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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan  Kerjta Praktek berlangsung selama 60 (enam puluh) hari. 

Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, program Proyek Akhir yang 

dilaksanakan pada bagian  sekretaris direksi PT Pelindo Marine Service yang 

dilaksanakan  pada : 

Tanggal : 2 Februari 2017–19 Mei 2017 

Peserta  : Galih Permata Putra 

NIM  : 14390150008  

Dalam pelaksanaan Proyek Akhir yang berlangsung dalam kurun waktu 60 

hari tersebut, berikut ini adalah rincian kegiatan yang dilakukan selama 

pelaksanaan Proyek Akhir di bagian sekretaris direksi PT Pelindo Marine Service 

yang dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Pelaksanaan Proyek Akhir 

No. Kegiatan 

1 Pembuatan Agenda Pimpinan 

2 Pengelolaan Surat Masuk 

3 Pengelolaan Nota Dinas 

4 Menangani Telepon Masuk 
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4.2 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan Proyek 

Akhir pada di bagian sekretaris direksi PT Pelindo Marine Service adalah: 

a. Studi Observasi, yaitu dengan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada bagian sekretaris direksi PT Pelindo Marine Service. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pembimbing 

pada tempat Proyek Akhir yaitu pada bagian sekretaris direksi PT Pelindo 

Marine Service. 

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

literatur dan buku-buku yang mendukung penyelesaian laporan Proyek 

Akhir yang tersedia di perpustakaan.  

d. Penyusunan Laporan, yaitu setelah melakukan kegiatan Proyek Akhir 

penulis menyusun laporan Proyek Akhir yang menjadi prasyarat dalam 

menyelesikan mata kuliah Proyek Akhir.  

e. Konsultasi (Bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara 

bertahap kepada dosen pembimbing atas hasil laporan Proyek Akhir yang 

telah dilaksanakan. 

4.3 Pembuatan Agenda Pimpinan 

Agenda pimpinan yang dibuat di PT Pelindo Marine Service berisikan 

jadwal kegiatan penting pimpinan selama satu bulan. Pembuatan agenda pimpinan 

di PT Pelindo Marine Service memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. 

Pemanfaatan Microsoft Excel ini dikarenakan pembuatan agenda pimpinan harus 

disusun dalam bentuk tabel yang mana akan lebih mudah dengan fitur yang 
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didapatkan di dalam Microsoft Excel. Kolom–kolom yang terdapat pada tabel di 

dalam agenda pimpinan tersebut berisikan tentang tanggal, jam, tempat, kegiatan 

atau acara, pimpinan rapat, dan keterangan lain mengenai rapat yang akan 

diselenggarakan.  

Setelah Agenda tersebut dibuat, maka harus disimpan agar mempermudah 

dalam penyuntingan pada jadwal atau untuk melihat jadwal kegiatan yang akan 

dikerjakan oleh pimpinan. Karena Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet 

yang memiliki ekstensi dokumen berupa Excel Spreadsheet (Xls), maka perlu 

perangkat atau aplikasi pendukung dalam melihat agenda yang telah tersimpan 

dengan ekstensi .Xls tersebut seperti Google Sheet yang terdapat pada Google 

Drive. Selain mendukung pembacaan dokumen yang berkekstensi Xls, Google 

Drive yang merupakan media penyimpanan dari Google yang dapat diakses kapan 

saja melalui internet. Dengan Google Drive sebagai media penyimpanan, 

mempermudah dalam melihat dokumen agenda melalui perangkat seperti 

Smartphone.  

4.3.1 Penyusunan Agenda Pimpinan  

PT Pelindo Marine Service dalam pembuatan agenda pimpinan selama ini 

adalah dengan memanfaatkan komputer. Penyusunan agenda tersbut dilakukan 

setelah menerima informasi dari sekretaris mengenai jadwal kegiatan pimpinan, 

maka disusunlah pembuatan agenda. Penyusunan agenda diawali dengan 

membuat tabel pada Microsoft Excel  yang akan diisikan keterangan mengenai 

jadwal kegiatan pimpinan. Berikut ini adalah prosedur penyusunan agenda 

pimpinan dengan menggunakan Microsoft Excel: 
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a. Menjalankan aplikasi Microsoft Excel 

Pertama–tama, menjalankan aplikasi Microsoft Excel melalui menu startwindows. 

