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4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari. Dalam kurun 

waktu 5 (lima) bulan, kerja praktik pada bagian Sekretaris Direktorat Keuangan PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya yang dilaksanakan pada: 

Tanggal  : 12 Juli 2016  –21 November 2016 

Tempat  : Sekretaris Direktorat Keuangan 

  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Peserta  : Ricky Ahmad Rinaldi  

NIM  : 12.39015.0003 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik yang berlangsung dalam kurun waktu lima bulan di 

bagian Sekretaris Direktorat Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya, 

berikut ini adalah rincian kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktik di bagian Sekretaris 

Direktorat Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Daftar Kegiatan Selama Penelitian 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1.  Menyortir Surat Masuk 

2.  Merekapitulasi surat yang telah didisposisi 

3.  Telephone Manner 

4.  Mengekspedisi surat sesuai tujuan 

5.  Mengekspedisi JKK/Bon merah yang telah disetujui 

 



4.2 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan kerja praktik pada 

bagian Sekretaris Dirketorat Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah: 

a Studi Observasi, yaitu dengan pengamatan dan mempelajari secara langsung pada 

bagian sekretaris.  

b Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pembimbing pada tempat 

kerja praktik yaitu pada bagian Sekretaris Direktorat Keuangan. 

c Studi Literatur atau Perpustakaan, yaitu dengan mencari dan membaca literatur dan 

buku-buku yang mendukung penyelesaian laporan penelitian yang tersedia di 

perpustakaan.  

d Penyusunan Laporan, yaitu setelah melakukan kegiatan kerja praktik Penulis 

menyusun laporan penelitian yang menjadi prasyarat dalam menyelesikan tugas akhir.   

e Konsultasi (Bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara bertahap kepada 

dosen pembimbing atas hasil laporan penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

4.3 Peranan Sekretaris Pada Bagian Direktorat Keuangan 

Sekretaris merupakan bagian yang bertugas sebagai pembantu pimpinan untuk 

menjalankan kegiatan keseharian pada direktorat tersebut. Tugas wajib sekretaris terdiri dari 

menjadwalkan kegiatan, menerima surat, mengarsip dan lain sebagainya. 

Direktorat keuangan merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang bernaung di 

bidang financial perushaan. Tugas pokok bagian direktorat keuangan yaitu menerima tagihan 



dari luar dan dalam perusahaan baik itu untuk pembayaran jasa, pengadaan kebutuhan 

perusahaan hingga pembayaran upah pegawai baik untuk pusat maupun cabang dan anak 

perusahaan yang berada di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia III  (Persero) Surabaya.   

  

Gambar 4.1 Sistem Pengagendaan Jadwal Direktur Keuangan 



4.3.1 Penjadwalan Kegiatan Menggunakan Google Calendar 

Proses penjadwalan kegiatan yang akan dihadiri oleh Direktur Keuangan semula 

dilakukan dengan cara memberi tanda di kalendar yang ada di ruangan direktur keuangan dan 

meja sekretaris, namun penjadwalan tersebut dirasa masih kurang up to date pada saat 

direktur keuangan sedang tidak ada di tempat. 

 

A. Menerima Surat 

Proses penjadwalan kegiatan direktur keuangan berawal dari penerimaan surat 

undangan yang di distribusikan dari bagian umum. Dalam proses ini sekretaris menuliskan 

tanggal dan paraf pada lembar ekspedisi dari bagian umum sebagai tanda terima bahwan 

undangan tersebut saat ini telah berada di sekretaris direktur keuangan untuk kemudian 

ditindak lanjuti kepada yang dituju oleh surat undangan tersebut. 

 

B. Mengecek dan Merekap Undangan 

Sekretaris melakukan pengecekan serta penambahan kertas disposisi untuk diisi 

perintah oleh direktur keuangan apabila undangan tersebut ditujukan kepada direktur 

keuangan. Kemudian bila undangan tersebut ditujukan kepada jajaran senior manajer dan 

asisten senior manajer sekretaris akan lansung mendistribusikan undangan tersebut kepada 

yang bersangkutan.  

 

C. Pendisposisian Direktur 

Direktur keuangan menerima dan bila akan mendatangi sendiri undangan tersebut 

maka sekretaris mulai menjadwalkan kegiatan tersebut dengan menambahkan agenda 

kegiatan yang ada pada penanggalan google calendar. Namun apabila direktur keuangan 



berhalangan hadir dan sifat undangan tersebut berhubungan dengan keuangan, direktur 

menugaskan wakil yang dikehendaki untuk menghadiri undangan tersebut. 

 

D. Penambahan Kegiatan Direktur Keuangan di Google Calendar 

Sekretaris menerima disposisi dari direktur untuk kemudian menindaklanjuti 

perintah tertulis yang ada pada lembar disposisi. Pada saat direktur bersedia menghadiri 

undangan tersebut sekretaris mulai menjadwalkan kegiatan yang tertera pada undangan 

tersebut.  

