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ABSTRAK 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya merupakan wadah bagi para dosen untuk 

melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat yang diwajibkan untuk 

dosen. Selain itu tugas PPM adalah melakukan pelaporan kinerja penelitian dosen.  

Sebelum tahun 2013, staf admin PPM melakukan pelaporan dibidang riset 

dan pengabdian masyarakat secara manual, yaitu dengan memasukan data 

penelitian melalui Microsoft Excel yang kemudian disimpan dalam bentuk 

Compact Disc (CD) lalu dikirim ke kantor Dikti Jawa Timur. Sejak tahun 2013, 

staf admin PPM menggunakan sistem informasi Simlitabmas yang merupakan 

situs yang dikembangkan oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan yang 

difungsikan untuk mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan, koordinasi, dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang riset dan pengabdian masyarakat. Adanya perubahan ini membuat staf 

admin PPM yang baru kesulitan untuk membuat pelaporan kinerja penelitian 

dibagian penelitian dan pengabdian masyrakat.Maka diperlukan sebuah alur kerja 

yang baik, agar staf admin dapat berkerja dengan efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka laporan workshop ini 

menjelaskan alur kerja pelaporan kinerja penelitian di bagian penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Untuk mempermudah staf admin PPM yang baru 

melakukan pelaporan kinerja penelitian dosen. 

 

Kata kunci : Alur Kerja, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
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ABSTRACT 

PPM department of  business and informatics stikom surabaya institute is 

a department which handling lectures who perform research and community 

service. Lecturer in addition the task of ppm is doing research. lecturer 

performance reporting. 

Before 2013, the clerical staff made a report of a research and community 

service which has been performed by lecturs. Manually clerical staff entered the 

data in Ms. Excel and then them in compact disc (CD), and then the clerical staff 

sent it to Dikti Jawa Timur. Since, the clerical staff of PPM uses Simlitabmas 

information system which has been developed by the director general of research 

and development strongthing which functioning as a support. The clerical staff 

ppm use simlitabmas information system which is a developed by the directorate 

strengthening research and development functioned to support the formulation of, 

preparation, coordination implementation of policy and synchronize, monitoring, 

,evaluation and reporting in the field of research and devotion. Society any 

changes it makes the clerical staff the new ppm difficulties to make reporting. 

In order to overcome the problem those , it is made a workflowof research 

report in PPM department. This workflow is expected providing easiness for a 

new clerical admin in making the report.  

 

Keywords : workflow, research and service community 
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banyak ilmu dan wawasan, baik dalam hal tentang materi perkuliahan 

maupun pengalaman hidup. 
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sebagai pembimbing saat melaksanakan workshop. 

6. Semua teman-teman program studi DIII Administrasi Perkantoran tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar BelakangMasalah 

Di era industri 4.0 saat ini, setiap sumber daya manusia (SDM) dituntut 

untuk meningkatkan kualitas diri. Universitas adalah salah satu Institusi 

pendidikan yang diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dan dapat bersaing diera digital. Dalam menyelenggarakn pedidikan, 

ada beberapa proses bisni yang harus dilaksankan oleh Universitas. Proses bisnis 

yang ada di universitas adalah sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan 

dengan tujuan utama untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan mampu 

berkompetisi diera digital ini. Proses bisnis yang ada di perguruan tinggi meliputi 

kegiatan – kegiatan terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan lulusan, 

karya akademik dosen, penelitian dan pengabdian. 

Stikom adalah salah satu institusi pendidikan yang memiliki visi menjadi 

perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. Dalam mencapai visi 

tersebut ada beberapa kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh tiap bagian 

yang ada di Stikom dengan tujuan mencapai visi yang telah ditentukan. Salah satu 

bagian tersebut adalah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) yang 

menjadi wadah bagi para dosen untuk membuat karya tulis, melalui penelitian dan 

pengabdian masyarakat.  

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya merupakan wadah bagi para dosen untuk 

melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat yang diwajibkan untuk 
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dosen. Sesuai dengan tugas dosen yaitu melakukan pengajaran, dosen juga 

diwajibkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, hal ini 

bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan 

kontribusi demi kemajuan masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat. 

Sebelum tahun 2013, staff admin PPM melakukan pelaporan dibidang riset 

dan pengabdian masyarakat secara manual, yaitu dengan memasukan data 

penelitian melalui Microsoft Excel yang kemudian disimpan dalam bentuk 

Compact Disc (CD) lalu dikirim ke kantor Dikti Jawa Timur. Sejak tahun 2013, 

staf admin PPM menggunakan sistem informasi Simlitabmas yang merupakan 

situs yang dikembangkan oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan yang 

difungsikan untuk mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan, koordinasi, dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang riset dan pengabdian masyarakat. Adanya perubahan ini membuat staf 

admin PPM yang baru kesulitan untuk membuat pelaporan kinerja penelitian 

dibagian penelitian dan pengabdian masyrakat. Hal ini bisa menyebabkan kinerja 

staf admin menjadi tidak efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut 

dibuatlah alur kerja yang bisa digunakan bagi staf admin dalam membuat 

pelaporan kinerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas, laporan workshop ini akan membahas 

tentang bagaimana Alur kerja pelaporan pelaporan kinerja penelitian dibagian 

penelitian dan pengabdian masyrakat.  
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1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana pembuatan alur kerja pelaporan kinerja penelitian 

dibagian penelitian dan pengabdian masyrakat. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam kegiatan workshop ini adalah: Berkas penelitian 

mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendukung program penelitian dan 

pengabdian masyarakat dengan alur kerja pelaporan pelaporan kinerja penelitian 

dibagian penetian dan pengabdian masyrakat. Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan workshop ini terdiri dari beberapa bab, yang terdiri dari sub bab 

bertujuan untuk memperjelas pokok-pokok bahasan, yang teridiri atas : 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang permasalahan yang ada dalam 

instansi, perumusan masalah,batasan masalah, tujuan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas tentang gambaran umum Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya, visi dan misi, yang meliputi sejarah dan struktur 
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organisasi, serta gambaran umum tempat pelaksanaan penelitian, yaitu 

bagian PPM Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang 

meliputi lokasi dan tempat penelitian, serta tugas dan tanggung jawab yang 

harus dilakukan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori yang di gunakan sebagai penunjang dan 

pendukung dalam menyelesaikan laporan penelitian meliputi : Membahas 

tentang teori yang di gunakan sebagai penunjang dan pendukung dalam 

menyelesaikan laporan penelitian meliputi : Alur Kerja, Laporan, Jurnal, 

Penelitian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Tugas 

Administrator. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Membahas tentang uraian pekerjaan selama workshop, serta pemecahan 

masalah dengan cara-carayang sudah dilakukan untuk menjawab 

permasalahan selama workshop  

BAB V PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan pada bagian 

penelitan dan pengabdian masyarakat yang ada di bagian PPM Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya serta saran kepada bagian yang 

dibahas dan menjadi solusi agar dapat dikembangkan dengan lebih baik 

dan diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pembaca. 



