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ABSTRAK 

 

 

Perusahaan negeri maupun swasta sudah saatnya mempunyai sistem kelola 

surat untuk menunjang kegiatan administrasi perusahaan tersebut. PT Perkebunan 

Nusantara X merupakan salah satu perusahaan agrobisnis yang pengarsipan 

suratnya dikelola oleh divisi umum. Arsip pada PT Perkebunan Nusantara X 

merupakan salah satu asset berharga yang harus dikelola dengan baik.  

Pada waktu tertentu seringkali karyawan mencari surat-surat masuk pada 

PT Perkebunan Nusantara X. Surat yang sering dicari yaitu klaim asuransi serta 

permohonan bantuan. Namun karena belum memiliki sistem temu kembali arsip 

surat secara elektronik, dalam pencariannya sering memakan waktu yang cukup 

lama yaitu sekitar 15 menit sehingga menghambat pekerjaan lain pada divisi 

umum. 

Untuk mempermudah dalam pengarsipan tersebut maka pengarsipan sudah 

tidak dilakukan secara manual lagi, tetapi secara elektronik. Pengarsipan secara 

elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access yang 

di dalamnya terdapat fasilitas Form yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan 

sistem temu kembali. Dengan menggunakan fasilitas Button pada Form maka 

pencarian surat dapat dilakukan dengan hanya dengan waktu kurang dari 3 menit. 

Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access tersebut sistem temu kembali 

surat masuk dapat dilakukan secara secara efektif dan efesien. 

 

Kata Kunci: Sistem Temu Kembali, Microsoft Access, Form, Surat 
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ABSTRACT 

 

 

 It is the time for state and private companies to conduct a  system to 

support the company's administrative activities. PT Perkebunan Nusantara X is 

one of the agribusiness companies in which its archiving letters are managed by 

the general division. Archives at PT Perkebunan Nusantara X is one of the 

valuable assets that must be managed properly. 

 At certain times, employees often look for incoming letters at PT 

Perkebunan Nusantara X. Frequently in demand  letters are insurance claims and 

requests for assistance. However, because they do not have an electronic mail 

archive retrieval system, the search often takes a long time of about 15 minutes so 

that it inhibits other work on the general division. 

 To simplify the archiving, it  is not done manually anymore, but it is 

done electronically. Electronic archiving can be done by using Microsoft Access 

application in which there is a facility of Form which can be utilized in making 

retrieval system. By using the Button facility in Form then the search letter can be 

done with just in less than 3 minutes. By using the Microsoft Access application, 

the incoming mail retrieval system can be done effectively and efficiently. 

 

Keywords: Retrieval System, Microsoft Access, Form, Letter 



 

 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan 

Rahmat dan Inayah-Nya, laporan Proyek Akhir ini telah selesai disusun dengan 

baik dan merupakan persyaratan untuk mengikuti wisuda Program Studi Diploma 

III Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya.  

Laporan ini disusun berdasarkan hasil tugas Proyek Akhir pada Divisi 

Umum PT Perkebunan Nusantara X yang dilaksanakan mulai dari tanggal 30 

Januari sampai dengan 16 Mei 2016. Diucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Mama dan papi yang pastinya turut mendoakan anaknya dan juga keluarga 

yang memberi dukungan dan do’a yang tidak pernah putus setiap waktu, 

untuk diberikan kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan 

Proyek Akhir. 

2. Bapak Rudi Santoso, S.Sos., M.M., sebagai pembimbing dalam pelaksanaan 

dan pembuatan laporan Proyek Akhir. 

3. Bapak Suryanto sebagai Kepala Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X 

yang mengijinkan melaksanakan Proyek Akhir. 

4. Ibu Nurul Yudayanti, Ibu Jujuk Ernawati dan semua karyawan di Divisi 

Umum sebagai pembimbing saat melaksanakan Proyek Akhir di Divisi 

Umum PT Perkebunan Nusantara X yang selalu menuntun untuk 

mengerjakan tugas-tugas selama pelaksanaan Proyek Akhir. 



 

 

vi 

 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan yang telah membimbing saya dan memberikan banyak ilmu 

dan wawasan, baik dalam hal tentang materi perkuliahan maupun 

pengalaman hidup. 

6. Semua teman-teman Program Studi DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan tahun angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat 

untuk menyelasaikan penulisan laporan Proyek Akhir.  

7. Saudara Setyawan Adam Librianto yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi untuk segera menyelesaikan laporan Proyek Akhir dengan baik. 

8. Novita, Soraya, Mega, Puput, Vina, April, Nadya, Diles, Jimmy, Hesty, 

Diar selaku sahabat yang selalu memberi support untuk menyelesaikan 

Proyek Akhir dengan baik. 

9. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan laporan Proyek 

Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

Semoga Allah SWT  membalas segala kebaikan kepada semua pihak 

yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan 

semanagat, sehingga mendapatkan tambahan ilmu dan informasi.  

Besar harapan agar laporan ini bisa dimanfaatkan untuk pembaca sebagai 

tambahan ilmu dalam mempelajari bagaimana Proyek Akhir dan cara penulisan 

laporannya.  

5 Juli 2017 

 

Icha Reznanda Ramadhania,



 

vii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

ABSTRAK ............................................................................................................. iii 

ABSTRACT ............................................................................................................. iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii 

BAB I  PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 2 

1.3 Batasan Masalah........................................................................................ 2 

1.4 Tujuan ....................................................................................................... 3 

1.5 Sistematika Penulisan................................................................................ 3 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .................................................... 5 

2.1 Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara X ....................................... 5 

2.1.1 Sejarah .................................................................................................... 5 

2.1.2 Visi dan Misi .......................................................................................... 7 

2.1.3 Logo ....................................................................................................... 8 

2.1.4 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X .................................. 9 

2.1.5 Struktur Organisasi Departemen/Unit PT  Perkebunan Nusantara X .... 9 

2.2 Gambaran Umum Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X .............. 12 



 

viii 

 

2.2.1 Struktur Organisasi  dan Jobdescription Divisi Umum ....................... 12 

2.2.2 Lokasi dan Tempat Terlaksananya Proyek Akhir ................................ 16 

BAB III LANDASAN TEORI ............................................................................... 18 

3.1 Surat ........................................................................................................ 18 

3.1.1 Jenis Surat ............................................................................................ 18 

3.1.2 Pengelolaan Surat ................................................................................. 20 

3.2. Arsip ........................................................................................................ 21 

3.2.1 Fungsi Arsip ......................................................................................... 22 

3.2.2 Macam-macam Arsip ........................................................................... 23 

3.2.3 Pengorganisasian Arsip ........................................................................ 25 

3.3 Database .................................................................................................. 26 

3.3.1 Manfaat Database ................................................................................ 26 

3.3.2 Objek Database .................................................................................... 27 

3.3.3 Tipe Data .............................................................................................. 28 

3.4 Microsoft Access ..................................................................................... 29 

3.4.1 Tabel ..................................................................................................... 29 

3.4.2 Form ..................................................................................................... 30 

3.4.3 Switchboard Menu ............................................................................... 32 

3.5 Handling Telephone ................................................................................ 32 

3.5.1 Menerima dan Melayani Telepon ........................................................ 33 

3.5.2 Menerima Telepon (incoming calls) .................................................... 33 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN ..................................................................... 36 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan.............................................................................. 36 

4.2 Metode Penulisan .................................................................................... 36 



 

ix 

 

4.3 Tugas-tugas yang Dikerjakan .................................................................. 37 

4.3.1 Pembuatan Sistem Pengendalian Surat Masuk .................................... 37 

4.3.2 Penomoran Surat .................................................................................. 51 

4.3.3 Pencatatan dan Pendistribusian Nota Dinas ......................................... 54 

4.3.4 Handling Telepon................................................................................. 55 

4.3.5 Mengarsip Memo ................................................................................. 57 

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 59 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 59 

5.2 Saran ........................................................................................................ 59 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 60 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 61 

 



 

x 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

Tabel 3. 1 Tipe data yang terdapat pada Microsoft Access ................................... 28 

Tabel 4. 1 Kegiatan yang dikerjakan di Divisi Umum.......................................... 37 

Tabel 4. 2 Ilustrasi bagian dalam buku log surat .................................................. 42 

Tabel 4. 3 Struktur Log Kendali Surat Masuk ...................................................... 44 

Tabel 4. 4 List Command Button........................................................................... 46 

Tabel 4. 5 Ilustrasi bagian dalam buku log penomoran surat ............................... 53 

Tabel 4. 6 Ilustrasi bagian dalam buku nota dinas ................................................ 54 

 



 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

Gambar 2. 1 Logo PT Perkebunan Nusantara X ..................................................... 9 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X ............................. 11 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Divisi Umum .................................................... 12 

Gambar 2. 4 Denah Divisi Umum......................................................................... 17 

Gambar 4. 1 Alur Pengarsipan Data Surat Masuk Menggunakan Microsoft 

Access ..................................................................................................................... 39 

 

Gambar 4. 2 Alur Pengarsipan Data Surat Masuk Secara Manual ....................... 40 

Gambar 4. 3 Buku log surat (tampak depan) ........................................................ 41 

Gambar 4. 4 Scanner ............................................................................................. 42 

Gambar 4. 5 Tampilan awal Microsoft Access...................................................... 44 

Gambar 4. 6 Field pada Microsoft Access ............................................................ 45 

Gambar 4. 7 Blank Form yang sudah jadi............................................................. 45 

Gambar 4. 8 Tampilan design view pada form ...................................................... 46 

Gambar 4. 9 Pilihan perintah pada Command Button Wizard .............................. 47 

Gambar 4. 10 Tampilan command button pada form yang sudah jadi.................. 47 

Gambar 4. 11 Form siap diisi sesuai data yang ada pada surat masuk ................. 48 

