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ABSTRAK 

 

Setiap perusahaan mempunyai prosedur dalam surat-menyurat. Dalam pengurusan 

kegiatan surat menyurat pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan dapat 

dilakukan oleh sekretaris manajer atau kesekretariatan. Oleh karena itu, penulis 

dapat merumuskan masalah pada Proyek Akhir ini adalah “Bagaimana prosedur 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada bagian Kesekretariatan PT PLN 

(Persero) APJ Surabaya Selatan”. Tujuan dari penulisan Laporan Proyek Akhir ini 

adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dalam pengurusan surat masuk dan 

surat keluar pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. Adapun penulis dapat 

mengumpulkan beberapa data dan metode pengamatan perusahaan selama Kerja 

Praktek. Penulis dapat menyimpulkan Proyek Akhir ini bahwa dalam pengelolaan 

surat-menyurat dalam PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan mempunyai tahap-

tahap untuk mengelolaan surat-menyurat yaitu Pengelolaan Surat Masuk pada PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan terdiri dari a) Penerimaan surat masuk, b) 

Penyortiran surat masuk, c) Pembukaan amplop, d)  Pencatatan dan 

pendistribusian surat masuk, e) Kearsipan surat masuk pada PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya Selatan dan Pengelolaan Surat Keluar pada PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan terdiri dari a) Pembuatan konsep surat keluar, b) Persetujuan 

konsep surat keluar, c) Kearsipan surat keluar pada PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan, d) Pengiriman surat keluar pada PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan. Jadi proses surat masuk dan surat keluar pada PT PLN 

(Persero) APJ Surabaya Selatan ini dapat dilakukan oleh kesekretariatan untuk 

diproses lebih lanjut sehingga ditindak lanjuti oleh manajer PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya Selatan tetapi dalam memberikan surat masuk ke manajer melalui 

sekretaris manajer terlebih dahulu.  

 

 

Kata Kunci : Surat Masuk, Surat Keluar, Kesekretariatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu instansi atau organisasi terdiri dari sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk keperluan bisnis, profesi, sosial dan berbagai macam 

keperluan yang lain. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau yang tercetak 

yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan yang sangat penting bagi 

kegiatan tersebut diperlukan adanya sekretaris/kesekretariatan. Dalam pengurusan 

kegiatan surat-menyurat pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan dapat 

dikelola oleh bagian kesekretariatan.  

Sekretaris merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena 

kesekretariatan/sekretaris merupakan bagian dalam kegiatan pelayanan pekerjaan-

pekerjaan dalam perusahaan yang bersifat operatif, selain itu sekretaris juga 

sebagai pusat informasi bagi karyawan maupun pucuk pimpinan untuk dapat 

membuat keputusan-keputusan sebagai langkah untuk melakukan tindakan-

tindakan yang tepat sehingga dapat membantu kelancaran perkembangan 

perusahaan secara keseluruhan semua itu dikarenakan kegiatan 

kesekretariatan/sekretaris berkaitan dengan warkat-warkat dan dokumen-dokumen 

sebagai sumber ingatan.  

Walaupun kegiatan surat-menyurat itu dipandang sebagai kegiatan yang 

mudah, tetapi surat-menyurat merupakan salah satu dari kegiatan yang dapat 

menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Salah satu peranan kesekretariatan 
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pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan adalah dengan melakukan kegiatan 

pengurusan surat baik itu surat masuk maupun surat keluar.  

Kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya Selatan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh, karena isi dari 

surat tersebut akan menjadi sarana pencapaian tujuan dari perusahaan yang 

bersangkutan, maka dalam memperhatikan surat perlu adanya pengurusan dan 

pengendalian atas surat dapat dilakukan oleh kesekretariatan PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, 

pendistribusian, pemprosesan lebih lanjut dan pengiriman surat keluar.    

                                                                                      

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan permasalahan pada Proyek 

Akhir yang sudah penulis laksanakan pada bagian Kesekretariatan PT PLN 

(Persero) APJ Surabaya Selatan, yaitu  “ Bagaimanakah prosedur pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar pada bagian Kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan “. 

 

1.3 Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan dari diadakan Kerja Praktek adalah agar Penulis mengetahui dan 

memaham aktivitas serta tugas-tugas kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan sebagai berikut : 

 

 



3 

 

a. Tujuan Umum : 

a) Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat 

dalam perkuliahan. 

b) Melakukan interaksi dan sosialisasi sehingga dapat belajar menyesuaikan diri 

pada dunia kerja yang sesungguhnya. 

c) Dapat kesempatan mengetahui dan memahami sistem kerja perusahaan 

sehingga dapat serta dalam proses di dalam perusahaan yang sesungguhnya. 

b. Tujuan Khusus : 

a) Dapat membantu proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam 

kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

b) Dapat mengetahui sistem kerja PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

c) Melatih kedisplinan dan tanggung jawab bagi mahasiswa program studi DIII 

Komputerisasi Perkantoran & Kesekretariatan. 

 

1.4 Manfaat Proyek Akhir 

Manfaat Proyek Akhir ini, dapat mengetahui pekerjaan pada kesekretariatan 

PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan secara langsung. Penulis juga 

mendapatkan ilmu dan pengalaman selama kerja praktek di PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya Selatan. Dengan melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya Selatan, Penulis juga memberikan kontribusi  sebagai Kerja 

Praktek di bagian kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan.   

Sebelum melaksanakan tugas-tugas tersebut, penulis diberikan buku 

pedoman untuk dibaca terlebih dahulu. Kemudian penulis memberikan pertanyaan 
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kepada staff (karyawan), staff (karyawan) tersebut menjelaskan pertanyaan 

tersebut. Setelah diberi pengarahan oleh staff (karyawan), penulis dapat 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Tugas-tugas tersebut 

meliputi entry data surat masuk, entry data surat keluar, kearsipan, dan lain-lain.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Pada bab ini Penulis menjelaskan gambaran umum perusahaan pada PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan yang meliputi sejarah singkat perusahaan 

PLN, visi misi perusahaan PLN, makna logo PLN, peran dan tujuan, nilai-nilai 

perusahaan dan lokasi tempat kerja praktek pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan. 

 

2.1  Sejarah Perusahaan PLN di Indonesia 

Cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia sejak zaman 

pemerintahan Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Pembangunan kelistrikan di 

Indonesia diawali sekitar tahun 1893 di wilayah kota Batavia, yang dikelola oleh 

pemerintah daerah dengan nama Elektricitelt Bedriff Batavia. Kemudian pada 

tahun 1903 di wilayah kota Medan dengan nama Elektricitelt Bedriff Surabaya.  

Tahun-tahun berikutnya pembangunan kelistrikan mulai dibangun di 

Palembang untuk kepentingan usaha pertambangan minyak, serta di Ujung 

Pandang dan Ambon untuk kepentingan militer. Pembangunan kelistrikan yang 

dikelola pemerintah daerah setempat tersebut kemudian dialihkan ke perusahaan-

perusahaan listrik swasta, antara lain : 

a. NV OGEM mulai beroperasi pada tanggal 27 Juni 1913, meliputi daerah 

kerja : kota Batavia, Jatinegara, Tangerang, Kebayoran Lama dan Cirebon 

(luar kota). 
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b. NV ARIEM mulai tanggal 6 Pebruari 1914, meliputi daerah kerja : kota 

Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukit Tinggi, Pontianak dan Ambon. 

c. NV ELECTRA mulai tanggal 7 Juni 1915, meliputi daerah kerja : 

Tulungagung. 

d. NV GEBEO mulai tanggal 30 Januari 1923, meliputi daerah kerja : kota 

Bandung dan sekitarnya, Bogor, wilayah karesidenan dan Kabupaten seluruh 

Propinsi Jawa Barat, kecuali Cirebon. 

e. NV OJES mulai tanggal 24 Pebruari 1925, meliputi daerah kerja : wilayah 

Karesidenan Panarukan dan beberapa kabupaten di sekitarnya. 

f. NV SEM mulai tanggal 21 Desember 1925, meliputi daerh kerja : kasunan 

Surakarta dan kabupaten yang termasuk dalam Kasunan Surakarta. 

g. NV BMB mulai tanggal 25 Juni 1927, meliptui daerah kerja : Kota Rembang, 

wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro. 

h. NV EMB mulai tanggal 27 September 1939, meliputi daerah kerja : wilayah 

Karesidenan Banyumas dan beberapa Kabupaten di sekitarnya. 