 

 

5 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT WORKSHOP 

 

2.1 Gambaran Umum Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Berikut adalah gambaran umun tentang sejarah Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. 

2.1.1 Sejarah 

Di tengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan informasi 

semakin penting. Hasil suatu pembangunan sangat ditentukan oleh materi 

informasi yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang dicitakan 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. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 

komputer yang semakin canggih memungkinkan 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
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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. HandokoAnindyo 

4. Dra. SuzanaSurojo 

5. Dra. Rosy Merianti,Ak 

Berdasarkan rapat BKLPTS yang diadakan pada tanggal 2-3 Maret 1984, 

kepanjangan AKIS diubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

Komputer Surabaya yang bertempat tinggal di jalan Ketintang Baru XIV/2 

Surabaya. Tanggal 10 Maret 1984 memperoleh Ijin Operasional penyelenggaraan 

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 Mnajemen 

Informatika dapat ditingkatkan menjadiDIAKUI. 

Waktu berlalu terus, 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 Mnajemen 

Informatika. Pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah menjadi STIMIK 
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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. Di samping itu INSTITUT BISNIS DAN  INFORMATIKA 

STIKOM SURABAYA juga melakukan pembangunan gedung Kampus baru di 

jalan Kutisari 66 yang saat ini menjadi Kampus II INSTITUT BISNIS DAN 

INFORMATIKA STIKOM SURABAYA. Peresmian gedung tersebut dilakukan 

pada tanggal 11 Desember 1987 oleh Gubernur Jawa Timur, Bapak Wahono pada 

saat itu. Sejarah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dapat dilihat 

pada Tabel.2.1 

Tanggal  Keterangan  

19 Juni 1984 AKIS membuka Program DIII Manajemen Informatika 

20 Maret 1986 
AKIS membuka program S1 Manajemen Manajemen 

Informatika 

30 Maret 1986 

AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Teknik Komputer Surabaya (STMIK 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya) 

1990 
Membuka bidang studi DI Program Studi Komputer 

Keuangan/Perbankan 

1 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. 

1 November 1994 Membuka program studi DI Komputer Grafik Multimedia  
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Tanggal  Keterangan  

12 Mei 1998 

STMIK Surabaya membuka tiga program pendidikan baru 

sekaligus, yaitu: 

 DIII bidang studi Sekretari Berbasis Komputer. Pada 16 

Januari 2006, berdasar surat ijin penyelenggaraan dari 

DIKTI nomor: 75/D/T/2006, Program Studi Diploma 

III Komputer Sekretari dan Perkantoran Modern 

berubah nama menjadi Program Diploma III 

Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 

 DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia 

 DI bidang studi Jaringan Komputer 

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  

2 September 2003 

Membuka Program Studi DIII Komputer Percetakan dan 

Kemasan, yang kemudian berubah nama menjadi Program 

Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

3 Maret 2005 
Membuka Program Studi Diploma III Komputer 

Akuntansi 

20 April 2006 
Membuka bidang studi DIV Program Studi Komputer 

Multimedia 

8 Nopember 2007 Membuka program studi S1 Desain Komunikasi Visual  

2009 

Membuka program studi S1 Sistem Informasi dengan 

Kekhususan Komputer Akuntansi. Hingga saat ini, STMIK 

Institut Bisnis dan Informatika Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya memiliki 8 program studi 

dan 1 bidang studi kekhususan, yaitu: 

1. Program Studi S1 Sistem Informasi 

2. Program Studi S1 Sistem Informasi Kekhususan 

Komputer Akuntansi 
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Tanggal  Keterangan  

3. Program Studi S1 Sistem Komputer 

4. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visua 

5. Program Studi DIV Komputer Multimedia 

6. Program Studi DIII Manajemen Informatika 

7. Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan 

Kesekretariatan 

8. Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

2014 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 378/E/O/2014 tanggal 4 September 2014 

maka STIMIK Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya resmi berubah bentuk menjadi Institut dengan 

nama Institut Bisnis dan Informatika Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. Program Studi yang 

diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah 

sebgaia berikut: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 

-   Program Studi S1 Akuntansi          

- Program Studi S1 Manajemen 

- Program Studi DIII Komputer Perkantoran & 

Kesekretariatan Fakultas Teknologi dan Informatika: 

-    Program Studi S1 Sistem Informasi  

-    Program Studi S1 Sistem Komputer  

-    Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual  

-    Program Studi S1 Desain Grafis 

-    Program Studi DIV Komputer Multimedia  

-    Program Studi DIII Manajemen Informatika 

-    Program Studi DIII Komputer Grafis & Cetak 

Tabel 2.  1 Sejarah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

(Sejarah, 2018) 
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2.1.2 Visi  dan Misi 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memiliki visi dan misi, 

sebagai berikut : 

1. Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. 

2. Misi 

a. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi. 

b. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan berkompetensi. 

c. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif. 

d. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. 

e. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 

3. Tujuan Instansi 

a. Menghasilkan pengembangan dan karya inovatif ipteks sesuai 

bidang kajian dan kompetensi. 

b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan profesional. 

c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia. 

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

e. Meningkatkan kerjasama dan pencitraan. 

f. Meningkatkan pemberdayaan ipteks bagi masyarakat. 

g. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. 

h. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 
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2.1.3 Logo Institut Bisnis dan Informatika StikomSurabaya 

Logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

(Stikom.edu, 2018) 

 

2.1.4 Arti logo sebagaimana terdapat pada ayat (1) pasal ini adalah: 

Dalam buku (Stikom Surabaya, 2016)Tiga buah kubus  yang bersatu 

membentuk satu kesatuan, melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

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

inilah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  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. 
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Sembilan bidang sisi kubus yang tampak, melambangkan sembilan 

karakter individu Institut, yaitu: 

JUJUR: Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan lurus hati sesuai dengan 

peraturan yangberlaku, dan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, serta segala 

tindakan yang dilakukan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

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. 

PEDULI: Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan, bersikap 

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

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. 

TANGGUNG JAWAB: Sadar dalam bersikap dan berperilaku, serta tuntas 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan segala resikonya. 

