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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Sekretaris 

3.1.1 Pengertian Sekretaris 

Istilah sekretaris berasal dari kata secretum dalam bahasa Latin yang berarti 

rahasia. Kata secretum kemudian berubah menjadi kata secretaire dalam bahasa 

Perancis, secretary  dalam bahasa Inggris, dan ahirnya menjadi kata secretaries 

dalam bahasa Belanda. Dari asal kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sekretaris adalah seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang dapat 

„menyimpan rahasia‟ atau sebagai pegawai yang menangani hal-hal yang bersifat 

rahasia. 

 Menurut Wursanto (2004:1), Sekretaris adalah orang, pegawai, atau 

karyawan yang diberi tugas dan pekerjaan berhubungan dengan masalah rahasia 

perusahaan. 

3.1.2 Macam Sekretaris 

Meskipun sekretaris adalah orang yang dipercaya dan dipercaya sebagai 

orang yang selalu membantu pimpinan atau membantu kepentingan perusahaan, 

tetapi terdapat bermacam–macam sekretaris menurut ahli. Menurut Sunarto dan 

Ratnawati (2003:2), terdapat macam sekretaris berdasarkan tiga segi, yaitu luas 

lingkup tanggung jawab, kemampuan dan pengalaman kerja, dan bidang khusus 
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atau spesialisali bidang kerjanya. Dari segi–segi tersebut dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam sekretaris yaitu :  

1. Sekretaris Organisasi. 

Sekretaris organisasi adalah rang yang memimpin suatu sekretariat. 

Sekretaris organisasi membantu melakukan fungsi manajemen seperti 

merencanakan, mengorganisasikan, mengurus dan mengatur tenaga, memimpin, 

dan mengawasi. 

2. Sekretaris Pribadi 

Sekretaris pribadi (private/personal secretary) adalah seseorang yang 

dipekerjakan dan digaji untuk membantu menangani pekerjaan dan urusan pribadi 

orang yang memperkerjakannya. Sekretaris pribadi bukan karyawan atau staf 

perusahaan maupun yayasan, tetapi tenaga orang yang memperkerjakan dan 

menggajinya. 

3. Sekretaris Pimpinan 

Dalam perusahaan atau yayasan kecil, pimpinan dapat bekerja seorang diri 

saja, tetapi dalam perusahaan atau yayasan besar sering ada banyak orang yang 

menduduki jabatan kepemimpinan dalam berbagai tingkat seperti puncak, 

menengah, dan bawah. Sekretaris pimpinan adalah orang yang dipekerjakan dan 

digaji oleh perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk membantu seorang 

pemimpin melaksanakan tugas dalam hal –hal yang bersifat kedinasan. Sekretaris 

pimpinan bukan karyawan pimpinan yang dibantunya, melainkan karyawan 

perusahaan, organisasi, atau yayasan yang mengangkat dan menggajinya. Dia 

melaksanakan perusahaan yang termasuk dalam tugas pimpinan yang dibantunya 

dan bertanggung jawab kepadanya. 
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4. Sekretaris Yunior 

Sekretaris yunior adalah sekretaris yang secara relatif belum lama diterima 

kerja dalam perusahaan, organisasi, atau yayasan, maka belum mempunyai 

banyak pengalaman dan dianggap belum memiliki cukup pengetahuan tentang 

seluk–beluk kesekretariatan. 

5. Sekretaris Senior 

Sekretaris senior adalah sekretaris yang dianggap memiliki masa, 

pengalaman, dan kemampuan kerja sebagai sekretaris secara memadai. Oleh 

karena itu, sekretaris senior juga dianggap sudah mampu mandiri, kurag 

memerlukan bimbingan dan dapat menangani tugas dan segala permasalahannya 

dengan baik. 

6. Sekretaris Bidang 

Sekretaris bidang adalah sekretaris yang membantu pimpinan dan mendapat 

bidang tugas tertentu, misalnya bidang hukum, medis, teknik, dan lain–lain. 

Sekretaris bidang mendapat lingkup perhatian atau pemikiran atas pekerjaan 

tertentu. Untuk menangani, mengurus, mengelola bidang yang diserahkan, 

seorang sekretaris bidang perlu juga memiliki pengetahuan dan kecakapan kerja 

sebagai sekretaris pada umumnya. 