 

Pada saat meletus Perang dunia II, ketika jepang mulai menduduki 

Indonesia, semua perusahaan listrik yang ada di wilayah Indonesia beralih di 

bawah pengawasan tentara Jepang. Perusahaan listrik yang ada di Jawa, oleh 

angkatan darat Jepang dijadikan Perusahaan listrik Jepang dengan nama : 

a. Jawa Denki Yekesha yang berkantor pusat di Jakarta. 

b. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat. 

c. Chobu Jawa Denki untuk wilayah Jawa Tengah. 



7 

 

d. Tobu Jawa Denki untuk wilayah Jawa Timur. 

 

Sedangkan cabang-cabang perusahaan listrik lainnya tetap seperti semula. 

Pimpinan perusahaan listrik di seluruh wilayah Indonesia dipegang oleh seluruh 

penguasa Jepang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pimpinan 

perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini 

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga (Departemen PUT).  

Pengambilan alihan perusahaan listrik dari pengusaha Jepang ke Indonesia 

pertama kali terjadi pada tanggal 21 September 1945 dan secara keseluruhan baru 

dapat diselesaikan pada tanggal 3 Oktober 1945. Setelah penyerahan kedaulatan 

dari tangan penjajahan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian 

menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia, pengelolahan perusahaan listrik 

dikembalikan kepada pemilik semula yaitu perusahaan listrik swasta seperti NV 

OGEM, NV ANIEM, NV GEBEO dan sebagainya, kecuali Pembangkitan Tenaga 

Listrik yang semula bernama LWB tetap dikuasai oleh pemerintah Republik 

Indonesia dengan nama PLN Penupetel/Direksi Pembangkitan naungan Direktorat 

Jendral Ketenangan Departemen PUT.  

Perkembangan selanjutnya timbul tuntutan nasionalisasi dari Organisasi 

Buruh Perusahaan Listrik swasta. Pelaksanakan nasional terhadap perusahaan 

listrik NV ANIEM, terjadi pada tanggal 1 November 1954. Setelah kedua 

perusahaan listrik swasta tersebut di nasionalisasi, maka dibentuk “PENUDITEL” 

sebagai direksi Distribusi, dan “PENUPETEL” sebagai Direksi Pembangkitan, 
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yang keduanya di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenangan Departemen 

PUT.  

Pada tahun 1957, karena tuntutan kembalinya Irian Barat menjadi sengketa 

dan menimbulkan bentrokan bersenjata, maka semua perusahaan listrik yang 

masih dikelola oleh perusahaan listrik swasta diambil oleh Organisasi Buruh dan 

selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1960, 

pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Prp 1960 

tentang perusahaan negara dan pada tahun 1961 dibentuklah badan pimpinan 

Umum PLN (BPUPLN).  

Mulai itu, perusahaan listrik diseluruh wilayah Indonesia dikelola oleh 

pemerintah Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik Negara. 

Perusahaan Listrik Negara yang mengelola masalah pembangkitan dan 

pengusahaan diberi nama PLN Exploitasi, dan Perusahaan Listrik Negara yang 

mengelola masalah pembangunan diberi nama PLN Pembangunan.  

Pada tahun 1972, pemerintah Republik Indonesia peraturan pemerintah No. 

19 tahun 1972 yang maknanya antara lain menegaskan status PLN dari 

Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Pada bulan 

April 1974, nama PLN Exploitasi dirubah menjadi PLN Proyek Induk. Untuk 

PLN di Jawa Timur yang mengelola masalah pembangkitan dan pengusahaan 

diberi nama PLN Distribusi I/ Pembangkitan I, sedangkan yang mengelola 

masalah pembangunan diberi nama PLN Proyek Induk Jaringan dan 

Pembangkitan Termis Jawa Timur.  
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Pada bulan September 1976, PLN Distribusi I/ Pembangkitan I dirubah 

namanya menjadi PLN wilayah XII Jawa Timur, sedangkan PLN Proyek Induk 

Jaringan dan Pembangkitan Termis Jawa Timur dipecah menjadi dua, yaitu : PLN 

Proyek Induk Termis Jawa Timur. Pada tanggal 3 Juli 1982, PLN wilayah XII 

jawa Timur dipecah menjadi dua, yaitu PLN Distribusi Jawa Timur dan PLN 

Pembangkitan dan PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa bagian Timur, 

sedangkan PLN Proyek Induk dan Jaringan Jawa Timur dan PLN Proyek Induk 

Pembangkitan Termal Jawa Timur tidak berubah.  

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok PLN Distribusi Jawa Timur, yang 

terbaru tertuang dalam surat keputusan Direksi PLN No. 091/DIR/87 tanggal 29 

Juli 1987. Pada tahun 1994 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 

peraturan pemerintah No. 23 tahun 1994 yang maknanya antara lain menegaskan : 

Status dari Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT. PLN (Persero). 

 

2.2 Sekilas Wilayah Usaha PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

Wilayah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa-Timur dibagi menjadi 

beberapa daerah Pelayanan yang melayani wilayah administrasi propinsi Jawa 

Timur : 

a) Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Selatan. 

b) Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Utara. 

c) Area Pelayanan Surabaya Barat. 

d) Area Jaringan Surabaya Barat. 
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A. Keempat Area pelayanan tersebut diatas melayani Kota Surabaya 

1. Area Pelayanan & Jaringan Malang melayani Kota Malang, Kota Batu dan 

Kabupaten Malang. 

2. Area Pelayanan & Jaringan Pasuruan melayani Kota Pasuruan, Kota 

Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. 

3. Area Pelayanan & Jaringan Kediri melayani Kota Kediri, Kota Blitar, 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. 

4. Area Pelayanan & Jaringan Mojokerto melayani Kota Mojokerto, Kabupaten 

Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto. 

5. Area Pelayanan & Jaringan Madiun melayani Kota Madiun, Kabupaten 

Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun. 

6. Area Pelayanan & Jaringan Jember melayani Kabupaten Jember dan 

Kabupaten Lumajang. Area Pelayanan & Jaringan Bojonegoro melayani 

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. 

7. Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi melayani Kabupaten Banyuwangi. 

8. Area Pelayanan & Jaringan Pamekasan melayani Kabupaten Pamekasan, 

Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan. 

9. Area Pelayanan & Jaringan Situbondo melayani Kabupaten Situbondo dan 

Kabupaten Bondowoso. 

10. Area Pelayanan & Jaringan Gresik melayani Kabupaten Gresik dan 

Kabupaten Bawean Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo melayani Kabupaten 

Sidoarjo. 
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11. Area Pelayanan & Jaringan Ponorogo melayani Kabupaten Ponorogo, 

Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. 

 

Total lugs daerah Jawa Timur 46.428 km2, 29 Kabupaten, 9 Kota, 658 

Kecamatan, 8.497 Desa dengan Jumlah penduduk 37,79 juta jiwa, dengan jumlah 

10,275 juta rumah tangga, total pelanggan sebanyak 6,729 juta pelanggan dengan 

angka rata rata per kapita pada tahun 2006 untuk Propinsi Jawa Timur tercatat 

sebesar 0,24 kVA/Kapita dan 515,19 kWh/kapita, sedang ratio elektrifikasi tahun 

2007 terhitung 65,49 % dan ratioelektrifikasi desa 99,20 %. 

 

B. KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT SENDIRI DAN 

JARINGAN DISTRIBUSI 

Kapasitas terpasang pembangkit listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur sampai dengan akhir Desember 2007 mencapai 14,87 MW dengan 49 unit 

pembangkit dan jumlah penyulang 863 buah dengan rincian : 

a) PLTD 26 unit dengan kapasitas terpasang total 12,42 MW. 

b) PLTM 3 unit dengan kapasitas terpasang total 2,45 MW. 

c) Panjang Jaringan Tegangan Menengah 29.929,27 Kms. 

d) Panjang Jaringan Tegangan Rendah 57.989,21 Kms. 

e) Total Gardu Distribusi 20 kV 36.275 Unit dan 4.274,02 MVA. 
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C. PENERIMAAN TENAGA LISTRIK 

Jumlah transfer tenaga listrik dari PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat 

Pengaturan Beban Jawa Bali, PLTD, PLTM, PLTD sewa dan Pembangkit Swasta 

lainnya pada tahun 2007 sebanyak 21.163.305 MWh. Jumlah tersebut meningkat 

5,53 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 

D. PENJUALAN TENAGA LISTRIK 

Penjualan tenaga listrik tahun 2006 sebesar 19.467.437 MWh atau naik 

sebesar 6,25 % di banding tahun 2006, Daya tersambung 9.153,2 MVA atau naik 

sebesar 4,72 % di banding tahun 2005. 

