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ABSTRAK 

 
 

Setiap perusahaan Dalam menjalankan proses bisnisnya tentu saja 

memiliki dokumen-dokumen yang berisi informasi penting demi tercapainya 

tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Agar dokumen-dokumen tersebut 

tidak hilang ataupun rusak, dokumen tersebut harus diarsipkan dengan baik dan 

benar, sebelumnya dokumen dokumen tersebut diarsipkan secara manual sehingga 

setiap perusahaan harus menyiapkan ruang khusus yang cukup luas untuk 

menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Di era digital ini, perusahaan mulai 

meninggalkan pengarsipan manual dokumen. Perusahaan-perusahaan mulai 

menggunakan pengarsipan secara digital untuk menghindari penumpukan 

dokumen-dokumen. 

Program studi DIII Administrasi Perkantoran (prodi DIII AP) kesulitan 

untuk mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut baik secara manual maupun 

elektronik. Lemari yang digunakan pengarsipan manual tidak memungkinkan lagi 

untuk menambah dokumen dan besarnya memori internal komputer tidak mampu 

lagi digunakan untuk menambah data yang ada. Hal ini menyebabkan staff admin 

prodi DIII AP kesulitan untuk melakukan pengarsipan baik secara manual 

maupun elektronik.   

Permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan pengarsipan 

dokumen berbasis cloud pada prodi administrasi perkantoran. Hasil dari 

pengarsipan berbasis cloud pada prodi administrasi perkantoran penulis sudah 

mengarsip dokumen Proposal Kegiatan, Laporan Pertangungjawaban, Surat 

Masuk, Surat Keluar dengan pengarsipan berbasis cloud, pengarsipan menjadi 

lebih mudah ditemukan dan tidak memakan waktu. 

 

Kata kunci: Arsip Digital, Asas Pengelolaan Arsip. 
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ABSTRACT 

 

Every company In carrying out its business processes, of course, have 

documents that contain important information for the achievement of the goals set 

by the company. So that these documents are not lost or damaged, these 

documents must be properly and correctly archived, before the documents were 

archived manually so that each company had to prepare a special space large 

enough to store the documents. In this digital age, companies are beginning to 

abandon document archiving manually. Companies are starting to use digital 

archiving to avoid stacking documents. 

The DIII Office Administration study program has difficulty archiving 

these documents both manually and electronically. Cabinets that are used 

manually archiving no longer allows to add documents and the amount of internal 

computer memory can no longer be used to add existing data. This makes the DIII 

AP study program admin staff difficult to archive both manually and 

electronically. 

The above problems can be solved by using cloud-based document 

archiving in office administration study programs. The results of cloud-based 

archiving, the author has archived Activity Proposal documents, Accountability 

Reports, Incoming Letters, Outgoing Letters with cloud-based archiving, 

archiving becomes easier to find and does not take time.  

Keywords: Digital Archive, Archive Management. 
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Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan inayah-Nya, laporan 

workshop ini telah selesai disusun dengan baik dan merupakan persyaratan untuk 

mengikuti Proyek Akhir Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran 
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Laporan ini disusun berdasarkan hasil tugas Workshop pada bagian Prodi 

DIII AP di Universitas Dinamika Surabaya yang dilaksanakan dari tanggal 28 
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1. Ibu dan ayah yang pastinya turut mendoakan anaknya juga saudara yang 
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2. Bapak Dr. Mochammad Arifin, S.Pd., M.Si., MOS. sebagai dosen pembimbing 

dan penyelia dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan workshop. 

3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen DIII Administrasi Perkantoran yang telah 

membimbing saya dan memberikan banyak ilmu dan wawasan, baik dalam hal 

tentang materi perkuliahan maupun pengalaman hidup. 

4. Tika Kurnia Permata Sari dan Semua teman-teman Program Studi DIII 

Administrasi Perkantoran tahun angkatan 2017 yang tak henti membantu dan 

memberikan semangat untuk menyelasaikan penulisan laporan Workshop.  

5. Dan juga semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan laporan 

workshop ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap instansi dalam menjalankan proses bisnisnya tentu saja memiliki 

dokumen yang berisi informasi penting demi tercapainya tujuan yang sudah 

ditetapkan oleh instansi. Agar dokumen tersebut tidak hilang ataupun rusak, 

dokumen tersebut harus diarsipkan dengan baik dan benar, sebelumnya dokumen  

tersebut sehingga setiap perusahaan harus menyiapkan tempat khusus yang cukup 

untuk menyimpan dokumen tersebut. Semakin besar instansi semakin banyak 

dokumen yang dibutuhkan dalam pengecekan dan pengarsipannya. 

Pengarsipan dokumen pada instansi seperti pada program studi DIII 

administrasi perkantoran di Universitas Dinamika, proses pengelolaan dokumen 

dan pengarsipan saat ini masih membutuhkan tenaga admin. Padahal saat ini 

tenaga tersebut tidak ada sehingga pengelolaan dokumen dan pengarsipan tidak 

terkelola dengan baik.  

Selain itu hal tersebut akan menyebabkan pengarsipan yang dilakukan 

menjadi lebih lama dan pencarian arsip juga membutuhkan waktu, sehingga 

menjadi tidak efektif dan efisien. Dalam menjalankan proses bisnisnya, prodi 

mengelola banyak macam dokumen. Dokumen yang harus dikelola oleh prodi 

adalah Proposal Kegiatan, Laporan Pertangungjawaban, Surat Masuk, Surat 

Keluar, Asset Laboratorium Table Manner, Sumber Daya Manusia, RPS Gasal, 

RPS Genap, dan Sertifikasi. Saat ini prodi melakukan pengarsipan secara manual 

dan secara digital. Prodi hanya memiliki 1 lemari untuk mengarsipkan dokumen 
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secara manual dan melakukan pengarsipan elektronik dengan memanfaatkan 

memori internal komputer yang mempunyai 320 gigabyte(GB). Seiring 

bertambahnya waktu, semakin banyak jumlah dokumen yang harus diarsipkan. 

Prodi kesulitan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut baik secara 

manual maupun elektronik. Lemari selama ini yang digunakan pengarsipan 

manual tidak memungkinkan lagi untuk menambah dokumen dan besarnya 

memori internal komputer tidak mampu lagi digunakan untuk menambah data 

yang ada. Hal ini menyebabkan prodi kesulitan untuk melakukan pengarsipan baik 

secara manual maupun elektronik.  

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis membuat pengarsipan dokumen 

berbasis cloud pada prodi. Diera digital ini, instansi mulai meninggalkan 

pengarsipan manual dokumen. Instansi-instansi mulai menggunakan pengarsipan 

secara digital untuk menghindari penumpukan dokumen-dokumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana membuat pengarsipan dokumen berbasis cloud pada prodi 

administrasi perkantoran. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam kegiatan workshop ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyimpanan pengarsipan menggunakan sistem online yaitu cloud.  

b. Pengarsipan meliputi dokumen, Proposal Kegiatan, Laporan 

Pertangungjawaban, Surat Masuk, Surat Keluar, Asset Laboratorium Table 

Manner, Sumber Daya Manusia, Rencana Pembelajaran Semester Gasal, 

Rencana Pembelajaran Semester Genap, dan dokumen Sertifikasi. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan workshop yaitu 

membuat aplikasi pengarsipan dokumen berbasis cloud di Prodi DIII Administrasi 

Perkantoran untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pengelolaan 

dokumen dan pengarsipan sehingga efisien. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Workshop ini secara umum terbagi menjadi beberapa 

bab, yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-

pokok bahasan. Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang berisi tentang proses 

bisnis permasalahan pengelolaan dokumen dan pengarsipan pada DIII 

Administrasi Perkantoran 
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini membahas tentang gambaran umum Universitas Dinamika 

Surabaya, visi dan misi DIII AP, dan struktur organisasi, serta gambaran 

umum tempat pelaksanaan workshop. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori pengelolaan dokumen dan 

pengarsipan sebagai penunjang dan pendukung dalam menyelesaikan 

laporan workshop.  

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas tentang uraian tugas-tugas yang dilakukan selama 

Workshop, serta pemecahan masalah dan cara alternatif untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi serta pembahasan pekerjaan yang 

dilakukan selama workshop. 

BAB V PENUTUP    

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari kegiatan yang dilakukan 

pada bagian program studi DIII Administrasi Perkantoran.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Gambaran Umum Universitas Dinamika 

Di era industri 4.0, sebuah teknologi informasi semakin penting dalam 

pembangunan Nasional. Sehingga pembangunan Nasional sangat ditentukan oleh 

kemajuang teknologi informasi untuk memudahkan manusia beraktifitas dalam 

mencari berbagai informasi yang beredar dengan cepat. Perlu kita ketahui juga 

bahwa dengan teknlogi segala aktifitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis 

sehingga membantu dalam pembagunan suat Negara untuk kedepanya. Kemajuan 

yang diciptakan oleh suatu pembangunan akan lebih mudah dicapai dengan 

kelengkapan informasi. Cepat atau lambatnya laju pembangunan ditentukan pula 

oleh kecepatan memperoleh informasi dan kecepatan menginformasikan kembali 

kepada yang berwenang. 

Informasi dalam suatu perusahaan sangat penting untuk menjalankan 

proses bisnis yang akan dilakukan, sehingga informasi sangat penting bagi sebuah 

perusahaan. Jika suatu perusahaan sulit untuk mendapatkan informasi, itu akan 

berdapampak pada pengambilan keputusan-keputusan yang dibutuhkan untuk 

menjalankan proses bisnis yang akan dilakukan. Sehingga pada akhirnya akan 

mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya yang lebih 

mengetahui tentang teknologi informasi.  