Gambar 4. 12 Tampilan menu File pada Microsoft Access .................................. 48 

Gambar 4. 13 Cara menambahkan Switchboard Menu ......................................... 49 

Gambar 4. 14 Tombol switchboard berhasil ditambahkan ................................... 49 

Gambar 4. 15 Tampilan Switchboard Manager .................................................... 50 

Gambar 4. 16 Switchboard Item............................................................................ 50 

file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538416
file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538417
file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538427
file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538427
file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538428
file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538429
file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538440


 

xii 

 

Gambar 4. 17 Switchboard yang telah jadi ........................................................... 51 

Gambar 4. 18 Buku log penomoran surat (tampak depan) ................................... 52 

Gambar 4. 19 Ordner Memo ................................................................................. 58 

 

file:///G:/maju/LAPORAN%20KP%20ICHA%20-%2011%20JULI%202017%20terbaruuuuuuuu.doc%23_Toc487538445


 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Halaman 

Lampiran 1 Lokasi tempat Proyek Akhir .............................................................. 61 

Lampiran 2 Form KP 5 ......................................................................................... 62 

Lampiran 3 Form KP 6 ......................................................................................... 64 

Lampiran 4 Form KP 7 ......................................................................................... 72 

Lampiran 5 Kartu Bimbingan ............................................................................... 75 

Lampiran 6 Surat Balasan dari PT Perkebunan Nusantara X ............................... 76 



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan negeri maupun swasta sudah saatnya mempunyai sistem kelola 

surat. Semakin berkembang perusahaan tersebut maka surat yang dimiliki 

tentunya semakin bertambah sehingga surat tersebut harus dikelola dengan baik 

dan benar. Sehingga dibutuhkan seseorang yang kompeten untuk mengelola surat.  

PT Perkebunan Nusantara X merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di bidang agroindustri yang bertugas mengolah 

perkebunan negara khususnya tebu dan tembakau. Sebagai perusahaan besar 

tentunya PT Perkebunan Nusantara X memiliki bagian tersendiri untuk mengurusi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen dan surat-surat penting, bagian 

tersebut yaitu Divisi Umum. Di Divisi Umum setiap hari rata-rata menerima surat 

masuk sebanyak 20 surat. Proses surat diterima sampai diarsip melalui beberapa 

tahapan yaitu pencatatan surat pada buku log oleh bagian validasi, selanjutnya 

didistribusikan langsung kepada bagian yang dituju sesuai disposisi oleh bagian 

agendaris melalui sistem Office Automation dan disimpan sebagai arsip.  

Pada proses pengarsipan PT Perkebunan Nusantara X belum terdapat 

pencatatan surat yang spesifik sehingga saat dibutuhkan sangat sulit untuk 

ditelusur dan membutuhkan waktu yang lama bahkan sebagian surat tidak 

ditemukan pada saat dicari. Pencarian surat tersebut bertujuan untuk menemukan 

surat-surat penting yang diperlukan seperti klaim asuransi dan permohonan 

bantuan. Untuk menghindari lamanya waktu pencarian surat tentunya harus 
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dicatat secara detail untuk memudahkan pencarian kembali surat jika suatu saat 

dibutuhkan. Pencarian kembali surat membutuhkan waktu yang lama sehingga 

mengakibatkan kepadatan proses bisnis pada PT Perkebunan Nusantara X.  

Saat ini Divisi Umum belum mempunyai sistem temu kembali dokumen 

surat menyurat. Arsip surat selama ini hanya diarsip dalam ordner menurut sistem 

kronologis. Sistem temu kembali berbasis aplikasi belum diterapkan. Oleh karena 

itu Divisi Umum memerlukan sistem pengendalian surat menggunakan Microsoft 

Access. Dengan sistem tersebut akan mempercepat penemuan kembali surat 

menggunakan faslitas form yang terdapat pada Microsoft Access sehingga surat 

yang dicari dapat ditemukan dengan cepat dan tepat` 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah, yaitu: Bagaimana cara pengelolaan surat masuk pada PT Perkebunan 

Nusantara X dengan  sistem pengendalian surat menggunakan Microsoft Access. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa 

batasan masalah pada Proyek Akhir ini sebagai berikut : 

a.  Berkas – berkas yang diolah adalah: Surat masuk pada Divisi Umum PT 

Perkebunan Nusantara X 

b. Melakukan pengarsipan secara elektronik menggunakan aplikasi Microsoft 

Access, dengan cara mengentrikan data surat masuk yang ada di buku log. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan laporan Proyek Akhir ini adalah membuat pengelolaan 

surat masuk pada PT Perkebunan Nusantara X dengan sistem pengendalian surat 

menggunakan Microsoft Access. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan Proyek Akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang terdiri dari judul 

dan sub-sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-pokok bahasan 

berdasarkan apa yang telah dilaksanakan selama melakukan Proyek Akhir pada 

Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X. Penulisan dari hasil Proyek Akhir  

teresebut terdiri atas: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang terdapat 

dalam penulisan laporan pada bagian Humas Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, serta gambaran umum tempat pelaksanaan Proyek 

Akhir, yaitu pada Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

penunjang dan pendukung dalam menyelesaikan Proyek Akhir meliputi: surat, 

arsip, database dan Microsoft Excel. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN  

Pada bab ini membahas mengenai uraian pekerjaan selama Proyek Akhir, 

serta pemecahan masalah dan cara alternatif untuk menyelesaikan masalah yang 

di hadapi selama Proyek Akhir.  

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan 

pada Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X  serta saran kepada bagian yang 

dibahas dan menjadi solusi agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan 

diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara X 

PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) dikenal sebagai salah satu 

perusahaan peninggalan Belanda yang merupakan sebuah sektor penting dalam 

membangun perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan perkebunan negara, PTPN X memiliki beberapa 

cabang pengolahan hasil perkebunan di antaranya tebu dan tembakau yang 

tersebar di daerah terpencil di pelosok Nusantara. 

2.1.1 Sejarah 

Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No.15 Tanggal 14 Februari 

Tahun 1996 tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 

PT Perkebunan (Eks.PTP 19, Eks.PTP 21-22 dan Eks.PTP 27) yang dilebur 

menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dan tertuang dalam akte Notaris 

Harun Kamil, SH No.43 tanggal 11 Maret 1996 yang mengalami Perubahan 

kembali sesuai Akte Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH. No. 1 tanggal 2 

Desember 2011. 

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan 

Holding BUMN Perkebunan yang beranggotakan PTPN I, II, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV dengan PTPN III sebagai induk Holding BUMN 

Perkebunan. Dasar hukum perubahan PTPN X (Persero) menjadi PTPN X adalah 

Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan 
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Nusantara X Nomor: PTPN X/RUPS/01/X/2014 dan Nomor: SK-

57/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar. 

Bisnis Utama PT Perkebunan Nusantara X adalah : 

1. Industri Gula yang dipasarkan didalam negeri melalui persaingan bebas dan 

terkoordinir (lelang dan negosiasi), sedangkan pembeli produk tetes adalah 

pabrikan (End User) dan tender. PTPN X memiliki 11 Unit Pabrik Gula (PG) 

yang tersebar di wilayah Jawa Timur, yaitu PG Kremboong, PG Watoetoelis, 

PG Toelangan, PG Gempolkrep, PG Djombang Baru, PG Tjoekir, PG Lestari, 

PG Meritjan, PG  Pesantren Baru, PG Ngadirejo dan PG Modjopanggoong. 

2. Tembakau, dilakukan penjualan langsung kepada pembeli industri (pabrikan) 

dan pembeli pedagang (trader), juga dipasarkan ke luar negeri (ekspor) 

melalui lelang dengan mengirim produk contoh. Tembakau yang kegiatan 

usahanya dilakukan di wilayah kabupaten Jember, meliputi Kebun Ajong 

Gayasan dan Kebun Kertosari serta wilayah kabupaten Klaten meliputi Kebun 

Kebonarum, Gayamprit dan Wedibirit. Tembakau yang dihasilkan merupakan 

tembakau cerutu kualitas ekspor yaitu tembakau TBN/VBN dan FIN/FIK 

dengan grade NW, LPW, RFU dan Filler. Tembakau NO/ VO dengan grade 

Dekblad, Omblad, dan Filler. 

 Unit Usaha lain yang merupakan kerjasama dan anak perusahaan bergerak 

di bidang : 

1. PT Nusantara Medika Utama, anak perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan kesehatan, membawahkan tiga rumah sakit, yaitu RS Gatoel di 

Mojokerto, RS Toeloengredjo di Pare Kediri, dan RS Perkebunan di Jember. 

2. PT Dasaplast Nusantara, bekerja sama dengan PT Surya Satria Sembada, 
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Jakarta. Produk Plastik, Innerbag dan Waring utamanya untuk memenuhi 

kebutuhan pabrik gula dan kebun tembakau sendiri, juga dilakukan ekspor ke 

Jepang dan pasar dalam Negeri. 

3. PT Energi Agro Nusantara (EAN), berlokasi di Mojokerto. PT EAN 

memroduksi bioetanol berbahan baku tetes. 

4. Jasa Cutting Bobbin, bekerja sama dengan Burger  Soehne AG Burg (BSB) 

Swiss. 

5. Budidaya Kedelai Edamame dan Okura, bekerja  sama dengan PT Bahana 

Artha Ventura dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh. Produk Kedelai 

Edamame ini utamanya untuk ekspor ke Jepang, namun juga dilakukan upaya 

pemasaran dalam negeri.  (PT Perkebunan Nusantara X, 2017) 

 

2.1.2 Visi dan Misi 

PT Perkebunan Nusantara X memiliki visi dan misi, sebagai berikut 

a. Visi 

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan. 

b. Misi 

1) Berkomiten menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau 

yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional dan 

berwawasan lingkugan. 

2) Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui 

optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.  (PT Perkebunan Nusantara X, 

2017) 
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2.1.3 Logo 

Logo merupakan visualisasi dari visi PT Perkebunan Nusantara X (PTPN 

X) yakni Tumbuh Berkembang Bersama. Dalam logo tersebut, terdapat gabungan 

image tangan yang saling meraih. Hal tersebut mencerminkan semangat 

kerjasama, baik itu kerjasama tim maupun bersama mitra. Gambar tangan tersebut 

dapat juga dilihat sebagai sekelompok daun berwarna hijau yang bergradasi dari 

hijau tua menuju hijau muda. Gradasi tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan 

dan keberkembangan, sekaligus membentuk pencitraan usaha agribisnis dari 

PTPN X. 

Warna Hijau tua yang terletak pada logo mencerminkan kepedulian dan 

pelayanan rumah sakit yang dikelola PTPN X bagi masyarakat luas dan 

perkebunan. Warna hijau juga melambangkan kenyamanan dan kesegaran. 

Pada logo, juga terdapat logotype berupa teks PTPN X yang digunakan 

untuk memperkuat pencitraan, mempermudah pengidentifikasian identitas PTPN 

X kepada khalayak ramai. Warna biru pada logotype mencerminkan 

kepemimpinan, kemandirian untuk memajukan PTPN X. Sedangkan penggunaan 

huruf tanpa kait dan layout logo yang dinamis befungsi untuk memperkuat citra 

modern serta inovasi PTPN X dalam bersaing di kancah usaha agribisnis 

Internasional. 

Berikut adalah Logo PT  Perkebunan Nusantara X  yang terdapat pada 

Gambar 2.1. 
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2.1.4 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X 

PT  Perkebunan Nusantara X adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Pelaksanaan organisasi di PT  Perkebunan Nusantara X dipimpin oleh 

Direktur Utama PT  Perkebunan Nusantara X. Direktur Utama PT  Perkebunan 

Nusantara X sendiri di bantu oleh 2 orang Pembantu Direktur, dimana masing-

masing Pembantu Direktur bertanggung jawab terhadap bidang yang ada di 

bawahnya, yakni:  

1. Direktur Komersil 

2. Direktur Operasional 

 

2.1.5 Struktur Organisasi Departemen/Unit PT  Perkebunan Nusantara X 

Dalam operasionalnya PT Perkebunan Nusantara X dibagi menjadi beberapa 

departemen. Masing-masing departemen akan bertanggungjawab terhadap 

spesifikasi pekerjaan tertentu, departemen meliputi :  

Sumber:  (PT Perkebunan Nusantara X, 2017) 

Gambar 2. 1 Logo PT Perkebunan Nusantara X 
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1. Biro Hukum 

2. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

3. Sekretaris perusahaan 

4. Divisi Keuangan  

5. Divisi Akuntansi 

6. Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

7. Divisi Umum 

8. Divisi Pengadaan Barang/Jasa 

9. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hubungan Internal (HI) 

10. Divisi Teknik 

11. Divisi Pengolahan 

12. Divisi Areal dan Budidaya 

13. Divisi Perencanaan dan Pengembangan 

14. Divisi Sarpram 

15. Divisi Tembakau 

16. Divisi Quality Assurance (QA)  

Berikut struktur organisasi departemen/unit PT Perkebunan Nusantara X 

yang terdapat pada Gambar 2.2 
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2.2 Gambaran Umum Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X 

Divisi Umum merupakan salah satu bagian yang ada di PT  Perkebunan 

Nusantara X, berikut merupakan tugas dari Divisi Umum: 

1. Menerima segala surat baik dari internal maupun eksternal untuk seluruh 

divisi yang ada di PTPN X 

2. Memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh asset baik tetap maupun tidak 

tetap yang dimiliki PTPN X 

3. Meng-handle keperluan rumah tangga PTPN X 

4. Menjadwalkan pertemuan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal 

PTPN X (Protokoler) 

5. Menyediakan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) maupun barang cetakan 

bagi PTPN X serta Pabrik Gula dan Kebun Tembakau 

6. Menangani klaim asuransi untuk asset PTPN X 

1.2.1 Struktur Organisasi  dan Jobdescription Divisi Umum 

 

Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Divisi Umum 
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1. Kepala Divisi Umum 

a. Mengusulkan Reencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan, terutama 

terkait dengan Divisi umum, termasuk di dalamnya visi, misi, sasaran dan 

strategi perusahaan 

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Umum 

c. Merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Divisi Umum 

d. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Divisi lainnya, Kepala SPI, 

Sekretaris Perusahaan, Kepala Biro, serta para General Manager (GM) 

Pabrik Gula dan General Manager (GM) Kebun Tembakau dalam rangka 

integrasi dan penyelesaian pekerjaan 

e. Mengorganisasi dan mengendalikan Kegiatan Divisi Umum 

f. Melaksanakan tugas-tugas khusus berdasarkan urusan Direksi 

g. Membina, memberdayakan dan menilai kinerja para Kepala Urusan 

Umum & Rumah Tangga dan Kepala Urusan Administrasi & 

Pemeliharaan Aset 

h. Menyusun laporan kegiatan Divisi Umum dalam rangka pertanggung 

jawaban kepala Direktur Komersil secara berkala. 

2. Kepala Urusan Umum & Rumah Tangga 

a. Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Urusan Umum & 

Rumah Tangga 

b. Mengusulkan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Urusan Umum 

& Rumah Tangga 
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c. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Urusan lainnya, serta para 

Manajer Pabrik Gula dan Manajer Kebun Tembakau dalam rangka 

penyelesaian pkerjaan 

d. Mengkoordinasi kegiatan Urusan Umum & Rumah Tangga  

e. Membina dan menilai kinerja bawahan Asisten Urusan Umum & Rumah 

Tangga 

f. Menyusun laporan kegiatan Urusan Umum & Rumah Tangga dalam 

rangka pertanggung jawaban kepada Kepala Divisi Umum secara berkala. 

3.    Asisten Urusan Rumah Tangga (RT) & Logistik 

a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan Urusan Logistik & RT 

b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur 

operasional Urusan Logistik & RT 

c. Melakukan koordinasi dengan para Asisten Manajer Pabrik Gula dan 

Asisten Manajer Kebun Tembakau dalam rangka penyelesaian pekerjaan 

d. Mengawasi dan melaksanakan kegiatan Urusan Logistik & RT. 

4. Kepala Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset 

a. Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Urusan Administrasi 

& Pemeliharaan Aset 

b. Mengusulkan kebijakan, sistem dan prosedur opeeeasional Urusan 

Administrasi & Pemeliharaan Aset 

c. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Urusan lainnya, serta para 

Manajer Pabrik Gula dan Manajer Kebun Tembakau dalam rangka 

penyelesaian pekerjaan 
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d. Mengkoordinasi kegiatan Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset  

e. Membina dan menilai kinerja bawahan Asisten Urusan Administrasi & 

Pemeliharaan Aset  

f. Menyusun laporan kegiatan Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset 

dalam rangka pertanggung jawaban kepada Kepala Divisi Umum secara 

berkala. 

5. Asisten Urusan Aset Tetap 

a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Rumah Tangga Urusan Aset Administrasi & Pemeliharan  Aset 

b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur 

operasional Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset 

c. Melakukan koordinasi dengan para Asisten Urusan lainnya, serta para 

Asisten Manajer Pabrik Gula danAsisten Kebun Tembakau dalam rangka 

penyelesaian pekerjaan 

d. Mengawasi dan melaksankan kegiatan Urusan Aset Tetap 

e. Membina dan menilai kinerja para pelaksana Urusan Aset Tetap 

f. Menyusun laporan kegiatan Urusan Aset Tetap dalam rangka pertanggung 

jawaban kepada Kepala Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset secara 

berkala. 

6. Asisten Urusan Aset Tidak Tetap 

a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Rumah Tangga Urusan Aset Administrasi & Pemeliharan  Aset 

b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur 

operasional Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset 
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c. Melakukan koordinasi dengan para Asisten Urusan lainnya, serta para 

Asisten Manajer Pabrik Gula danAsisten Kebun Tembakau dalam rangka 

penyelesaian pekerjaan 

d. Mengawasi dan melaksankan kegiatan Urusan Aset Tidak Tetap 

e. Membina dan menilai kinerja para pelaksana Urusan Aset Tidak Tetap 

f. Menyusun laporan kegiatan Urusan Aset Tidak Tetap dalam rangka 

pertanggung jawaban kepada Kepala Urusan Administrasi & Pemeliharaan 

Aset secara berkala. 

2.2.2 Lokasi dan Tempat Terlaksananya Proyek Akhir 

Divisi Umum PT  Perkebunan Nusantara X  berada di lantai 2 Kantor Pusat 

PT Perkebunan Nusantara X, Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya. Pada 

gambar 2.4 dapat dilihat denah ruang bagian Divisi Umum PT Perkebunan  

Nusantara  

Keterangan:  

1. Kepala Divisi Umum 

2. Kepala Urusan Umum & Rumah Tangga 

3. Asisten Urusan Rumah Tangga (RT) & Logistik 

4. Kepala Urusan Administrasi & Pemeliharaan Aset 

5. Asisten Urusan Aset Tetap 

6. Asisten Urusan Aset Tidak Tetap 

7. Asisten Muda 

8. Mahasiswa Proyek Akhir 
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Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2. 4 Denah Divisi Umum 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Surat 

Surat merupakan suatu pertanda bahwa perusahaan sudah sangat maju, 

karena dengan adanya surat tentunya ada suatu komunikasi antara perusahaan 

dengan pihak luar, berikut definisi surat menurut beberapa ahli: 

Menurut  (Priansa, 2014) surat   merupakan   alat   komunikasi   jarak   jauh   

antar   manusia   dengan mempergunakan bahasa tulis dan secarik kertas sebagai 

sarananya. Surat  adalah  sarana  untuk  menyampaikan  pikiran,  isi  hati.  

maksud,  atau kehendak pada orang lain melalui bahasa tulis dengan 

mempergunakan kertas sebagai sarananya. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam  (Wursanto, 

2006) warkat dapat berarti surat atau isi surat. Dalam arti yang lebih luas, warkat 

adalah setiap informasi tertulis, tercetak atau bergambar yang masih memiliki 

kegunaan sebagai bahan informasi dan ingatan bagi organisasi. 