BERDEDIKASI: Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh pengabdian, 

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

TANGGUH: Pantang menyerah, andal, kukuh, dan tahan menghadapi setiap 

tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi mencapai 

keberhasilan. 

TERPADU: Dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban mengutamakan 

team work, selalu memperhatikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dengan 

melakukan komunikasi yang efektif sehinggadapat tercapai sinergi. 
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OPTIMIS: Memiliki keyakinan akan keberhasilan dalam melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban yang diembannya. 

2.1.5 Struktur Organisasi Stikom Surabaya 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah sebuah organisasi 

yang berada di bawah naungan Yayasan Putha Bhakti. Pelaksanaan organisasi di 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dipimpin oleh Ketua Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Ketua Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya di bantu oleh 3 orang Pembantu Ketua, dimana masing-masing 

Pembantu Ketua bertanggung jawab terhadap bidang yang ada di bawahnya, 

yakni: 

a. Pembantu Ketua I (BidangAkademik), 

b. Pembantu Ketua II ( Bidang SumberDaya), 

c. Pembantu Ketua III (Bidang Kemahasiswaan danAlumni). 

Dalam operasionalnya Institut Bisnis dan Infromatika Stikom Surabaya 

dibagi menjadi beberapa departemen. Masing-masing departemen akan 

bertanggungjawab terhadap spesifikasi pekerjaan tertentu, departemen meliputi : 

a. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional 

b. AAK (Administrasi Akademik & Kemahasiswaan) 

c. AU (Administrasi Umum) 

d. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

e. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi 

f. Kepegawaian  

g. Kemahasiswaan  

h. Keuangan 
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i. Public Ralation  atau Marketing 

j. Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

k. Kendali Mutu 

l. Laboratorium Komputer 

m. Perpustakaan  

n. Staff Ahli  

o. Sekretaris Lembaga  

p. Career Center  

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Stikom Surabaya 

Source : (Struktur Organisasi, 2018)
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2.2 Gambaran Umum BagianPPM Intitut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya 

Berikut penjelasan singkat bagian PPM Intitut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. 

2.2.1 Sejarah Singkat 

Tempat dan lokasi pertama kali Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

adalah di lantai satu STIKOM Kutisari lalu pindah di lantai empat. Kemudian 

pada tahun 2003 berubah nama menjadi PPM dibawah Wakil Bidang Akademik 

dan Kepala Bagiannya adalah Bapak Soendoro Herlambang, ST., M. Kom. Pada 

tahun 2007, bagian Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di pecah 

menjadi dua bagian yaitu bagian Penelitian Akademik (PA) dan bagian 

Pengabdian Masyarakat (PM). Hal ini dilakukan karena semakin tingginya 

tuntutan pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat, khususnya di Surabaya. 

Tetapi saat ini Penelitian Akademik dan bagian Pengabdian Masyarakat 

digabung lagi tetapi berubah nama menjadi bagian Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (PPM). Bertempat di lantai dua gedung biru Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya.  

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya melalui bagian Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

ketiga yaitu melaksanakan Pengabdian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan minat 

masyarakat yang ingin mengetahui dan belajar lebih jauh tentang pendidikan 

khususnya komputer. 
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2.2.2 Visi dan Misi Bagian PPM Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya 

Visi bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah 

menjadi pusat pengabdian masyarakat yang unggul pada bidang teknologi 

informasi di Jawa Timur untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin 

dalam memperoleh penghasilan keluarga dan menciptakan lapangan kerja 

mandiri.    

Misi bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan kegiatan pendidikan, latihan dan ketrampilan penggunaan 

teknologi informasi untuk masyarakat miskin di semua bidang. 

b. Meningkatkan pemberdayaan kemampuan masyarakat keluarga miskin dalam 

pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mampu memperoleh penghasilan 

dan menciptakan kerja mandiri. 

2.2.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
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1. Kepala Bagian (Kabag) : Ibu Tri Sagirani, S.Kom., M.MT. 

2. Staf Penelitian : Ibu Vivine Nurcahyawati, M.Kom., OCP  

3. Staf Adminisitrasi : Ibu Siti Zubaidah, S.E. 

2.2.4 Lokasi, Tempat dan Waktu terlaksananya Workshop 

Lokasi dan tempat bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berada di 

Lantai 2 Gedung Merah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang 

terletak di Jalan Raya Kedung Baruk 98 Surabaya. 

 

Gambar 2. 4 Denah Lokasi Bagian Penlitian dan Pengabdian Masyarakat  

Keterangan : 

1. Meja Ibu Tri Sagirani, S.Kom., M.MT. (Kabag PPM) 

2. Meja Ibu Vivine Nurcahyawati, M.Kom., OCP (Staf Penelitian) 

3. Meja Ibu Siti Zubaidah, S.E. (Staf Administrasi) 

4. Meja Staf Magang 

5. Lemari Pengarsipan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Definisi Alur Kerja 

Menurut (Arikunto, 2010) Alur kerja adalah kronologi prosedural  yang 

dilakukan seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan bukan sekedar 

urutan apa yang mesti dilalui. Alur penelitian lebih merupakan strukturisasi atau 

hubungan metodologik yang berkesinambungan. Oleh karenanya merupakan 

sebuah ketetapan (kronologi) yang secara prosedural dan dilakukan oleh seorang 

pekerja dalam pembuatan sebuah pekerjaan dan bukan hanya sekedar urutan saja. 

Dan tujuannya salah satunya adalah agar tetap bisa mejaga fokus pada masalah 

dan memudahkan untuk mencapai tujuan pekerjaan. Juga agar diharapkan bisa 

dipertahankan antara keterkaitan dan keberlanjutan pada setiap masing-masing 

tahap-tahapan pekerjaan. 

Sedangkan menurut (Badriawan, 1998)Alur kerja adalah suatu urutan-

urutan pekerjaan kerani (klerikal), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

bagian atau lebih, disusun untuk membuat sebuah prosedur yang dilakukan secara 

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja. Alur kerja adalah 

kegiatan prosedural yang melibatkan beberapa orang untuk melaksanakan 

kegiatan perusahaan yang telah ditetapkan. Lebih tepatnya, alur kerja adalah 

rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, 

perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian  

18 
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pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk 

atau sebuah akibat. Berikut dibawah ini adalah fungsi alur kerja. 

3.1.1 Fungsi Alur Kerja 

Menurut (Puji, 2014) Alur kerja adalah dokumen yang berisi serangkaian 

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu 

pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. 