3.1.3 Tugas Sekretaris 

Sebagai seorang yang menunjang kinerja pimpinan dalam perusahaan, seorang 

sekretaris memiliki tugas–tugas pentitng. Tugas–tugas sekretaris pimpinan 

tersebut, menurut Wursanto (2004:17), tugas sekretaris dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu tugas yang bersifat rutin dan tugas yang bersifar insidental. Pembagian tugas 

tersebut sebagai berikut : 
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1. Tugas Rutin Sekretaris 

Tugas rutin sekretaris biasanya sudah ditentukan dalam uraian tugas atau 

gambaran tugas (job description) sesuai dengan program dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Tugas rutin seorang sekretaris meliputi : 

a. Membuat Surat 

b. Menerima dan Mengirim Surat 

c. Mengetik 

d. Menerima tamu dan sekaligus membuat perjanjian dengan tamu untuk 

kepentingan pimpinan. 

e. Menerima telepon. 

f. Mengirim telegram. 

g. Mengirim faksimile. 

h. Menerima dikte. 

i. Menyiapkan rapat pimpinan. 

j. Membuat laporan. 

k. Menyimpan dan mengatur arsip sesuai dengan sistem kearsipan yang telah 

ditentukan oleh organisasi atau lembaga yang bersangkutan. 

2. Tugas Insisdental Sekretaris 

Tugas insidental sekretaris pimpinan meliputi 2 hal, yaitu : 
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a. Tugas atas prakarsa sendiri. 

Tugas ini merupakan tugas yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri, 

tanpa diminta, disuruh, atau diperintah oleh pimpinan. Tugas ini 

meliputi menyusun daftar nama rekanan dan  membuat nama–nama 

tamu yang sering berkunjung. 

b. Tugas yang diberikan langsung oleh pimpinan. 

Tugas yang diberikan oleh pimpinan ini dikarenakan pimpinan tidak 

memiliki waktu untuk mengerjakannya sendiri atau karena ada 

pekerjaan lain yang lebih penting sehingga pekerjaan tersebut 

diserahkan kepada sekretaris untuk diselesaikan. 

3.1.4 Peran Sekretaris 

Peran sekretaris adalah hal yang penting diketahui bagi para calon 

sekretaris dalam menyiapkan diri di dunia kerja karena tidak mudah untuk orang 

dapat menjadi sekretaris tanpa mengetahui apa itu peran sekretaris. Peran menurut 

Sunarto dan Ratnawati (2003:7), peran adalah pola kerja, perbuatan, penilaian, 

sikap ,dan gaya hidup yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan 

tugas an tanggung jawabnya. Karena kedudukan, tugas, tanggung jawab, keadaan 

diri, dan keadaan hidup berbeda–beda, maka dalam hidup orang dapat mempunyai 

beberapa peran yang berbeda pula. 

Menurut Sunarto & Ratnawati (2003:7), peran yang dipegang sekretaris 

berporos pada kedudukan atau statusnya dalam lembaga tempat dia bekerja. 
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3.2 Agenda Kerja Pimpinan 

Sekretaris berkewajiban mengatur agenda dan jadwal kegiatan pimpinan 

seefektif mungkin. Hal ini menjadi rutinitas sekretaris agar pimpinan 

memanfaatkan waktunya seefektif mungkin. 

Menurut Dewi (2011:57) Jadwal kerja pimpinan merupakan agenda yang 

mencantumkan segenap kegiatan pimpinan termasuk dalamnya semua perjanjian, 

rapat, pertemuan dengan relasi dan sebagainya. Jadwal kerja ini dibagi menjadi 

jadwal kerja harian, mingguan, maupun bulanan. 

3.2.1 Jadwal Perjanjian Pimpinan 

Pimpinan selalu memiliki perjanjian yang terjadwal dengan relasinya, 

perjanjian tersebut bisa didapatkan dari relasi yang berasal dari luar perusahaan 

maupun staf perusahaan, untuk itu diperlukannya sekretaris dalam menangani 

jadwal perjanjian pimpinan. Menurut Dewi (2011:58), agenda pimpinan berisikan 

perjanjian–perjanjian dengan pihak lain. Yang menerima maupun membuat 

perjanjian adalah pimpinan dibantu sekretaris. Sekretaris tidak dapat membuat 

janji tanpa instruksi pimpinan. Sekretaris yang diberi wewenang menerima 

maupun membuat perjanjian biasanya tanpa persetujuan pimpinan. Sekretaris 

yang diberi wewenang khusus, biasanya sangat berpengalaman karena: 

a. Sudah mengetahui cara kerja, kegiatan dan kesukaan pimpinan. 