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan akan kebutuhan 

informasi, perkemabangan komputer dari zaman ke zaman mengalami perubahan 
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dan kemajuan yang sangaat pesat, yang dulunya hanya untuk di gunakan sebagai 

mesin mempermudah da1lam proses perhitungan. Tetapi seiring perkembangan 

zaman yang semakin modern komputer terus dikembangkan menjadi mesin serba 

guna khusunya dibagian industri. Dengan semakin canggihnya komputer dapat 

memudahkan perusahaan untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan 

akurat. Hasil informasi canggih ini telah mulai menyentuh kehidupan kita. 

Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat memacu laju 

pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut pengadaan tenaga–

tenaga ahli yang terampil untuk mengelola informasi, dan pendidikan adalah salah 

satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut. 

Atas dasar pemikiran inilah maka untuk pertama kalinya di wilayah Jawa 

Timur dibuka Pendidikan Tinggi Komputer, Akademi Komputer & Informatika 

Surabaya (AKIS) pada tanggal 30 April 1983 oleh Yayasan Putra Bhakti. Ini 

ditetapkan berdasar Surat Keputusan Yayasan Putra Bhakti 

No.01/KPT/PB/III/1983. Tokoh pendirinya pada saat itu adalah: 

1. Laksda. TNI (Purn) Mardiono 

2. Ir. Andrian A.T 

3. Ir, Handoko anindyo  

4. Dra. Suzana Surojo 

5. Dra. Rosy Merianti, Ak 

Setelah itu, berdasarkan rapat BKLPTS yang diadakan pada tanggal 2-3 

Maret 1984, kepanjangan AKIS diubah menjadi Akademi Manajemen 

Informatika & Komputer Surabaya yang bertempat di jalan Ketintang Baru XIV/2 

Surabaya. Tanggal 10 Maret 1984 memperoleh Ijin Operasional penyelengaraan 
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program Diploma III Manajemen Informatika dengan surat keputusan nomor: 

061/Q/1984 dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui 

Koordinator Kopertis Wilayah VII. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1984 AKIS 

memperoleh status TERDAFTAR berdasar surat keputusan Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor: 0274/O/1984 dan kepanjangan AKIS berubah 

lagi menjadi Akademi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya. 

Berdasar SK Dirjen DIKTI nomor: 45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen 

Informatika dapat ditingkatkan menjadi DIAKUI. 

Selama berjalannya waktu, kebutuhan akan informasi juga terus 

meningkat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut AKIS ditingkatkan menjadi 

Sekolah Tinggi dengan membuka program studi Strata 1 dan Diploma III jurusan 

Manajemen Informatika. Pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah 

menjadi STMIK STIKOM SURABAYA, singkatan dari Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya berdasarkan Surat 

Keputusan Yayasan Putra Bhakti nomor: 07/KPT/PB/03/86, yang selanjutnya 

memperoleh STATUS TERDAFTAR pada tanggal 25 Nopember 1986 

berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor: 0824/O/1986 dengan 

menyelenggarakan pendidikan S1 dan DIII Manajemen Informatika.  

Seiring perubahan zaman, pada tanggal 4 September 2014, STIKOM 

Surabaya resmi berubah bentuk menjadi institut, dengan nama Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya, yang memiliki 2 fakultas dan 9 prodi. 

Harapan dan cita-cita dari para pendiri yang penuh dengan perjuangan 

dan lika-liku kehidupan telah membawa perubahan yang begitu besar. Pada 

tanggal 2 Agustus 2019 nama perguruan tinggi yang semula Institut Bisnis dan 
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Informatika STIKOM Surabaya berubah menjadi Universitas Dinamika dan 

akronim yang digunakan adalah Undika. 

Perubahan ini dinilai sangat luar biasa, banyak hal terjadi di kapisan 

masyarakat, karyawan, mahasiswa dan alumni terkait perubahan nama Universitas 

Dinamika, karena tidak mencantumkan nama STIKOM. Keputusan tidak lagi 

menggunakan nama STIKOM Surabaya dikarenakan STIKOM merupakan frasa 

yang di masyarakat sering diartikan sebagai sekolah tinggi ilmu komputer dan 

sekolah tinggi ilmu komunikasi. Frasa seperti itu sejak tahun 2017 tidak boleh 

digunakan sebagai nama atau bagian dari nama PT. Hal ini merujuk pada 

Permenristekdikti No. 51 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut serta hasil visitasi 

lapangan, maka yayasan dan jajaran pimpinan memutuskan mengganti nama 

STIKOM menjadi Universitas Dinamika. Sejarah Universitas Dinamika dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Sejarah Universitas Dinamika 

No. Tanggal Kejadian/Peristiwa 

1 19 Juni 1984 
AKIS membuka program DIII Manajemen 

Informatika 

2 20 Maret 1986 
AKIS membuka program studi S1 Manajemen 

Informatika 

3 30 Maret 1986 

AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika & Teknik Komputer 

Surabaya (STMIK STIKOM SURABAYA) 

4 1990 
Membuka bidang studi DI Program Studi 

Komputer Keuangan / Perbankan 

5 01 Januari 1992 

Membuka Program S1 jurusan Teknik Komputer. 

Pada 13 Agustus 2003, Program Studi Strata 1 

Teknik Komputer berubah nama menjadi Program 

Studi Strata 1 Sistem Komputer 

6 01 Nopember 1994 
Membuka program studi DI Komputer Grafik 

Multimedia 

7 12 Mei 1998 

1. STMIK STIKOM SURABAYA membuka tiga 

program pendidikan baru sekaligus, yaitu : 

2. DIII bidang studi Sekretari Berbasis Komputer. 

Pada tanggal 16 Januari 2006, berdasar surat ijin 

penyelenggaraan dari DIKTI nomor: 75/D/T/2006, 
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No. Tanggal Kejadian/Peristiwa 

Program Studi Diploma III Komputer Sekretari & 

Perkantoran Modern berubah nama menjadi 

Program Diploma III Komputerisasi Perkantoran 

dan Kesekretariatan 

2. DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia 

3. DI bidang studi Jaringan Komputer 

8 Juni 1999 

Pemisahan program studi DI Grafik Multimedia 

menjadi program studi DI Grafik dan program 

studi DI Multimedia, serta perubahan program 

studi DII Grafik Multimedia menjadi Program 

studi DII Multimedia 

9 02 September 2003 

Membuka Program Studi DIII Komputer 

Percetakan & Kemasan (Program Studi DIII 

Komputer Grafis dan Cetak) 

10 03 Maret 2005 
Membuka Program Studi Diploma III Komputer 

Akuntansi 

11 20 April 2006 
Membuka bidang studi DIV Program Studi 

Komputer Multimedia 

12 08 Nopember 2007 
Membuka program studi S1 Desain Komunikasi 

Visual 

13 2009 

Membuka program studi S1 Sistem Informasi 

dengan kekhususan Komputer Akuntansi. Hingga 

saat ini, STIKOM Surabaya memiliki 8 program 

studi dan 1 bidang studi kekhususan, yaitu : 

- Program Studi S1 Sistem Informasi 

- Program Studi S1 Sistem Informasi 

kekhususan Komputer Akuntansi 

- Program Studi S1 Sistem Komputer 

- Program Studi S1 Desain dan Komunikasi 

Visual 

- Program Studi DIV Komputer Multimedia 

- Program Studi DIII Manajemen Informatika 

- Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan 

Kesekretariatan 

- Program Studi DIII Komputer Grafis dan 

Cetak 

14 2014 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 378/E/O/2014 tanggal 4 

September maka STIKOM Surabaya resmi 

berubah bentuk menjdai Institut dengan nama 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Program studi yang diselenggarakan oleh Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 

- Program Studi S1 Akuntansi 

- Program Studi S1 Manajemen 

- Program studi DIII Komputer Perkantoran & 

Kesekretariatan 

Fakultas Teknologi dan Infromatika : 
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No. Tanggal Kejadian/Peristiwa 

- Program Studi S1 Sistem Informasi 

- Program Studi S1 Sistem Komputer 

- Program Studi S1 Desain dan Komunikasi 

Visual 

- Program Studi DIV Komputer Multimedia 

- Program Studi DIII Manajemen Informatika 

- Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan 

Kesekretariatan 

- Program Studi DIII Komputer Grafis dan 

Cetak 

15 31 Desember 2018 

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomer:1363/KPT/I/2018 

Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

mengubah lima nama progam studi menjadi: 

1. S1 Sistem Komputer menjadi progam studi S1 

Teknik Komputer 

2. S1 Desain Grafis menjadi progam studi S1 

Desain Produk 

3. D4 Komputer Multimedia menjadi progam studi 

D4 Produksi Film dan Televisi 

4. D3 Manajemen Informatika menjadi progam 

studi D3 Sistem Informasi 

5. D3 Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan menjadi progam studi D3 

Administrasi Perkantoran 

16 2 Agustus 2019 

Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomer: 655/KPT/I/2019 

tentang izin perubahan bentuk Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya menjadi 

Universitas Dinamika. Nama Dinamika sendiri 

memiliki arti semangat perubahan, bergerak maju 

menjadi lebih baik, mudah menyesuaikan diri 

dengan keadaan di era revolusi digital. Dibalik 

nama tersebut terdapat  sebuah harapan yang besar 

untuk menjadikan Undika lebih baik dan bisa 

bersaing di era saat ini dan yang akan datang. 

Sumber: (Universitas Dinamika, 2019) 
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2.1.1 Visi dan Misi 

Universitas Dinamika memiliki visi dan misi, sebagai berikut : 

Visi  

Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. 

Misi  

1. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi. 

2. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan berkompetensi. 

3. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif.  

4. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. 

5. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 

2.1.2 Tujuan 

Prinsip instansi dalam menjaga nama baik serta mengembangkan 

lingkungan yang dimiliki oleh Universitas Dinamika, adalah : 

1. Menghasilkan pengembangan dan karya inovatif ipteks sesuai bidang 

kajian dan kompetensi. 

2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri dan professional 

3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia. 

