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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan di Divisi Sekretariat PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kinerja perusahaan dalam melaksanakan fungsi berbeda dalam 

taraf berkinerja sedang. 

2. Dalam penggunaan Aplikasi Manajemen Sistem, terdapat kendala–kendala 

yang menjadi penyebab terhambatnya suatu pekerjaan karyawan di PT 

PLN Persero. Kendala itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satu kendalanya yaitu Jaringan internet yang kurang stabil. Kendala 

tersebut merupakan permasalahan yang sering terjadi dan dialami oleh PT 

PLN Persero.  

3. Divisi Sekretariat merupakan divisi yang bertanggung jawab terhadap 

kegiatan pengelolaan tata usaha kesekretariatan dan kearsipan. Salah satu 

tugas rutin yang dilakukan pegawai divisi sekretariat adalah melakukan 

pengagendaan, penomoran hingga pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar berdasarkan PPTLSK (Pedoman Panduan Tata Laksana Surat dan 

Kearsipan) PT PLN (Persero). 

4. Seluruh kegiatan surat masuk maupun surat keluar di Divisi Sekretariat 

menggunakan Aplikasi Manajemen Surat (AMS). Aplikasi Manajemen 
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Surat merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan surat-

menyurat Non Rahasia pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

5. Prosedur pengelolaan surat masuk terdiri dari Penerimaan surat 

penyortiran surat, pencatatan surat, pendistribusian surat, hingga 

penyimpanan surat. Form pengendalian surat masuk dan secara elektronik 

menggunakan Aplikasi Manajemen Surat. 

3.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pekerjaan dalam pelayanan informasi perlu ditingkatkan dan 

struktur organisasi perusahaan perlu ditata kembali sesuai tuntutan 

kebutuhan tugas. 

2. Sebaiknya perusahaan PT PLN Persero memperbarui (upgrade) jaringan 

internet yang digunakan karyawan untuk mempercepat pekerjaan yang 

berbasis IT. 

3. Sebaiknya dilakukan evaluasi ulang mengenai visi, misi, pendekatan, 

strategi dan kegiatan operasional agar dapat tercipta kepuasan kerja, 

kerjasama tim prima, hubungan kerja berdasarkan pendekatan partisipasi 

dan kelompok kerja (teamwork) guna mencapai misi organisasi yang 

efisiensi, efektif dan berkeadilan ke arah yang lebih baik. 
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