3.1.1 Jenis Surat 

Jenis surat ada berbagai macam sesuai dengan fungsi dan tujuannya, berikut 

jenis-jenis surat menurut (Priansa, 2014): 

A. Menurut Subjek atau Isinya 

a. Surat pribadi adalah alat komunikasi penyampaian informasi dari 

seseorang kepada orang lain atau dengan instansi. Surat pribadi terdiri dari 

surat pribadi yang sifatnya kekeluargaan, persahabatan dan sebagainya.  
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b. Surat dinas adalah surat yang menyangkut soal tugas atau yang 

menyangkut segi kedinasan baik diperusahaan atau pun diinstansi 

pemerintah.  

c. Surat Sosial adalah surat yang menyangkut misalnya yang berhubungan 

dengan lembaga sosial.  

d. Surat niaga adalah surat yang dibuat badan usaha yang berhubungan 

dengan masalah niaga atau perdagangan. 

2. Jenis surat berdasarkan wujudnya:  

a. Warkat pos adalah sehelai kertas yang digtuk menulis surat dan sekaligus   

berfungsi sebagai sampul dimana  permukaan luar dicetak sedemikian 

rupa, sedangkan permukaan dalam untuk menulis surat dilipat menyerupai 

sampul dan ukuran setelah dilipat menjadi 8 cm X 12,5 cm kemudian 

ujung kertas ditempel. 

b. Kartu pos adalah lembar kartu berukuran 10 cm X 15 cm yang dapat 

digunakan untuk menulis surat singkat dan tidak bersifat rahasia. Kartu 

pos dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA. 

c. Surat bersampul adalah surat yang memakai sampul dan mempunyai 

kelebihan sebagai berikut:  

1. Surat tidak dapat dibaca oleh orang lain  

2. Dapat mengirim berita yang cukup panjang 

3. Dipandang lebih sopan  

d. Memorandum dan Nota digunakan untuk  surat menyurat kantor atau 

organisasi yang sifatnya informal.  
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e. Telegram adalah pemindahan telegram dengan banturan pesawat telegraf 

dalam jarak jauh. 

Jenis surat berdasarkan keamanan isinya:  

a. Surat sangat rahasia adalah surat atau dokumen yang berhubungan dengan 

keamanan Negara, surat ini diberi tanda “SRHS” atau “SR”.  

b. Surat rahasia atau conficential adalah surat rahasia yang isinya tidak boleh 

diketahui oleh orang lain sebab sifatnya rahasia, surat ini diberi tanda  

“RHS” atau “R”.  

c. Surat biasa adalah surat yang tidak bersifat rahasia artinya jika surat 

terbaca orang lain tidak akan merugikan yang bersangkutan. 

3.1.2 Pengelolaan Surat 

Dalam pengelolaan surat dapat diselenggarakan dengan menggunakan dua 

cara, yaitu: 

1. Buku Agenda 

Menurut  (Agus, 2005) pencatatan dengan buku agenda dilakukan oleh 

instansi yang belum menerapkan sistem kartu kendali. Pencatatan surat 

masuk dan surat keluar dapat dipisahkan dengan menggunakan buku agenda 

surat masuk dan buku agenda surat keluar, yang biasanya dibedakan 

tahunnya. 

a. Buku Agenda Tunggal 

Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat 

masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap-tiap halaman. 
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b. Buku Agenda Berpasangan 

Buku agenda berpasangan adalah buku yang dipergunakan untuk 

mencatat surat masuk dihalaman kiri dan surat keluar pada halaman 

kanan dengan nomor surat sendiri. 

c. Buku Agenda Kembar 

Buku agenda kembar adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat 

masuk dan surat keluar sendiri. 

2. Kartu Kendali 

Menurut  (Sudarmayanti, 2003) pengurusan dengan menggunakan 

kartu kendali disebut dengan sistem kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah 

helai tipis berukuran 10 x 15 cm berisi kolomkolom untuk mencatat surat 

masuk dan surat keluar serta untuk mengendalikan surat tersebut. Kartu 

kendali berfungsi sebagai pengganti buku agenda, yang mana penggunaannya 

dapat ditulis rangkap dua, rangkap tiga atau rangkap empat, sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing kantor. 

 

3.2. Arsip 

Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 dalam  (Barthos, 2013), 

tentang kearsipan, 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,  Berbangsa  dan Bernegara.  
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International  Standard  Organization  (ISO)  menyatakan  bahwa  arsip 

adalah  informasi  yang  disimpan  dalam  berbagai  bentuk,termasuk  data  dalam 

komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam 

transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas (ISO/DIS15489). 

Sedangkan menurut The Georgia Archives dalam  (Sukoco, 2006), dokumen 

adalah informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. 

3.2.1 Fungsi Arsip 

Arsip bagi organisasi merupakan salah satu unsur penunjang yang paling 

penting bagi kegiatan operasional. Melalui arsip, informasi dan data otentik dapat 

diperoleh dengan cepat dan tepat. Perkembangan organisasi dapat dilihat  dari  

arsip  yang  tersimpan.  (Priansa, 2014) menyatakan  bahwa  arsip juga berfungsi 

untuk: 

a. Alat penyimpan warkat 

b. Alat bantu perpustakaan, khususnya pada organisasi besar yang 

menyelenggarakan sistem sentralisasi. 

c. Alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan. 

d. Alat perekan perjalanan organisasi. 

e. Mengefektifkan dan Mengefisiensikan pekerjaan. 

f. Alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapai orgasnisasi. 

g. Alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan 

data. 

h. Sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi di kantor. 
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3.2.2 Macam-macam Arsip 

Menurut  (Sukoco, 2006) secara umum terdapat dua jenis arsip, yaitu 

1. Arsip Manual 

Sistem kearsipan secara manual kurang begitu popular karena banyak 

organisasi yang mulai mengimplementasikan program paperless office dan arsip 

digital. Namun, Barber dalam  (Sukoco, 2006), menjelaskan bahwa saat ini 

hampir sebagian besar organisasi masih menggunakan atau mengelola arsip secara 

manual, karena dokumen yang dikelola masih berupa kertas, CD maupun media 

fisik lainnya. Hal inilah yang menjadikan pengelolaan arsip secara manual masih 

relevan untuk dibahas pada era digital ini. 

Dalam mengelolah arsip secara manual, organisasi harus mengklasifikasikan 

dan mengelolanya dalam dua tipe dokumen, yaitu dokumen aktif dan dokumen 

inaktif. Quibble dalam  (Sukoco, 2006), memberikan gambaran umum, mengenai 

pemanfaatan, pengelolaan, atau dimusnahkan yang dapat disusun sebagai berikut: 

1. 100% dokumen dipertahankan karena memiliki nilai jangka panjang. 

2. 25% dokumen disimpan pada berkas dokumen aktif. 

3. 30% dokumen disimpan pada berkas dokumen inaktif. 

4. 35% dokumen tidak berguna dan dapat dimusnahkan. 

Dari gambaran tersebut 25% dokumen sebuah organisasi selama periode 

waktu tertentu dapat diklasifikasikan sebagai dokumen aktif yang digunakan oleh 

organisasi untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari. Hal tersebut 

tentunya membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan dokumen inaktif yang 

relative jarang digunakan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut tentunya 

dibutukan ruangan, peralatan, sistem pengarsipan maupun pegawai yang dapat 
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mengelolanya sehingga dapat menunjang proses retrieval (penemuan kembali) 

sebuah dokumen secara cepat dan tepat.  

2. Arsip Elektronis 

Sesuai dengan berkembangnya waktu pengarsipan yang ada diperusaan tidak 

bisa hanya dilakukan secara manual karena lambat laun pencarian arsip secara 

mnual itu akan slit dilakukan dikarenakan begitu banyaknya dokumen yang ada. 

Diera yang sudah modern ini perusahaan sudah banyak yang melakukan 

pengarsipan secara elektronis. Dalam Sukoco (2006) disebutkan berbagai macam 

manfaat dari pengarsipan elektronis dan disisi lain tetap menggunakan sistem 

penyarsipan manual, yaitu : 

a. Cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatn arsip tanpa meninggalkan 

meja kerja. 

b. Pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur 

yang telah dikembangkan akan menghemat keluarga, waktu dan biaya. 

Bandingkan dengan mengubah sistem indeks kertas yang mengakibatkan 

berlaku hal sebaliknya. 

c. Pencarian secara full – text, dengan mencari berdasarkan katakunci maupun 

nama file dan menemukannya dalam bentuk full text dokumen. 

d. Kecil kemungkinan file akan hilang, hal ini disebarkan karena kita hanya 

dapat melihat dilayar monitor dan menge-print-nya tanpa dapat mengubahnya. 