b. Dapat menilai tingkat prioritas masalah yang dibawa tamu. 

c. Sudah bisa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap perjanjian. 
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3.2.2 Jadwal Penerimaan Tamu Pimpinan 

Pimpinan dari setiap instansi atau perusahaan pasti akan memiliki jadwal 

untuk menerima tamu untuk meningkatkan hubungan bisnis  yang terjadi antar 

perusahaan satu dengan yang lain, sekretaris dalam hal ini adalah sebagai orag 

yang menjadi tangan kanan bagi seorang pimpinan untuk menemaninya dalam 

menerima tamu, maupun menjamu tamu pimpinan.  

Jadwal Penerimaan Tamu menurut Sumarto & Dwiantara (2000:34), untuk 

menghindari hal–hal yang tidak diinginkan pimpinan, misalnya tamu yang tidak 

dikehendaki pimpinan, sebaiknya dibuat rencana jadwal penerimaan tamu. 

Artinya, harus dibuat terlebih dahulu janji pertemuan antara tamu dan pimpinan. 

Dalam hal ini, sekretaris sebagai mediator dan pengaturnya, karena sekretaris 

yang tahu betul jadwal pimpinan. Sehubungan dengan hal ini, sekretaris dapat 

memberi informasi, kapan kira–kira pimpinan dapat menerima tamu kemudian 

tamu membuat surat permohonan untuk bertemu dengan pimpinan. Bila telah ada 

kesepakatan, sekretaris dapat mencatat pada buku agenda atau menulis pada 

jadwal kegiatan pimpinan. 

A.  Kesalahan–Kesalahan dalam Menerima Tamu 

Saat menerima tamu, tidak setiap saat tamu tersbut dapat merasa nyaman 

dengan perilaku yang dilakukan oleh orang yang menerima kedatangannya. Oleh 

karena itu, sekretaris yang baik dalam memperlakukan tamu harus benar-benar 

memahami bagaimana sikap yang baik dalam menerima tamu agar tamu merasa 

nyaman dan merasa kedatangannya sangatlah diterima.  

Banyak hal yang harus dihindari saat menerima tamu perusahaan, menurut 

Sumarto & Dwiantara (2000:34), kesalahan–kesalahan yang bisa dilakukan 
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sekretaris dan perlu untuk diperhatikan agar tidak dilakukan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Lupa menanyakan identitas tamu. 

Degan lupa menanyakan identitas tamu, kita akan menemui kesulitan dsaat 

pimpinan menanyakan nama tamu tersebut. 

2. Salah menuliskan Identitas tamu. 

Hal ini dapat terjadi jika sekretaris sedang kacau pada saat 

menginformasikan kepada pimpinan. Sangat tidak etis apabila sekretaris 

salah menyebutkan nama tamu. Untuk itu perlu kita tanya sekali lagi jika 

kita memang belum tahu persis nama tamu tersebut. 

3. Tidak segera mengantarkan tamu kepada pimpinan. 

Prinsip sekretaris sebagai pelindung pimpinan embuat kita bersikap terlalu 

protektif sehingga kita sibuk mengajukan pertanyaan sekitar kedatangan 

tamu. Sebaiknya kita mempunyai informasi tentang relasi pimpinan mana 

saja yang dapat menemui pimpinan tanpa harus melalui prosedur khusus, 

agar kita tidak salah dalam melakukan tugas. 

4. Informasi yang disampaikan kepada pimpinan tentang keberadaan dan 

maksud kedatangan tamu kurang jelas dan lengkap. 

Hal ini sangat tidak disukai karena dapat mengganggu tugas pimpinan 

yang harus mengulang pertanyaan serupa. 

5. Kesalahan dalam berkomunikasi. 

Bisa saja sekretaris tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pertanyaan 

yang diajukan kurang jelas, bahkan cara menolaknya pun terlalu kasar atau 

berbelit–belit, sehingga apa yang sebenarnya ingin diungkapkan tidak jelas. 
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6. Menghadapi tamu yang sulit dan keras kepala. 

Sekretaris menjadi tidak sabar dan ingin segera menghalau tamu tersebut. 

Tindakan ini jelas kurang bijaksana dan keliru. 