Menurut Puji fungsi alur kerja sebagai berikut  :  

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi 

tertentu dan kemanan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan 

sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, 

dan pimpinan. 

3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian 

menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta 

pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.  

5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien 

dan efektif.  

6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas 

yang terkait. 
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3.1.2 Alur Keja Yang Baik 

Menurut (Atmoko, 2011) bahwa pembuatan alur kerja harus memenuhi 

prinsip-prinsip antara lain adalah kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan 

efektivitas, keterukuran, keselarasan, berorientasi kepada pengguna, dinamis, 

kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Adapun cara-cara yang bisa 

digunakan untuk membuat Alur kerjayang baik : 

1. Konsisten 

Alur kerja harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh 

siapapun, dan dalam situasi apapun oleh seluruh jajaran organisasi 

pemerintahan. 

2. Komitmen 

Alur kerja harus dilakukan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran 

pegawai dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi. 

3. Perbaikan Berkelanjutan 

Pelaksanaan alur kerja harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk 

memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien. 

4. Mengikat 

Alur kerja sifatnya harus mengikat pelaksana dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

5. Seluruh Unsur Memiliki Peran Penting 

Seluruh pegawai memiliki peran dalam setiap prosedur yang telah di 

standarkan. Jika pegawai tersebut tidak melaksanakan peranannya dengan 

baik, maka proses produktiviats dalam suatu organisasi atau sebuah 

perusahaan akan terganggu. 
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6. Terdokumentasikan dengan Baik 

Seluruh prosedur yang telah di standarkan harus di dokumentasikan 

dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi setiap orang 

yang membutuhkan. 

3.2 Laporan 

Menurut (Keraf, 2001), laporan adalah suatu cara komunikasi di mana 

penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.Laporan berisi informasi yang 

didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan.  Data 

disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat 

dipercaya dan mudah dipahami  

3.2.1 Fungi Pembuatan Laporan 

Menurut (Achmadi, 2011) laporan ialah keterangan atau informasi tentang 

suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta. Fungsi laporan adalah 

menyampaikan fakta yang diinformasikan itu berkaitan dengan tanggung jawab 

yang ditugaskan kepada si pelapor. Menurut Acmadi  fungsi dari pembuatan 

laporan antara lain : 

1. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan.  

2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, 

keputusan atau pemecahan masalah.  

3. Merupakan sumber informasi dan  

4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian. 
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3.2.2 Macam Laporan 

Menurut (Denyern, 2015)Laporan adalah suatu alat komunikasi tempat 

penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki yang 

berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa 

laporan adalah suatu bahan informasi yang diperoleh dari hasil proses pengolahan 

data sebagai hasil dari suatu penelitian atau riset terhadap suatu masalah yang 

biasa. Ada beberpa macam laporan. 

Menurut Denyern macam laporan antara lain: 

1. Laporan informatif, yaitu laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. 

Yaitu laporan sebagaimana adanya atau sesuai dengan kenyataan 

2. Laporan analisis, adalah laporan yang isinya berupa hasil analisa secara 

mendalam. Yaitu laporan yang berupa sumbangan pikiran, pendapat dan 

saran yang isinya matang dan mendalam 

3. Laporan rekomendasi, adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas 

tanpa adanya pembahasan lebih lanjut.Yaitu laporan yang berisi penilaian 

sekilas tanpa analisis mendalam 

4. Laporan pertanggungjawaban,adalah laporan yang isinya berisi tentang 

hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Yaitu 

laporan yang berupa pertanggungjawaban yang dapat dikerjakan dengan 

berpedoman pada 2 hal: 

a. apabila proyeknya sudah selesai 

b. jika pekerjaan bertahap/laporan kemajuan 

5. Laporan kelayakan, adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas 

seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. 
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Yaitu laporan yang bertujuan untuk menentukan mana yang terbaik setelah 

menganalisa suatu masalah secara mendalam untuk menuju penilaian yang 

bersifat pilihan layak atau tidak. 

3.3 Jurnal  

Menurut (Mochamad Adnan, 2005) jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi 

yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi 

akademik yang memuat artikelartikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah 

secara empiris (artikel hasilpenelitian) maupun secara logis (artikel hasil 

pemikiran) dalam bidang ilmu tertentu.  

Adnan dkk menyebut jurnal ilmiah sebagai forum komunikasi bagi 

anggota masyarakat ilmiah disiplin ilmu tertentu. Karena dibaca oleh anggota 

masyarakat tertentu, maka jurnal ilmiah harus menyajikan 4artikel-artikel yang 

sesuai dengan minat dan kepentingan tersebut. Isi dari jurnal ilmiah adalah artikel 

ilmiah yakni tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau 

hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan 

audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis 

artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan diperdebatkan, baik 

secara lisan maupun secara tertulis. Yang dimaksuddengan laporan yang 

sistematis adalah laporan yang disusun dengan mengikuti struktur dan format 

yang berlaku dalam suatu jurnal ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil 

kajian adalah hasil pemikiran intensif tentang suatu topik, sedangkan hasil 

penelitian umumnya lebih spesifik, karena harus melibatkan data, yang 

dipublikasikan di jurnal ilmiah, laporan dari surat kabar atau majalah, wawancara, 

laporan saksi mata, dokumen dan sebagainya   



24 

 

 

 

3.3.1 Publikasi Jurnal 

Menurut (R.Covey, 2012) publikasi jurnal dapat dimaknai sebagai upaya 

untuk menyebarluaskan suatu karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang 

dalam bentuk laporan penelitian, makalah, buku atau artikel. Publikasi ilmiah 

yang dilakukan dosen pada dasarnya merupakan  wujud dari profesionalisme 

dosen. 

Sedangkan menurut (Ekosusilo, 1999) publikasi jurnal adalah sistem 

publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka mencapai tingkat 

objektivitas setinggi mungkin. Publikasi ilmiah juga dapat dikatakan sebagai 

upaya untuk menyebarluaskan suatu karya pemikiran seseorang melalui sebuah 

penelitian. Biasanya, publikasi ini dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, 

dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat 

dipublikasi kepada publik agar penelitian kita dapat bermanfaat dan berkontribusi 

terhadap bidang ilmu pengetahuan. Sebagian besar bidang akademik memiliki 

jurnal dan bentuk publikasi tersendiri. 

3.3.2 Fungsi Publikasi Jurnal 

Menurut (Bambang D, 2005) publikasi jurnal atau karya ilmiah adalah 

menyebarluaskan karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi 

pengalaman, penelitian. 