 

Gambar 4.1 Tampilan start menu  diWindows untuk menjalankan Microsoft Excel. 

b. Setelah aplikasi berjalan, pilih beberapa cell yang akan dijadikan tabel dan 

pilih border yang cocok untuk tabel. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Menu “Border” untuk membuat garis tabel pada Microsoft 

Excel. 

c. Setelah tabel terbuat, maka diisikan keterangan–keterangan mengenai kegiatan 

pimpinan yaitu tempat, jam, PIC, pimpinan rapat, nama acara, dan lain–lain. 
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Gambar 4.3 Tampilan tabel jadwal kegiatan pimpinan yang akan diisikan 

keterangan kegiatan. 

d. Setelah membuat tabel, informasi yang didapat mengenai kegiatan pimpinan 

disusun dalam tabel tersebut sesuai dengan jenis keterangan pada tiap–tiap 

kolom. 

 

Gambar 4.4 Tampilan tabel agenda pimpinan dalam satu bulan. 

e. Setelah agenda pimpinan tersusun, maka lakukan penyimpanan dokumen di 

komputer. 

Agenda pimpinan yang telah disusun, kemudian akan disimpan pada komputer 

dengan ekstensi file dari Microsoft Excel yaitu Excel Spreadsheet (Xls). 
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4.3.2 Penyimpanan Dokumen Agenda Pimpinan pada Google Drive 

Agenda pimpinan yang telah dibuat lalu akan disimpan ke dalam media 

penyimpanan yang dapat diakses melalui internet, yaitu Google Drive. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah sekretaris jika sewaktu–waktu ingin menyimpan 

dokumen dan melihat agenda saat tidak terdapat komputer untuk menakses 

dokumen tersebut, maka dapat melalui smartphone dengan bantuan dari aplikasi 

Google Drive. Berikut adalah langkah–langkah yang dilakukan dalam menyimpan 

dokumen kedalam Google Drive: 

a. Login kedalam Google Drive dengan menggunakan email Google Mail. 

Dengan memiliki akun Google Mail dan Login ke delam email, maka akan secara 

otomatis dapat Login ke dalam Google Drive dikarenakan Google Drive dan 

Google Mail adalah aplikasi dari Google Inc. yang saling bersinkronisasi. 

 

Gambar 4.5 Tampilan saat Login kedalam Google Drive 
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b. Setelah berhasil Login kedalam Google Drive, lalu pilih menu “Baru” dan 

pilih “Upload File” untuk mengunggah dokumen kedalam Google Drive.  

 

Gambar 4.6 Tampilan Menu Upload File pada Google Drive. 

c. Setelah memilih menu tersebut, maka pilih file yang akan diunggah ke 

Google Drive. Pilih “Open” setelah menemukan file yang akan diunggah. 

 

Gambar 4.7 Tampilan saat memilih berkas yang akan diunggah. 
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d. Berkas atau file akan terunggah kedalam Google Drive setelah dan akan 

muncul pemberitahuan bahwa proses unggah telah selesai dilakukan dan berkas 

tersimpan di  Google Drive. 

 

Gambar 4.8 Tampilan pemberitahuan proses unggah berkas kedalam Google 

Drive. 

e. Setelah disimpan ke dalam Google Drive, maka agenda pimpinan telah 

dapat ditampilkan ke perangkat lain dimanapun yang dapat mengakses 

Google Drive. 

4.4 Pengelolaan Surat Masuk 

Setiap organisasi pasti akan melakukan komunikasi dengan perusahaan lain 

maupun kepada perseorangan. Salah satu cara berkomunikasi antar perusahaan 

yang sering digunakan adalah dengan menggunakan surat. Surat yang masuk pada 

perusahaan pasti memiliki bagian untuk mengelola surat–surat yang ditujukan 

kepada bagian atau bahkan kepada pimpinan perusahaan. Peran sekretaris dalam 

hal pengelolaan surat masuk adalah hal yang penting, karena sekretaris memiliki 

kewajiban untuk mengetahui surat yang ditujukan kepada pimpinan, meskipun 

terdapat beberapa jenis surat yang tidak hanya boleh diketahui oleh pimpinan 

sendiri. 
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Di PT Pelindo Marine Service, pusat dari pengelolaan surat yang ditujukan 

kepada pimpinan adalah bagian sekretaris. Peran sekretaris dalam pengelolaan 

surat masuk mulai dari pencatatan surat yang masuk, pemberitahuan surat kepada 

pimpinan, hingga pengarsipan surat.  