7. Sekretaris terlalu sibuk dengan tugas. 

Terlalu sibuk dengan tugas, sekretaris dapat tidak menghiraukan tamu 

yang datang. Mestinya kita bersikap membantu tamu yang datang, karena 

bagaimanapun biasanya tamu agak asing di tempat yang baru sehingga 

mengharapkan selretaris, selaku tuan rumah, menerima kedatanganna. 

8. Penampilan kurang rapih dan kurang menarik. 

Meskipun tamu datang pada siang hari, saat sudah seharian sekretaris siuk 

dengan tugasnya, sebaiknya sekretaris tetap tampak segar dan rapi. 

3.3 Pengelolaan Surat 

Setiap instansi atau perusahaan pasti akan mendapati surat dan juga akan 

mengirim surat, oleh  karena itu pengelolaan surat perusahaan sangat penting 

untuk memberikan informasi maupun mendapatkan informasi dari luar 

perusahaan. Surat–surat tersebut biasanya berisikan informasi yang harus 

diketahui oleh pimpinan perusahaan, karena itu seorang sekretaris dapat menjadi 

pusat dari pengelolaan surat yang ditujukan kepada pimpinan. 

 Menurut Wursanto (2004:232), organisasi pengelolaan surat masuk adalah 

unit–unit yang terlibat dalam proses pengelolaan surat masuk, yang terdiri dari 

unit penerima, unit penyortir, unit pencatat, unit pengarah, unit pengolah, dan unit 

penata arsip. 
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Menurut Hendarto & Tulusharyono (2003:85), dalam pengurusan surat–

surat masuk, tugas sekretaris adalah:  

a. Memproses surat–surat sebelum diberikan kepada pimpinan. 

b. Menindaklanjuti surat–surat yang sudah keluar dari pimpinan. 

Salah satu tugas utama sekretaris setibanya di kantor adalah memeriksa 

apakah ada surat masuk pada hari sebelumnya. Biasanya pimpinan memilau 

kerjanya dengan membaca surat–surat yang masuk yang telah diproses oleh 

sekretarisnya. 

 Surat–surat yang umumnya sering ditemui dan menjadi tugas rutin 

sekretaris, antara lain: 

1. Surat pemberitahuan. 

2. Surat Undangan. 

3. Surat Kuasa. 

4. Surat Keterangan. 

5. Memorandum. 

6. Nota Keuangan. 

7. Surat Edaran. 

8. Surat permintaan Janji Tem dan Balasannya. 

9. Surat Pesanan. 

10. Ucapan Selamat dan Ucapan Terima kasih. 

11. Surat Tugas. 

12. Surat Pengantar. 

13. Surat Pernyataan. 

14. Surat Perjanjian. 
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15. Laporan. 

16. Dan masih banyak lagi. 

3.3.1 Menyortir Surat 

Surat yang masuk dan ditujukan kepada pimpinan pasti memiliki tujuan 

dan kepentingan yang berbeda, karena tujuan dan kepentingan yang berbeda 

tersebut, maka perlunya dilakukan penyortiran surat oleh orang yang bertanggung 

jawab meneruskan surat tersebut kepada pimpinan. Penyortiran surat menurut 

Hendarto & Tulusharyono (2003:87), Sekretarris berkewajiban menyortir surat 

dinas menurut sifat dan tingkat kepentingannya. 

Macam–macam surat yang masuk yang harus disortir oleh sekretaris, antara lain: 

1. Surat Biasa 

Isi surat biasa boleh saja diketahui oleh orang lain. Namun bkan berarti 

sekretaris bisa seenaknya membuarkan surat tersebut dibaca oleh orang 

lain atau menyebarkan isi surat kepada orangg lain. 

2. Surat Penting 

Surat penting adalah surat yang memerlukan penyelesaian dengan segera. 

Tulisan URGENT menandakan bahwa si pengirim surat menganggap 

penting suratnya, untuk itu baik bila sekretaris mengindahkan keinginan 

itu. 

3. Surat Rahasia 

Surat rahasia atau Confidential adalah surat yang hanya boleh dibuka oleh 

orang yang dituju. Surat yang dianggap rahasia biasanya adalah surat yang 

akan menimbulkan akibat negatif bagi orang atau organisasi yang dituju 

bila disebarluaskan secara sembarangan. 
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3.3.2 Pengelolaan Surat Masuk 

Surat–surat yang diterima perusahaan merupakan surat masuk perusahaan. 