Kita dapat juga mencarinya berdasarkan kata atau nama file jika tanpa sengaja 

terpindahkan. Tentunya ada prosedur untuk memback-up file kedalam media 

lain seperti CD atau Eksternal Hard Disk. 
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e. Menghemat tempat, dengan kemampuan CD-RW berkapasitas 700 MB dapat 

menyimpan dokumen dalam bentuk teks sebanyak ±7000 lembar atau ±700 

file dalam bentuk foto. 

f. Mengarsip secara digital, sehingga resiko rusaknya dokumen kertas atau 

buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital. Juga 

resiko akan berpindahnya dokumen ke folder yang tidak semestinya atau 

bahkan hilang sekalipun akan aman karena disimpan secara digital. 

g. Berbagi arsip secara mudah, karena berbagi dokumen dengan kolega maupun 

klien akan mudah dilakukan melalui LAN maupun internet. 

h. Meningkatkan keamanan, karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan 

dalam buku pedoman pengarrsipan secara elektronis, maka orang yang tidak 

mempunyai otorisasi ralatif sulit untuk mengaksesnya. 

i. Mudah dalam melakukan recovery data,dengan  mengback-up data kedalam 

media penyimpanan yang compatible. Bandingkan dengan me-recovery 

dokumen kertas yang telah sebagian terbakar atau terkena musibah banjir 

ataupun pencurian pem-back-upan akan sulit dilakukan lagi. 

3.2.3 Pengorganisasian Arsip 

Menurut (Sugiarto & Wahyono, 2014) pengorganisasian penyimpanan 

arsip membahas siapa yang melakukan pengelolaan arsip dalam suatu organisasi 

dan dimana letak penyimpanan. Ada tiga sistem pengorganisasian penyimpanan 

arsip atau   dokumen   yang   dapat   dipertimbangkan   oleh   suatu   organisasi   

yaitu penyimpanan terpusat (sentralisasi), penyimpanan di tiap unit (desetralisasi), 

dan penyimpanan kombinasi kedua sistem Quible. 
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3.3 Database 

Menurut definisi  dari  (Wasito, 2010) database  adalah  kumpulan  

informasi  yang terintegrasi,  diorganisasikan  dan  disimpan  dalam  satu  cara  

yang  memudahkan pengambilan  kembali.  Sekumpulan  informasi  tersebut  

disusun  secara  teratur berdasarkan suatu syarat atau subjek tertentu.  

Menurut  (Wasito, 2010) istilah  database  terkait  dengan  penyimpanan 

menggunakan bantuan komputer. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah 

istilah sesungguhnya bukan sekedar menyimpan data secara elektronis. Artinya 

tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis disebut sebagai Database. 

Dalam   Microsoft   Access   informasi   diorganisasikan   pada   sebuah   file 

Database   tunggal.   Didalam   file   tersebut,   data   dipilah   kedalam   kolom 

penyimpanan yang disebut tabel. Data tersebut dapat diolah ke dalam media form, 

report,  dan  queries.  Agar  dapat  disimpan,  harus  disisipkan  sebuah  tabel  

yang didalamnya terdapat beberapa kolom. Jika tabel yang dibuat lebih dari satu 

dan antar tabel tersebut dapat secara bersamaan digunakan (relationship). 

3.3.1 Manfaat Database     

Menurut  (Wasito, 2010) manfaat  Database  untuk  kemudahan  Microsoft 

Access 2010 diantaranya adalah: 

a. Menyajikan informasi 

b. Mencetak informasi 

c. Mencetak permintaan berdasarkan kolom tertentu 
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3.3.2 Objek Database     

Menurut  (Wasito, 2010) umumnya database terdiri atas beberapa objek 

database yaitu: 

a. Tabel 

Biasanya terdiri atas beberapa tabel dimana semua informasi dari Database 

disimpan.   Tabel   dianggap   sebagai   jantungnya   sebuah   database. Objek 

Database selain table adalah bersifat pilihan. Namun sebuah database tidak 

bisa tanpa table. Sebuah database dapat memiliki lebih dari satu table. Tabel 

dibuat dari sekumpulan field. Field adalah informasi yang spesifik. Field dapat 

juga sebagai kolom. 

b. Query 

Digunakan untuk mengambil simpanan yang mengandung informasi tertentu 

dari data yang disimpan dalam tabel. 

c. Form 

Format  yang  dapat  diubah-ubah  untuk  memasukkan  dan  melihat  

informasi tabel  pada  database.  Adanya  form  membantu  dalam  melakukan  

pengisian, perubahan atau penghapusan data. 

d. Report 

Report digunakan untuk pembuatan dan pengolahan laporan. Sejumlah data 

yang bersumber dari table atau query dapat disajikan dengan tampilan yang 

mudah dipahami melalui objek database yang disebut dengan Report. 

e. Pages 

Page digunakan untuk pengolahan data access page. 
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f. Macros 

Macros   digunakan   untuk   menyimpan   sejumlah   instruksi   singkat   

dalam melakukan proses terhadap suatu objek Database. 

g. Modules 

Modules digunakan untuk pembuatan dan pengolahan modul di dalam Visual 

Basic. 

3.3.3 Tipe Data 

Menurut  (Madcoms, 2013) tipe data digunakan untuk menentukan tipe data 

dari suatu field dalam sebuah table. Berikut adalah tabel yang berisi beberapa 

pilihan Data Tipe: 

Tabel 3. 1 Tipe data yang terdapat pada Microsoft Access 

No. Tipe Data Keterangan 

1. Short Text 
Untuk menerima data teks sampai 255 karakter yang 

terdiri dari huruf, angka, dan simbol grafik. 

2. Memo 
Kombinasi text dan number yang lebih panjang, lebih 

dari 65.535 karakter. 

3. Number 
Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik desimal. 

Tipe data number mempunyai 5 pilihan ukuran 

bilangan dan jumlah digit tertentu. 

4. Date / Time 
Untuk menerima data tanggal dan waktu, serta nilai 

tahun dimulai tahun 100 sampai dengan tahun 9999. 

5. Currency 

Untuk menerima data digit, tanda minus dan tanda 
titik desimal dengan tingkat ketepatan 15 digit 

desimal di sebelah kiri tanda titik desimal dan 4 digit 

di sebelah kanan tanda titik desimal. 

6. Auto Number 
Untuk menampilkan nomor dengan urutan otomatis, 

yaitu berupa data angka mulai dari 1 dengan nilai 

selisih 1. 

7. Yes/No 
Tipe ini untuk menerima salah satu data dari dua nilai, 

yaitu Yes/No, True/False, atau On/Off. 

8. OLE Object 

Untuk menerima data berupa objek grafik, spreadsheet, 
foto digital, rekaman suara, atau video yang dapat 
diambil dari program aplikasi lain. Ukuran maksimal 
adalah 1 gigabyte. 
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No. Tipe Data Keterangan 

9. Hyperlink 
Untuk menerima data yang berupa teks yang berwarna 

dan bergaris bawah maupun grafik. Tipe data ini 

berhubungan juga dengan jaringan. 

10. Attachment 
Untuk menerima data yang berupa file gambar, 

spreadsheet, dokumen atau lampiran, grafik dan tipe 

file lain. 

11. Calculated 
Untuk menerima data yang berupa kalkulasi atau 

perhitungan. 

12. Lookup 

Wizard 

Untuk menampilkan satu dari beberapa tipe data yang 

ada dalam suatu daftar. Data tersebut dapat diambil 

dari tabel maupun query yang ada. 

Sumber:  (Madcoms, 2013) 

3.4 Microsoft Access 

Microsoft Access adalah satu paket aplikasi database yang dijual dalam 

paket   Microsoft   Office.  (Wasito, 2010)  menyatakan   bahwa   seperti   halnya 

Database yang berbasis rational, Access memberi kemudahan dalam melakukan 

koneksi antar informasi yang tersimpan. Access juga mampu bekerjasama dengan 

program  database  yang  lebih  dulu  populer  seperti  dBase  dan Paradox.  

Untuk lingkup jaringan, Access juga dapat bekerja dama dengan SQL (Structured 

Query Language). 

Menurut  (Anggawirya, 2010) Microsoft Access 2010 adalah fasilitas dari 

Microsoft  Office  untuk  membuat  aplikasi  Database.  Microsoft  Access  2010 

memiliki interface yang dapat membantu pengguna dalam menjalankan Microsoft 

Access. 

3.4.1 Tabel 

Menurut  (Anggawirya, 2010) tabel adalah suatu komponen yang berada 

dalam Microsoft Access yang berisi kumpulan informasi tentang suatu topik 

tertentu. Tabel berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Data disimpan 
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dan diorganisir dalam bentuk field (kolom) dan baris (record). Sedangkan setiap 

record berisi keseluruhan informasi. Langkah-langkah dalam membuat tabel 

dengan menggunakan Table Design. Dalam membuat Tabel ada beberapa hal yang 

harus dipersiapkan terlebih dahulu, antara lain: 

1. Menentukan jumlah dan jenis field 

2. Menentukan data type masing-masing field 

3. Menentukan field size masing-masing field 

4. Menentukan primary key untuk setiap tabel. Primary   key adalah field yang 

bersifat unik, berfungsi sebagai penanda atau kunci agar koneksi antar tabel 

dapat terjalin.  

5. Simpan dan beri nama tabel. 

3.4.2 Form 

Form adalah suatu komponen database yang berfungsi untuk memasukkan, 

menampilkan  serta  mengedit  data  dari  suatu  tabel  dengan  bentuk  tampilan 

formulir  yang  telah  di rancang  sendiri.  Menurut  (Anggawirya, 2010) tampilan 

form yang menarik membuat pengguna tidak bosan dan efisien dalam menangani 

Database. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam membuat form, antara 

lain: split form, datasheet form, form wizard, dan blank form. Berikut langkah – 

langkah untuk membuat form dengan menggunakan Autoform wizard di bawah ini 

dikerjakan melalui Access 2010: 

1. Arahkan kursor pada tabel yang berada pada Navigation pane yang akan 

dibuat form. 
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2. Kemudian pilih Form Wizard dari grup Forms yang ada dalam tab Create 

pada jendela Database. Kemudian akan tampik kotak dialog seperti gambar 

dibawah ini.  