 

E. Pendisposisian Undangan 

Pendisposisian dapat diartikan perintah lansung secara tertulis yang ditujukan 

kepada sekretaris maupun kepada SM (Senior Manager) yang ditunjuk untuk mewakili 

undangan tersebut.S 

Sekretaris mempersiapkan kebutuhan mulai dari akomodasi hingga dokuman yang 

akan dibawa untuk menghadiri kegiatan tersebut, bila dihadiri oleh direktur keuangan. Dan 

bila diwakilkan sekretaris hanya mendata ulang yang tertambah pada isi kertas disposisi 

kemudian mengekspedisikannya kepada bagian yang dikehendaki oleh direktur keuangan 

untuk mewakili undangan tersebut. 

F. Proses Pembuatan Jadwal Direktur Keuangan 

Sekretaris menjadwalkan kegiatan direktur keuangan dimulai dari pemilihan tanggal 

kegiatan, perihal kegiatan, tempat kegiatan hingga pemesanan akomodasi selama kegiatan 

berlangsung, dalam hal ini sekretaris menghubungi bagian umum untuk mengecek 

ketersediaan tiket dan penginapan yang diperuntukkan direktur keuangan. 

 



 

 

Gambar 4.2 Alur penjadwalan kegiatan direktur keuangan 
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Gambar 4.3 Alur Penggunaan google calendar direktur keuangan 
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b. Menjadwalkan Kegiatan 

Tahap selanjutnya setelah sign in sekretaris membuka aplikasi google calendar yang 

telah tersedia pada akun google tersebut berikut beberapa tahapan cara untuk menjadwalkan 

kegiatan direksi yang ada pada google calendar. 

Gambar 4.4 Lembar Disposisi 
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Gambar 4.6 Cara menggunakan Google Calendar  

Gambarrr 4.5 Tahapan Membuat Penjadwalan 



keuangan untuk menghadiri undangan tersebut. 

 

Tahap selanjutnya menjadwalkan kegiatan tersebut dengan mengisi perihal kegiatan, 

waktu kegiatan, tempat kegiatan, deskripsi kegiatan, dan menambahakan akun gmail direktur 

pada menu tambahkan tamu untuk reminder direktur bahwa pada hari dan tanggal tersebut 

ada kegiatan untuk menghadiri undangan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut tidak hanya penjadwalan kegiatan, akan tetapi termasuk tiket 

untuk akomodasi direktur keuangan juga tersambung dengan google calendar. Pemberlakuan 

jadwal menggunakan google calendar dilakukan dengan cara menyambungkan antara akun 

gmail direktur keuangan dengan akun gmail sekretaris. 

Gambar 4.7 Tahapan Mengisi Deskripsi Kegiatan 

Gambar 4.8 Penjadwalan beserta akomodasi 

Gambar 4.9 Tahap Akhir Penjadwalan google calendar 



c. Pemesanan tiket akomodasi 

Sekretaris memesan tiket untuk akomodasi selama perjalanan dinas, dimulai dari 

transportasi, peginapan dan kebutuhan selama perjalanan dinas berlangsung. Dalam tahap ini 

sekretaris bekerja dibantu oleh bagian umum untuk pemesanan tiket penerbangan dengan 

kelas tertentu. Untuk penginapan dan lain sebagainya sekretaris menghubungi cabang yang 

berada pada daerah yang akan dituju untuk meminta rekomendasi penginapan yang layak 

bagi direktur untuk beristirahat dan bersiap menghadiri undangan tersebut. 

 

d. Pembuatan nota dinas 

Nota dinas yang dibuat oleh sekretaris dilakukan untuk penggantian biaya perjalanan 

dinas dan izin perjalanan dinas yang berhubungan dengan perusahaan terutama dengan 

bagian direktorat keuangan. 

Sekretaris membuat nota dinas yang berisikan kegiatan, tujuan kegiatan dan biaya 

akomodasi untuk menghadiri 

kegiatan tersebut. Selanjutnya 

nota dinas ditanda tangani oleh 

direktur kemudian sekretaris 

mendistribusikan nota dinas 

tersebut kepada bagian umum 

untuk ditindak lanjuti. 

 

Gambar 4.10 Nota Dinas Direktur keuangan 



 

Gambar 4.11 Alur Surat Masuk Direktur Keuangan 



4.3.2 Menerima Surat Masuk  

Menerima undangan dan surat melalui email maupun fisik melalui jasa kurir yang di 

terima oleh bagian umum, kemudian verifikasi undangan ataupun surat dilakukan oleh bagian 

administrasi umum di perushaaan dengan cara memberi stampel dan mencantumkan tanggal 

diterima, dan diteruskan kepada siapa.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tahap ini undangan dan surat yang diterima akan dicermati kembali dengan 

melakukan pengecekan ulang, dimulai dari sifat dan ditujukan kepada siapa undangan atau 

surat tersebut sehingga dari pihak sekretaris bisa menentukan kepada siapa dan kapan 

undangan atau surat tersebut disampaikan. 