Surat-surat tersebut memerlukan pengelolaan agar dapat tersampainya informasi 

dengan baik dan benar. Pentingnya pengelolaan surat masuk  Menurut Sunarto & 

Ratnawati (2003:52), dalam mengelolah surat masuk, sekretaris sebaiknya 

melakukan hal hal berikut : 

1. Memeriksa dengan teliti kebenaran alamat yang dituju. 

2. Menyampaikan surat–surat tertutup kepada orang–orang atau petugas–

petugas yang bersangkutan sesuai dengan alamat dan isi surat. 

3. Membuka surat yang dibawah wewenangnya dengan hati–hati, dan jangan 

sampai ada yang sobek. 

4. Memberi tanggal masuk dan kode–kode pengarsipan. 

5. Menyampaikan kepada pimpinan dan pettugas–petugas yang sesuai dengan 

sistem berlaku dalam lembaga. 

6. Bila surat masuk sudah dibaca, diberi lampiran intruksi, dan dikembalikan 

kepada kita, harus segera diurus sampai dengan tuntutan penting dan 

mendesaknya. 

3.3.3 Pengelolaan Surat Keluar 

Surat keluar merupakan surat yang besifat kedinasan yang dibuat oleh suatu 

organisasi maupun perusahaan yang ditujukan kepada penerima di luar 

perusahaan untuk menyampaikan informasi dari perusahaan. Pengelolaan surat 

keluar tidak jauh berbeda dengan pengelolaan surat masuk, perbedaan tersebut 

terdapat pada tujuan penerimaan surat yang mana pendistribusiannya akan 

dilakuka kepada pihak di luar perusahaan. 
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Menurut Dewi (2011:40), pengurusan surat keluar, baik surat tindak lanjut 

(follow up) dari surat masuk ataupun surat keluar yang bersifat intern pada 

umumnya menempuh prosedur yang sama, yaitu: 

i. Pembuatan konsep surat (draft) 

Pembuatan konsep adalah kegiatan membuat rencana dan penyusunan 

penulisan surat keluar. Kegiatan–kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a. Konsep dibuat oleh sekretaris/kepala tata usaha dengan menggunakan 

blanko lembar konsep yang biasanya berbentuk folio ganda. 

b. Konsep surat harus memenuhi syarat yaitu bersifat formal (dinas), 

objektif, ringkas dan jelas maksudnya, sopan dan ramah bahasanya, 

seragam dalam bentuknya, serta rapi dalam pengetikannya. 

c. Setelah dipenuhi persyaratan tersebut, konsep surat harus dimintakan 

persetujuan kepada pimpinan. Sebagai tanda persetujuannya atas 

konsep surat itu, pimpinan yang berkepentingan membubuhkan 

parafnya pada blanko isian lembar konsep. 

d. Setelah konsep surat disetujui, kemudian diregistrasikan untuk 

memberi kode atau nomor surat. Kode atau nomor surat diperoleh dari 

petugas verbalis. 

ii. Pengetikan 

a. Konsep surat yang telah mendapat persetujuan dan telah memperoleh 

kode/nomor surat, diserahkan kepada unit pengetikan/penggandaan. 

b. Kepala unit pengetikan harus tekun dan teliti mentaklik hasil 

pengetikan konsep surat hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat 

jadi, setelah melalui koreksi kesalahan. 
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iii. Penandatanganan 

Surat jadi itu kemudian disampaikan kepada pimpinan, atau pejabat yang 

berenang untuk ditandatanganinya. 

iv. Pencatatan 

a. Surat jadi yang telah ditandatangani, dicap, dan disertai kelengkapan 

lainya (lampiran amplop) menjadi surat dinas resmi. 

b. Surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh 

petugas yang disebut verbalis. Buku verbal ialah buku agenda yang 

khusus dipakai untuk mencatat surat dinas resmi keluar. 

c. Setelah selesai pencatatan dalam buku verbal, surat siap untuk dikirim. 

Dengan mempergunakan buku ekspedisi intern surat tersebut 

diserahkan kepada urusan pengiriman (ekspedisi). 

v. Pengiriman surat keluar 

Urusan pengiriman/ekspedisi melaksanakan tugas pengiriman surat keluar. 