 

E. TARIP LISTRIK RATA-RATA 

Harga jual listrik yang diterapkan berbeda untuk tiap segmentasinya, namun 

apabila jumlah tersebut dijumlahkan dan dirata-rata per tahunnya diperoleh nilai 

622,86 Rp./KWh untuk tahun 2007. Sedangkan nilai jual rata-rata pada tahun 

2006 mencapai 615,13 Rp./KWh, sehingga tampak adanya kenaikan harga jual 

rata-rata tarip sebesar 1,26 %. 

 

F. JUMLAH PELANGGAN 

Jumlah total pelanggan pada tahun 2007 mencapai 6.728.822 pelanggan 

dengan berbagai segmentasi tarip. Jumlah pelanggan pada tahun 2007 meningkat 

2,36 % bila dibandingkan dengan jumlah pelanggan pada tahun 2005. 
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G. PEMADAMAN LISTRIK 

Pemadaman listrik yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik pada tahun 

2006 mencapai 2,151 kali/pelanggan. Jumlah tersebut mengalami penurunan 9,77 

% dari tahun 2006. Sedangkan untuk lamanya padam, pada tahun 2006 mencapai 

77,88 menit/pelanggan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami 

penurunan sebesar 13,15 %. 

 

H. SUSUT JARINGAN DISTRIBUSI 

Susut (losses) atau kerugian akibat tidak dapat dijualnya kepada konsumen 

dapat terjadi karena alasan Teknis dan Non Teknis sesuai Keputusan Direksi 

No.217-1.K/DIR/2005. Besarnya losses pada tahun 2006 mencapai 7,80 %, 

jumlah ini mengalami penurunan sebesar 6,25 % dari tahun 2006 sebesar 8,32 %. 

 

I. SUMBER DAYA MANUSIA 

Jumlah Pegawai pada tahun 2007 sebanyak 3.402 pegawai mengalami 

penurunan sebanyak 5,18 % dibandingkan dengan jumlah pegawai tahun 2006 

sebanyak 3.588 pegawai. 

 

J. LISTRIK PERDESAAN 

Jumlah Desa yang dilistriki dari total desa 8.497 desa terdiri dari 794 desa 

dalam kota dan 7.703 desa luar kota, sampai dengan tahun 2007 untuk daerah 

Kabupaten dan Kota terlistriki sebanyak 8.429 desa dengan rincian 792 desa 
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dalam kota (100%) dan 7.637 desa luar kota (98.14%). Sehingga rasio 

elektrifikasi desa sebesar 98,20 %. 

 

K. KEUANGAN 

Selama tahun 2007 jumlah Pendapatan Usaha mencapai sebesar 

Rp.17.178,20 Milyar terdiri dari Penjualan Tenaga Listrik, Penerimaan Biaya 

Penyambungan dan Pendapatan Lain-lain. Jumlah Beban Usaha mencapai sebesar 

Rp.15.739,79 Milyar dengan demikian diperoleh Laba/Rugi usaha sebesar 

Rp.1.439,8 Milyar. 

 

2.3 Peran dan Tujuan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus 

akumulasi profit berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Mengusahakan 

penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan: 

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 

serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 

2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan. 

3. Merintis kegiatan kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik. 

4. Menyelengarakan usaha usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga 

listrik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
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2.4 Visi Misi 

a) Visi 

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh-kembang, 

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 

 

b) Misi 

1. Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan 

pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

2.5 Makna Logo PLN 

I. Bentuk Lambang 

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan 

adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi 

Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, 

mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 
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II. Element-Element Dasar Lambang 

A. Bidang Persegi Panjang Vertikal 

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lainnya, melambangkan 

bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau oraganisasi yang 

terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan 

pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu 

menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga 

melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan 

yang berkarya di perusahaan ini. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bidang Persegi Panjang Vertikal 

 

B. Petir atau Kilat 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai 

produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun 

mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam 

memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah 

melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 
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Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan 

perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan 

jaman. 

 

 

 

Gambar 2.2 Petir atau Kilat 

 

C. Tiga Gelombang 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga 

bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, 

penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan 

PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. 

Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) 

seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. 

Disamping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan 

perusahaan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga 

melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam 

memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. 

 

 

 

Gambar 2.3 Tiga Gelombang 
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2.6 Motto PLN 

“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik “ 

 

2.7 Nilai-Nilai Perusahaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

“Saling percaya, Integristas, Peduli dan Pembelajaran” 

 

a) Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan 

Senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan  yang dapat 

memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai. 

b) Penghargaan pada harkat dan martabak manusia 

Menjunjung tinggi harkat dan martabak manusia dengan segala kelebihan 

dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam 

menjalankan bisnis. 

c) Integritas 

Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas dan objyektifitas dalam 

pengelolaan bisnis. 

d) Kualitas produk 

Meningkatkan kualitas dan keadaaan produk secara terus-menerus dan 

terukur serta menjaga kualitas lingkuhan dalam menjalankan perusahaan. 

e) Peluang untuk maju 

Memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap anggota 

perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria 

dan kompetensi jabatan yang ditentukan. 
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f) Inovatif 

Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota 

perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya 

inovatif. 

g) Mengutamakan kepentingan perusahaan 

Konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin 

di dalam setiap keputusan yang diambil ditujukan demi kepentingan 

perusahaan. 

h) Pemegang saham 

Dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya 

meningkatkan nilai investasi pemegang saham. 

 

2.8 Denah Tempat Kerja Praktek Pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan 

 

Gambar 2.4 Denah Tempat Kerja PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penelitian ini penulis dapat menggambarkan bagaimana cara 

prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar di bagian Kesekretariatan pada 

PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan, maka penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualiatif. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan proses memasuki lokasi penelitian, wawancara, pengamatan, 

dan dokumentasi.  

Dari data terkumpul dilakukan teknik analisa data dengan reduksi data, 

penyajian data dan menarik kesimpulan. Penulis dapat menyimpulkan kantor 

adalah sebagai sebuah tempat atau ruangan penyelenggarakan kegiatan 

pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian atau 

penyampaian data atau informasi.  

Tempat atau ruangan dan kantor, kantor juga sering diartikan sebagai sarana 

kegiatan yang bersifat administratif atau kegiatan yang bersifat manajerial dan 

fasilitatif. Definisi dari kantor sangat bermacam-macam. Dalam arti apapun, 

sasaran utama kegiatan kantor adalah penanganan data atau informasi, seperti 

bangunan atau ruangan, alat-alat dan perlengkapan, orang atau karyawan yang 

menyelenggarakan, dan biaya serta tata laksana kerja.  

Kegiatan perkantoran dapat dikatakan sebuah sistem yang terdiri dari 

sejumlah fungsi yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Untuk dapat mencapai 
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tujuan dari perusahaan, dapat dipraktikkan sebuah sistem tersebut diaplikasikan 

dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan,  

pengendalian, hingga penyelenggaraan pekerjaan secara tertib. Pengelolaan 

manajemen kantor yang baik meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

kantor, serta pemanfaatan teknologi peralatan kantor yang tersedia.  

 

3.1  Pengertian, Fungsi dan Ruang Lingkup Kegiatan Kesekretariatan 

3.1.1  Pengertian Kesekretariatan 

Kesekretariatan berkaitan dengan sekretariat apabila sekretariat diartikan 

sebagai sebuah tempat, maka kesekretariatan diartikan sebagai berikut : 

a) Kesekretariatan ialah aktifitas yang dilakukan pada sekretariatan yakni 

menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat (Saiman, 2002) 

b) Kesekretariatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris. Jadi, 

kesekretariatan menunjukkan aktivitas atau tata kerja (Wursanto, 2006) 

c) Sekretariat adalah satuan organisasi yang dilakukan rangkaian kegiatan 

penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya, yang 

dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai 

dengan lebih lancar (Susilawati, 2007) 

d) Administrasi kesekretariatan adalah keseluruhan proses pelaksanaan 

rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas-tugas 

bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran (Susilawati, 2007) 

http://google.com/
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e) Peranan sekretariatan melakukan aktifitas penunjang terhadap satuan 

organisasi lain dapat berguna memperlancarkan aktifitas pokoknya dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi (Supriati, SST, 1982). 

