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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Administrasi merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan di suatu 

perusahaan atau industri. Administrasi merupakan suatu kegiatan yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan perusahaan atau 

instansi. Kegiatan administrasi meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, 

pembukuan, pengagendaan dan sebagainya. Administrasi telah ada sejak zaman 

dahulu karena administrasi timbul akibat adanya peradaban manusia. Sejarah 

administrasi menggambarkan bahwa setiap kebudayaan apapun tujuannya, 

bagaimanapun bentuk dan strukturnya, unsur-unsur administrasi pasti selalu ada. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa administrasi selalu ada pada setiap 

kegiatan.  

Kegiatan surat menyurat merupakan bagian dari administrasi. Surat 

merupakan salah satu sarana berkomunikasi selain menggunakan teknologi 

modern seperti telepon, internet, faksimile, dan sebagainya. Surat mulai 

digunakan sejak tahun 2000SM. Surat memiliki kelebihan dibandingkan alat 

komunikasi yang lebih modern. Selain lebih rinci dan lebih lengkap isi pesannya, 

surat juga sebagai alat penyampaian pesan, sebagai alat pengingat dan arsip serta 

sebagai bukti hitam di atas putih. Dengan adanya surat sebagai bukti hitam di atas 

putih bisa memberikan suatu bukti perjanjian, kerjasama, penyelenggaraan 

kegiatan dan sebagainya.  
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Surat mulai digunakan di belahan dunia ketika pada zaman dahulu ada 

sebuah organisasi dunia yang berpusat di Negara Finlandia yang menawarkan 

masyarakatnya untuk melakukan korespondensi atau surat-menyurat dengan 

seluruh masyarakat yang lain dari berbagai belahan dunia. Pada saat itulah 

dimulai kegiatan surat-menyurat di seluruh dunia hingga masuk ke Indonesia. 

Berdasarkan catatan sejarah, kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai 

sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Saat itu pada masa Kerajaan 

Kutai, Tarumanegara, Padjajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram.  

Bentuk komunikasi yang digunakan pada kerajaan-kerajaan masih sangat 

sederhana yaitu hanya hubungan antar raja pada kerajaan-kerajaan tersebut. Bahan 

yang digunakan dalam membuat surat pun juga masih menggunakan bahan 

seadanya yang berasal dari hutan yaitu kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, 

dan kulit binatang. Cara pengiriman suratnya pun juga sangat unik yaitu dengan 

melarungkan surat yang dimasukkan ke dalam suatu benda yang bisa mengapung 

di laut dan juga mengirimkan surat menggunakan burung merpati. Cara ini sangat 

unik namun tentu saja keakuratan dan ketepatan sampainya surat tidak bisa 

dipastikan. Bisa saja surat tidak tersampaikan ataupun sampai pada penerima yang 

salah. Namun cara pengiriman itu tetap menjadi cara pengiriman yang populer 

digunakan pada saat itu. 

Dewasa ini seiring berkembangnya teknologi yang semakin modern, 

kegiatan berkomunikasi menggunakan surat masih tetap digunakan. Mengingat 

kelebihan surat lebih baik dibandingkan alat komunikasi yang lain. Pengelolaan 

surat harus diperhatikan agar surat yang diterima tersampaikan langsung kepada 
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penerima surat.  Surat masuk yang ada pada perusahaan atau instansi memiliki 

nilai yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan untuk kedepannya 

karena surat sebagai alat koordinasi, komunikasi, sebagai pengingat dan sebagai 

bukti otentik. 

Kegiatan pengelolaan surat masuk harus dilakukan dengan benar  

mengingat surat merupakan hal penting bagi perusahaan. Pengelolaan surat harus 

dilakukan berdasarkan SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku pada 

perusahaan. Namun terkadang pengelolaan surat terjadi penyimpangan dan tidak 

dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga pengelolaan surat dapat 

dikatakan kurang efektif, ataupun SOP yang berlaku pada perusahaan belum 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan. 

Penulis berkesempatan untuk mengamati mengenai pengelolaan surat di 

PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat khususnya di bagian Kesekretariatan 

Bidang Umum dan Administrasi. Seluruh surat dari pihak eksternal atau luar 

perusahaan ditampung dan dikelola oleh bagian Kesekretariatan. Kesekretariatan 

berada di bawah naungan Bidang Umum dan Administrasi Fungsi Kesekretariatan 

dan Fasilitas. Kesekretariatan melakukan tugas pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar yang meliputi kegiatan penerimaan, penyortiran, pencatatan, dan 

pendistribusian surat. Kesekretariatan mendistribusikan surat untuk seluruh divisi 

dan bidang yang ada di PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat. Kegiatan 

pendistribusian surat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu 

menggunakan sistem manual menggunakan buku ekspedisi dan menggunakan 

sistem OA (Office Automation). 
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Sistem OA (Office Automation) bisa diakses oleh seluruh pegawai PT 

Pembangkitan Jawa-Bali baik di Kantor Pusat maupun di Unit Pembangkitan 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan surat menyurat seperti 

membuat memo, surat keluar, nota dinas dan sebagainya bahkan pedistribusian 

surat pada kesekretariatan juga menggunakan sistem tersebut. Namun pada 

Kesekretariatan penggunaan OA kurang maksimal dikarenakan pendistribusian 

surat dilakukan sebanyak dua kali yaitu dengan sistem manual mengirimkan 

berkas ke divisi atau bidang dan mengirimnya menggunakan sistem online. 