4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sehat, bermutu dan produktif. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pencitraan. 

6. Meningkatkan pemberdayaan ipteks bagi masyarakat. 

7. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. 

8. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 

 

 



12 

 

 

 

2.1.3 Logo Universitas Dinamika 

Berikut adalah Logo Universitas Dinamika Surabaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam buku (Stikom Surabaya, 2016), Arti Logo Universitas Dinamika 

sebagaimana terdapat pada ayat (1) adalah tiga buah kubus yang bersatu 

membentuk satu kesatuan, melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui Tri Dharma 

inilah Universitas Dinamika memberikan dharma baktinya kepada masyarakat. 

Warna merah pada bagian luar kubus melambangkan keberanian, sedangkan 

warna putih dan abu–abu pada bagian dalam melambangkan kesucian dan 

kesederhanaan. Warna–warna tersebut melambangkan bahwa setiap pribadi 

Sivitas Akademika Institut bersikap pemberani, namun didasari hati yang suci, 

berpenampilan sederhana, dan rendah hati. 

Sembilan bidang sisi kubus yang tampak, melambangkan sembilan 

karakter individu Institut, yaitu : 

1. JUJUR 

Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan lurus hati sesuai 

denganperaturan yang berlaku, dan tidak menyimpang dari prinsip 

Sumber : (Universitas Dinamika, 2019) 

Gambar 2.1 Logo Universitas Dinamika 
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moralitas, serta segala tindakan yang dilakukan dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan. 

2. PEDULI 

Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan, bersikap 

toleran dan tenggang rasa, santun, cinta damai, dan suka bekerja sama. 

3. CERDAS 

Kritis, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi segala sesuatu, senantiasa 

berorientasi kepada Ipteks, produktif, namun tetap rendah hati, serta 

terbuka dan reflektif untuk memperbaiki kinerja sendiri. 

4. PROFESIONAL 

Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban selalu mengutamakan 

keahlian dan mutu dengan tetap berpegang pada etika, dan setiap tindak 

tanduknya menunjukkan ciri seorang profesional. 

5. TANGGUNG JAWAB 

Sadar dalam bersikap dan berperilaku, serta tuntas dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban dengan segala resikonya. 

6. BERDEDIKASI 

Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh pengabdian, dan rela 

berkorban demi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. 

7. TANGGUH 

Pantang menyerah, andal, kukuh, dan tahan menghadapi setiap tantangan 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi mencapai 

keberhasilan. 
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8. TERPADU 

Dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban mengutamakan 

teamwork, selalu memperhatikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, 

dengan melakukan komunikasi yang efektif sehingga dapat tercapai 

sinergi. 

9. OPTIMIS 

Memiliki keyakinan akan keberhasilan dalam melaksanakan setiap tugas 

dan kewajiban yang diembannya. 

2.1.4 Struktur Organisasi Universitas Dinamika 

Universitas Dinamika adalah sebuah organisasi yang berada dibawah 

naungan Yayasan Putra Bhakti. Pelaksanaan organisasi di Universitas Dinamika 

dipimpin oleh Rektor Universitas Dinamika sendiri di bantu oleh 3 orang Wakil 

Rektor, dimana masing – masing Wakil Rektor bertanggung jawab terhadap 

bidang yang ada dibawahnya, antara lain: 

a. Wakil Rektor I (Bidang Akademik), 

b. Wakil Rektor II (Bidang Sumber Daya), 

c. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) 

2.1.5 Struktur Organisasi Universitas Dinamika Departmen / Unit 

Dalam operasionalnya Universitas Dinamika dibagi menjadi beberapa 

departemen. Masing – masing departemen akan bertanggungjawab terhadap 

spesifikasi pekerjaan tertentu. Dengan demikian diharapkan kinerja seluruh 

karyawan dapat optimal. Departemen tersebut meliputi: 

a. PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) 
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b. AAK (Administrasi Akademik & Kemahasiswaan) 

c. AU (Administrasi Umum) 

d. Kemahasiswaan 

e. Keuangan 

f. Pengembangan dan Penerapan TI 

g. Penerimaan Mahasiswa Baru  

h. Pusat Pengabdian Masyarakat 

i. Public Relation atau Pemasaran 

j. Perpustakaan 

k. SSI (Solusi Sistem Informasi) 

l. Staf Ahli 

m. Sekretaris Lembaga 

n. Stikom Career Center& Alumni 



 

 

 

 

Struktur Organisasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Universitas Dinamika  

Sumber: (Struktur Organisasi, 2018) 
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2.2 Gambaran Umum DIII Administrasi Perkantoran 

 

D3 Administrasi Perkantoran pertama kali dibentuk pada 12 Mei 

1998 dengan nama DIII bidang studi Sekretaris Berbasis Komputer. Pada 16 

Januari 2006, berdasar surat ijin penyelenggaraan dari DIKTI nomor: 

75/D/T/2006, Program Studi Diploma III Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan berubah nama menjadi Program Diploma III Administrasi 

Perkantoran sampai dengan saat ini. 

Bersamaan dengan perubahan bentuk Universitas Dinamika dari Institut 

Bisnis dan Informatika Surabaya (STIKOM SURABAYA) menjadi Universitas 

Dinamika, begitu juga Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran. Saat 

ini Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran berada dalam Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis bersama dengan Program Studi S1 Manajemen dan S1 

Akuntansi.. 

2.2.1 Visi dan Misi 

 

Visi: 

Menjadi Program Studi berkualitas  yang menghasilkan sekretaris profesional  di 

era digital. 

Misi: 

a.  Menyelenggarakan pendidikan Administrasi Perkantoran berkualitas dengan 

kurikulum berdasarkan Standar KKNI. 

b. Mengembangkan sumber daya manusia yang professional, berkepribadian dan 

bermoral sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan siap menghadapi era 

globalisasi. 

c. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. 
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d. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan 

Dalam menjalani proses bisnis DIII Administrasi Perkantoran memiliki 

fungsi dan tujuan yaitu : 

1. Menghasilkan tenaga ahli madya yang dibina oleh staff pengajar yang 

sesuai dengan kompetensi serta mampu melaksanakan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2. Menghasilkan tenaga ahli madya yang: 

a. Bertaqwa pada Tuhan yang maha esa, disiplin, berkepribadian 

menarik dan mengembangkan intrapreneurship, 

b. Berkompeten dibidang Administrasi Perkantoran secara professional, 

c. Mampu menerapkan nilai-nilai kemandirian dan keterbukaan suatu 

organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,didukung 

dengan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk 

kepribadian yang memiliki komitmen tinggi untuk selalu belajar 

2.2.3 Struktur Organisasi Administrasi Perkantoran  

 

 

 

Sumber : (Universitas Dinamika, 2019) 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Universitas Dinamika  
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2.2.4 Lokasi dan Denah Ruangan Terlaksananya Workshop 

 

Gambar 2.4 Denah Ruangan DIII Administrasi Perkantoran 

Program studi DIII Administrasi Perkantoran ini terdapat 5 (lima) dosen 

yang dipimpin oleh Bapak Moch Arifin, Ibu Anindya Puspa, Ibu Marya 

Mujayana, Ibu Rahayu Shintawati, Dan Bapak Rudi Santoso. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. Cloud Computing 

 

Menurut dalam buku (Pratama, 2014), terdapat beberapa definisi 

mengenai cloud computing oleh para ahli computer. Secara umum kita dapat 

mengikuti salah satu definisi dan standarisasi yang diberikan mengenai cloud 

computing, salah satunya oleh NIST (National Institute of Standard and 

Technology). Di dalam Draftnya yang berjudul the NIST Definition of cloud 

computing, Peter Meel dan Timothy Grance mendefinisikan cloud computing 

sebagai sebuah model yang memungkinkan adanya penggunaan sumber daya 

(Resource) secara bersama-sama dan mudah, menyediakan jaringan akses di 

mana-mana, dapat dikonfigurasi, dan layanan yang digunakan sesuai keperluan 

(On Demand). Hal ini berarti layanan pada cloud computing dapat disediakan 

dengan cepat dan meminimalisir interaksi dengan penyedia layanan (Provider) 

cloud computing. 

3.1.1 Karakteristik Cloud Computing 

Sebagai sebuah teknologi dan layanan di jaringan computer, sebagaimana 

komputer itu sendiri, cloud computing juga memiliki karakteristik khusus. 

Terdapat lima buah karakteristik khusus yaitu (Pratama, 2014) : 
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a. On Demand Self Service 

Pengguna layanan cloud dapat secara mandiri menyediakan semua 

keperluan dan kapabilitas terkait dengan komputasi cloud computing. Antara lain 

berupa ketersediaan network storage (media penyimpanan digital pada jaringan 

computer), server time (system waktu di sisi komputer server), dan lain-lain, 

dengan meminimalisir interaksi dengan penyedia layanan. Layanan ini dapat 

digunakan oleh pengguna sesuai dengan keperluannya(On Demand). 

b. Broad Network Access 

Layanan cloud memerlukan akses jaringan komputer yang memadai, baik 

pada internet, intranet, atau kombinasi keduanya. Pada skala besar, adanya 

kapabilitas yang tersedia pada jaringan komputer dan akses ke jaringan, akan 

memudahkan di dalam penyediaan layanan kepada para pengguna dari berbagai 

platform dan media akses(misalkan dari komputer, laptop, smartphone, dan lain-

lain). 

c. Resource Pooling 

Sumber daya (resorce) komputasi dapat diberdayakan secara bersama-

sama dengan lokasi fisik yang berbeda-beda (tidak terpusat pada satu lokasi fisik 

saja), salah satu kunci utama pada teknologi cloud computing adalah adanya 

virtualisasi. Dengan adanya virtualisasi ini, cloud computing dapat melayani para 

pengguna dengan lebih optimal berdasarkan ketiga jenis layanan yang diberikan. 