 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kesekretariatan adalah suatu 

organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan 

perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang 

supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Dan juga kesekretariatan adalah 

aktifitas ketatausahaan dalam perusahaan. Sedangkan dalam administrasi 

kesekretariatan dan sekretariat adalah setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.  

Pada umumnya terdiri dari proses pekerjaan dan proses penyelenggaraan 

yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, pembekalan, keuangan dan 

hubungan serta unsur-unsur yang terpadu dalam organisasi. Ada beberapa tujuan 

kesekretariatan, yaitu : 

1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik intern 

maupun ekstern. 

2. Mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi. 

3. Mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang 

berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen POAC (Planning, 

Organizing, actuating, Controlling). 
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3.1.2  Fungsi Kesekretariatan 

Fungsi dari kesekretariatan merupakan pengembangan dari kegiatan yang 

dilakukan oleh kesekretariatan dalam perusahaan. Fungsi sekretariat adalah 

sebagai organisasi yang merupakan tempat sekretaris dan membantu melakukan 

rangkaian kegiatan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok organisasi agar 

dapat mencapai tujuan dengan lebih lancar.  

Sedangkan fungsi administrasi kesekretariatan adalah alat pencatatan dari 

semua kegiatan manajemen dapat dilakukan menurut suatu sistem yang telah 

ditentukan dan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban sumber informasi. 

Pencatatan perlu dilakukan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk alat 

pelaksanaan pusat ketatausahaan, alat komunikasi perusahaan atau organisasi 

dan pusat dokumentasi.  

Penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi kesekretariatan yang terkait 

dengan sebuah organisasi atau perkantoran adalah pelaksanaan aktifitas atau 

kegiatan yang sesuai dengan bidang masing-masing secara profesional dan 

bertanggung jawab agar tujuan organisasi tersebut dapat mencapai dengan tujuan 

yang efisien. 

 

3.1.3  Ruang Lingkup Kegiatan Kesekretariatan 

Ruang lingkup kegiatan kesekretariatan dapat meliputi : 

a) Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan 

dengan pekerjaan surat-menyurat, seperti pembuatan surat, penerimaan, 

pengolahan, pendistribusian dan penyimpanan. 
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b) Menyelenggarakan tata hubungan baik secara intern maupun secara ekstern 

(humas). 

c) Menyelenggarakan kepanitian rapat. 

d) Menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. 

e) Menyelenggarakan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan 

tugas pokok dan menyediakan fasilitas, terutama untuk mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas pokok organisasi. 

 

3.2  Pengertian dan Penanganan Surat-Menyurat 

3.2.1  Pengertian Surat 

Surat merupakan bagian yang sangat penting bagi organisasi atau instansi, 

karena surat dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tertulis dan juga 

dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi organisasi atau instansi. Ada 

beberapa tokoh memberi istilah dalam surat-menyurat, adalah : 

a. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain (Djoko 

Purwanto, 2002) 

b. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan 

ditujukan kepada lain dengan tujuan menyampaikan informasi (Sutrisno dan 

Renaldi, 2006) 

c. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan 

tertulis kepada pihak lain, baik atas nama sendiri atau pun jabatannya dalam 

organisasi (Djanewar, 1997) 
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Pengertian surat dapat menyimpulkan bahwa surat adalah sarana atau 

wahana komunikasi tertulis yang ditujukan kepada orang lain atau suatu instansi 

dengan tujuan untuk menyampaikan suatu hal baik itu berupa informasi, perintah 

atau sebuah pemberitahuan. 

 

3.2.2  Fungsi Surat 

Fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis. Meskipun 

teknologi komunikasi berkembang dengan begitu cepat, tetapi bagi suatu 

organisasi atau instansi surat dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi 

secara tertulis, karena hal itu merupakan alat untuk mengadakan kerjasama 

dengan pihak luar atau instansi lain.  

Dengan demikian, surat sangat penting untuk membantu memperlancar 

tujuan organisasi atau instansi. Di samping itu, sebagai alat komunikasi tertulis 

dapat pula berfungsi sebagai berikut : 

1. Sebagai tanda bukti tertulis, misalnya surat perjanjian dan surat keputusan. 

2. Alat pengingat atau arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Pedoman atau dasar untuk bekerja, misalnya surat keputusan dan surat 

tugas. 

4. Jaminan keamanan, misalnya surat keterangan jalan. 

5. Wakil pribadi, kelompok, atau organisasi untuk berhadapan dengan pribadi, 

kelompok atau organisasi lain. 

6. Dokumentasi historis yang memiliki nilai kesejarahan, misalnya untuk 

menelusuri peristiwa penting masa lalu. 
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7. Buku tertulis yang otentik hitam di atas putih yang memiliki kekuatan 

hukum atau yuridis, misalnya surat jual beli surat wakaf, atau pembagian 

warisan. 

 

3.2.3  Jenis-Jenis Surat 

Jenis-jenis surat ada beraneka ragam yang dapat digolongkan sebagai surat 

sekretaris, yaitu : 

1. Surat Pribadi 

Surat pribadi adalah surat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

Isi surat berhubungan dengan urusan pribadi, misalnya surat seorang anak 

kepada orang tuanya atau surat kepada teman. Ciri-ciri surat pribadi sebagai 

berikut : 

a. Tidak menggunakan kop surat/kepala surat. 

b. Tidak menggunakan nomor surat. 

c. Salam pembuka dan penutup surat bervariasi. 

d. Penggunaan bahasa bebas, sesuai dengan keinginan si penulis surat. 

e. Format surat bebas. 

 

2. Surat Resmi 

Surat resmi adalah surat yang dipergunakan untuk kepentingan yang 

bersifat resmi, baik yang tertulis dari perseorangan, instansi, lembaga, maupun 

organisasi, misalnya surat undangan, surat pemberitahuan, dan surat edaran. 

Ciri-ciri surat resmi sebagai berikut : 
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a. Menggunakan kepala surat jika yang mengeluarkannya adalah lembaga 

atau organisasi. 

b. Menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal. 

c. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim atau resmi, seperti 

Assalamualaikum, dengan hormat, hormat kami. 

d. Menggunakan bahasa dengan ragam resmi atau baku. 

e. Menggunakan cap/stempel jika berasal dari sebuah organisasi atau 

lembaga resmi. 

f. Penulisan surat mengikuti format surat tertentu (tidak bebas). 

 

3. Surat Dinas 

Surat dinas adalah surat yang dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan, 

tugas dari kantor, atau kegiatan dinas. Surat ini berasal dari instansi atau 

lembaga baik swasta maupun negeri, misalnya surat tugas, surat perintah, 

memorandum dan surat keputusan. Surat dinas yang bersifat perseorangan 

adalah surat lamaran pekerjaan, surat permohonan izin dan surat permohonan 

cuti. Ciri-ciri surat dinas sebagai berikut : 

a. Menggunakan kop/kepala surat instansi atau lembaga yang bersangkutan. 

b. Menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal. 

c. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku atau resmi, seperti 

dengan hormat dan hormat kami. 

d. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. 

e. Menggunakan cap/stempel instansi atau kantor pembuat surat. 
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f. Format surat tertentu. Jika berasal dari instansi pemerintahan lazimnya 

menggunakan format surat resmi Indonesia baru atau format setengah 

lurus. 

 

4. Surat Undangan 

Surat undangan merupakan suatu penghormatan kepada orang yang 

diundang. Bentuk dan susunan surat undangan hendaknya disusun semenarik 

mungkin, jelas isinya dan dikirimkan tepat waktu agar yang diundang dapat 

mempersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian surat 

undangan adalah surat pemberitahuan akan adanya suatu acara/kegiatan 

pertemuan, upacara dengan harapan agar penerima undangan dapat hadir pada 

waktu dan tempat yang telah ditetapkan. 

 

5. Surat Edaran 

Surat edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada 

pejabat/pegawai. Surat edaran ini berisi penjelasan mengenai sesuatu hal, 

misalnya kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan, atau 

suatu peraturan perudangan-undangan. Fungsi surat edaran adalah dalam 

kalangan instansi pemerintah merupakan surat yang dapat memberi petunjuk, 

penjelasan tentang pelaksanaan atau peraturan, sedangkan dalam perusahaan 

swasta dapat berfungsi sebagai pemberitahuan atau pengumuman. 
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6. Surat Keterangan 

Surat keterangan merupakan yang isinya menerangkan seseorang atau 

sesuatu hal. Surat keterangan termasuk salah satu jenis surat yang paling banyak 

dibuat karena isi surat keterangan pada umumnya menyangkut aktifitas manusia. 