Pengiriman surat keluar terbagi dalam dua bagian yaitu pengiriman surat keluar 

intern dan ekstern. Pengiriman surat keluar intern dalam sistem tradisional ini 

(agenda) dipergunakan buku ekspedisin intern, sedangkan pengiriman surat keluar 

mempergunakan buku ekspedisi ekstern. 

Urusan ekspedisi melaksanakan tugas–tugas sebagai berikut: 

a. Mencatat surat yang telah siap akan dikirimkan dengan cermat dalam 

buku ekspedisi. Untuk surat keluar yang disampaikan ke dalam 

lingkungan kantor sendiri dicatat dalam buku ekspedisi intern. Untuk 

surat keluar yang akan dikirim keluar kantor dicatat dalam buku 

ekspedisi ekstern. 
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b. Menyelanggarakan kelancaran pengiriman atau penyampaian surat 

menyurat agtar komunikasi dapat berjalan lancar. Termasuk dalam 

tugas ini ialah meneliti kelengkapan surat yang akan dikirim, 

membubuhkan stempel kantor pada surat dan amplop, merekatnya, 

menempelkan perangko, menimbang, dan sebagainya. 

c. Pelaksanaan penyampaian dan pengiriman surat keluar dilakukan oleh 

kurir/petugas ekspedisi. 

d. Kurir mengantar surat ke kantor pos dapat sekaligus mengambil surat 

yang ada di kotak pos. 

e. Pengiriman surat melalui pos harus memakai buku pos tercatat. 

vi. Penyimpanan berkas/arsip surat 

Surat yang telah diproses atau ditanggapi dan pertinggal surat keluar yang 

telah dikirimkan untuk sementara disimpan oleh sekretaris (usuras arsip), karena 

berkas tersebut masih bersifat dinamis. 

3.4 Arsip 

Setiap catatan baik dalam bentuk tertulis maupun gambar yang memuat 

keterangan–keterangan mengenai suatu peristiwa atau kegiatan yang berlangsung 

di perusahaan ada baiknya jika disimpan dan diarsipkan sebagai bukti bahwa 

kegiatan tersebut terlaksana sebagai mana yang telah terjadi. Pengarsipan tersebut 

adalah salah satu yang menjadi tugas utama sekretaris pimpinan. Pengertian arsip 

mmenurut Sunarto & Ratnawati (2003:59), Arsip merupakan kumpulan warkat 

yang dianggap mempunyai kegunaan tertentu dan disimpan secara sistematis agar 

setiap kali diperluka dapat dicari lagi dengan mudah. 
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Adapun pengertian arsip menurut Undang–Undang Republik Indonesia 

nomor 43 tahun 2009 pasal 1 yang menyatakan bahwa arsip adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3.4.1 Pengurusan Arsip. 

Karena arsip merupakan warkat yang mengandung informasi, maka dalam 

pengurusannya pun perlu dilakukan dengan baik agar informasi dapat terjaga 

dengan baik dan dapat digunakan bilamana sewaktu–waktu diperlukan kembali. 

Dalam Sunarto & Ratnawati (2003:60), Proses pengurusan arsip adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberi Kode pada warkat yang akan disimpan, dilakuka pada saat warkat 

diterima. 

b. Memasukkan data warkat ke dalam agenda. 

c. Bila Sudah dimanfaatkan oleh petugas yang bersangkutan, warkat dimasukkan 

ke tempat penyimpanan. 

d. Pengurusan penyusutan arsip : 

 Macam arsip yang akan dimusnahkan, dilimpahkan, atau dibiarkan 

terus ada. 

 Kriteria arsip yang dihapus 

 Pelaksanaan penghapusan. 
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3.4.2 Penataan Arsip 

Penataan arsip menurut Sunarto & Ratnawati (2003:60), penataann arsip 

(filling) adalah kegiatan mengatur  dan menyimpan arsip menurut sistem tertentu, 

sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan dengan mudah dan lancar. 

Ada beberapa macam cara menyimpan arsip, yaitu: 

1. Berdasarkan abjad. 

Arsip disimpan menurut abjad A sampai Z, yang disusun berdasarkan nama 

orang, nama lembaga, nama pokok soal atau ama wilayah yang tercantum 

dalam warkat. 

2. Arsip disimpan menurut abjad A sampai dengan Z seperti pada sistem abjad, 

ditambah dengan nomor 1,2,3, dan seterusnya, dan menjadi A1, A2, A3, dan 

seterusnya. 