Sumber dari penyedia layanan dapat disediakan dan digunakan secara bersama-

sama, meski para pengguna dan lokasi sumber layanan berada pada lokasi yang 

berbeda. 
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Dengan adanya lokasi yang bebas, maka para pengguna layanan cukup 

mengetahui bagaimana kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Para pengguna tidak 

perlu mengetahui secara fisik,pengetahuan, maupun teknis terkait dari server 

mana layanan tersebut berasal. 

d. Rapid Elasticity 

Terjadi elastisitas yang cepat pada layanan cloud sesuai dengan 

kebutuhan pengguna yang bersifat on demand. Pada layanan berbasis cloud 

computing ada jumlah layanan yang dapat naik maupun turun sesuai dengan 

layanan yang diberikan kepada pengguna dan dalam waktu yang cepat. Hal ini 

akan memudahkan di dalam melayani kebutuhan pengguna terhadap layanan 

cloud, layanan dapat dengan mudah dan cepat disajikan ke pengguna.demikian 

juga,pengguna dapat dengan segera membayar layanan cloud(jika berbayar) dan 

dapat segera menggunakannya. 

e. Measured Service 

Pengukuran layanan pada cloud computing dapat dilakukan melalui QoS 

dan QoE untuk kualitas layanan. Qos (Quality of Service) merupakan pengukuran 

kualitas layanan pada cloud computing dilihat dari sisi penyedia layanan, 

sedangkan QoE (Quality of Experience) merupakan pengukuran layanan yang 

dilihat dari pengalaman dari pengguna layanan tersebut 

3.1.2 Keamanan Data dan Informasi 

Terkait dengan keamanan di bidang Cloud Computing,maka perlu 

diketahui setidaknya lima poin berikut (Pratama, 2014) : 

A. Data Protection 
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Faktor keamanan merupakan factor yang penting didalam menyajikan layanan 

produk maupun jasa, demikian juga pada layanan berbasis cloud computing. 

Dengan adanya jaminan keamanan,maka kepercayaan konsumen akan meningkat, 

yang berujung pada meningkatnya pendapatan usaha. Pada layanan berbasis cloud 

computing, salah satu bentuk layanan yang disajikan adalah penyimpanan data. 

Kita selaku pengguna layanan penyimpanan data berbasis cloud computing, perlu 

mengetahui sejauh mana keamanan data yang kita simpan di server berbasis cloud 

computing. Antara lain berupa password, firewall, enkripsi, lokasi data server 

berada, dan jaminan standar dari pentedia layanan dan data server (misal melalui 

ISO,sertifikasi,audit system, audit keamanan).  

B. Security Control 

Selain keamanan data yang kita simpan di dalam server berbasis cloud 

computing adalah adanya control terhadap sisi keamanan di dalamnya. Sebagai 

contoh, adanya prosedur mengenai siapa saja yang berhak mengakses data di 

dalam server, aturan kepada para pegawai penyedia layanan cloud computing 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta aturan kepada para pengguna 

layanan terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. 

C. Compliance 

Berkaitan dengan segala standarisasi yang diakui secara nasional maupun 

internasional terkait dengan manajemen resiko teknologi informasi dan 

manajemen keamanan data dan informasi 

D. Multi tenancy 

Berkaitan dengan segala kemungkinan resiko yang dihadapi dan sejauh mana 

para penyedia layanan memberikan jaminan keamanan kepada kita selaku 
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pengguna layanan. Beberapa kemungkinan ancaman keamanan wajib diketahui 

sebagai contoh :  

1. Adanya pencurian data oleh orang dalam (misalkan karyawan dari perusahaan 

penyedia layanan cloud computing membocorkan password atau dokumen 

pengguna kepada orang lain) 

2. Adanya kebocoran data akibat kesalahan sistem maupun pengerusakan oleh 

pihak tidak bertanggung jawab seperti cracker. Hal ini berpotensi, sebab 

umumnya cloud computing bersifat resource sharing yang berarti semua data 

pengguna diletakkan pada komputer server yang sama. 

3.2. Pengarsipan 

Menurut dalam buku (Dewi, 2011), definisi arsip menurut Drs. Basir 

Barthos dalam Manajemen Kearsipan: “Setiap catatan tertulis baik dalam bentuk 

gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai subyek 

(pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya 

ingatan orang (itu) pula”. Namun berdasarkan UU No. 7 Th. 1871: 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan 

Badan-badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan atau 

perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa. 

Pada Undang-undang tersebut arsip dibedakan menurut fungsinya menjadi 

dua golongan, yaitu Arsip Dinamis dan Arsip Statis (Dewi, 2011). 
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a. Arsip Aktif (Dinamis) 

1. Dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan 

secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

2. Arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinya menurut fungsinya. 

3. Kategori Arsip Dinamis adalah sebagai berikut: 

a) Administratif: dokumen prosedur, formulir atau borang dan korespondensi, 

misal: pedoman staf, roster, buku log menyangkut tugas pemeliharaan, 

pembukuan perjalanan. 

b) Akuntansi: laporan, formulir, dan korespondensi terkait. Misal: tagihan, 

invoice, arsip dinamis rekening bank, laporan penagihan nasabah. 

c) Proyek: korespondensi, nota, dokumentasi pengembangan produk, dan 

sebagainya (berkaitan dengan proyek tertentu). 

d) Berkas kasus meliputi arsip dinamis nasabah, asuransi, kontrak dan berkas 

tuntutan hukum. 

b. Arsip Inaktif (Statis) 

a) Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, 

penyelenggaraan seahari-hari admistrasi negara. 

b) Arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi khusus sebagai bahan 

pertanggung jawaban nasional atau pemerintah (hanya dipergunakan untuk 

referensi saja). 

c. Wujud Arsip 

Lalu selanjutnya ada wujud arsip, dalam wujud arsip memiliki beragam 

bentuk yang terdiri dari: 
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a) Dokumen 

Semua benda yang dapat memberi informasi, sehingga benda tersebut 

disebut sebagai sumber informasi. 

b) Warkat/record 

Berupa kertas kerja yang mempunyai informasi. Setiap hari di kantor 

terjadi peristiwa dan masalah yang diabadikan oleh pagawai kantor menjadi 

catatan tertulis, gambar, rekaman atau grafik yang mempunyai nilai informasi. 

Pencatatan tersebut banyak menggunakan kertas sehingga kantor tersebut 

sibuk mengurus kegiatan kertas. Hasil kegiatan tersebut adalah kertas kerja 

(warkat). Warkat berkembang menjadi arsip. Warkat bertindak sebagai kata 

benda adalah: 

1) Setiap catatan dan disimpan. 

2) Bahan tertulis dan digunakan sebagai bukti. 

3) Daftar, monumen, dan sebagainya dimana suatu bukti tertulis. 

Jadi, warkat/record adalah setiap data baik yang tertulis, bergambar, 

maupun yang direkam mengenai sesuatu hal, peristiwa, kejadian yang digunakan 

sebagai alat pengingat. 

d. File 

Pengertian file bertindak sebagai kata kerja: 

1) Kumpulan informasi yang ditata secara sistematik terdiri atas informasi 

tertulis, terketik, tercetak, atau terekam dengan mesin. 

2) Tempat menyimpan dan menata koleksi informasi. 

3) Kumpulan satu jenis koleksi informasi yang memiliki subyek yang sama. 

4) Fakta/data yang dicatat dengan cara tertentu mengenai sesuatu. 
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Adapun tujuan kearsipan menurut (Barthos D. B., 2013) ialah untuk 

menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk 

menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah. 

Adapun dokumen menurut Deserno dan Kynaston dalam Sukoco (2007), 

yang memiliki beberapa penggolongan dokumen yang berdasarkan 

penggunanaannyam dokumen dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Dokumen aktif, yaitu dokumen yang digunakan secara kontinyu minimal 12 

kali dalam setahun. Dokumen ini mencakup berkas pegawai yang masih 

bekerja, dokumen pembelian bahan baku pada tahun anggaran yang sedang 

berjalan, dan korespondensi yang dilakukan organisasi dengan pihak eksternal. 

2. Dokumen inaktif, yaitu dokumen jangka panjang dan dokumen semi aktif. 

Dokumen disebut semi aktif bila hanya digunakan minimal 5 kali dalam 

setahun. Dokumen jangka panjang memiliki nilai bersinambung bagi 

pelaksanaan operasi perusahaan dan disimpan untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan jadwal retensi dokumen. Contoh dokumen inaktif adalah berkas 

karyawan yang sudah pensiun, pembelian bahan baku yang sudah dibayar pada 

tahun anggaran yang lalu, dan dokumen lain yang telah berlalu. 

Dari penjelasan diatas, dokumen maupun arsip tidak hanya terbatas pada 

satu klasifikasi saja, namun dapat berubah status sesuai dengan perjalanan waktu 

dan nilai dokumen itu sendiri bagi organisasi pemakainya. Perubahan status 

tersebut akan bergerak mundur, tidak dalam arah yang sebaliknya. Misalnya, 

dokumen aktif akan berubah menjadi inaktif jika makin jarang dipakai dalam 
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operasional perusahaan. Sebaliknya, dokumen jangka panjang tidak akan mungkin 

berubah menjadi dokumen aktif lagi, kecuali ada pemeriksaaan atau hal yang lain. 

3.2.1 Pengorganisasian Arsip 

Menurut dalam buku (Amsyah, 1989), di dalam pengorganisasian arsip 

sering disebut-sebut istilah file aktif dan file inaktif. File aktif adalah file (di sini: 

tempat arsip) yang masih aktif dan banyak dipergunakan di dalam pekerjaan. 

Sedangkan file inaktif adalah file yang arsipnya sudah jarang dipergunakan. Setiap 

jenis arsip mempunyai nilai guna tertentu yang akan dijadikan patokan di dalam 

menentukan lama warkat bersangkutan disimpan pada file aktif atau file inaktif. 