 

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) adalah surat perintah perjalanan 

dinas yang diberikan manajer kepada karyawan yang ditugaskan untuk 

melakukan perjalanan dinas. Berbeda dengan surat-surat yang lainnya, surat 

perintah perjalanan dinas diarsip tidak berdasarkan urutan nomor. Surat perintah 

perjalanan dinas hanya disusun rapi dalam ordner yang berwarna kuning. Dalam 

satu ordner terdapat maksimal seratus kumpulan surat perintah perjalanan dinas. 

 

3.3  Prosedur pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

3.3.1  Pengertian Surat Masuk 

Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain 

maupun dari perorangan, baik yang diterima melalui pos (kantor pos) maupun 

yang diterima dari kurir/perngirim surat dengan mempergunakan buku 

pengiriman/ekspedisi (Wursanto,1991). Pengelolaan surat dalam suatu instansi 

dapat digolongkan menurut penggolongan jenis surat, yaitu surat penting, surat 

biasa, surat rahasia dan surat pribadi. 
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3.3.2  Proses Pengelolaan Surat Masuk 

Pengurusan surat masuk (Wursanto,1991) sebagai berikut : 

a. Penerimaan Surat 

Petugas menerima surat yang diterima dari kantor atau instansi lain, dan 

menandatangani surat pengantar. Setelah diterima, kemudian pada sampul 

surat dibubuhi cap dan tanggal penerima. Penerimaan surat yang tidak 

sesuai prosedur atau surat yang diterima langsung oleh bagian-bagian yang 

bersangkutan maka karyawan yang menerima surat-surat tersebut harus 

segera memberitahukan kepada kesekretariatan agar dapat diadakan 

pencatatan seperlunya sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang 

ditentukan. 

 

b. Penyortiran Surat 

Penyortiran adalah kegiatan memisahkan surat-surat yang diterima dari 

kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan yang telah 

ditentukan. Surat masuk dapat dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu : 

a)  Surat pribadi. 

b)  Surat dinas. 

c)  Surat dinas maupun surat pribadi yang harus dikembalikan karena 

salah alamat. 
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c. Pembukaan Surat 

Pembukaan surat adalah kegiatan membuka dan mengeluarkan surat 

dari sampul dari amplop untuk diadakan proses lebih lanjut. Dalam 

pembukaan surat perlu diperhatikan apakah surat-surat yang diterima itu 

benar-benar untuk instansi yang bersangkutan dan apakah surat-surat boleh 

dibuka. Setelah membuka surat, kemudian memeriksa alamat surat, nama 

pengirim, tanggal surat, isi surat dan lampiran. 

 

d. Pencatatan Surat 

Setelah surat-surat dikeluarkan dari sampul, sebelum surat-surat 

tersebut disampaikan kepada bagian-bagian yang bersangkutan perlu 

diadakan pencatatan seperlunya. Surat-surat dinas penting dicatat dalam 

kartu kendali (Control card), sedangkan surat-surat biasa dan rutin cukup 

dicatat pada kartu atau lembar pengantar. Menurut Wursanto (1991) 

langkah-langkah pencatatan surat yang baik sebagai berikut : 

1. Pencatatan Surat Masuk Penting. 

Surat-surat masuk penting dicatat pada kartu kendali rangkap tiga, 

yaitu : 

a) Kartu kendali I dengan warna putih. 

b) Kartu kendali II warna merah muda. 

c) Kartu kendali III warna kuning. 
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2. Pencatatan Surat Masuk Biasa. 

Semua surat masuk biasa, dicatat dalam lembar pengantar surat biasa 

rangkap dua. 

3. Pencatatan Surat Masuk Rahasia. 

Surat masuk rahasia dicatat dan diteruskan kepada pimpinan yang 

berwenang, masih dalam keadaan tertutup. Surat rahasia baiknya 

ditangani oleh sekretaris pimpinan yang telah ditunjuk untuk 

menerima, mencatat, dan meneruskannya kepada pimpinan yang 

berwenang. Surat rahasia dicatat dalam lembar pengantar surat 

rahasia. 

 

e. Mengagendakan Surat Masuk 

Mengagendakan surat adalah kegiatan mencatat surat masuk ke dalam 

buku agenda . Buku ini bisa disebut Buku Agenda Masuk. Setiap surat 

masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. 

 

f. Penyampaian Surat 

Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi 

yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku 

ekspedisi intern. 

b)  Menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada 

bagian-bagian yang bersangkutan. 
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c)  Petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan 

agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. 

 

3.3.3  Pengertian Surat Keluar 

Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau instansi 

yang ditujukan kepada organisasi atau perseorangan diluar organisasi tersebut 

(Widjaja, 1990). Sedangkan pengertian surat keluar adalah surat yang sudah 

lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditandatangani oleh 

pimpinan yang berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi, kantor atau lembaga 

untuk ditujukan/dikirim kepada instansi, kantor atau lembaga lain. (Wursanto, 

1991). 

 

3.3.4 Proses Pengelolaan Surat keluar 

Menurut Widjaja (1990), di dalam pembuatan surat keluar ada beberapa 

langkah-langkah penting yang harus dilakukan, yaitu : 

a. Pembuatan Konsep Surat. 

Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat hendaknya 

dibuat dan disusun secara rapi sehingga memudahkan juru ketik untuk 

mengetiknya. Ada tiga cara untuk membuat konsep surat, yaitu : 

1.  Konsep yang dibuat oleh pimpinan sendiri, dalam hal-hal tertentu 

biasanya pimpinan membuat konsep sendiri, kemudian diserahkan 

kepada juru tik atau sekretarisnya untuk diketik dalam bentuk yang 

telah ditetapkan atau yang berlaku bagi kantor yang bersangkutan. 
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2. Konsep surat yang dibuat oleh bawahan atau sekretarisnya, untuk 

membuat surat, pimpinan menugaskan kepada bawahan. Konsep dibuat 

berdasarkan kepada petunjuk (lisan maupun tertulis), data-data atau 

keterangan-keterangan dari pimpinan yang bersangkutan. 

3. Konsep surat dibuat mendikte, ada dua cara yaitu : 

a) Mendikte secara langsung adalah apabila pada waktu mendikte 

pimpinan bertatap muka dengan bawahan yang ditugaskan untuk 

membuat konsep surat. 

b) Mendikte secara tidak langsung adalah dalam hal ini pimpinan dapat 

merekam dikte konsep surat pada sebuah media yang disebut 

magnetik atau piringan magnetik. 

 

b. Pengetikan Surat. 

Setelah konsep disetujui maka selanjutnya konsep surat diketik, 

sebelum surat ditandatangani oleh pembuat surat yang berwenang maka 

surat diperiksa terlebih dahulu apakah surat sudah sesuai dengan konsep 

surat. Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh 

kode atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepala 

unit pengolah harus tekun dan teliti mentaklik hasil pengetikan konsep surat 

hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat, setelah melalui koreksi 

kesalahan. Pengetikan konsep surat dapat diproses sebagai berikut : 
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a) Persetujuan Konsep Surat 

Sebelum konsep surat siap untuk diketik, terlebih dahulu diperiksa 

apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum dan sebagai tanda 

persetujuan terhadap konsep surat, pimpinan yang berwenang harus 

membubuhi paraf dan tanggal pada konsep surat. 

b) Pengiriman Konsep Surat 

Konsep surat yang telah disetujui dikirim kepada unit pengetikan atau 

pada bagian surat-menyurat. Pengiriman surat keluar dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu : 

1) Dikirim secara langsung. 

Surat dapat dikirim atau diantar sendiri oleh petugas atau kurir ke 

alamat tujuan dengan tanda bukti pengiriman surat berupa buku 

ekspedisi surat keluar. 

2) Dikirim melalui saran jasa. 

Surat keluar bisa dikirim dengan menggunakan sarana jasa 

pengiriman seperti pos atau sarana jasa pengiriman lainnya. 

 

c) Pemeriksaan hasil Pengetikan. 

Konsep surat yang sudah diketik harus diadakan pemeriksaan lebih 

dahulu sebelum dikembalikan kepada pimpinan yang berwenang. 

Pemeriksaan meliputi : 

1. Kelengkapan surat, yaitu : 

a. Alamat surat. 
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b. Alamat pengirim surat apabila perlu. 

c. Tanggal surat. 

d. Nomor surat. 

e. Tanda tangan. 

f.  Cap atau stempel. 

g. Jumlah Lampiran. 