Pengarsipan surat masuk sangatlah penting jika suatu saat surat tersebut 

dibutuhkan kembali atau bahkan terjadi kerusakan pada surat asli, maka perlunya 

cara pengarsipan yang baik agar dapat mengurangi resiko rusaknya file. Dalam 

pengarsipannya, sekretaris di PT Pelindo Marine Service telah melakukan  

pengarsipan secara elektronik yang dilakukan dengan memindai surat melalui 

Scanner dan menyimpan data dari surat tersebut kedalam komputer. Akan tetapi 

penyimpanan kedalam komputer tersebut masih memiliki kemungkinan untuk 

rusak jika suatu saat terdapat kerusakan pada hardisk atau jika terdapat virus yang 

merusak data file pada komputer. 

Untuk mencegah rusak dan hilangnya file akibat virus dan kerusakan pada 

perangkat komputer tersebut, maka penyimpanan yang baik adalah dilakukan 

dengan menggunakan media penyimpanan cloud yaitu dengan Google Drive. 

Berikut adalah Document Flow penanganan surat masuk di PT Pelindo Marine 

Service: 
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Gambar 4.9 Document Flow Penanganan Surat Masuk 

4.4.1 Pencatatan Surat Masuk 

Surat masuk yang diterima oleh sekretaris dan hendak diberikan kepada 

pimpinan harus dicatat terlebih dahulu kedalam buku agenda surat masuk agar 

surat tersebut dapat terbukti penerimaannya atau telah diterima oleh sekretaris dan 

dilampirkan lembar disposisi agar dapat diketahui perintah dari pimpinan tentang 

perihal yang terdapat dalam surat. Setelah dilakukan pencatatan terhadap surat 

masuk dan telah dilampirkan lembar disposisi, maka surat harus segera diberikan 
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kepada pimpinan agar pimpinan dapat segera mengetahui dan menindak lanjuti 

perihal tentang surat tersebut. Berikut adalah prosedur penerimaan surat masuk 

hingga ditujukannya kepada pimpinan: 

a. Surat diterima oleh sekretaris. 

Pada umumnya, setiap surat akan masuk pada pagi hingga sore hari, surat–surat 

yang masuk tertumpuk di meja sekretaris dan harus dilakukan penyortiran terlebih 

dahulu berdasarkan perihal dan penerima. 

 

Gambar 4.10 Surat masuk yang tertumpuk di meja sekretaris. 

b. Surat Masuk yang telah disortir, maka akan dilakukan pencatatan kedalam 

buku agenda. Dalam pencatatan surat kedalam buku agenda tersebut dilakukan 

berdasarkan penerima dan perihal yaitu berdasarkan 3 direksi yang akan 

menerima surat masuk tersebut, yaitu: 

1.  Direksi Utama 

2. Direktur Komersial, Keuangan, SDM dan Umum 
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3. Direktur Operasi. 

Karena terdapat 3 (tiga) direksi, maka buku agenda yang akan digunakan untuk 

mencatat surat masuk juga terdapat 3 buku berdasarkan penerimanya. 

 

Gambar 4.11 Buku agenda Surat masuk berdasarkan tujuan penerima. 

c. Melakukan pencatatan kedalam buku agenda. 

Mencatat surat masuk kedalam buku agenda dengan menuliskan perihal, asal 

surat, tanggal diterima, dan nomor surat. 
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Gambar 4.12 Pencatatan surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk. 

d. Setelah surat dicatat, maka surat perlu dilampirkan lembar disposisi. 

 

Gambar 4.13 Lembar disposisi surat masuk. 
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e. Setelah surat masuk dicatat dan dilampirkan lembar disposisi, maka perlu 

diberikan stempel tanggal pada lembar disposisi dan nomor surat masuk yang 

sesuai dengan buku agenda surat masuk. 

 

Gambar 4.14 Lembar disposisi yang telah diberikan stempel. 

f. Setelah stempel tanggal dilakukan pada lembar disposisi, maka surat 

masuk akan dapat diberikan kepada pimpinan. 

4.4.2 Pengarsipan dan Penanganan Disposisi Surat Masuk 

Surat yang telah diterima dan telah dibaca oleh pimpinan, pasti akan 

tertuliskan pada lembar disposisi mengenai perintah disposisi dan arahan yang 

akan dilakukan kepada pihak yang akan mendapatkan terusan surat tersebut. 