Menurut (Amsyah, 1989) warkat mempunyai 3 macam azas, yaitu: 

a. Azas Sentralisasi 

Penyimpanan arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus yang lazim 

disebut Sentral Arsip. Arsip itu sebetulnya adalah surat yang sudah disimpan 

karena sudah selesai diolah (diproses). Berikut keuntungan dan kelemahan dari 

azas sentralisasi, yaitu: 

Keuntungan: 

1. Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. 

2. Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. 

3. Kantor hanya menyimpan 1 (satu) arsip, duplikasinya dapat dimusnahkan. 

4. Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. 
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Kelemahan: 

1. Sentralisasi arsip hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil. 

2. Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang 

seragam. 

3. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk 

memperoleh arsip yang diperlukan. 

b. Azas Desentralisasi 

Sistem penyimpanan (filing system) yang dipergunakan masing-masing unit kerja 

tergantung kepada ketentuan kantor yang bersangkutan. Semua kegiatan 

kearsipan, mulai dari pencatatan, penyimpanan, peminjaman, pengawasan, 

pemindahan, dan pemusnahan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing dan di 

tempat unit kerja masing-masing. Berikut keuntungan dan kelemahan dari azas 

desentralisasi, yaitu: 

Keuntungan: 

1. Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. 

2. Keperluan akan arsip mudah terpenuhi, karena berada pada unit kerja sendiri 

3. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena arsipnya sudah dikenal baik. 

Kelemahan: 

1. Penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi, dan dapat menimbulkan 

duplikasi arsip yang disimpan. 

2. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit 

kerja, sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar 

dijalankan. 
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3. Penataan dan latihan kearsipan perlu diadakan karena petugas-petugas 

umumnya bertugas rangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan 

kearsipan. 

4. Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja, dan ini 

merupakan pemborosan. 

c. Azas Kombinasi Sentralisasi dan Desentralisasi 

Untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan baik sentralisasi 

maupun desentralisasi, sering ditemukan di perkantoran penggunaan kombinasi 

dua cara tersebut. Dengan cara ini kelemahan-kelemahan kedua cara memang 

dapat diatasi. 

Organisasi memerlukan sistem manajemen dokumen yang memiliki sistem 

pelacak berkas dan atau dokumen yang efektif. Pengelola perlu mengetahui 

dimana dokumen atau berkas berada, apakah pada tangan pemakai, di rak 

penyimpanan, atau di tempat lain. Menurut (Sukoco, 2007) untuk keperluan 

pelacakan dapat menggunakan: 

1. Sistem manual 

Sistem ini digunakan untuk mengendalikan dokumen yang belum masuk 

ke berkas ataupun untuk surat menyurat yang belum masuk berkas tertentu. 

Sistem ini mencakup: 

a) Pemakaian buku agenda yang mencatat dokumen yang disimpan, disusun 

berdasarkan tanggal peminjaman atau tanggal dokumen dikeluarkan dari rak 

penyimpanan. Walaupun sistem ini relatif mudah digunakan, namun kurang 

efisien dikarekan sulitnya melacak kembali siapa yang meminjam berkas. 
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b) Pemakaian kartu kendali yang akan dilpasangkan pada masing-masing 

dokumen yang dipinjam. Kartu ini disusun menurut nama dokumen atau 

menurut nomor yang digunakan. 

c) Pemakaian kartu keluar yang diletakkan di tempat dokumen bila dikumen itu 

dipinjam seorang pengguna. Apabila dokumen tertentu dipinjam, maka 

sebagai pengganti dokumen tersebut akan diberi kartu, atau sulih (dummy) 

yang menunjukkan bahwa berkas sedang dipinjam keluar. Kartu ini akan 

berisikan kolom pemakai, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. 

d) Pemakaian sistem terotomasi yang mencakup kegiatan sebagai berikut: 

1) Perekaman dokumen yang dipinjam beserta catatan penggunaannya. 

2) Penggunaan barcode unttuk melacak dokumen. 

3) Perekaman secara elektronik atas dokumen dapat dilakukan secara terpusat 

atau terdesentralisasi. 

4) Dengan menggunakan sensor, perekaman dapat dilakukan dari jarak jauh dan 

dapat mengurangi metode lain yang kurang efisien, karena sistem ini 

memungkinkan pemberitahuan kepada pusat dokumen bahwa sebuah 

dokumen telah dipinjamkan kepada seorang pemakai. Adapun cara 

sebelumnya ialah dengan telepon, pemberitahuan lisan, ataupun mengirim slip 

transfer berkas. 

2. Sistem Barcoding 

Dengan memberikan tanda berupa garis atau balok secara vertikal pada 

berkas dokumen. Berikut adalah contoh sebuah sandi balok atau barcode. Setiap 

lokasi atau berkas memperoleh sandi balok yang unik, dan untuk membacanya 

digunakan barcode scanner. Alat baca sandi balok jinjing (portable barcode 
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reader) dapat digunakan untuk melaksanakan sensor berkas atau audit berkas. 

Manajer dokumen dapat memeriksa setiap ruangan dengan portable barcode 

reade, yang dapat memindai sandi balok pemakai atau lokasi, dan informasi 

kembudian dikirim kesistem pelacakan otomatis, sehingga pemantuan gerakasan 

dokumen lebih aktual. 

3. Penaksiran 

Penggunaan nomor seri pada dokumen sangat penting dan dilakukan dengan 

menyusun menurut sistem berkas atau disusun sebagai satu unit tunggal karena 

dokumen tersebut berkaitan dengan fungsi khusus sebuah organisasi, seperti 

berasal dari aktivitas yang sama, memiliki bentuk khusus, atau karena hubungan 

lainnya yang timbul akibat penciptaan atau penggunaan dokumen tersebut. 

Manajer dokumen pada tahap perencanaan akan menentukan nilai masing-masing 

seri bagi kepentingan instansi atau lembaga berdasarkan nilai guna administratif, 

fiskal, hukum dan historis. 

Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi 

organisasi. Nilai guna ini merupakan dasar penentuan jadwal retensi bagi masing-

masing dokumen berdasarkan nomor serinya. Ditinjau dari kepentingan 

organisasi, nilai guna arsip dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Nilai Guna Primer, yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan 

lembaga pencipta arsip. Ada beberapa nilai guna primer bagi organisasi, antara 

lain: 

1. Nilai Guna Administratif, yaitu dokumen aktif yang digunakan dalam 

menentukan policy organisasi memiliki nilai guna administratif. Dokumen 

semacam ini meliputi bagan organisasi, pernyataan visi dan misi, serta tata 
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tertib yang mengatur operasional organisasi. Dari sini akan dapat diketahui 

perkembangan organisatoris sebuah organisasi yang berguna bagi pemakai 

pada masa mendatang. 

2. Nilai Guna Fiskal, berupa nilai guna dokumen yang menyangkut penggunaan 

uang untuk keperluan audit atau operasional, data yang diperlukan untuk 

menyusun laporan tahunan atau menyelesaikan pengisian pajak organisasi, 

berkas transaksi seperti pembelian dan penjualan, laporan keuangan, dan 

ringkasan transaksi keuangan. 

3. Nilai Guna Hukum, berupa nilai guna dokumen bagi organisasi menyangkut 

kepentingan hukum. Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikanm 

persetujuan, transaksi, kontrak, bukti menyelesaikan tugas sesuai dengan 

persyaratan hukum, pelaksanaan standar keselamatan kerja, atau dampak 

analisis lingkungan merupakan bentuk dokumen yang ada karena nilai guna 

hukum. 

4. Nilai Guna Historis,berupa nilai dokumen yang disimpan bukan karena 

kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan historis yang merekam 

sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan. Nilai historis sebuah 

dokumen dikaitkan pula dengan nilai dokumen pada masa mendatang bagi 

para pengguna internal menyangkut organisasi. Surat yang ditandatangani oleh 

pahlawan nasional sering kali memiliki nilai historis dengan tidak memandang 

isinya. 

b. Nilai Guna Sekunder, merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan 

arsip bagi kepentingan umum di luar lembaga pencipta arsip. Biasanya arsip 
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atau dokumen digunakan sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban sosial. 

Ada dua nilai guna yang termasuk didalamnya, antara lain: 

1. Nilai Guna Kebuktian, mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan 

didirikan, dikembangkan, diatur, serta pelaksanaan fungsi dan kegiatannya. 

2. Nilai Guna Informasional, menyangkut informasi untuk kepentingan 

penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan organisasi pencitanya. 

Informasi yang digunakan merupakan informasi tentang orang, tempat, benda, 

fenomena, masalah, dan sejenisnya. Contohnyam arsip toko buku berisi 

penjualan buku untuk seorang pahlawan nasional. Di sini informasi yang 

diutamakan menyangkut tokonya dan bukan tentang toko buku. 

3.2.2 Sistem Pengindekan Arsip 

Sistem pengindekan adalah sistem yang mengatur urutan unit-unit atau 

bagian-bagian dari kata-kata kunci yang akan disusun menurut abjad, sebagai 

tanda pengenal untuk memudahkan penentuan tempat penyimpanan dan 

penemuan kembali arsip. Bentuk indeks ini dapat berupa kartu, daftar, atau buku 

yang disusun sedemikian rupa agar nantinya tidak mendapat kesulitan dalam 

menemukan kembali arsip yang dibutuhkan, (Sukoco, 2007). 

Ada beberapa sistem yang digunakan dalam mengindeks dokumen 

maupun arsip, yaitu: 

a. Sistem Kronologis 

Menggunakan kalender sebagai patokan pengindekan. Sistem ini didasarkan 

pada urutan waktu surat atau arsip diterima atau waktu dikirim ke luar organisasi. 

Dalam administrasi, tanggal dapat menunjukkan: 

1. Saat ditandatanganinya sebuah surat atau dokumen atau arsip. 
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2. Saat dimulai ketentuan yang ada dalam sebuah surat atau dokumen atau arsip 

tersebut. 