1. Dapat berkontribusi untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan 

yang belum memiliki solusinya. 

2. Dengan publikasi, tentunya semua orang akan mengenal karya kita dan 

kita memiliki jaringan networking cukup luas. 
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3.  Dengan publikasi, dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan 

kita. 

4. Jenis-jenis publikasi yang dapat diterima sebagai kontribusi terhadap 

bidang ilmu pengetahuan dan penelitian sangat bervariasi di antara 

berbagai bidang. 

Sedangkan menurut (Borgatta, 1992) dalam melakukan publikasi jurnal 

memiliki fungsi yang bermanfaat, ada dua publikasi jurnal yaitu : 

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah 

merupakan arena diskursus intelektual melalui tulisan. Pengembangan 

ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan temuan penelitian, kritik 

terhadap temuan penelitian, pembentukan konsensus dan temuan baru. 

Proses tersebut berlangsung terus-menerus. Begitulah ilmu pengetahuan 

berkembang dan jurnal berperan penting sebagai sarananya. 

2. Sebagai basis data kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan naskah 

akademik sebagai fondasinya. Jurnal dapat berperan sebagai dasar ilmiah 

dibuatnya kebijakan publik. Tanpa dasar ilmiah, kebijakan publik bisa 

dikatakan dibuat dengan semena-mena. 

3.4 Penelitian 

Menurut (Kerlinger, 1986) Penelitian adalah proses penemuan yang 

mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada 

teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Beberapa karakteristik penelitian 

sengaja ditekankan oleh kerlinger agar kegiatan penelitian memang berbeda 

dengan kegiatan profesional lainnya. Penelitian berbeda dengan kegiatan yang 

menyangkut tugas-tugas wartawan yang biasanya meliput dan melaporkan berita 
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atas dasar fakta. Pekerjaan mereka belum dikatakan penelitian, karena tidak 

dilengkapi karakteristik lain yang mendukung agar dapat dikatakan hasil 

penelitian, yaitu karakteristik mendasarkan pada teori yang ada dan relevan dan 

dilakukan secara intensif dan dikontrol dalam pelaksanaannya.  

Dalam melakukan sebuah penelitian. Seorang peneliti harus 

memperhatikan aspek–aspek tujuan dari penelitian tersebut. Menurut (Soekanto, 

1989) Tujuan dari penelitian antara lain : 

1. Eksploratif (penjajagan) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

dapat menemukan sebuah pengetahuan baru yang sebelumnya itu belum 

pernah ada. 

2. Verifikatif (pengujian) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat 

melakukan pengujian terhadap suatu teori maupun hasil penelitian yang 

sebelumnya, sehingga akan dapat diperoleh hasil yang bisa menggugurkan 

atau juga memperkuat teori atau juga hasil penelitian yang sudah 

dilakukan pada sebelumnya. 

3. Development (pengembangan) adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengembangkan, menggali serta juga memperluas lebih didalam 

suatu masalah maupun teori keilmuan ialah menjadi lebih didalam sebagai 

sarana didalam memecahkan bermacam-macam persoalan didalam 

masyarakat. 

3.5 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Menurut (Wurinanda I. , 2016) Pengabdian kepada masyarakat adalah 

salah satu kewajiban dosen untuk berkontribusi untuk negeri. Penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen dari Tri Dharma Perguruan 



27 

 

 

 

Tinggi. Kedua elemen tersebut menjadi aksi dari keterlibatan perguruan tinggi 

dalam pembangunan dan menghilangkan isolasi dunia akademik terhadap 

persoalan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan bekal untuk 

menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan dalam kehidupannya. 

Masyarakat juga nantinya akan memberikan pembelajaran bagi perguruan tinggi 

tentang realitas kehidupan. 

3.5.1 Fungsi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk dengan 

maksud dan tujuan. Yang pasti memiliki fungsi tertentu. Menurut (Atmasari, 

2015)Fungsi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga. 

2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan. 

3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan perguruan tinggi dan/ atau institusi lain baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri. 

7. Pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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3.5.2 Keuntungan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki 

berbagaimanfaat dan keuntungan. Menurut (Wurinanda I. , 2016)Keuntungan 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu : 

1. Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 

Ditlitabmas mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan PPM 

yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan 

berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal 

inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Ipteks bagi 

Masyarakat (IbM). 

2. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) 

Dilitabmas merumuskan suatu program dengan misi menghasilkan 

wirausaha-wirausaha baru dari kampus, melalui program terintegrasi 

dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara 

IbK. Misi program IbK adalah memandu perguruan tinggi 

menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri 

dan berkelanjutan, berwawasan knowledge based economy. IbK harus 

mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, sehingga IbK diberi peluang 

untuk mampu menjadi unit profit dengan memanfaatkan sumber daya 

manusia dan fasilitas yang dimiliki. 

3. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) 

Tujuan program IbPE adalah untuk memacu pertumbuhan ekspor produk 

Indonesia melalui pertumbuhan pasar yang kompetitif, meningkatkan 

pengembangan UKM dalam merebut peluang ekspor melalui peningkatan 
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kualitas produk dan pemasaran, mempercepat difusi teknologi dan 

manajemen masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industry, dan 

mengembangkan proses link & match antara perguruan tinggi, industri, 

Pemda, dan masyarakat luas. 

4. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK) 

Program IbIKK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam 

membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil 

ciptaannya sendiri. Wujud IbIKK di perguruan tinggi dapat berupa badan 

usaha atau bermitra dengan industri lainnya dan dapat didirikan serta 

dikelola oleh kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya. 

5. Ipteks bagi Wilayah (IbW) 

Program IbW dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di 

masyarakat, antara lain, yaitu ketidakmapanan sebagian besar masyarakat 

terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam 

era globalisasi 

6. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT) 

Tujuan program IbW-CSR atau IbW-PEMDA-CSR adalah Menciptakan 

kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi 

kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan 

Pemkab/Pemkot seperti tertuang dalam RPJMD, non RPJMD dan potensi 

masyarakat dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi 

Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak 

langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat. 
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3.6 Tugas Administrator Perkantoran 

Menurut (Moekijat, 1982)pengertian administrasi perkantoran yaitu 

menerapkan fungsi pengaturan kegiatan pada kantor meliputi pengawasan, 

perencanaan, pengaturan organisasi dan penggerakkan. Dengan Tujuan agar dapat 

mewujudkan visi dan misi perusahaan dan dapat mensejahterakan pegawai. 