Penanganan disposisi ini harus segera dilakukan oleh sekretaris agar perintah dari 

pimpinan dapat segera dipahami dan dilaksanakan oleh pihak yang menerima 

perintah.  
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Dalam menangani disposisi surat, sekretaris direksi di PT Pelindo Marine 

Service akan melakukan pencatatan terlebih dahulu mengenai disposisi dan 

perintah yang tertera di lembar disposisi. Pencatatan tersebut dilakukan pada buku 

agenda surat masuk, agar informasi bahwa surat telah menerima perintah disposisi 

oleh pimpinan. Setelah mencatat perintah disposisi pada buku agenda, maka surat 

harus diarsipkan kedalam komputer melalui pemindaian dengan scanner agar 

adanya dokumen cadangan bila suatu saat dibutuhkan kembali. 

Pengarsipan kedalam komputer merupakan pengarsipan secara elektronik, 

namun pengarsipan dengan cara seperti itu memiliki kelemahan yaitu dapat 

rusaknya file akibat virus atau jika terjadi kerusakan pada perangkat komputer, 

file di dalam komputer juga akan hilang. Karena terdapat resiko seperti rusaknya 

perangkat komputer dan resiko file rusak oleh virus, maka penyimpanan file dapat 

dilakukan lebih baik ke dalam Google Drive. Setelah surat diarsipkan secara 

elektronik kedalam Google Drive, maka surat harus segera didistribusikan sesuai 

perintah disposisi yang tertera di lembar disposisi. Berikut adalah langkah–

langkah penanganan disposisi dan pengarsipan kedalam Google Drive: 

a. Surat yang telah diterima dari pimpinan, dicatat terlebih dahulu kedalam 

buku agenda surat masuk mengenai perintah disposisi yang tercatat pada lembar 

disposisi. 

 

Gambar 4.15 Pencatatan perintah disposisi pada buku agenda. 
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b. Setelah perintah disposisi dicatat kedalam buku agenda, surat masuk akan 

diarsipkan kedalam komputer dengan menggunakan scanner. 

 

Gambar 4.16 Proses scanning saat mengarsip surat kedalam komputer. 

c. File surat yang telah diarsipkan kedalam komputer, akan diunggah ke 

Google Drive agar file tersimpan lebih aman. Sebelum mengunggah kedalam 

Google Drive, maka perlu untuk Login ke dalam akun Google. 

 

Gambar 4.17 Tampilan saat login kedalam akun Google. 
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d. Setelah berhasil Login, maka dapat dimulai proses upload file surat masuk 

tersebut kedalam Google Drive. 

 

Gambar 4.18  Tampilan pilihan untuk mengunggah file kedalam Google Drive. 

e. Setelah memilih pilihan ”Upload File” , lalu pilih file surat yang akan 

disimpan kedalam Google Drive dan pilih “Open” untuk mengunggah file yang 

telah dipilih.  
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Gambar 4.19 Tampilan saat memilih file yang hendak diunggah ke dalam  Google 

Drive. 

f.  Tunggu hingga proses unggah file selesai. 

 

Gambar 4.20 Proses unggah file telah selesai. 

g. Setelah pengarsipan selesai, maka surat akan didistribusikan kepada staf, 

unit, atau bagian yang tertera pada lembar disposisi dan meminta paraf di buku 

agenda kepada pihak yang menerima terusan surat tersebut sebagai bukti 

penerimaan bahwa surat telah diterima. 
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Gambar 4.21 Bukti penerimaan surat yang telah didistribusikan kepada pihak 

yang bersangkutan. 

4.5 Pengelolaan Nota Dinas 

Pengelolaan nota dinas dalam suatu perusahaan adalah hal yang penting, 

karena nota dinas merupakan naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam 

melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan pemberitahuan, pernyataan, 

permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Penanganan nota dinas 

dilakukan oleh sekretaris karena penerbitan nota dinas perusahaan juga perlu 

diketahui oleh pimpinan perusahaan.  