3. Saat surat atau dokumen atau arsip tersebut dikirimkan keluar dari organisasi. 

4. Saat yang menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun berlangsungnya suatu 

peristiwa atau ditulisnya surat atau dokumen atau arsip. 

b. Sistem Abjad 

Sistem ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang ada berdasarkan 

urutan abjad dan nama dokumen bersangkutan. Nama terdiri dari 2 jenis, yaitu 

nama orang (nama – lengkap dan nama – tunggal) dan nama badan (nama badan 

pemerintah, nama badan swasta, dan nama organisasi). Sistem ini juga disebut 

direct filing system, dimana petugas dapat langsung menuju file penyimpanan 

dalam mencari dokumen tanpa melalui alat bantu (indeks). 

c. Sistem Subjek 

Sistem ini didasarkan pada isi dari dokumen yang bersangkutan, 

misalnya perihal, pokok masalah, permasalahan, pokok surat. Ada 2 macam 

sistem subjek, yaitu sistem subjek murni (berdasarkan urutan abjad) dan sistem 

subjek bernotasi (berdasarkan notasi atau kode tertentu). Untuk sistem yang terdiri 

dari banyak subjek, diperlukan daftar indeks agar istilah yang dipergunakan dapat 

dibuat seragam. 

Daftar indeks dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Daftar klasifikasi standar yang umum dipakai di seluruh dunia, misalnya DDC 

(Dewey Decimal Classificarion), UDC (Universal Decimal Classification), 

dan LCC (Library of Congress Classification). Misalnya 000 (Umum), 300 

(Ilmu Sosial), 100 (Ilmu Filsafat), 200 (Ilmu Agama). 
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2. Daftar klasifikasi buatan sendiri ada dua macam: 

a) Daftar klasifikasi subjek murni, yang berisi istilah-istilah subjek tanpa disertai 

kode dan disusun menurut abjad. 

b) Daftar klasifikasi subjek berkode, yang berisi istilah-istilah subjek yang 

dilengkapi dengan kode tertentu. 

d. Sistem Numerik 

Sistem ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan 

kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut juga 

indirect filing sistem (karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan 

pengelompokkan masalahnya terlebih dahulu). Misalnya: 

90 Perjalanan dinas 

91 Perjalanan dinas direktur dan wakil direktur 

92 Perjalanan dinas manajer 

93 Perjalanan dinas supervisor 

94 Perjalanan dinas staf ahli 

Sistem numerik terdapat 3 macam: 

Filing menurut nomor urut 

Filing menurut dua nomor akhir (middle digit) 

Filing menurut tiga nomor akhir (terminal digit) 

e. Sistem Geografis 

Sistem ini didasarkan pada pengelompokkan menurut nama tempat. Sistem ini 

dapat dikelola menurut 3 tingkatan, yaitu: 

1) Nama negara, surat atau dokumen yang diterima nantinya dikelompokkan 

berdasarkan negara yang bersangkutan 
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2) Nama wilayah administrasi negara setingkat propinsi 

3) Nama wilayah administrasi khusus 

4) Nama wilayah administrasi negara setingkat kabupaten 

3.3. Sekretaris 

Sekretaris berasal dari bahasa latin “secretum” yang berarti “rahasia” dan 

“secretarium”, yang berarti seseorang yang diberi kepercayaan menyimpan 

rahasia. Dalam bahasa Inggris disebut “secretary” yang berasal dari kata “secret” 

yang berarti rahasia. Kata sekretaris dapat disimpulkan bahwa, sekretaris adalah 

seseorang yang mampu menyimpan sebuah rahasia (Dewi, 2011). 

Berbagai pendapat yang mendifinisikan sekretaris dari beberapa tokoh 

yang terdapat dalam buku (Dewi, 2011): 

1. Webster’s New Word Dictionary 

a. Sekretaris adalah seseorang yang bertugas untuk mengarsip, mengurus surat 

menyurat, dan tugas-tugas menulis lainnya untuk organisasi ataupun individu. 

b. Sekretaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab atas tugasnya. 

c. Sekretaris adalah pejabat yang memimpin departemen pemerintahan. 

Sekretaris seperti meja tulis atau rak buku. 

2. M. Braum & Ramon C. Portugal 

Sekretaris adalah asisten pimpinan yang melakukan pendiktean, surat-

menyurat, menerima tamu, melakukan pengecekan atau mengingatkan 

pimpinannya bila ada janji temu, dan beberapa bentuk tugas lain yang terkait 

dengan efektivitas pekerjaan pimpinan. 
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3. Louis C. Nanassy & William Selden 

Sekretaris adalah karyawan kantor yang tanggung jawabnya melebihi petugas 

stenografi, dimana biasanya melakukan tugas dikte, menjawab telepon, membuat 

janji, mengarsip, surat-menyurat, dan lain-lain. Dalam hal ini sekretaris bertindak 

sebagai asisten administrasi atau eksekutif junior. 

Dari deskripsi diatas sudah jelas bahwa tanggung jawab seorang sekretaris 

berkisar pada urusan administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, mengarsip 

dan mengurus informasi dari seseorang. 

1. Entri data. Seorang administartor akan bertanggung jawab untuk menciptakan 

dan memelihara data lembar kerja atau memasukkan infromasi ke dalam 

databaseperusahaan. Kebanyakan perusahaan juga menyimpan catatan-catatan 

rinci mengenai infromasi konsumen: alamat, nomor kontak, alamat email dan 

catatan layanan. 

2. Pengorganisasi. Administrator memberikan sentuhan organisasi dan efisiensi 

ke seluruh kantor dan dalam aspek-aspek lainnya pada perusahaan. Mereka 

melakukannya melalui pemeliharaan sistem pengarsipan yang teratur dan rapi. 

3.3.1 Macam-Macam Sekretaris 

Sesuai kedudukan, wewenang dan tanggung jawabnya, sekretaris 

dibedakan dua macam, yaitu (Dewi, 2011): 

a. Sekretaris Eksekutif (Executive Secretary) 

Sekretaris yang berfungsi sebagai manajer kerena secara formal 

menjalankan fungsi menajer. Sekretaris ini memiliki pegawai atau bawahan 

umumnya untuk satu unit organisasi. Misalnya: Sekretaris Jenderal, Sekretaris 

Yayasan, Sekretaris Wilayah dan sebagainya. 
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b. Sekretaris Pribadi (Private Secretary) 

Sekretaris untuk seorang pimpinan yang berperan semata-mata sebagai 

pembantu dan tidak memiliki bawahan. Misalnya: Sekretaris Manajer, Sekretaris 

Direktur, Sekretaris Artis dan sebagainya. 

3.3.2 Tugas-Tugas Sekretaris 

a. Menerima Tamu 

Menurut dalam buku (Nuraeni, 2008), salah stau tugas sekretaris adalah 

mengatur pertemuan antara pimpinan dan tamu yang akan bertemu dengan 

pimpinan. Tugas ini dimulai dari membuat janji, konfirmasi, hingga menerima 

kedatangan tamu di kantor. Seorang sekretaris perlu mengetahui dan memahami 

sifat, kedudukan atau pangkat, dan perilaku tamu yang datang ke kantor. Seorang 

sekretaris wajib menanyakan nama, keperluan, dan mengantar tamu bertemu 

dengan pimpinan yang akan ditemuinya. 

b. Korespondensi 

Menurut buku (Nuraeni, 2008), korespondensi (surat-menyurat) merupakan 

tugas dan kegiatan rutin sehari-hari sekretaris, karena secanggih apa pun teknologi 

perkantoran, korespondensi tetap ada dan diperlukan. Kegiatan korespondensi 

yang dilakukan sekretaris umumnya menyangkut pengelolaan surat bisnis 

(business letter) dan laporan bisnis (business report). 

c. Pengelolaan Rapat 

Menurut dalam buku (Nuraeni, 2008), sebelum mengelola sebuah rapat, 

seorang sekretaris harus mengetahui unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah 

rapat. Secara umum, sebuah rapat harus memenuhi unsur 5W + 1H, yaitu why 
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(mengapa rapat diselenggarakan). What (apa agenda atau materi yang akan 

dibahas dalam rapat), who (siapa peserta rapat, menyangkut penentuan orang yang 

akan diundang sesuai dengan materi rapat), where (di mana rapat akan 

diselenggarakan), dan how (bagaimana rapat akan diselenggarakan, formal atau 

nonformal, terbuka atau tertutup). Pengetahuan tentang 5W + 1H dalam 

pengelolaan rapat ini penting untuk mempermudah sekretaris saat harus 

merancang dan mengelola rapat. 

d. Pengaturan Jadwal Pimpinan 

Menurut dalam buku (Nuraeni, 2008), dalam hampir semua pelaksanaan 

tugasnnya, seorang pimpinan sangat tergantung pada keandalan sekretarisnya, 

termasuk dalam hal pengaturan jadwal (schedule management), baik jadwal rutin 

maupun jadwal kegiatan-kegiatan tertentu, seperti jadwal perjalanan dinas. Dalam 

pengaturan jadwal pimpinan, sekretaris dapat menerapkan tahapan manajemen 

secara umum, dan perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, sampai 

evaluasi dan pengawasan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Workshop berlangsung selama 39 (tiga puluh) hari kerja 210 

jam. Program Workshop yang dilaksanakan pada Program Studi DIII Administrasi 

Perkantoran di Universitas Dinamika Surabaya yang pelaksanaannya pada : 

Tanggal : 28 Agustus 2019 – 30 Oktober 2019  

Tempat : Program Studi DIII Administrasi Perkantoran 

Peserta  : R. Renaldi Satria Panji Winata 

NIM  : 17.39015.0006 

Dalam pelaksanaan Workshop  yang berlangsung selama 30 hari kerja di 

Program Studi DIII Administrasi Perkantoran Universitas Dinamika Surabaya. 