2. Jumlah lampiran, supaya diadakan pemeriksaan apakah ada lampiran 

surat yang dikirim tersendiri. 

 

d) Penandatanganan Surat. 

Setelah pengetikan konsep dinyatakan benar, hasil pengetikan konsep 

surat tersebut dikembalikan kepada pimpinan yang berwenang untuk 

ditandatangani. 

 

3.4 Kearsipan 

Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena 

mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat diketemukan 

kembali (The Liang Gie, 2000). Arsip adalah segala kertas, naskah, buku folio, 

film, mikrofilm rekaman suara, gambaran peta, bagan atau dokumen lain dalam 

segala macam bentuk yang sifatnya, aslinya, atau salinannya serta segala cara 

penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti 

atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, keputusan, prosedur pekerjaan atau 
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kegiatan pemerintah yang lain atau karena penting informasi yang terkandung di 

dalamnya (Wursanto,1991).  

Jadi kesimpulan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, 

penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan 

perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Saat dibutuhkan 

dapat dengan cepat dan tepat ditemukan. Bila arsip-arsip tersebut tidak bernilai 

guna lagi, maka harus dimusnahkan. Menurut Barthos (1990) ada lima dasar 

pokok sistem bagi penyelenggaraan kearsipan yang dapat dipergunakan, yaitu : 

1) Sistem Abjad 

Suatu sistem untuk menyusun nama-nama orang. Baik perihal dari 

surat maupun instansi pengirim dapat disusun menurut abjad, yaitu menyusun 

subyek itu dalam urutan A sampai Z. Untuk dapat menyusunnya itu maka 

nama-nama atau kata-kata dibagi menjadi empat golongan, yaitu nama 

perorangan, nama perusahaan, nama instansi pemerintah, nama organisasi 

sosial atau perhimpunan-perhimpunan. 

2) Sistem Subyek 

Sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari 

dokumen yang bersangkutan. Isi dokumen tersebut adalah perihal, pokok 

masalah, permasalahan atau subyek. 

3) Sistem Geografis 

Sistem geografis ini berdasarkan daerah-daerah wilayah lebih dari 

satu tempat. 
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4) Sistem Nomor 

Penyimpanan berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama 

orang atau nama badan. 

5) Sistem Kronologis 

Sistem ini dipergunakan untuk filing bahan-bahan yang disusun 

menurut urutan tanggal dari datangnya surat atau bahan-bahan itu. Surat-surat 

yang datangnya lebih akhir ditempatkan pada paling depan, tanpa melihat 

masalah atau perihal surat. 
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BAB IV 

METODE PENULISAN PROYEK AKHIR 

 

Untuk mempermudah dan memfokuskan penulis dalam memperoleh data 

yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Proyek Akhir ini, penulis 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dan metode pengamatan 

perusahaan sebagai berikut : 

 

4.1 Metode Pengumpulan Data 

4.1.1 Metode Wawancara 

Dengan wawancara ini penulis dapat memperoleh semua informasi lain 

yang dibutuhkan yang tidak diperoleh dari observasi. Proses wawancara 

dilakukan dengan pihak Kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan surat masuk dan 

surat keluar di bagian Kesekretariatan pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan.  

Penulis dapat mewawancarai bagian kesekretariatan maupun sekretaris 

manager pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan mengenai 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar di bagian Kesekretariatan pada PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan yang telah dilakukan oleh 

Kesekretariatan umum yang meliputi pengelolaan surat masuk, pengelolaan 

surat keluar dan pengelolaan arsip. 
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4.1.2 Metode Observasi 

Dalam melakukan pengamatan dan mempelajari secara langsung pada 

PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan untuk mendapatkan gambaran 

secara garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem yang akan 

diterapkan.  Penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

kesekretariatan umum yang melaksanakan tugasnya di bagian Kesekretariatan 

pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan yang meliputi pengelolaan dan 

pendistribusian surat masuk, surat keluar serta pengelolaan terhadap arsip. 

 

4.1.3 Metode Literatur / Perpustakaan  

Penulis melakukan metode literatur / perpustakaan dapat dipergunakan 

dalam menunjang semua ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh selama 

kegiatan Kerja Praktek, yaitu dengan membaca literatur dan buku-buku 

pendukung yang diperlukan untuk menunjang pembuatan Laporan Proyek 

Akhir. Perpustakaan ini, sangat bermanfaat untuk penulis agar dapat 

mengetahui generasi-generasi pembuatan laporan berikutnya. 

 

4.1.4 Metode Dokumentasi 

Metode ini merupakan kumpulan-kumpulan serta mencari dan 

mendokumentasikan data pelaksanaan tugas rutin maupun data-data tentang 

Kesekretariatan pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan yang meliputi 

sejarah organisasi, logo dan makna perusahaan, tujuan, visi dan misi 

perusahaan serta budaya PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 
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4.1.5 Metode Partisipasi 

Metode ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan objek penulis Proyek Akhir. Penulis berpartisipasi pada 

PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan khusus pada bagian Kesekretariatan, 

seperti ikut serta mengerjakan pelaksanaan tugas-tugas dari kesekretariatan 

umum yang meliputi pengelolaan surat masuk, pengelolaan surat keluar, dan 

pengarsipan. 

 

4.1.6 Metode Laporan 

Penyusunan Laporan Proyek Akhir menjadi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan kegiatan Kerja Praktek di bagian Kesekretariatan pada PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam hasil dan pembahasan Proyek Akhir, penulis dapat menjelaskan lebih 

detail tentang pekerjaan yang penulis lakukan di bagian kesekretariatan pada PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan yang dibatasi oleh rumusan masalah. 

Penulis menjabarkan hasil dan pembahasan mengenai prosedur pengelolaan surat 

masuk dan surat keluar pada bagian Kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan. 

 

5.1 Prosedur Dalam Menangani Surat Masuk Pada Bagian 

Kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

a. Penerimaan Surat Masuk 

Surat masuk pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan diterima 

oleh security terlebih dahulu sebelum diserahkan yang bersangkutan. 

Kemudian security menghitung surat tersebut dan memberi bukti tanda 

terima bahwa surat tersebut telah diterima oleh kesekretariatan umum.  

Bukti tanda terima tersebut berupa tanda tangan dan tanggal surat 

tersebut telah diterima oleh kesekretariatan umum. Pemberian tanda tangan 

dapat dilakukan oleh semua karyawan/staff kesekretariatan umum. Dalam 

pengelolaan surat masuk pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan 

ditunjukan oleh kesekretariatan umum terlebih dahulu. 
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b. Penyortiran Surat Masuk 

Dalam penyortiran surat masuk ini dapat dilakukan oleh 

Kesekretariatan Umum. Setelah kesekretariatan umum menerima surat 

masuk, kesekretariatan umum dapat mengecek kembali alamat pengirim 

terlebih dahulu dengan buku pengantar (bukti tanda terima) surat masuk dari 

security.  

Kesekretariatan umum dapat memisah-misahkan surat masuk tersebut 

mana yang rahasia dan mana yang tidak rahasia. Apabila ada alamat 

pengirim surat masuk yang tidak jelas dengan alamat yang dituju, 

kesekretariatan dapat mengembalikan surat tersebut kepada pemiliknya atau 

mencari informasi melalui telepon pengirim surat tersebut agar surat 

tersebut dapat sampai ke alamat yang ditujukan. 

 

c. Pembukaan Amplop  

Pembukaan amplop biasanya dilakukan oleh Kesekretariatan Umum 

dengan menggunakan penggaris/ silet untuk memotong amplop pada ujung 

sebelah kanan amplop. Setelah pembukaan amplop telah dilakukan, 

kesekretariatan umum dapat melakukan tindak lanjuti surat masuk tersebut. 

 

d. Pencatatan dan Pendistribusian Surat Masuk 

Pencatatan dan pendistribusikan surat masuk dapat dilakukan oleh 

Kesekretariatan Umum. Untuk memasukkan dan merekap data surat masuk 

Kesekretariatan Umum menggunakan komputer dengan bantuan perangkat 
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lunak Database yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan teknik 

manual. Dengan menggunakan komputer, pencarian dan penyimpanan data 

surat masuk dapat lebih cepat dilakukan oleh Kesekretariatan Umum.  