Penanganan nota dinas di PT Pelindo Marine Service ini dimulai dari 

mencatat nota dinas ke dalam buku agenda nota dinas. Pentingnya pencatatan ini 

agar dapat diketahui nota dinas yang telah diterima dan nota dinas yang akan 

didistribusikan setelah diarsipkan. Akan tetapi pengarsipan yang dilakukan 

kedalam komputer akan mempersulit ketika hendak mencari file yang telah 

diarsipkan tanpa menggunakan fitur search pada Windows. Karena itu, akan lebih 

baik jika penyimpanan arsip dilakukan di Google Drive, karena akan 
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mempermudah pencarian file hanya dengan mengetikan nama dari file di dalam 

menu Google Drive. Pada gambar 4.22 berikut akan dijelaskan tentang Document 

Flow dari penanganan nota dinas. 

 

Gambar 4.22 Document Flow Penanganan Nota Dinas PT Pelindo Marine 

Service 

4.5.1 Pencatatan Nota Dinas 

Nota dinas dapat diterima dari berbagai bagian atau unit di dalam 

perusahaan, karena hal tersebut berkaitan dengan pelaporan kegiatan–kegiatan 

yang terjadi di dalam suatu bagian di perusahaan. Perlunya pencatatan agar 
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diketahui bahwa nota dinas telah diterima oleh sekretaris dimulai dengan 

pencatatan pada buku agenda nota dinas. Pencatatan nota dinas tidak jauh berbeda 

dengan pencatatan surat masuk pada buku agenda. Pencatatan pada nota dinas 

tersebut melalui beberapa langkah berikut: 

a. Nota dinas  yang diterima dicatat kedalam buku agenda nota dinas. 

Pencatatan nota dinas dimulai dari mencatat  asal nota dinas, nomor nota dinas, 

tanggal diterbitkannya nota dinas, dan perihal nota dinas. Pencatatan ini penting, 

karena sebagai bukti bahwa sekretaris telah menerima dan mengetahui adanya 

nota dinas dari unit atau bagian lain yang hendak ditujukan kepada pimpinan 

untuk mendapatkan persetujuan. 

 

Gambar 4.23 Pencatatan nota dinas ke dalam buku agenda nota dinas. 

b. Setelah nota dinas dicatat, maka harus diberikan stempel tanggal sesuai 

dengan hari ketika nota dinas diterima oleh sekretaris. 
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Gambar 4.24 Pemberian stempel tanggal pada nota dinas. 

c. Setelah nota dinas dicatat diberikan stempel tanggal, maka nota dinas 

disusun rapi kedalam map dan segera diserahkan kepada pimpinan agar segera 

mendapatkan instruksi disposisi tentang nota dinas tersebut. 

 

Gambar 4.25  Nota dinas disusun kedalam map yang akan diserahkan kepada 

pimpinan. 

4.5.2 Pengarsipan dan Pendistribusian Nota Dinas 

Pengarsipan adalah hal yang wajib dilakukan, terutama untuk dokumen–

dokumen yang berisikan laporan tentang kegiatan perusahaan seperti nota dinas. 
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Pengarsipan nota dinas di PT Pelindo Marine Service dilakukan oleh sekretaris 

secara elektronik setelah mendapatkan instruksi disposisi dari pimpinan. 

Penyimpanannya yaitu sengan cara menyimpan ke dalam komputer melalui 

pemindaian dokumen dengan scanner. Penyimpanan tersebut masih memiliki 

memiliki kelemahan yaitu jika perangkat komputer rusak dan file hasil 

pemindaian terserang virus komputer yang dapat menyebabkan file rusak. Selain 

itu, seringnya staf yang membutuhkan file penggandaan dari hasil arsip, sekretaris 

harus mencari file hasil scanning atau hasil pemindaian tersebut di komputer 

melalui fitur search yang tersedia pada Sistem Operasi Windows. Karena itu akan 

lebih baik jika pengarsipan dilakukan di Google Drive yang akan membuat 

penyimpanan lebih aman dan mudah dalam pencarian file dengan fitur search 

yang dimiliki oleh Google Drive.  