Pekerjaan yang dilakukan selama workshop tertulis dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Secara Umum 

No. Kegiatan/Pekerjaan umum 

1. Phone Handling. 

2. Pengarsipan Manual. 

3. Pembuatan laporan Arus Dana. 

4. Mencetak form peminjaman laboratorium 

5. Mengecek inventaris ruang Table Manner. 

 

Tabel 4.2  Daftar Kegiatan Secara Khusus 

No. Kegiatan/Pekerjaan khusus 

1. Membuat aplikasi cloud 

2. Membuat Blog 
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4.2 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan 

Workshop di Program Studi DIII Administrasi Perkantoran Universitas Dinamika, 

adalah : 

a) Studi Observasi,  yaitu dengan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada bagian Program Studi DIII Administrasi Perkantoran 

Universitas Dinamika Surabaya. 

b) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pembimbing 

pada tempat pelaksanaan Workshop  di bagian  Program Studi DIII 

Administrasi Perkantoran Universitas Dinamika Surabaya. 

c) Mencari informasi di Perpustakaan, yaitu dengan mencari dan membaca 

literatur dan buku – buku yang mendukung penyelesaian laporan 

workshop yang tersedia di perpustakaan. 

d) Penyusunan Laporan, yaitu saat melakukan kegiatan Workshop selama 30 

hari kerja, penulis menyusun laporan Workshop  yang menjadi prasyarat 

dalam menyelesaikan mata kuliah Workshop. 

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

bertahap kepada dosen pembimbing atas hasil laporan Workshop yang 

telah dilaksanakan. 
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4.3 Deskripsi Pekerjaan Secara Umum  

 

Dalam kegiatan workshop di Program Studi DIII Administrasi 

Perkantoran Universitas Dinamika, mahasiswa berperan aktif dalam pembuatan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain : Phone handling, pengarsipan 

manual, Pembuatan laporan Arus Dana, Mencetak form peminjaman 

laboratorium, dan Mengecek inventaris ruang Table Manner.  

4.3.1 Etika Bertelepon 

Suatu perusahaan atau organisasi terdapat alat komunikasi yaitu telepon. 

Telepon adalah alat elektronik untuk berkomunikasi untuk menyampaikan 

informasi dan menerima informasi. Pada workshop ini penulis hanya sebagai 

penerima telepon atau penerima informasi yang nantinya informasi yang 

dititipkan kepada penulis akan disampaikan kepada yang bersangkutan.  

Pada saat telepon berbunyi ditunggu satu sampai tiga deringan telepon 

kemudian diangkat menggunakan tangan kiri, ucapkan salam terlebih dahulu. 

Tanyakan dengan siapa berkomunikasi di telepon kemudian, dengarkan setiap 

informasi yang diberikan. Jika penelepon ingin berbicara dengan orang yang 

berada didalam satu ruangan kita bekerja maka panggil saja orang itu dengan 

meletakkan ganggang telepon atau menutup microfon di ganggang telepon.  

Jika orang yang bersangkutan tidak ada diruangan bisa ditanyakan apa 

ada pesan yang ingin tinggalkan kepada orang yang dituju, jika tidak ada siapkan 

buku catatan, kemudian rangkum pesan dari penelepon dan sampaikan ketika 

orang yang bersangkutan sudah kembali jika perlu telepon balik.  

Hal-Hal yang harus diperhatikan saat menerima telepon: 
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a. Siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting bila 

diperlukan. Pegang gagang telepon menggunakan tangan kiri, karena jika ada 

pesan yang harus dicatat kita tidak kebingungan karena harus memindahkan 

gagang telepon. 

b. Setiap kali telepon berdering harus segera diangkat, jangan biarkan telepon 

berdering lebih dari 3 kali, sebab akan mengganggu suasana kerja sekitar.  

c. Berilah salam terlebih dulu sesuai waktu yang ditentukan kepada penelepon 

kemudian sebutkan identitas organisasi tempat bekerja Anda, penyampaian 

salam dengan suara jelas. Misalkan: “Selamat pagi DIII Administrasi 

Perkantoran, Ada yang bisa dibantu?”  

d. Tanyakan dengan siapa kita bertelepon dengan jelas jangan langsung 

melakukan pembicaraan dengan penelepon jika perlu dipotong pembicaraan 

dan langsung menanyakan dengan siapa kita berbicara sebelum telepon 

diserahkan kepada orang yang dituju oleh penelepon agar kita juga tidak 

kebingungan ketika ditanya dari siapa oleh objek penelepon. Kita bisa 

menggunakan kalimat sebagai berikut, ”Mohon maaf dengan siapa saya 

berbicara.”  

e. Bila penelepon ingin berbicara dengan pimpinan atau orang di sekitar kita, 

katakan kepada orang yang bersangkutan untuk menunggu sebentar agar 

dipanggilkan terlebih dulu. Jika pimpinan atau orang di sekitar kita tidak ada 

ditempat, kita dapat menginformasikan keberadaan pimpinan. Misalkan: 

“Mohon maaf, beliau sedang tidak ada di ruangan, apakah ada pesan yang 

harus disampaikan.” 
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4.3.2 Pengarsipan Manual  

Sebelum melakukan pengarsipan pada dokumen, dokumen harus 

melewati tahap-tahap tertentu, yaitu: 

1. Memilah dokumen sebelum melakukan pengarsipan 

2. Sebelum dokumen disimpan dalam filing, terlebih dahulu akan dipilah sesuai 

dengan isi pada dokumen atau pada kejadian dokumen tersebut. 

 
Gambar 4.1 Proses memilah dokumen 

 

Dalam proses pengarsipan dokumen ini membutuhkan ketelitian agar 

pada saat melakukan pengarsipan tidak akan terjadi kekeliruan atau kesalahan 

dalam mengarsip dan harus sesuai berdasarkan hari, tanggal, bulan atau tahun 

suatu kejadian yang berdasarkan sistem kronologis yang merajuk pada hari, 

tanggal, bulan dan tahun kejadian.Setelah itu lakukan pemilahan pada dokumen 

untuk mengarsip suatu dokumen sesuai dengan menggunakan sistem kronologis 

yaitu memberikan nama pada ordner atau memberi tanda pada dokumen tersebut 

bahwa dokumen itu telah di arsip sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun 

berlangsungnya suatu kejadian pada dokumen tersebut. 
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a. Ketentuan melakukan arsip 

Sebelum melakukan pengarsipan lihat dokumen yang akan di arsip, 

mulai dari nama dokumen yang akan di arsip, hari, tanggal, bulan dan tahun 

kejadian. Setelah itu dokumen akan disortir untuk melakukan proses pengarsipan 

dengan menggunakan sistem kronologis, menyiapkan jenis perlengkapan untuk 

menyimpan dokumen dengan menggunakan lateralfiling, yaitu penyimpanan arsip 

dengan cara arsip dimasukkan dalam snelhechter atau brief ordner kemudian 

diletakkan berdiri dengan punggung di depan. Setelah melakukan perngarsipan, 

maka semua dokumen tersebut bisa langsung disimpan dalam lemari yang sudah 

disediakan oleh Prodi DIII Administrasi Perkantoran. 

 

Gambar 4.2 Proses pengarsipan dokumen 

 

Setelah melakukan proses pemilahan penulis akan mulai mengarsip pada 

dokumen yang sudah dipilah untuk diletakkan kedalam ordner yang telah 

disediakan oleh Program Studi DIII Administrasi Perkantoran. 

b. Menyesuaikan dokumen berdasarkan sistem pengarsipan 
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Dokumen yang sudah dipilah dan sudah dilakukan sesuai dengan urutan 

sistem pengarsipan. Setelah melakukan pilahan dokumen sesuai dengan 

urutannya, maka sudah bisa melakukan pengarsipan. Metode ini digunakan untuk 

mengarsip dokumen karena menyesuaikan dengan kondisi dokumen tersebut dan 

dengan metode sistem kronologis yang digunakan oleh penulis untuk melakukan 

proses pengarsipan. Untuk menyimpan dokumen dalam ordner penulis akan 

memberikan nama hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan kejadian kapan 

dokumen itu diterima. Penulis menggunakan metode ini karena sudah 

menyesuaikan dengan kondisi dari dokumen tersebut, yang berdasarkan hari, 

tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Setelah memilah dokumen maka bisa 

memasukkan dokumen tersebut dalam sebuah map besar berpenjepit (brief 

ordner) yang akan diletakkan berdiri dengan punggung di depan atau disebut 

lateral filing.Melakukan pengarsipan ini dengan cara manual  

 

 
Gambar 4.3 Pemberian nama pada dokumen 

 

yang dilakukan oleh penulis yaitu pemberian nama sesuai dengan tanggal 

dan bulan yang telah lalu hingga yang terbaru. 
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Gambar 4.4 Pemberian nama pada ordner 

 

Setelah selesai pemberian nama pada ordner dan sudah disetujui maka 

semua dokumen dan data bisa diletakkan kedalam lemari arsip yang sudah 

disediakan. 

4.3.3 Pembuatan Permintaan Anggaran dan Laporan Arus Dana 

Bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui keadaan pengeluaran dana, 

tidak bisa hanya dengan melihat kegiatan operasionalnya tetapi melalui anggaran 

yang sudah dibuat. Karenanya, anggaran dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Alat memantau keadaan secara terus menerus. 

b. Menyesuaikan biaya. 

c. Memberikan gambaran posisi akhir setiap periode dari kegiatan. 

d. Menemukan kekurangan dan kelebihan jumlah pengeluaran. 

f. Alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. 
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Berikut adalah gambaran umum form permintaan anggaran dan laporan arus dana 

 

Gambar 4.5 Permintaan Anggaran 

 

 

Gambar 4.6 Laporan Anggaran 

4.3.4 Mencetak Form Peminjaman Lab 

Sehubungan dengan banyaknya ruangan yang dimiliki Program Studi 

DIII Administrasi Perkantoran, maka Ketua Program Studi membuat form untuk 

peminjaman terutama form peminjaman ruang laboratorium yang terdiri dari: 
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Laboratorium Bahasa, Laboratorium Perkantoran, Laboratorium Kepribadian, dan 

Laboratorium Table Manner. 