Kesekretariatan mengunakan System Access dalam mengagendakan 

surat masuk. Oleh karena itu, kesekretariatan hanya dapat mengentrykan 

surat tersebut ke dalam System Access yang berfungsi untuk mengelola data 

surat masuk dan memberi lembar disposisi. Kesekretariatan dapat 

mengentrykan surat masuk ke dalam System Access yang berisi : 

a. Nomor Agenda. 

b. Tanggal Terima. 

c. Dari (Alamat pengirim). 

d. Kepada. 

e. Lampiran. 

f. Kode PH. 

g. Perihal. 

h. Nomor Surat. 

i. Tanggal Surat dan Sifat Surat. 

j. Jenis Surat dan Kode Masalah. 

k. Kode Organisasi dan Uraian Kode Masalah. 

l. Keterangan. 

m. Diteruskan Kepada Manajer Area, ASMAN (Asisten Manager) SDM 

& Keuangan, ASMAN (Asisten Manager) Niaga & PP, ASMAN 

(Asisten Manager) Distribusi, ASMAN (Asisten Manager) APP, 
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ASMAN (Asisten Manager) Perencanaan, MAN UPJ, Ketua Tim, 

Supervisor, Ahli Kinerja WMM, Sekretaris, KO P2TL (Budi 

Prayogo). 

n. Proses yang telah di disposisi oleh Manajer PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan. Kesekretariatan dapat mengisi catatan dan tindak 

lanjut yang telah dipersetujui oleh Manajer PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan. 

o. Arsip terdiri dari Ruang penyimpanan, almari nomor, dan nomor 

ordner. 

 

Kesekretariatan memasukkan data-data surat masuk harus tepat dan 

benar. Apabila ada data tidak sesuai dengan nomor agenda masuk ke dalam 

System Access seperti nomor surat masuk yang sama atau surat tersebut 

sudah dimasukkan tetapi dalam bentuk facsimile/ copy-an surat disebut 

dengan surat double. System access tidak akan memproses surat masuk yang 

double untuk dimasukkan datanya. 
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Dalam langkah-langkah memasukkan data surat masuk dalam System 

Access adalah : 

1. Kesekretariatan terlebih dahulu memilah-milah surat tersebut antara surat 

biasa, surat penting dan surat rahasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Surat Masuk 
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2. Setelah memilah-milah surat masuk kesekretariatan dapat mengentrykan 

data-data surat masuk ke dalam System Access sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Data Surat Masuk 

Apabila ada surat rahasia kesekretariatan dapat mengentrykan surat 

tersebut ke dalam System Access. Kesekretariatan tidak diperbolehkan 

untuk membuka surat rahasia tersebut. Oleh karena itu, yang berwenang 

hanya manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan untuk membaca 

dan memberi tindak lanjuti. Setelah dibaca oleh manajer, sekretaris dapat 

tindak lanjuti surat rahasia tersebut dan menyimpan surat rahasia dapat 

dilakukan oleh sekretaris manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan. 
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3. Setelah dimasukkan ke dalam System Access kesekretariatan dapat 

memberi lembaran disposisi seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Lembar Disposisi 

 

4. Setelah surat masuk dientry ke dalam System Access dan diberi lembaran 

disposisi oleh kesekretariatan umum. Kesekretariatan dapat staples surat 

masuk dengan lembar disposisinya. Setelah distaples surat masuk dan 

lembar disposisi kesekretariatan dapat menaruh ke dalam map untuk 
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diserahkan kepada manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan 

melalui sekretaris manajer terlebih dahulu. 

 

e. Kearsipan Surat Masuk Pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan 

Dalam mengarsip surat masuk dapat dilakukan oleh kesekretariatan 

umum. Setelah disetujui oleh manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan, sekretaris manajer dapat mengembalikan data surat masuk beserta 

lembar disposisi kepada bagian kesekretariatan umum. Kesekretariatan 

dapat tindak lanjuti data surat masuk ke dalam buku ekspedisi yang 

berdasarkan ASMAN-ASMAN/bagian-bagian Supervisor tersebut.  

Kesekretariatan juga memiliki buku ekspedisi berbagai ASMAN 

(Asisten Manager) seperti ASMAN SDM & Keuangan, ASMAN Niaga & 

PP, ASMAN  Distribusi, ASMAN APP, dan ASMAN Perencanaan. 

Kesekretariatan juga dapat proses lebih lanjut surat masuk beserta lembar 

disposisi berdasarkan ASMAN (Asisten Manager) yang ditujukan.  

Dan kesekretariatan dapat mengisi buku ekspedisi berdasarkan 

ASMAN (Asisten Manager) yang dituju. Langkah-langkah mengisi buku 

ekspedisi yang berdasarkan ASMAN (Asisten Manager) sebagai berikut : 

a. Sebelum ditulis kesekretariatan dapat memberi tanggal yang 

berdasarkan tanggal diterima surat masuk seperti surat masuk diterima 

tanggal 21 Januari 2010, buku ekspedisi juga diberi tanggal 21 Januari 

2010 di sebelah kanan. 
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b. Setelah diberi tanggal berdasarkan surat masuk diterima. 

Kesekretariatan dapat memberi tanggal surat, nomor surat, dan perihal 

surat. 

c. Setelah diberi tanggal surat, nomor surat, dan perihal surat. 

Kesekretariatan dapat mengantarkan surat masuk beserta lembar 

disposisi kepada bagian-bagian ASMAN yang dituju. Kemudian bagian 

ASMAN tersebut dapat bertindak lanjuti surat masuk beserta lembar 

disposisi. 

d. Setelah selesai ditindak lanjuti oleh bagian ASMAN. Bagian ASMAN 

dapat mengembalikan buku ekspedisi yang berisi surat masuk beserta 

lembar disposisi tersebut kepada bagian kesekretariatan untuk dapat 

diproses lebih lanjut lagi. 

e. Setelah kesekretariatan menerima buku ekspedisi yang berisi surat 

masuk beserta lembar disposisi tersebut. Kesekretariatan dapat 

mengentrykan kembali ke dalam System Access. Kesekretariatan dapat 

mengisi System Access yang berdasarkan kolom-kolom yang diteruskan 

kepada ASMAN SDM & Keuangan, ASMAN Niaga & PP, ASMAN 

Distribusi, ASMAN APP, dan ASMAN Perencanaan, dan lain-lain dan 

proses (catatan dan tindak lanjuti). 

f. Kesekretariatan dapat mengarsip surat masuk berdasarkan nomor 

agenda surat masuk yang tertulis pada lembar disposisi yang berurutan 

dari yang terkecil menuju yang terbesar seperti 0001 sampai dengan 

0160, 0161 sampai dengan 0280, dan seterusnya . Dan surat masuk 



51 

 

dapat disusun dengan rapi ke dalam ordner surat masuk yang berwarna 

biru untuk membedakan dengan arsip surat yang lainnya dan 

mempermudah dalam pencarian. Di dalam satu ordner dibatasi untuk 

memuat seratus surat. 

Untuk menyimpan arsip surat rahasia dapat dilakukan oleh sekretaris 

manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan ke dalam peti/ 

penyimpanan khusus surat rahasia. Sekretaris manajer PT PLN (Persero) 

APJ Surabaya Selatan mengetahui dan  merahasiakan kode peti/ 

penyimpanan khusus surat rahasia.  

Arsip dapat disimpan selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun 

arsip dapat dibakar agar surat-menyurat tersebut tidak ke tangan orang lain. 

Sebab surat-menyurat tersebut hanya diketahui oleh kesekretariatan umum 

dan sekretaris manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

 

5.2 Prosedur Dalam Menangani Surat Keluar Pada Bagian 

Kesekretariatan PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

a. Pembuatan Konsep Surat Keluar 

Dalam pembuatan konsep surat keluar ini berdasarkan surat masuk 

yang memerlukan balasan dan ada yang tidak memerlukan balasan. Surat 

masuk yang memerlukan balasan seperti permintaan informasi, pengaduan/ 

complain, pemasangan daya baru/ penambahan daya, dan lain-lain. 

Sedangkan surat masuk yang tidak memerlukan balasan seperti undangan, 

sekedar informasi yang dapat diketahui oleh banyak pihak.  
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Pembuatan surat keluar dapat dilakukan oleh bagian-bagian 

Supervisor atau ASMAN (Asisten Manager). Setiap bagian-bagian 

Supervisor atau ASMAN (Asisten Manager) mempunyai draft surat keluar. 

