dokumen yang lama perlu diarsipkan kembali agar tidak 

hilang maupun sobek. 
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2). Diadakannya pembekalan tentang administrasi kearsipan dan manaje-

men surat kepada semua pegawai. Agar tidak mengulangi kesalahan 

dalam pengetikan maupun penyusunan manajemen surat dan kearsipan. 

3). Penambahan ketenagakerjaan untuk mengurus kearsipan. 

4). Penambahan atau penggantian almari berupa almari besi agar dokumen-

dokumen tersebut terhindar dari faktor-faktor luar seperti serangga, dan 

lain-lain. 

5). Memberikan guide atau pembatas disimulasikan pembatas nomor 1 

sampai 20, agar pada saat mencari dokumen di ordner tidak kesusahan. 

2. Bagi Program Studi 

1). Sebaiknya lebih meningkatkan kerja sama dengan perusahaan agar 

terjalin hubungan yang lebih baik dengan perusahaan tersebut, ini 

bertujuan untuk mempermudah lulusan Fakultas Vokasi dalam 

memasuki dunia kerja.  

2). Diadakannya kegiatan Public Relations agar setiap mahasiswa maupun 

mahasiswi bisa memperlancar bahasa atau komunikasi kepada orang 

lain. 

3). Sebaiknya perlu adanya penyetaraan perkembangan teknologi dan 

penerapan dalam sistem operasional perusahaan, sehingga merelevan-

kan kurikulum pembelajaran yang memudahkan mahasiswa mengenal 

sistem teknologi yang diterapkan dalam operasional perusahaan. 
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