Setelah nota dinas diarsipkan oleh sekretaris, maka nota dinas harus segera 

didistribusikan kepada pihak yang telah ditunjuk dalam instruksi disposisi yang 

dituliskan oleh pimpinan. Dalam pendistribusian nota dinas, sebagai bukti bahwa 

pihak yang ditunjuk dalam istruksi disposisi tersebut telah menerima nota dinas 

dan mengetahui instruksi dari pimpinan maka perlunya paraf pada buku agenda 

nota dinas agar nota dinas mudah diketahui siapa pihak yang telah menerima nota 

dinas tersebut. Berikut adalah prosedur pengarsipan dan pendistribusian nota 

dinas: 

a. Nota dinas yang telah diberikan instruksi disposisi oleh pimpinan, maka 

harus dicatat terlebih dahulu mengenai instruksi disposisi tersebut kedalam buku 

agenda nota dinas. 
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Gambar 4.26 Pencatatan Instruksi Disposisi nota dinas ke dalam buku agenda nota 

dinas. 

b. Setelah instruksi disposisi dicatat pada buku agenda, maka akan dilakukan 

pemindaian nota dinas dengan mesin scanner dan menyimpan file hasil pindai 

kedalam komputer. 

 

Gambar 4.27 Proses pemindaian dokumen dengan mesin scanner. 

c. Setelah dilakukan pemindaian, maka akan muncul menu pada layar 

monitor mengenai pilihan penyimpanan untuk menyimpan dokumen di komputer. 
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Gambar 4.28 Tampilah menu ketika menyimpan dokumen ke dalam komputer. 

d. Setelah hasil pemindaian nota dinas tersimpan ke dalam komputer, maka 

akan dilakikan pengunggahan ke dalam Google Drive seperti melakukan 

pengunggahan file surat masuk sebelumnya. 

 

Gambar 4.29 Tampilan menu unggah file dalam  Google Drive. 
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Gambar 4.30 Tampilan saat memilih file yang akan diunggah ke Google Drive. 

e. Setelah selesai mengarsipkan ke dalam Google Drive, maka dokumen asli 

atau nota dinas yang sesungguhnya harus segera diberikan kepada pihak yang 

ditunjuk dalam instruksi disposisi dan segera mendapatkan paraf dari penerima 

nota dinas tersebut sebagai bukti telah menerima nota dinas. 

 

Gambar 4.31 Pemberian paraf di buku agenda sebagai bukti telah menerima nota 

dinas. 
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Setelah pemberian paraf pada buku agenda sebagai bukti bahwa staf telah 

menerima nota dinas yang telah diberikan instruksi disposisi pimpinan, maka 

proses penanganan nota dinas telah selesai. 

4.6 Menangani Telepon Masuk 

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki alat untuk berkomunikasi 

yang menghubungkan suatu perusahaan ke perusahaan lain atau untuk 

menghubungi bagian dalam perusahaan itu ke bagian lainnya. Telepon adalah 

telepon adalah suatu alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

dan menerima informasi secara lisan. Pada pelaksanaan proyek akhir di PT 

Pelindo Marine Service (PT PMS), penulis memiliki tanggung jawab untuk 

menerima telepon yang ditujukan kepada sekretaris direksi PT PMS dan 

menyampaikan pesan yang telah diterima kepada sekretaris direksi. 

Ketika menerima telepon, penulis perlu mengucapkan salam dilanjutkan 

dengan menyebutkan nama organisasi atau tempat dimana penulis ditempatkan. 

Setelah melakukan salam, penulis menanyakan identitas si penelepon dan kepada 

siapa telepon tersebut ditujukan.  Jika orang yang dituju pada saat itu sedang 

berada di ruangan dan mau menerima telepon, hendaknya memberikan telepon 

tersebut kepada orang yang dituju dengan memberikan informasi tentang siapa si 

penelepon yang ingin berbicara kepadanya. Pada Gambar 4.32 akan dijelaskan 

tentang Workflow penanganan telepon masuk. 
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Gambar 4.32 Workflow Penanganan telepon masuk. 

 

Berikut ini merupakan penjelasan dari gambar Workflow pada gambar 4.32:  

1. Customer menyampaikan pesan kepada sekretaris PT Pelindo Marine 

Service melalui telepon.  

Tidak 

Ya 
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2. Operator menerima telepon dari customer dan meneruskan ke sekretaris. 

3. Jika sekretaris sedang tidak berada di tempat, maka operator akan 

menawarkan kepada customer untuk pesan yang hendak disampaikan 

kepada sekretaris atau memberi saran agar menghubungi di lain waktu.  

4. Jika sekretaris sedang berada di tempat, maka sekretaris akan menerima 

telepon yang diteruskan kepadanya oleh operator.  

5. Sekretaris mencatat pesan dan informasi yang diterima dari customer. 

6. Sekretaris menyampaikan pesan yang yang telah dicatat kepada pimpinan. 