Menurut Prajudi Atmosudirjo dan Moekijat ada 2 tugas seorang administrator 

yaitu tugas rutin dan tugas khusus. 

3.6.1 Tugas Rutin 

Tugas dari pegawai adminstrasi perkantoran akan bervariasi antar 

perusahaan, tetapi terdapat beberapa kemampuan utama yang dibutuhkan untuk 

menempati posisi ini. Menurut (Atmosudirjo, 1982) tugas rutin seorang 

administrator adalah : 

1. Menjawab telepon. Pegawai administrasi perkantoran harus memiliki 

kemampuan menjawab telepon yang baik serta suara yang ramah 

menyenangkan. Sebagai administrasi kantor, Anda akan berbicara kepada 

konsumen, penyalur, dan kalangan professional lainnya. Dibutuhkan untuk 

menjawab pertanyaan, mengetahui alamat atau meneruskan penelepon ke 

wakil perusahaan lainnya. 

2. Penjadwalan. Seorang administrator mungkin akan bertanggung jawab 

untuk menjaga penjadwalan pertemuan dan acara perusahaan. 

kemungkinan akan bertanggung jawab pada satu orang atau keseluruhan 

staf. Contohnya meliputi berbagai urusan seperti pengaturan janji dengan 

klien atau merencanakan pertemuan staf. Administrator melakukan 

penjadwalan perjalanan atau menyiapkan akomodasi perjalanan. 
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3. Komunikasi. Seorang administrator mungkin akan menjadi suara 

perusahaan, sering berbicara atas nama atasan. Karena tugas ini, memiliki 

kemampuan interpersonal teladan merupakan prasyarat yang sangat 

signifikan., administrator juga akan bertanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi-informasi penting perusahaan. Komunikasi akan 

berlangsung tatap muka, melalui telefon, melalui surat, faks, dan melalui 

email. 

4. 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. 

5. 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. 

3.6.2 Tugas Khusus 

Administrasi perkantoran adalah suatu proses kerja sama dalam lingkup 

kantor untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan melakukan 

fungsi manajemen. Menurut (Suparjati, 2000) tugas khusus administrator yaitu : 

1. Mengawasi tugas perkantoran dan administrasi guna memastikan 

kepatuhan pada standar kualitas, prosedur yang tepat dan tenggat waktu 

yang diberikan agar kinerja karyawan bisa lebih optimal sehingga hasil 

yang didapatkan juga lebih maksimal. 
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2. Menangani pertanyaan pelanggan atau keluhannya mengenai prosedur dan 

kebijakan yang dimiliki perusahaan sehingga administrator harus tahu dan 

paham benar mengenai segala ketentuan yang ada di organisasi perusahaan 

tersebut. 

3. Menginstruksikan atau melatih karyawan dalam pekerjaan atau tugasnya, 

terutama bagi karyawan baru yang harus mendapatkan bimbingan dari 

mereka yang lebih tahu agar ke depannya, mereka bisa melaksanakan 

tugas. 

4. Memberi bimbingan pada karyawan dalam menangani masalah yang 

kompleks atau sulit dan menyelesaikan perselisihan, terutama jika terjadi 

antara pegawai satu dengan lainnya maka akan sangat mempengaruhi 

kinerja dan hasil perusahaan. Administrator harus tahu bagaimana gejala 

pegawai yang sedang menghadapi suatu masalah sehingga bisa segera 

ditangani. 

5. Membicarakan masalah prestasi kerja pegawai untuk mengetahui 

penyebab atau permasalahan yang ada serta berusaha menyelesaikan 

masalah itu sehingga jika ada pegawai yang memiliki masalah diharapkan 

masalah itu tidak akan dibawa dan belarut-larut di kantor dimana hal ini 

akan mengganggu kinerjanya. 

6. Merekrut karyawan dengan wawancara dan memilihnya yang kemudian 

akan ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing pegawai baru. 

7. Menyusun laporan yang berhubungan dengan kegiatan seperti penggajian, 

pengiriman untuk memverifikasi rincian, produki, mengevaluasi kinerja 

dan memantau aktivitas kerja. 
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8. Menerapkan kebijakan departemen atau perusahaan dan standar pelayanan 

yang berkaitan dengan manajemen sehingga semua yang terjadi dan 

berlangsung sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. 

9. Menafsirkan dan mengomunikasikan tata cara kerja dan kebijakan 

perusahaan pada staf sehingga para karyawan, baik yang baru atau lama 

bisa lebih paham mengenai kebiajakan yang ada di organisasi tersebut. 

3.7 Arsip 

Setiap organisasi baik perusahaan maupun instansi mempunyai suatu unit 

khusus yaitu dalam bidang administrasi. Kegiatan  administrasi merupakan 

kegiatan yang cakupannya luas, biasanya kegiatan administrasi diolah suatu unit 

tersendiri yang disebut dengan Bagian Administrasi, Tata Usaha, Sekretariat, 

kantor dan sebagainya. Unit-unit tersebut mengelola surat-surat yang ada didalam 

kantor seperti surat masuk dan surat keluar, dokumen-dokumen penting, laporan, 

dan sebagainya.Setiap pekerjaaan dan kegiatan di perkantoran memerlukan data 

dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, karena arsip adalah bukti dan 

rekaman dari kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan terdepan sampai dengan 

kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, arsip 

diolah baik secara manual maupun komputer menjadi suatu informasi yang 

dipakai dasar dalam pemgambilan keputusan. 

Menurut (Maryati, 2008) dalam Sayuti mengatakan warkat atau arsip itu 

adalah catatan tertulis baik dalam bentuk gambar atau bagan yang memuat 

keterangan mengenai suatu pokok persoalan atau peristiwa yang masih berguna 

atau diperlukan sewaktu-waktu masa yang akan datang, sebagai contoh:  surat, 
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kuitansi, faktur, pembukuan daftar gaji, data produksi, data pegawai, surat-surat 

berharga dan lainnya.  

Menurut (Amsyah, 2001) bahwa arsip adalah setiap catatan 

(record/warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka 

atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu seagai bahan komunikasi 

dan informasi yang terekam pada kertas (katu, formulir), kertas film (slide, film-

strip,mikro-film), media komputer (pita tape, piringan, rekaman, disket), kertas 

photocopy, dan lain-lain. 