3. Pilih tabel atau query yang akan di jadikan form. Klik tombol >> jika semua 

ada di form yang dibuat. Jika telah selesai, klik Next. 

4. Pilih format form yang diinginkan. 

5. Beri nama Form, kemudian klik Finish. 

6. Form yang dibuat telah selesai. 

7. Untuk  menyimpan  form,  tekan  Ctrl+S  secara  bersamaan.  Setelah  itu  

akan keluar pop up untuk meminta nama form. Isikan nama form yang 

diinginkan, lalu tekan OK. 

8. Form  yang  telah  dibuat  dan  disimpan  akan  muncul  pada  Navigation  

pane dengan bentuk Form. 

9. Pengguna dapat melakukan modifikasi  form dengan menggunakan Property 

Sheet  yang  berada  di  sebelah  kanan  tampilan  Database.  Namun,  untuk 

melakukan modifikasi, ubah tampilan form menjadi Design View dengan cara 

pilih menu View, lalu pilih Design View . 

Form View  : Untuk   mengisi   dan   melihat   tampilan   form   yang   telah 

dimodifikasi 

Layout View : Untuk memodifikasi dan melakukan perubahan pada form. 

Design View : Memberikan tampilan detail dari struktur form. Pengguna 

dapat melihat   bagian   Header,   Detail,   dan   Footer.   Juga   bisa 

menambahkan Label, Garis, Image, persegi panjang dan lainnya 
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10. Lalu  lakukan  modifikasi  yang  diinginkan  dengan  menggunakan  Property 

Sheet.  Penggunaan  Property  Sheet  pada  Database  ini  untuk  memodifikasi 

tampilan dari form. Ada pilihan untuk modifikasi, yaitu Format, Data, Event, 

Other dan All. 

3.4.3 Switchboard Menu 

Menurut  (Anggawirya, 2010) Switchboard adalah form yang digunakan 

untuk kemudahan dan kenyamanan mengakses banyak fitur di Database. Form ini 

tidak berisi data dari tabel atau query, melainkan berisi serangkaian command 

button yang berfungsi untuk membuka form, report, menjalankan query atau 

perintah- perintah lain  yang ingin  kita otomatiskan. Setelah membuat  

switchboard tidak perlu lagi menampilkan seluruh objek database, karenas sudah 

dapat mengakses seluruh fitur-fitur database yang diperlukan hanya tampilan 

switchboard saja. 

 

3.5 Handling Telephone 

Menurut Sedianingsih, dkk (2010) Telepon merupakan alat komunikasi 

untuk menerima dan menyampaikan informasi dengan cepat. Melalui telepon 

seseorang (sender) dapat menyampaikan maksudnya baik untuk kegiatan bisnis 

maupun non bisnis dalam bentuk informasi kepada orang lain (receiver). 

Sehinggga dapat dikatakan bahwa selain sebagai alat komunikasi, telepon juga 

sebagai alat usaha, alat pembina citra perusahaan, simbol prestise, dan sudah 

merupakan bagian dari kehidupan manusia modern. 
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3.5.1 Menerima dan Melayani Telepon 

Menurut  (Sedianingsih, Suetanto, & Mustikawati, 2010) Setiap karyawan, 

khususnya sekretaris harus mampu menerima dan menelepon dengan piawai. 

Untuk menciptakan kesan yang baik, usahakan pada saat menerima maupun 

melayani telepon untuk selalu mengatur suara agar terdengar phonogenic, 

mengatur kecepatan berbicara, nada suara, dan kejelasan pengucapan. 

a. Suara yang phonogenic, adalah suara yang pas dan enak didengar di telinga 

orang yang mendengarkannya. Mengapa suara dipermasalahkan? Hal ini 

disebabkan Suara yang phonogenic memiliki nilai tambah bagi seseorang 

yang sering menggunakan pesawat telepon dalam kariernya. Kita tidak dapat 

melihat gerakan bibir, mata, atau anggota badan lainnya yang memberikan 

aksen untuk memperjelas apa yang ingin kita komunikasikan. 

b. Kecepatan berbicara, harus diperhatikan agar semua ucapan tertangkap 

pendengaran lawan berbicara. 

c. Nada suara, harus diperhatikan agar terdengar ramah, bersahabat, dan penuh 

perhatian. Apabila suara yang kita miliki adalah suara nada tinggi, maka 

diperlukan latihan dengan menurunkan suara satu oktaf lebih rendah. 

Selain beberapa hal di atas, ada juga yang harus diperhatikan, yaitu the 

courtacy dial atau kepribadian menelepon, adalah suatu istilah yang digunakan 

dalam pelyanan telepon secara professional. Berikut ini akan diuraikan tentang 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima telepon atau menelepon. 

3.5.2 Menerima Telepon (incoming calls) 

A. Persiapan dalam menerima telepon 
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Menurut  (Sedianingsih, Suetanto, & Mustikawati, 2010), Persiapan yang 

perlu diperhatikan dalam menerima telepon adalah: 

a. Mempersiapkan formulir penerimaan telepon dan alat tulis 

b. Membuat daftar telepon yang sering dibutuhkan 

c. Memahami cara menyambung telepon interlokal baik dalam maupun luar 

negeri, dan mencatat lama pembicaraan serta menanyakan biaya ke kantor 

telepon. 

d. Jangan banyak menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi. 

e. Dalam percakapan telepon hendaknya bersikap wasapada/hati-hati, 

usahakan jangan menyela (mengadakan interupsi), atau memutuskan 

pembicaraan dan jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung 

perasaan. 

f. Bersikap seperti sedang bertatap muka, ramah, sewajarnya, gunakan kata 

yang singkat, jelas dengan nada dan volume yang teratur. 

g. Usahakan dapat cepat memahami maksud pembicaraan dan beri kesan 

bahwa penelpon diperhatikan dan dibantu. 

h. Jangan menampakkan kesan sibuk pada waktu sedang bertelepon. 

i. Jangan terlalu cepat dalam berbicara, batasi pada masalah yang penting, 

dan usahakan pembicaraan lancar. 

j. Hindari penyampaian informasi rahasia, dan masalah yang bersifat pribadi. 
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B. Pada saat menerima telepon 

Menurut  (Sedianingsih, Suetanto, & Mustikawati, 2010) ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan pada saat menerima telepon: 

Jika telepon berdering tiga kali, segera angkat dengan tangan yang tidak 

dipakai untuk menulis, sedangkan tangan yang dipakai untuk menulis meraih alat 

tulis untuk persiapan barangkali ada pesan atau hal yang harus dicatat. Menjawab 

telepon secara singkat, jelas, dan hormat dengan terlebih dahulu memberi ucapan 

salam hormat serta berikan identitas. Memberi penjelasan dengan jelas dan sopan 

apabila penelepon salah sambung. Jika pimpinan tidak ada di tempat, hubungi 

orang yang telah diberi kuasa untuk menggantikan pimpinan dan utarakan hal 

tersebut kepada penelepon. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Proyek Akhir berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, 480 

jam. Dalam kurun waktu 3 (bulan) bulan ini, program Proyek Akhir yang 

dilaksanakan pada Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X yang dilaksanakan 

pada : 

Tanggal  : 30 Januari 2017 – 16 Mei 2017 

Tempat : Bagian Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X 

Peserta :  Icha Reznanda Ramadhania 

NIM   : 14390150017 

Dalam pelaksanaan Proyek Akhir yang berlangsung dalam kurun watu tiga 

bulan  di PT Perkebunan Nusantara X, berikut ini adalah metode penulisan yang 

digunakan untuk menyelesaikan laporan Proyek Akhir pada Divisi Umum PT 

Perkebunan Nusantara X. 

 

4.2 Metode Penulisan 

a. Studi observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan Kepala Bagian 

pada tempat pelaksanaan Proyek Akhir yaitu pada bagian Divisi Umum PT 

Perkebunan Nusantara X 
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c. Studi literature atau perpustakaan, yaitu dengan mencari referensi dan 

membaca literature dan buku-buku yang mendukung penyelesaian laporan 

Proyek Akhir yang tersedia di perpustakaan. 

d. Penyusunan laporan, yaitu membuat laporan setelah melakukan kegiatan 

Proyek Akhir yang merupakan tugas akhir perkuliahan. 

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

kepada dosen pembimbing atas hasil laporan Proyek Akhir yang telah 

dilaksanakan. 

 

4.3 Tugas-tugas yang Dikerjakan 

Beberapa tugas yang saya lakukan saat Proyek Akhir di Divisi Umum bisa 

dilihat pada Tabel 4. 1 

Tabel 4. 1 Kegiatan yang dikerjakan di Divisi Umum 

No Tugas 

1 Pembuatan sistem pengendalian surat masuk divisi umum dengan Ms. 

Access 

2 Penomoran surat 

3 Menerima nota dinas  dan pendistribusiannya 

4 Handling telephone 

5 Mengarsip memo   

4.3.1 Pembuatan Sistem Pengendalian Surat Masuk 

PT Perkebunan Nusantara X (PTPNX) merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agroindustri. Pada PTPN X terdapat 

salah satu divisi yang tugasnya mengelola surat baik surat masuk maupun surat 

keluar, yaitu Divisi Umum. Setiap hari PTPN X menerima surat rata-rata 20 surat 

per hari. Tugas agendaris adalah untuk mendistribusikan surat kepada pihak yang 

dituju melalui aplikasi yang disebut Office Automation, namun terkadang 

karyawan yang bersangkutan meminta surat asli untuk keperluan pekerjaan. 
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Mengingat banyaknya surat yang masuk maka diperlukan sistem 

pengendalian surat yang mudah digunakan untuk pencarian dokumen fisik surat 

masuk apabila diperlukan oleh karyawan sewaktu-waktu. Maka dari itu, penulis 

membuat aplikasi sederhana untuk pengarsipan surat masuk menggunakan 

Microsoft Access. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan salah satu fasilitas 

yang terdapat pada Microsoft Access yaitu Form. Aplikasi ini sangat menunjang 

untuk pengarsipan dokumen karena pada Form memiliki tombol command yang 

dapat melakukan perintah pencarian surat secara cepat dan tepat. Pada gambar 4.1 

merupakan alur pengarsipan data surat masuk menggunakan Microsoft Access, 

sedangkan gambar 4.2 merupakan alur pengarsipan surat masuk secara manual.
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Gambar 4. 1 Alur Pengarsipan Data Surat Masuk Menggunakan Microsoft Access 
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Gambar 4. 2 Alur Pengarsipan Data Surat Masuk Secara Manual 
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1. Validasi Surat Masuk 

Alur pengarsipan pengendalian data surat masuk pada Divisi Umum dimulai 

dari Divisi Umum menerima surat masuk dari kurir, selanjutnya surat tersebut 

di cek dan divalidasi oleh bagian validasi menggunakan checker yang bertujun 

untuk memberi tanda tanggal berapa surat dan jam berapa surat tersebut 

masuk ke Divisi Umum. 