3. Berdasarkan pokok soal. 

Arsip disusun menurut Satuan wilayah atau daerah tertentu. Misalnya, RT, 

RW, Kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, proisi, negara, benua, 

4. Berdasarkan tanggal. 

 Arsip disusun menurut yang tertera dalam warkat atau tanggal waktu warkat 

dicatat dalam agenda masuk. 

5. Berdasarkan nomor urut 

 Semua warkat yang masuk diberi nomor urut 1,2, 3, dan seterusnya, dan 

disimpan menurut nomor yang tertera padanya. 

3.4.3 Penyimpanan Arsip 

Menurut Sunarto & Ratnawati (2003:63), cara menyimpan Arsip tergantung 

pada tempat untuk menyimpannya. Tepat atau alat itu dapat berupa : 
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a. Filling Cabinet 

Filling Cabinet ini disiapkan untuk menyimpan guide serta folder dalam laci–

laci–laci filling cabinet, disesuaikan dengan surat yang akan disimpan yang 

disesuaikan dengan wilayah masing–masing. 

b. Laci terbuka 

Laci terbuka layaknya laci biasa dalam lemari, penyimpanan arsip ini dengan 

meletakkan arsip dengan rapi di dalam laci. 

c. Mikrofilm 

Dengan ini arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk 

memudahkan penyimpanan dan penggunaannya. 

d. Komputer. 

Penyimpanan arsip dengan komputer ini merupakan pengarsipan secara elektronik. 

Penyimpanan ini dilakukan dengan menyimpan data arsip kedalam komputer 

dengan menggunakan bantuan alat scanner untuk memindai arsip yang akan 

disimpan di komputer. 

3.5 Cloud Storage 

Di era yang telah modern seperti sekarang, banyak tersedia media 

penyimpanan dengan keunggulan dan kelemahan yang berbeda pula. Sebagai 

sekretaris, pentingnya media penyimpanan untuk kegiatan pengarsipan adalah 

sebuah kewajiban. Oleh karena itu, media penyimpanan yang dapat menyimpan 

dengan lebih aman dan lebih efisien seperti Cloud Storage dibutuhkan oleh 

sekretaris. 
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Menurut Irwansyah dan Moniaga (20014:131), Cloud Storage adalah 

layanan internet yang menyediakan penyimpanan data untuk pengguna komputer. 

Cloud Storage biasa digunakan untuk berbagai alasan, seperti: 

1. Untuk mengakses file di internet melalui komputer atau perangkat apapun 

yang memiliki akses internet. 

2. Untuk menyimpan audio yang besar, video dan file grafik di internet lebih 

dengan lebih instan daripada mengunduh kedalam hard disk atau media 

lainnya. 

3. Biasa digunakan untuk menyimpan Back up Data. 

3.6 Etiket  Bertelepon 

Setiap instansi pasti memiliki komunikasi, baik bersifat intern maupun 

ekstern. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

melalui telepon. Bagi seorang sekretaris, telepon adalah hal pokok.  Seorang 

sekretaris dapat menyampaikan  dan menerima informasi dengan cepat dari jarak 

yang jauh.  

 Dalam menyampaikan pesan dan menerima pesan melalui telepon, 

seorang sekretaris memiliki etiket yang harus dipatuhi. Menurut Dewi (2011:46), 

menyatakan bahwa etiket bertelepon adalah sbagai berikut:  

1. Jangan memulai dengan kata “halo”, tetapi langsung menyebutkan nama 

organisasi atau perusahaan tempat bekerja.  

2. Jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan 

pribadi atau terlalu lama berbicara dengan si penelepon. 
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3. Berusahalah mendengarkan lawan bicara kita, jangan melamun atau 

bersikap tidak tertuju pada pembicaraan. 

4. Jangan mengucapkan katakata yang menyinggung perasaan, sebaliknya 

berbicaralah dengan sikap yang menyenangkan.  

5. Berusahalah menanggapi maksud pembicara dengan cepat dan memberi 

kesan memperhatikan orang yang diajak bicara. 

6. Berbicaralah dengan tempo sedang, tidak terlalu cepat atau lambat. 

7. Bila menelepon, sebutkan nama dan jabatan orang yang dituju di samping 

pokok pembicaraannya. 

8. Bila menelepon seseorang, tanyakan apakah saat ini adalah waktu yang 

tepat untuk berbicara. 

 