3.7.1 Pengelolaan Arsip 

Menurut (Barthos, 2013) Arsip adalah segenap naskah dalam corak 

apapun yang dibuat atau diterima, baik secara lembaga atau individu, dimana saat 

ini tidak dipergunakan tetapi masih memiliki nilai guna yang suatu saat 

dibutuhkan kembali. Jadi arsip harus dikelola dengan baik. Menurut Basir Barthos 

Pengelolaan Pengarsipan terdiri dari : 

a. Asas Sentralisasi  

Pelaksanaan pengelolaan arsip bagi seluruh organisasi yang dipusatkan di 

satu unit khusus yaitu pusat penyimpanan arsip. Asas ini biasanya 

digunakan oleh organisasi yang tidak terlalu besar, dan masing-masing 

unit tidak banyak memerlukan informasi yang bersifat khusus atau 

spesifik. 

b. Asas Desentralisasi 

Pelaksanaan pengelolaan arsip yang ditempatkan di masing-masing unit 

dalam suatu organisasi. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang 

besar / kompleks kegiatannya dan masing-masing unit pada organisasi 
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mengelola informasi khusus. 

c. Asas Gabungan  

Pelaksanaan arsip dengan cara menggabungkan antara asas sentralisasi dan 

desentralisasi. Asas ini digunakan untuk mengurangi dampak kerugian 

yang terdapat pada asas sentralisasi dan desentralisasi. 

3.7.2 Pengarsipan  

Menurut (Ernawati, 2009) “Pengelolaan arsip salah satu cara 

menanggulangi jumlah arsip yang makin bertambah yaitu dengan menerapkan 

sistem kearsipan yang tepat, mudah dan senantiasa mengadakan penyusutan 

secara berkala”. Menentukan sistem kearsipan hendaknya sesuai dengan jumlah 

arsip yang ada, kondisi kantor, dan sejauh mana perkembangan kantor yang 

bersangkutan di masa mendatang. Salah satu sumber informasi adalah surat, 

dokumen, warkat, dan arsip. Dengan demikian sumber informasi perlu di pelihara 

dan di jaga dengan baik. 

Menurut (Lawalata, 2012) “mengarsip atau filing merupakan bagian 

kegiatan rutin atau tugas yang tidak terpisahkan dari seorang sekretaris 

perusahaan oleh karena itu seorang sekretaris di tuntut harus teliti dan rapi dalam 

mengelola arsip dan surat tersebut”. Kesalahan dalam mengelola arsip dan surat 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan workshop berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ini, program workshop yang dilaksanakan pada 

bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakatdi Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya yang dilaksanakan pada:  

Tanggal : 08 Januari – 22 Februari 2019 

Tempat : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis  dan   

Informatika Stikom Surabaya  

Peserta  : Mochamad Janki Daosad 

NIM  : 16390150011 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama workshop di bagian Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabayaa 

bisa dilihat ditabel 4.1 

Tabel 4. 1 Tugas-tugas yang dikerjakan 

No Tugas Khusus 

1 

Pembuatan Workflow pelaporan hasil Penelitian Dosen Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya di Bagian Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 

No Tugas Umum 

1 
Pengarsipan Laporan Kegiatan Himpunan Mahasiswa DIII Administrasi 

Perkantoran Periode 2017-2018. 

2 Entry data penelitian Dosen ke Aplikasi Simlitabmas 
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4.2. Metode Penulisan 

a. Studi Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada Bagian Penelitian dan pengabdian Masyarakat Informatika 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan Kepala 

Bagian dan staf Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai 

pembimbing pada tempat pelaksanaan workshop. 

c. Studi Literatur, yaitu dengan mencari referensi dan membaca literatur dan 

buku-buku yang mendukung penyelesaian laporan workshop yang tersedia 

di perpustakaan.  

d. Penyusunan laporan, yaitu membuat laporan kegiatan hasil pelaksanaan 

workshop pada Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang menjadi syarat untuk 

mengambil mata kuliah Proyek Akhir. 

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

kepada dosen pembimbing sehingga bisa dikoreksi. 

 

 

4.3. Deskipsi Tugas Khusus 

Selama menjalani kegiatan workshop, mahasiswa berperan aktif 

menjalankan tugas untuk mengarsip dan meng-input berkas laporan penelitian 

yang masuk. Agar dapat mempermudah pekerjaan bagian PPM dan menjadi 

bahan pembelajaran bagi staf yang baru. Tugas khusus tersebut yaitu : Pelaporan 

Hasil Penelitian Dosen Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
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4.3.1 Workflow Pelaporan Hasil Penelitian Dosen Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. 

PPM memanfaatkan sebuah aplikasi dari Kemeristekdikti, yaitu aplikasi 

Simlittabmas. Yang digunakan untuk melakukan pelaporan hasil penelitian dosen. 

Dalam melakukan pelaporan hasil penelitian dosen ini, staf admin harus 

mengetahui dan memahami alur kerja yang benar dalam melakukan pelaporan ini, 

sehingga staf admin dapat berkerja dengan efektif dan efisien.  

Berikut ini adalah alur kerja pelaporan hasil penelitian Dosen yang 

terdapat pada PPM Stikom Surabaya. 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Alur Kerja PPM 
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Penjelasan alur kerja pelaporan hasil penelitian dosen Intitut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya, berdasarkan pada Gambar 4.2 yaitu : 

1. Dosen membawa berkas penelitian baik berupa Soft Copy dan Hard Copy   

2. Dosen Menyerahkan berkas penelitian baik berupa soft copy maupun hard 

copy kepada Kepala Bagian (Kabag PPM).  

3. Kabag PPM menerima berkas dari dosen dan menyerahkan berkas 

penelitian tersebut kepada Staf Administrasi. 

4. Staf Administrasi menerima berkas penelitian dari Kabag PPM. 

Selanjutnya Staf Administrasi meng-upload Soft Copy kedalam Web 

Jurnal Stikom. 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Web  jurnal.stikom.edu 

5. Staf Administrasi memilah berkas berdasarkan Alfabetikal sebelum  

di-input datanya penelitian ke Aplikasi Simlitabmas.  
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6. Kemudian Staf Administrasi membuka aplikasi Simlitabmas 

 

Gambar 4. 3 Tampilan awal aplikasi Simlitabmas 

7. Aplikasi Simlitabmas 

Staf Adminstrasi memasukan data yang sudah dipilah – pilah berdasarkan 

alfabetikal kedalam menu Publikasi Jurnal yang ada pada Aplikasi 

Simlitabmas. Denga langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

a. Buka Simlitabmas, kemudian Log in untuk masuk ke situs tersebut. 