2. Pencatatan pada Buku Log Surat Masuk 

Setelah surat divalidasi surat dicatat pada buku log surat. Pada buku log surat 

ini terdapat beberapa kolom, yaitu: 

a. Nomor urut 

b. Dari 

c. Nomor surat 

d. Perihal 

e. Disposisi 

Berikut foto buku log surat pada divisi umum yang terdapat pada Gambar 4.3 

(tampak depan) dan Tabel 4.2 (ilustrasi bagian dalam buku log) 

 

Gambar 4. 3 Buku log surat (tampak depan) 
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Tabel 4. 2 Ilustrasi bagian dalam buku log surat 

Nomor Urut Dari Nomor Surat Perihal Disposisi 

001 PG XXX XX-22100/17.003 Klaim Asuransi Div. Umum 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          Sumber: Internal Perusahaan 

 

3. Scanning 

Surat kemudian diteruskan kepada agendaris sentral untuk di scan. Hasil scan 

biasanya disimpan pada folder komputer dengan nama tanggal masuk surat 

dan file diberi nama sesuai dengan perihal surat. Berikut pada Gambar 4.4 

terdapat gambar alat scan pada divisi umum.  

 

 
Gambar 4. 4 Scanner 
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4. Pendistribusian surat melalui Aplikasi Office Automation  

Selanjutnya surat yang telah di scan didistribusikan oleh agendaris melalui 

aplikasi Office Automation dengan cara membuka link Office Automation 

(www.oa.ptpn10.co.id) pada browser dan login sebagai user kemudian pilih 

surat yang akan dikirim dan kirim sesuai disposisi yang dituju. 

5. Surat Diterima 

Surat yang didistribusikan menggunakan aplikasi Office Automation akan 

diterima oleh penerima melalui e-mail penerima. 

6. Pengarsipan Surat Masuk Secara Manual 

Surat diarsip secara manual dan disimpan dalam ordner sesuai tanggal surat 

(kronologis) 

7. Pengarsipan Surat Masuk Menggunakan Microsoft Access 

Setelah surat didistribusikan, maka tugas selanjutnya yaitu diarsipkan melalui 

fasilitas form yang terdapat pada Microsoft Access. 

A. Pertama-tama yang harus dibuat sebelum melakukan pengarsipan yaitu 

membuat form untuk pengendalian surat masuk. Langkah-langkah 

pembuatannya seperti berikut: 

a. Klik tombol start pada windows 

b. Klik all program 

c. Klik Microsoft Office 

d. Klik Microsoft Access 

e. Pilih New Blank Documen dan beri nama sesuai kebutuhan 

f. Klik Create 

Pada gambar 4.5 merupakan tampilan awal Microsoft Access 

http://www.oa.ptpn10.co.id/
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Gambar 4. 5 Tampilan awal Microsoft Access 

 

B. Langkah selanjutnya yaitu membuat table dengan menampilkan “Table 

Design” yang terdapat pada menu create dan isi field sesuai  dengan 

kebutuhan. Berikut field Struktur Log Kendali Surat Masuk yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pengendalian surat yang terdapat 

pada tabel 4.3: 

Tabel 4. 3 Struktur Log Kendali Surat Masuk 

Nama Field Tipe data Keterangan 

No 
Auto 

Number 

Data yang dimasukan berupa nomor 

otomatis 

Tanggal  Date/time 
Data yang dimasukan berupa tanggal 

dan sesuai dengan format yang ada. 

Nomor Text 
Datanya yang dimasukan harus berupa 

text. 

Tanggal Surat Date/time 
Data yang dimasukan berupa tanggal 

dan sesuai dengan format yang ada. 

Dari Text  
Datanya yang dimasukan harus berupa 

text. 

Perihal Text  
Datanya yang dimasukan harus berupa 

text. 

Disposisi Text  
Datanya yang dimasukan harus berupa 

text. 

Tembusan Text  
Datanya yang dimasukan harus berupa 

text. 

Ordner Text  
Datanya yang dimasukan harus berupa 

text. 
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Pada gambar 4.6 Terdapat field pada Microsoft Access 

 
Gambar 4. 6 Field pada Microsoft Access 

 

C. Langkah selanjutnya yaitu membuat form yang digunakan sebagai 

template untuk mengisi data surat masuk. Pembuatan form menggunakan 

fasilitas “Form” yang terdapat pada menu create, lalu akan muncul 

tampilan seperti pada gambar 4.7: 

 
 

Gambar 4. 7 Blank Form yang sudah jadi 
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D. Selanjutnya simpan form dan klik kanan pilih design view untuk mengedit 

form dan menambahkan command button sesuai yang dibutuhkan, berikut 

command button yang diperlukan dalam aplikasi pengendalian surat yang 

terdapat pada tabel 4.4: 

Tabel 4. 4 List Command Button 

Nama Button Kegunaan 

Go to first record Menampilkan data yang paling awal 

Go to last record Menampilkan data yang paling akhir 

Next record Melihat data selanjutnya 

Previous record Melihat data sebelumnya 

Save record Menyimpan data 

Delete record Menghapus data 

Find record Mencari data 

Close Menutup tampilan form dan pindah tampilan 

switchboard 

 

Pada gambar 4.8 di bawah merupakan tampilan design view form. Design 

view pada form ini berfungsi untuk mengedit form yang kita miliki, salah 

satunya untuk menambahkan command button. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan design view pada form 

 

Pada gambar 4.9 diatas terdapat beberapa pilihan perintah command 

button. Pilih button sesuai dengan yang dibutuhkan. 
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Gambar 4. 9 Pilihan perintah pada Command Button Wizard 

 

Pada gambar 4.10 dibawah merupakan tampilan command button yang 

sudah ditambahkan pada form. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan command button pada form yang sudah jadi 

 

E. Form telah siap digunakan dan diisi sesuai dengan data surat masuk divisi 

umum. Pada gambar 4.11 merupakan tampilan form yang sudah jadi dan 

siap digunakan. 
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Gambar 4. 11 Form siap diisi sesuai data yang ada pada surat masuk 

 

F. Pembuatan switchboard sebagai tampilan awal (home) aplikasi sistem 

pengendalian surat divisi umum.  

a. Langkah pertama yaitu mengaktifkan switchboard button agar dapat 

muncul pada menu Microsoft Access. Untuk mengaktifkannya,  klik 

menu File dan pilih options 

 
Gambar 4. 12 Tampilan menu File pada Microsoft Access 

 

b. Selanjutnya pilih Quick Access Toolbar, pilih Commands Not in the 

Ribbon dan tambahkan Switchboard 
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Gambar 4. 13 Cara menambahkan Switchboard Menu 

 

c. Buka switchboard dengan klik menu switchboard pada ribbon 

yang terletak pada bagian kiri atas 

 

 

 

 

 

 

d. Buat switchboard baru dan beri nama sesuai yang diinginkan 

Gambar 4. 14 Tombol switchboard berhasil ditambahkan 
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Gambar 4. 15 Tampilan Switchboard Manager 

 

 

e. Selanjutnya edit switchboard item yang berisi command yaitu 

perintah dan form yaitu form acuan sesuai dengan yang dibutuhkan 

 
Gambar 4. 16 Switchboard Item 

 

f. Setelah ditambahkan beberapa item switchboard dapat diedit 

seperti form menggunakan design view 
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g. Beikut merupakan hasil pembuatan switchboard yang merupakan 

tampilan home aplikasi pengendalian surat yang dapat langsung 

menampilkan tampilan form apabila menekan tombol perintah 

yang ada di tampilan switchboard. 

 
Gambar 4. 17 Switchboard yang telah jadi 

 

4.3.2 Penomoran Surat 

Sebagai divisi yang bertugas memelihara asset yang didalamnya surat 

termasuk asset tidak tetap sehingga penomoran surat dilakukan secara sentral oleh 

bagian Divisi Umum. Tujuan dari penomoran surat yang terpusat ini agar surat 

yang keluar dari berbagai divisi yang ada di PT Perkebunan Nusantara urut dan 

seragam. Permintaan penomoran surat biasanya dari berbagai divisi yang ada di 

PT Perkebunan Nusantara X. Permintaan nomor ini biasanya dipakai untuk surat 

ke pabrik gula, kebun tembakau maupun ke pihak ke tiga. Penomoran surat yang 

urut dan seragam dapat mempermudah pada saat pengarsipan. Format penomoran 

surat sebagai berikut [Kode Pengirim]-[Kode Surat]/[2 digit terakhir tahun 

pembuatan].[3 digit Nomor Surat].  
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Berikut prosedur permintaan nomor surat PT Perkebunan Nusantara X: 

1. Terlebih dahulu setiap divisi yang meminta harus membuat konsep surat 

2. Mengkonsultasikan surat tersebut dengan Kepala Divisi yang bersangkutan 

3. Setelah surat disetujui, divisi yang bersangkutan meminta nomor surat kepada 

agendaris 

4. Agendaris menanyakan perihal, tujuan serta inisial penulis surat untuk 

memastikan surat tersebut memang dibuat oleh si penulis, setelah lengkap 

barulah memberi nomor pada surat yang diminta 

5. Nomor surat diterima oleh divisi yang bersangkutan dan mencetak surat 

tersebut dalam tiga rangkap yang salah satunya diberikan kepada divisi umum 

untuk disimpan sebagai arsip. 