Untuk itu dalam melaksanakan workshop penulis juga mencetak form 

untuk peminjaman laboratorium guna untuk mempermudah Prodi siapa saja yang 

terlah meminjam ruangan tersebut dan digunakan untuk apa, sehingga ketika ada 

yang meminjam ruangan tersebut Prodi mengetahuinya dan sudah memiliki data 

tersebut dan bila terjadi kehilangan atau kerusakan maka Prodi bisa menghubungi 

orang yang sudah meminjam ruangan tersebut. 

Berikut adalah gambar form peminjaman ruang laboratorium Program 

Studi DIII Administrasi Perkantoran : 

 

Gambar 4.7 Form Peminjaman Lab 

Dengan adanya form peminjaman laboratorium ini Prodi DIII 

Administrasi Perkantoran bisa mengetahui siapa saja yang meminjam ruangan 

tersebut dan bila terjadi kerusakan atau ada yang hilang dari ruangan tersebut 

Prodi DIII Administrasi Perkantoran bisa meminta ganti rugi dari orang yang 

sudah meminjam ruangan. 
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4.3.5 Mengecek Inventaris Ruang Table Manner 

Pada bagian ini penulis juga melakukan pekerjaan yaitu mengecek 

inventaris ruang Table Manner, dimana ruangan tersebut merupakan ruangan 

untuk proses pembelajaran mahasiswa tentang bagaimana cara menata ruang 

makan dan bagaimana cara makan dengan baik pada saat melakukan perjalanan 

dinas atau pun pada saat menjamu tamu. 

Ruang Table Manner sendiri memiliki banyak peralatan yang telah 

disediakan oleh Prodi DIII Administrasi Perkantoran, untuk itu pada saat 

melakuakn workshop penulis juga mengecek inventaris yang berada dalam 

ruangan tersebut. Dan melakukan pendataan ulang mengenai peralatan yang ada 

dalam ruangan Table Manner 

  
Gambar 4.8 Data Inventaris Ruang Table Manner 

 

Setelah semua didata maka akan terlihat mana berapa banyak jumlah 

peralatan yang dimiliki oleh Program Studi DIII Administrasi Perkantoran, dan 

suatu saat ketika akan digunakan bisa terlihat berapa banyak yang akan digunakan 
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dan pada saat mengembalikannya seperti semula akan bisa terhitung kurang atau 

tidaknya peralatan tersebut sesuai atau tidak dengan data yang sudah didata 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.9 Ruang Table Manner 

4.4 Deskripsi Pekerjaan Secara Khusus 

Dalam kegiatan workshop di Program Studi DIII Administrasi 

Perkantoran Universitas Dinamika, mahasiswa berperan aktif dalam pembuatan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain : Pembuatan Google Form, 

membuat Blog 
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4.4.1 Alur Kerja pengarsipan Berbasis Cloud pada DIII Administrasi 

Perkantoran 

 

Gambar 4.10 Alur Kerja Pengarsipan Berbasis Cloud 

 

Alur kerja pengarsipan berbasis cloud pada DIII administrasi perkantoran 

1. Kepala program studi memilih dokumen yang ingin diarsipkan dan diserahkan 

pada admin. 

2. Admin menerima dokumen. 

3. Admin menscan dokumen untuk bukti nyata pemasukan data dokumen pada 

google form. 

4. Kunjungi blog pengarsipan berbasis cloud untuk menuju ke google form. 
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5. Mengentri data yang sudah ditetapkan formatnya di google form. 

4.4.2 Cara Pembuatan Google Form 

Form adalah teknologi yang paling serbaguna di internet. Google Form 

bisa digunakan untuk pengelolaan arsip dengan rapi dan mudah. Google Form 

juga dapat membuat dan menganalisis dokumen dengan benar di peramban seluler 

atau web. Admin bisa mendapatkan hasil instan saat mereka masuk dan dapat 

meringkas hasil survei sekilas dengan diagram dan grafik. Google Forms  adalah 

semua yang butuhkan untuk mengumpulkan informasi dengan mudah. Dengan 

Google Forms, dibutuhkan beberapa menit untuk membuatnya secara gratis. 

A. Pembuatan Folder Di Drive 

Masuk email google terlebih dahulu, setelah itu buka Drive untuk membuat folder 

baru.  

  

 

 

 

 

Gambar 4.11 Menambahkan folder baru di Drive 
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Gambar 4.12 Beri nama folder lalu create 

Supaya untuk pembeda dokumen arsip Prodi DIII AP maka Didalam 

folder tersebut terdapat 2 folder lagi yaitu folder Arsip Hima DIII AP untuk 

Proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan Prodi untuk Surat 

Masuk, Surat Keluar, Asset Laboratorium Table Manner, Sumber Daya Manusia, 

RPS Gasal, RPS Genap, dan Sertifikasi.  

 

Gambar 4. 13 Folder Arsip Hima dan Prodi 

B. Pembuatan Google Form  

klik kanan lalu akan muncul sebuah perintah pilihlah “more” kemudian pilih 

“Google Form” setelah itu pilih “blank form” seperti : 
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Gambar 4.14 Menu Google Drive 

1. Klik form pada menu ekstra pada google drive. 

2. Klik blank form. 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Google Form 

Tahap selanjutnya 

1. Klik plus untuk menambahkan menu yang harus diisi oleh pengguna 

2. Isi judul 

3. Isi data-data yang mau disortir contoh : Nama Dosen, Semester, Kode mata 

kuliah 

 

 

1 2 

3 

4

1 
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C. Pembuatan Link Form  

Setelah selesai membuat rincian isi blank from lalu klik “send” yang 

berada di pojok kanan atas sehingga nanti akan muncul “send from” lalu pilih atau 

klik gambar yang menandakan gambar link yang berada ditengah diantara 3 

pilihan media. Setelah klik icon link maka akan muncul link tersebut agar link 

menjadi singkat maka centang “shorten URL” lalu copy  simpan di note terlebih 

dahulu supaya tidak lupa.  

 
 

 Gambar 4. 16 klik “send”  

    

Gambar 4. 17 Link muncul lalu di copy 

4.4.3 Cara Membuat Blog di Wordpress 

Wordpress adalah tempat pembuatan website atau blog tanpa perlu 

koding terlebih dahulu. Wordpress biasa digunakan untuk membangun 
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kredibilitas perusahaan di dunia maya. Hal ini berlaku baik untuk perusahaan 

yang transaksinya dilakukan secara online maupun offline. Selain itu wordpress 

juga bisa dimanfaatkan untuk pengarsipan sebuah dokumen, tapi wordpress ini 

tidak sebagai penyimpan dokumen arsip melainkan sebuah perantara saja di mana 

Google Drive, Google Form dan Wordpress saling berkaitan. 

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan dan cara mengkaitkan ke google form 

dan google drive : 

 

Gambar 4.18 Wordpress 

1. Login di wordpress dengan akun google. 

2. Start your site. 
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Gambar 4.19 Halaman utama blog anda 

3. Klik cover-add image lalu pilih cover untuk blog. 

 

Gambar 4.20 Penambahan Tombol pada Web 

4. Klik tombol plus-layout element-button. 

5. Beri nama tombol untuk bisa dikenali oleh pengguna. 

6. Paste link form telah dibuat untuk membuat tombol menuju ke google form. 

tampilan tombol tersebut berfungsi untuk mengisi form dan 

menggunggah dokumen yang akan diarsipkan. 
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4.4.4 Hasil Pengisian Arsip 

Hasil dari pengisian form dari wordpress hanya bisa diakses oleh admin 

dengan login dengan gmail yang sudah menjadi admin dari google form, berikut 

adalah hasil pengisian arsip : 

 

Gambar 4.21 Data Keseluruhan Dokumen 

 

Gambar 4.22 Jumlah Data yang Dikumpulkan Berdasarkan Semester  

Data diatas bisa dilihat berapa banyak yang mengumpulkan rencana pembelajaran 

pada semester 1,3, dan 5. 
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Gambar 4.23 Data Arsip Dokumen 

Dokumen  diatas adalah hasil pengarsipan yang sudah di upload pada pengarsipan 

online atau cloud dari google form yang di isi oleh admin. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Setelah melaksanakan workshop pada bagian Program Studi DIII 

Administrasi Perkantoran Universitas Dinamika dengan terjun secara langsung 

pada dunia kerja, telah banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat serta dapat 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.  

Selama melaksanakan workshop pada bagian Program Studi DIII 

Administrasi Perkantoran Universitas Dinamika Surabaya dapat disimpulkan A. 

telah dibuat google form untuk pengarsipan berbasis cloud pada prodi administrasi 

perkantoran, B. telah diarsipkan dokumen Proposal Kegiatan, Laporan 

Pertangungjawaban, Surat Masuk, Surat Keluar, Asset Prodi, Sumber Daya 

Manusia, RPS Gasal, RPS Genap, Sertifikasi, C. telah dibuat blog untuk 

pengarsipan berbasis cloud pada prodi administrasi. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan Workshop di bagian DIII Administrasi Perkantoran 

Universitas Dinamika, Penulis mengusulkan beberapa saran, yaitu: 

1. Komputer di bagian program studi DIII Administrasi Perkantoran sudah 

waktunya diganti karena sering hang dan layar hitam jika terlalu lama dipakai 

sehingga data yang sudah dikerjakan kadang hilang. 2. Seharusnya ada staff 

administrasi yang membantu Ketua Program Studi DIII Administrasi Perkantoran 

dan para dosen untuk membantu mengelola data dan dokumen yang ada. 
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