 

Gambar 4. 4 Tampilan awal (Login) aplikasi Simlitabmas. 
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b. Pilih tahun sesuai dengan tanggal jurnal penelitian yang akan 

dimasukkan. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan awal Aplikasi Simlitabmas setelah berhasil login. Terdapat  

menu pilihan tahun  

c. Setelah itu pilih Publikasi Jurnal yang ada pada menu Luaran 

Penelitian. 

 

Gambar 4. 6 Tampilan setelah memilih tahun, pilih Publikasi Jurnal pada menu 

Luaran Penelitian. 
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d. Tampilan Publikasi Jurnal sesuai tahun yang dipilih, klik Data Baru. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan setelah memilih Publikasi Jurnal, terdapat pilihan 

memasukan data baru.  

e. Setelah itu muncul tampilan untuk mengisi data publikasi. 

 

Gambar 4. 8 Tampilan setelah mengklik data baru, mengisi kolom Data Publikasi 

dari Berkas Penelitian. 
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f. Kemudian mengisi data Dosen yang melakukan Penelitian, dan klik 

simpan jika selesai mengisi kolom. 

 

Gambar 4. 9 Tampilan mengisi kolom personil dosen yang melakukan penelitian 

g. Tampilan setelah memasukan data jurnal penelitian baru. 

 

Gambar 4. 10 Tampilan setelah berhasil mengisi data jurnal penelitian baru. 
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h. Berkas penelitian yang dimasukan kedalam aplikasi Simlitbang akan 

tersimpan berdasarkan tahun jurnal penelitian tersebut dibuat. Jurnal 

penelitian yang tersimpan di aplikasi Simlitbang diurutkan berdasarkan 

alfabetikal. Untuk mencari sebuah jurnal penelitian di aplikasi 

Simlitbang, dapat melakukan filter berdasarkan judul. 

8. Staf Administrasi  

Setelah Staf Administrasi memasukkan data-data yang ada pada berkas 

penelitian kedalam Aplikasi Simlitang, Staf Administrasi melakukan 

mencatat berkas yang sudah di-input ke aplikasi Simlitbang untuk 

kemudian dilakukan pengarsipan. 

9. Setelah  melakukan pencatatan pada berkas penelitian, Staf Administrasi 

melakukan pengarsipan berkas penelitian. 

10. Berkas penelitian diarsipkan kedalam ordner oleh Staf Administrasi 

menggunakan sistem kronologi.  

11. Ordner disimpan kedalam lemari pengarsipan sebagai arsip PPM Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.  

 

4.4. Pengarsipan Laporan Kegiatan Himpunan Mahasiswa DIII 

Administrasi Perkantoran Periode 2017-2018. 

Program Studi DIII Administrasi Perkantoran memiliki organisasi 

mahasiswa yang bernama Himpunan Mahasiswa DIII Administrasi Perkantoran. 

(HIMA AP). Setiap masa periodenya, HIMA AP harus mengumpulkan laporan 

kegiatan selama setahun.  
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Kegiatan yang dilakukan Himpunan Mahasiswa DIII Administrasi 

Perkantoran selama satu periode antara lain. :  

1. Sertijab 

2. Study Lapangan 

3. Reinforcement 

4. Lomba Internal 

5. Bakti Sosial 

6. Conversation Class 

Adapun docflow pengarsipan laporan  HIMA DIII AP bisa dilihat pada 

Gambar 4.12  berikut : 

4.4.1 Docflow Pengarsipan Laporan Kegiatan Himpunan Mahasiswa DIII 

Administrasi Perkantoran  

 

Gambar 4. 11 Docflow Pengarsipan Laporan Kegiatan HIMA DIII Administrasi 

Perkantoran 
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Penjelasan proses pengarsipan laporan kegiatan HIMA DIII Aministrasi 

Perkantoran, berdasarkan pada Gambar 4.11 yaitu : 

1. Ketua Pelaksana  

Ketua Pelaksana membawa dokumen laporan kegiatan HIMA DIII 

Administrasi Perkantoran (HIMA AP) dan menyerahkannya kepada 

Kepala Progra Studi (Kaprodi). 

2. Kepala Program Studi 

Kaprodi menerima dokumen laporan kegiatan HIMA AP kemudian 

mengoreksi dokumen tersebut dan kemudian menyerahkan kembali 

dokumen tersebut apabila ada perbaikan. 

3. Ketua Pelaksana 

Ketua Pelaksana memperbaiki dokumen tersebut apabila ada yang harus 

dilakukan perbaikan. Kemudian dokumen tersebut dicetak dan 

diserahkan kembali ke Kaprodi. 

4. Kepala Program Studi 

Kaprodi menerima dokumen laporan yang sudah diperbaiki, untuk 

kemudian ditanda tangani. Dokumen laporan tersebut diserahkan kembali 

kepada Ketua Pelaksana. 

5. Ketua Pelaksana 

Ketua Pelaksana menerima dokumen laporan kegiatan HIMA AP yang 

sudah dibubuhi tanda tangan oleh Kaprodi. Kemudin dokumen tersebut 

diarsipkan kedalam ordner menggunakan sistem kronologi. Setelah itu 

ordner disimpan kedalam lemari pengarsipan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil workshop yang telah 

dilaksanakan pada bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya. 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan Workshop pada bagian Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat dengan terjun secara langsung pada dunia kerja, telah banyak 

pengalaman dan ilmu yang ddapat selama pelaksanaan workshop dan sedikit 

banyak telah mengimplementasikan ilmu yang didapat selama Worshop. 

Kesimpulan yang dapat diambil selama melakukan Workshop pada bagian 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya yaitu telah dibuat Alur Kerja Pelaporan Kinerja Penelitian di bagian 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang dapat mempermudah staf admin 

yang baru dalam membuat pelaporan hasil penelitian dosen. 

5.2. Saran 

Dalam pelaksanaan Workshop dibagian Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (PPM) terdapat saran yang mungkin lebih membuat efektif dan 

efisien untuk bagian PPM dalam pengarsipan berkas-berkas penelitian. Saran 

tersebut adalah melakukan pengarsipan dengan menggunakan media pengarsipan 

yang ada di internet. 

47 
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Selama ini PPM melakukan pengarsipan secara elektronik dan manual. 

Pengarsipan dengan cara seperti ini bisa saja rusak karena virus, perangkat 

komputer rusak dan proses temu kembali yang membutuhkan waktu lebih lama, 

sehingga staf kerja admin tidak efektif dan efisien.  Staf admin bisa 

memanfaatkan media yang ada di interner misalnya Google Drive yang bisa dicari 

kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Dan pemanfaatan media di internet ini juga 

dapat mengurangi ruang yang dibutuhkan untuk pengarsipan secara manual. 
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