Berikut tampak depan buku Penomoran Surat yang dapat dilihat pada 

gambar 4.18 serta ilustrasi bagian dalam buku log Penomoran Surat yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 

 

Gambar 4. 18 Buku log penomoran surat (tampak depan) 
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Tabel 4. 5 Ilustrasi bagian dalam buku log penomoran surat 

Inisial Nomor Tanggal Perihal 

IND 001 13/01/2017 Pemeriksaan SPI 

    

    

    

    

Sumber: Internal Perusahaan 

 

Keterangan: 

Kolom Pertama : Inisial orang yang meminta nomor surat 

Kolom Kedua : Nomor urut surat 

Kolom Ketiga : Tanggal surat 

Kolom Keempat : Perihal 

Kode Pengirim: 

XX  : Direksi 

JA  : Divisi Umum 

Kode Surat: 

M  : Memo 

SURKP : Surat Keputusan 

SUTUG : Surat Tugas 

KOL : Kolektif (ditujukan lebih dari 1 penerima) 

PESWA : Perusahaan Swasta 

BASWA : Bank Swasta 

Contoh penulisan nomor surat: 

Berdasarkan format diatas maka ini adalah contoh penulisan surat keputusan 

yang dibuat oleh direksi pada tahun 2017 

XX-SURKP/17.001 
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4.3.3 Pencatatan dan Pendistribusian Nota Dinas 

Salah satu tugas Divisi Umum yaitu menangani permintaan kebutuhan 

Rumah Tangga dan Logistik, salah satu cara untuk meminta kebutuhan tersebut 

divisi lain harus membuat Nota Dinas dan menyerahkan kepada Divisi Umum. 

Nota Dinas tersebut harus dicatat dan di distribusikan kepada yang bersangkutan 

agar permintaan kebutuhan tersebut segera diproses. Berikut prosedur pencatatan 

Nota Dinas yang terdapat pada Divisi Umum: 

1. Nota dinas di terima dan di validasi oleh bagian validasi 

2. Nota dinas dicatat ke dalam buku log nota dinas oleh bagian agendaris 

3. Nota dinas diserahkan kepada Kepala Urusan Rumah Tangga dan Logistik 

untuk disetujui pemintaan kebutuhannya 

4. Nota dinas yang telah disetujui kembali dicatat di buku log nota dinas untuk 

dicatat siapa penerimanya dan didistribusikan kepada penerima yang 

bersangkutan (Asisten Kepala Urusan) 

Ilustrasi bagian dalam Buku log Nota Dinas dapat dilihat pada Tabel 4.6  

Tabel 4. 6 Ilustrasi bagian dalam buku nota dinas 

Nomor Kode Tanggal Perihal Disposisi TTD 

001 NT DNS 13/01/2017 Permintaan ATK LST  

      

      

      

      

      

Sumber: Internal Perusahaan 

Keterangan: 

Kolom Pertama : Nomor urut Nota Dinas 

Kolom Kedua : Kode Nota Dinas 

Kolom Ketiga : Tanggal Nota Dinas 

Kolom Keempat : Perihal 
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Kolom Kelima : Disposisi 

Kolom Keenam : Tanda tangan bukti telah menerima Nota Dinas 

4.3.4 Handling Telepon  

Pada saat menerima telepon tunggulah kira-kira dua kali dering, jangan 

biarkan penelepon menunggu terlalu lama, lalu angkat telepon dengan 

menggunakan tangan kiri. Kemudian ucapkan salam dan nama perusahaan atau 

nama departemen. Tanyakan kepada siapa kita berbicara, kemudian dengarkan 

informasi atau pesan yang disampaikan oleh penelepon sampai selesai. Jika 

penelepon ingin berbicara dengan orang yang ada di ruangan kita maka kita bias 

langsung memerikan telepon tersebut ke orang yang dituju. Namun, jika orang 

yang dituju sedang tidak ada di tempat kita bisa menawarkan kepada penelepon 

untuk meninggalkan pesan atau menelepon kembali pada lain waktu. 

Saat kita ingin menelepon seseorang kita bisa langsung menekan nomor 

yang dituju, kemudian jika sudah terangkat maka kita tunggu penerima 

mengucapkan salam dan nama perusahaan atau departemen, barulah kita 

menjawab salam disertai dengan menyebutkan nama perusahaan atau departemen 

kita. Kemudian sampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada penerima 

telepon. Setelah itu ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam. 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat handling telepon internal: 

1.   Menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat informasi dari 

penelepon. 

2. Angkatlah telepon pada saat dering ke dua karena jika melebihi dering ke dua 

akan membuat penelepon menunggu lama dan itu merupakan sikap yang tidak 

etis dan dapat mengganggu suasana kerja. 
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3. Memulai dengan salam diikuti dengan identitas perusahaan atau departemen 

tempat kita bekerja, misal “Selamat pagi, Divisi Umum, Ada yang bisa saya 

bantu?” 

4. Jika penelepon ingin berbicara dengan orang lain atau pimpinan yang ada di 

tempat kerja , penelepon dimohon untuk menunggu sebentar, misal “Mohon 

ditunggu sebentar ya Bapak/Ibu, akan saya sambungkan kepada …. Terima 

kasih” 

5. Jika penelepon menitipkan pesan segera catat pada buku catatan dan jangan 

lupa untuk menyampaikan bahwa pesan tersebut akan diberitahukan kepada 

orang yang dituju, misal “Nanti akan segera saya sampaikan kepada ….., ada 

yang ingin disampaikan lagi Bapak/Ibu?” 

6. Jika pembicaraan sudah selesai, jangan menutup telepon terlebih dahulu 

sebelum penelepon menutup, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima 

kasih. 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat handling telepon eksternal: 

1. Persiapkan nomor telepon perusahaan atau departemen yang akan dihubungi. 

2. Persiapkan informasi yang akan disampaikan. 

3. Persiapkan catatan dan alat tulis apabila ada hal-hal yang perlu dicatat. 

4. Ketika telepon terangkat, tunggu penerima mengucapkan salam dan  

menyebutkan identitas perusahaannya, barulah kita sebagai penelepon 

mengucapkan salam dan identitas perusahaan. 

5. Kemudian baru menyampaikan informasi atau pesan yang terlebih sudah 

disiapkan sebelumnya. 
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6. Setelah pembicaraan selesai jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan 

salam, misal “Terima kasih atas waktunya, Selamat Pagi”. 

4.3.5 Mengarsip Memo 

Mengarsip merupakan salah satu upaya pemeliharaan asset tidak tetap oleh 

Divisi Umum. Pengarsipan ini dilakukan agar semua surat tetap terjaga dan 

tersimpan dengan baik. Dengan pengarsipan yang baik maka apabila suatu saat 

dibutuhkan oleh perusahaan dapat dicari dengan mudah.  

Sistem pengarsipan memo diurutkan sesuai abjad, cara ini dilakukan agar 

mempermudah saat dilakukan pencarian sewaktu-waktu dibutuhkan. Berikut 

langkah-langkah pengarsipan memo Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara X: 

1. Memo diterima oleh bagian agendaris 

2. Memberi lubang menggunakan perforator pada memo 

3. Memasukkan memo pada ordner memo 

4. Memberi label nama sesuai denga isi memo 

Beberapa contoh jenis dokumen memo yang biasa terdapat dalam memo PT 

Perkebunan Nusantara X yaitu: 

1. Persetujuan Dana Bantuan 

2. Pengumuman 

3. Pemberitahuan Kebijakan Baru, dan lain-lain. 
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Berikut gambar ordner memo yang dapat dilihat pada gambar 4.19  

 

 

 

Gambar 4. 19 Ordner Memo 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melaksanakan proyek akhir di Divisi Umum PT  Perkebunan 

Nusantara X dengan terjun secara langsung pada dunia kerja, telah banyak 

pengalaman dan ilmu yang bermanfaat serta telah sedikit banyak 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.  

Selama melakukan kegiatan proyek akhir di Divisi Umum PT  Perkebunan 

Nusantara X dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian surat dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access dengan memanfaatkan fasilitas 

Form serta Switchboard yang dimiliki oleh Microsoft Access. 

Surat masuk yang diterima oleh Divisi Umum dikumpulkan dan diarsipkan 

di dalam ordner. Pengarsipan tersebut dilakukan sebagai pengendali surat 

menggunakan aplikasi Microsoft Access fasilitas Form dan Switchboard agar 

lebih mudah dalam melakukan pencarian surat. Dengan aplikasi tersebut maka 

bagian agendaris Divisi Umum lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan yang 

lain tanpa harus menyita waktu untuk mencari surat pada saat dibutuhkan. 

5.2 Saran 

Adapun saran dari penulis terhadap Proyek Akhir ini adalah pengguna dapat 

mengembangkan aplikasi yang telah dibuat oleh penulis dengan menambahkan 

unsur sistem arsip misalnya secara kronologis ataupun urut abjad agar dapat 

memudahkan pencarian surat dan mempersingkat waktu apabila dibutuhkan. 
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