Pada saat surat diterima terdapat juga surat pengantar yang disertakan di dalam 

amplop yang biasanya surat pengantar tersebut ada pada saat penerimaan laporan keungan 

dari anak perusahaan maupun kantor pusat yang dikirimkan kepada bagian Direktorat 

Keuangan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya. 

A. Mengecek dan Merekap Surat 

Sekretaris mengecek data surat yang masuk ke Direktorat Keuangan, dengan cara 

mendata ke dalam microsoft excel dan menempelkan lembar disposisi dan memberi nomor 

urut yang tertera pada worksheet ke dalam lembar disposisi. 
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Gambar 4.12 Surat masuk yang diterima oleh bagian umum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

ekretaris merekap data surat masuk yang telah diterima dengan meng-update data di 

microsoft excel dan penempelan lembar disposisi kemudian untuk diberikan kepada direktur 

keuangan untuk pengisian disposisi. 

Disposisi adalah ruang tulis tambahan yang telah disediakan oleh perusahaan untuk 

para Direksi, Senior Manajer dan Asistant Senior Manajer yang berguna untuk menuliskan 

perintah dan pesan kepada staff dan seseorang yang berpengaruh pada surat tersebut dan 

ditunjuk untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

 

 

 

B. Pendisposisian Surat 

Pendisposisian oleh direksi berisikan perintah dan pesan untuk disampaikan kepada 

seseorang yang berkaitan dalam surat tersebut, untuk melaksanakan, menyelesaikan dan 

menwakili bila ditunjuk yang berhubungan dengan perihal yang ada didalam isi surat atau 

undangan tersebut. 

Gambar 4.13 Sekretaris Direktur Keuangan mengecek surat masuk 



 

C. Pendistribusian Surat 

Pendistribusian undangan maupun surat masuk dilakukan setelah meng-update dan 

meng-copy sesuai dengan bagian yang telah ditunjuk oleh direktur keuangan. Sekretaris 

mendistribusikan kepada administrasi setiap subdit yang telah ditunjuk oleh direktur 

keuangan dengan menggunakan buku ekspedisi dan mengisi tanda terima di sheet yang ada di 

microsoft excel guna mengetahui telah diterima di mana surat tersebut. 

 

4.3.3 Penyimpanan Arsip Surat 

Surat undangan yang ditolak akan disimpan pada lemari penyimpanan, pada saat 

tertentu undangan tersebut akan dimusnahkan bila telah tidak dibutuhkan kembali. Untuk 

undangan yang diwakilkan akan di-copy untuk arsip bila kedepan akan dibutuhkan kembali 

saat ada undangan yang sama. 

 

A. Sistem Pengarsipan Digital 

Sekretaris menerima kembali surat yang telah diisi perintah tertulis pada lembar 

disposisi, apabila tertera perintah arsipkan sekretaris hanya menggandakan surat tersebut 

sesuai perintah untuk di tujukan kepada subdit yang telah di tunjuk untuk meneyelesaikan 

perihal yang tertera pada surat tersebut. 

Surat yang telah digandakan akan didistribusikan kepada subdit dan diarsipkan 

secara digital dengan menggunakan scanner yang telah tersedia di meja sekretaris. 

 



B. Scanning Penyimpanan Surat 

Sekretaris mempersiapkan dokumen yang akan discan. Cara ini dilakukan untuk 

mengurangi tumpukan-tumpukan arsip dan merapikan lemari arsip supaya tampak lebih rapi 

dan lebih efisien dalam penempatan arsip.  

Penyimpanan surat dilakukan dengan cara membuat folder dan menamai folder 

tersebut sesuai asal surat yang di arsipkan, folder tersebut diurutkan berdasarkan abjad awal 

nama perusahaan tersebut. File yang telah di-scan diberi nama tanggal, bulan dan tahun 

sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat tersebut. 

 

 

 

 

 

4.4 Jumlah Data Surat Masuk dan Undangan 

TAHUN JUMLAH PROPOSAL 

2014 1949 

2015 2022 

2016 2057 

Total Arsip Periode 2014 – 2016 6028 

Menurut di dalam data Microsoft Excel 

 

 

 

Gambar 4.14 Penyimpanan arsip dengan folder 



 

 

 

 

 

 

Total keseluruhan Data surat masuk dan Undangan pada bagian Direktorat 

Keuangan adalah 6028 surat masuk dan undangan dengan berbagai jenis kriteria dari 

berbagai macam perusahaan yang telah mengirimkan surat pemberitahuan, undangan dan 

lain- lain pada bagian Direktorat Keuangan. Total keseluruhan tersebut hanya mulai periode 

pertengahan 2014 hingga akhir tahun 2016. 
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Gambar 4.15 Diagram Jumlah Data Surat Masuk dan Undangan 