Tentunya hal tersebut tidak efektif karena pendistribusian surat dilakukan 

sebanyak dua kali.  

Berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwa surat berperan penting 

untuk perusahaan atau instansi sehingga pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

harus diperhatikan dan dilakukan dengan benar demi tercapainya tujuan 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menyusun 

Tugas Akhir mengenai “Evaluasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

pada Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan 

Jawa-Bali Kantor Pusat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis ingin 

mengetahui : 

1. Bagaimana mengetahui pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada 

Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-

Bali Kantor Pusat saat ini? 
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2. Bagaimana mengevaluasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada 

Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-

Bali Kantor Pusat? 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada 

Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-

Bali Kantor Pusat saat ini. 

2. Untuk mengevaluasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada 

Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-

Bali Kantor Pusat. 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat penulisan tugas akhir bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengalaman dan memperluas 

pengetahuan mengenai pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada 

Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-

Bali Kantor Pusat. 

2. Bagi universitas adalah sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesesuaian 

antara teori dalam bangku perkuliahan dengan praktik langsung dalam 

dunia kerja. 
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3. Bagi perusahaan adalah apabila memungkinkan dapat memberikan 

masukan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan 

sesuai dengan teori dari beberapa pendapat ilmuwan tentang pengelolaan 

surat. 

4. Bagi pembaca ataupun pihak lain adalah sebagai referensi bahan 

pertimbangan dan masukan dalam penulisan tugas akhir khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 

1.5 Metode Penelitian 

Menurut Timotius (2017:5) metode penelitian merupakan kumpulan 

prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen 

dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Prasetyo (2016) penelitian Deskriptif Kualitatif 

merupakan salah satu penelitian yang memiliki tujuan mengungkapkan kejadian 

atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini 

menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi dan keadaan yang sedang 

atau sudah terjadi, serta sikap pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, 

pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, 

perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.  

Metode penelitian pada penelitian ini menbahas mengenai : 

1. Informan dari penelitian ini adalah petugas Kesekretariatan yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan surat masuk dan surat keluar dari dan  

untuk pihak eksternal pada PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat.  
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2. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Kesekretariatan Bidang 

Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat.  

3. Metode penelitian yang dilakukan adalalah deskriptif kualitatif. Hal yang 

dijadikan objek penelitian adalah pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

pada Kesekretariatan Bidang Umum dan Administrasi PT Pembangkitan 

Jawa-Bali Kantor Pusat.  

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1) Observasi  

Pada metode ini pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun 

langsung ke perusahaan untuk melakukan pengamatan mengenai 

keadaan lingkup perusahaan tersebut dan memahami proses 

pengelolaan surat yang dilakukan oleh petugas Kesekretariatan. 

2) Wawancara  

Pada metode ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan petugas Kesekretariatan Bidang 

Umum dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya 

menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview). Menurut 

Moleong (2007:168) wawancara mendalam merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan 

masalah dan fokus penelitian diarahkan pada daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Alasan menggunakan metode ini 

karena ingin memperoleh informasi dari aktivitas, kejadian serta 
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pengalaman seseorang yang tidak dapat diobservasi secara langsung. 

Ada tiga narasumber yang diwawancarai yaitu Ibu Dwi Kuryanti 

selaku penanggungjawab tagihan pengiriman surat, Bapak Aan 

Supaidi selaku penanggungjawab pengelolaan surat masuk eksternal 

dan Ibu Debby selaku penanggungjawab pengelolaan surat keluar 

eksternal. Alasan mewawancarai ketiga narasumber tersebut adalah 

karena pada kesekretariatan hanya terdapat tiga petugas yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan surat eksternal, sehingga ketiga 

petugas tersebut diwawancarai.  

3) Dokumentasi  

Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil 

dokumentasi pada perusahaan berupa foto mengenai proses 

pengelolaan surat pada Kesekretariatan.  

4) Studi pustaka  

Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan 

buku-buku literatur yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian 

akan dibandingkan dengan hasil wawancara dan obesrvasi yang 

dilakukan untuk menemukan data yang akurat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini diuraikan dalam tiap-tiap bab sebagai 

berikut : 

1. Bab 1 Pendahuluan  

Pada bab satu ini menjelaskan mengenai latar belakang penulis dalam 
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memilih judul, topik dan lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian 

tugas akhir. Kemudian berisi mengenai rumusan masalah, tujuan 

penyusunan tugas akhir, manfaat penyusunan tugas akhir, metode 

penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam tugas akhir.  

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Pada bab dua ini berisi mengenai pembahasan tinjauan pustaka yaitu teori-

teori berdasarkan buku, jurnal dan referensi lainnya yang ditulis oleh 

ilmuwan. Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian surat, fungsi 

surat, jenis surat, pengertian pengelolaan, pengelolaan surat masuk dan 

pengelolaan surat keluar. 

3. Bab 3 Hasil dan Pembahasan 

Pada bab tiga ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari perusahaan 

tempat penulis melakukan penelitian yakni sejarah singkat, lokasi, visi dan 

misi, logo perusahaan, struktur organisasi dan produk perusahaan. 

Kemudian pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi hasil dan 

pembahasan mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah 

tugas akhir ini. 

4. Bab 4 Kesimpulan dan Saran 

Pada bab empat ini merupakan bab terakhir dari tugas akhir ini. Bab ini 

berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tempat penelitian 

dilakukan. 
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