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BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
1.1. Kesimpulan 

Selama melaksanakan Kerja Praktik di Bagian Umum dan Kepegawaian 

(Sekretariat) tugas yang diberikan tidak terlepas dengan kegiatan administrasi dan 

pengarsipan. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melaksanakan tugas proyek 

akhir adalah: 

1. Pengelolaan Surat 

Berdasarkan bahasan laporan penulis, maka berikut adalah 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Pasuruan. 

a. Surat Masuk 

Surat masuk adalah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pengelolaan 

surat masuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan masih 

dilakukan dengan menggunakan pencatatan pada buku agenda. 

b. Surat Keluar 

Surat yang lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel dan ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga 

lain. Surat keluar biasanya dikirim melalui pos atau kurir. Pengelolaan 

surat keluar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan 

dilakukan dengan pembuatan oleh Sekretaris Bidang. Dilanjutkan dengan 

pemberian paraf dari Kepala Bidang dan pemberian nomor surat keluar.

1. Pengelolaan Surat 

Berdasarkan bahasan laporan penulis, maka berikut adalah 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Pasuruan. 

a. Surat Masuk 

Surat masuk adalah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pengelolaan 

surat masuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan masih 
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1. Pengarsipan Surat 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan melakukan 

pengarsipan surat tersebut dengan menggunakan sistem urutan berdasarkan 

kronologi atau tanggal, kemudian dimasukan ke dalam map ordner. 

2. Pemanfaatan Aplikasi Microsoft Access 

Penggunaan aplikasi yang telah dibuat sangat membantu dalam proses 

pengelolaan dan pengarsipan surat. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, 

mengolah dan mengarsipkan surat dapat berjalan dengan baik dan efisien. 

 
 

1.2. Saran 

Setelah penulis melakukan Kerja Praktek pada Bagian Umum dan 

Kepegawaian (Sekretariat), penulis mengusulkan beberapa saran, yaitu: 

1. Memanfaatkan peran teknologi 

Pemanfaatan teknologi yang sudah semakin berkembang seharusnya 

sudah diterapkan dalam mengelola dan mengarsipkan surat. Penerapan 

pengelolaan dan pengarsipan secara komputerisasi dapat mengurangi 

miscommunication antara Bagian Umum dan Kepegawaian (Sekretariat) 

dengan bagian lainnya. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi, 

pengarsipan surat dapat menjadi lebih baik karena berkas surat menjadi dalam 

dua bentuk yaitu hardcopy untuk surat yang asli dan softcopy untuk hasil scan 

surat tersebut yang di lampirkan pada form. 

2. Pengembangan aplikasi 

Pembuatan aplikasi pengelolaan dan pengarsipan ini masih terbilang 

sederhana. Karena didalamnya tidak mengandung beberapa unsur 

1.2. Saran 

Setelah penulis melakukan Kerja Praktek pada Bagian Umum dan 

Kepegawaian (Sekretariat), penulis mengusulkan beberapa saran, yaitu: 

1. Memanfaatkan peran teknologi

Pemanfaatan teknologi yang sudah semakin berkembang seharusnya 

sudah diterapkan dalam mengelola dan mengarsipkan surat. Penerapan 

pengelolaan dan pengarsipan secara komputerisasi dapat mengurangi 
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pengkodean (coding). Saran dari penulis, pengguna dapat mengembangkan 

aplikasi pengelolaan dan pengarsipan surat ini lebih baik lagi, sehingga 

memudahkan bagian atau unit kerja dalam mengetahui masa arsip yang harus 

dimusnahkan apabila sudah memasuki waktunya. 

 


	BAB V PENUTUP
	1.1. Kesimpulan
	1.2. Saran