Dalam pembuatan konsep surat keluar terdiri dari tiga rangkap yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Tiga Blangko Untuk Surat Keluar 

 

 Penjelasan tiga rangkap blangko surat keluar adalah : 

1. Model 1 yang berwarna putih untuk balasan surat keluar. Surat masuk 

yang memerlukan balasan seperti surat penambahan daya/ pasang baru 

dari pelanggan PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

2. Model 2 yang berwarna kuning untuk simpanan kesekretariatan 

umum, agar kesekretariatan mempunyai simpanan surat keluar apabila 

sesuatu saat manajer memerlukan surat keluar tersebut. 

3. Model 3 yang berwarna putih untuk arsip bagian Supervisor atau 

ASMAN (Asisten Manager) yang membuat dan mengkonsep surat 

keluar tersebut. 

Model 3 Model 1        Model 2 
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Sebelum surat keluar dikirimkan, surat keluar dapat ditindak lanjuti 

oleh manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. Oleh karena itu, 

setiap bagian-bagian Supervisor atau ASMAN (Asisten Manager) dapat 

memberitahukan dan meminta persetujuan surat keluar kepada manajer PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan terlebih dahulu. 

 

b. Persetujuan Konsep Surat Keluar 

Persetujuan konsep surat keluar tidak dapat sembarangan karyawan 

untuk mengirimkan surat keluar ke perusahaan atau pelanggan yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, surat keluar tersebut harus mendapatkan 

acc (tanda tangan) terlebih dahulu oleh manajer PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan. Apabila surat keluar telah diperiksa, disetujui dan diberi 

acc (tanda tangan) oleh manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan 

setiap bagian-bagian Supervisor atau ASMAN (Asisten Manager) dapat 

bertindak lanjuti surat keluar tersebut.  

Bagian-bagian Supervisor atau ASMAN (Asisten Manager) dapat 

meminta nomor surat, stempel tanggal surat dan stempel perusahaan 

kepada kesekretariatan. Dalam pemberian nomor surat keluar tidak dapat 

sembarangan pemberian nomor, tetapi kesekretariatan harus menyesuaikan 

nomor surat keluar pada buku agenda surat keluar. 

 Oleh karena itu, nomor surat keluar berdasarkan urutan nomor 

agenda surat keluar apabila surat keluar tersebut setelah di acc (tanda 
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tangan) dan disetujui oleh manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan. Kesekretariatan juga tidak memberikan nomor surat keluar saja, 

tetapi kesekretariatan juga memberikan stempel tanggal surat dan stempel 

perusahaan. Untuk pemberian nomor surat keluar, stempel tanggal dan 

stempel perusahaan  adalah : 

 

 

 

Gambar 5.9 Nomor Surat Keluar 

 

Keterangan : 

a. 0628 adalah nomor urut surat keluar dari buku agenda surat keluar. 

b. 161 adalah kode masalah surat keluar dari perihal surat seperti 161 

kode masalah dari pasang baru/ tambah daya. 

c. APJ-SBS adalah huruf inisial dari PT PLN (Persero) APJ SBS. 

d. 2010 adalah tahun surat yang telah dibuat pada tahun 2010. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Stempel Tanggal Gambar 5.11 Stempel Perusahaan 
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Setelah memberikan nomor surat, stempel tanggal dan stempel 

perusahaan pembuat atau mengkonsep surat tersebut dapat bertindak 

lanjuti proses surat keluar tersebut. Kesekretariatan dapat mengambil 

blangko yang berwarna kuning (model 2) untuk diarsip dan simpanan 

kesekretariatan umum. 

 

c. Kearsipan Surat Keluar Pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan 

Dalam penyimpanan surat keluar pada PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan berkaitan dengan blangko surat keluar yang terdiri dari 

tiga rangkap. Sebelum diarsip kesekretariatan dapat mengentrykan surat 

keluar pada System Access data surat keluar yang terdiri dari : 

a. Nomor urut yang biasanya disebut nomor urut buku agenda surat 

keluar. 

b. Nomor surat. 

c. Kode masalah yang sudah terdapat pada nomor surat, dan ada uraian 

kode masalah. 

d. Tanggal surat keluar. 

e. Lampiran surat keluar berdasarkan buku, lembaran, dan lain-lain. 

f. Pembuat surat keluar. 

g. Kepada ditujukan kepada siapa surat keluar tersebut. 

h. Alamat yang ditujukan. 
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i. Nomor surat saudara apabila tidak ada nomor surat saudara dapat 

diisikan berdasarkan nomor urut seperti 0001/2010. 

j. Perihal surat keluar. 

k. Jenis surat keluar. 

l. Tempat arsip yang terdiri dari ruang, nomor almari dan nomor  map 

ordner. 

 

System Access ini berfungsi untuk mengelola surat keluar pada PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. Dalam mengentrykan data surat 

keluar harus dapat mengamati selama pengelolaan surat keluar agar 

mempercepat pekerjaan, pemfokusan pengelolaan dan memperlancarkan 

pendistribusian surat keluar. Langkah-langkah mengarsip surat keluar 

adalah : 

1. Pembuat konsep surat keluar yang terdiri dari tiga blangko tersebut 

dapat  diperiksa, disetujui dan di acc (tanda tangan) oleh manajer PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. 

2. Setelah diperiksa, disetujui dan di acc (tanda tangan) oleh manajer PT 

PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. Pembuat dapat melakukan 

tindak lanjuti proses surat tersebut. Pembuat juga dapat meminta 

nomor surat, stempel tanggal dan stempel perusahaan pada bagian 

kesekretariatan umum. 



57 

 

3. Setelah kesekretariatan umum memberikan nomor surat, stempel surat 

dan stempel perusahaan. Kesekretariatan dapat mengambil blangko 

yang berwarna kuning seperti contoh dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Surat Keluar 
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4. Setelah blangko yang berwarna kuning diambil oleh bagian 

kesekretariatan untuk diarsip dan dibuat simpanan kesekretariatan 

umum. Kesekretariatan dapat mengentrykan data surat keluar ke 

dalam System Access seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Data Surat Keluar 

 

5. Setelah dientrykan ke dalam System Access. Kesekretariatan dapat 

mengarsip ke dalam map ordner yang berdasarkan pada tempat arsip 

dalam System Access.  
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Dalam mengarsipan surat keluar pada PT PLN (Persero) APJ 

Surabaya Selatan menggunakan sistem nomor. Untuk memasukkan arsip 

ke dalam map ordner kesekretariatan dapat memasukkan surat keluar 

berdasarkan susunan nomor urutan surat keluar dari kecil menuju nomor 

urutan surat keluar yang besar seperti 0001 sampai dengan 0160, 0161 

sampai dengan 0280. Ordner arsip surat keluar yang berwarna merah 

dengan membatasi surat keluar dengan maksimum satu ordner berisi 

seratus surat keluar. Dan juga dalam penyimpan arsip surat keluar sama 

dengan surat masuk. Penyimpanan surat keluar selama sepuluh tahun. 

Setelah sepuluh tahun arsip dapat dimusnahkan dengan membakar surat-

menyurat tersebut agar tidak dapat diketahui orang lain untuk menyalah 

gunakan surat-menyurat tersebut. 

 

d. Pengiriman Surat Keluar pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya 

Selatan 

Surat keluar biasanya setelah disetujui oleh manajer. Sebelum surat 

dikirimkan, pembuat atau mengkonsep surat terlebih dahulu meminta 

nomor surat keluar, stempel tanggal dan stempel perusahaan kepada 

kesekretariatan. Setelah kesekretariatan memberikan nomor surat keluar, 

stempel tanggal dan stempel perusahaan, kesekretariatan dapat 

mengembalikan surat keluar kepada pembuat atau mengkonsep surat 

tersebut.  
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Pembuat atau mengkonsep surat tersebut memasukkan surat keluar 

ke dalam amplop. Pembuat atau mengkonsep surat tersebut meneliti 

alamat pengirim dengan surat keluar. Apabila alamat pengirim dan alamat 

pengirim surat tersebut benar, surat keluar dapat dimasukkan ke dalam 

amplop yang telah tertulis alamat yang akan dituju.  

Setelah surat keluar dimasukkan ke dalam amplop, pembuat atau 

mengkonsep surat tersebut dapat memberikan stempel perusahaan pada 

amplop yang akan dituju. Biasanya pembuat atau mengkonsep surat 

mengirimkan surat keluar lewat kurir, jika pengiriman wilayah atau kota 

yang sama (Surabaya). Sedangkan wilayah atau kota di luar kota Surabaya, 

biasanya pembuat atau mengkonsep mengirim lewat jasa pos.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil 

Proyek Akhir yang telah dilaksanakan oleh penulis. 

 

6.1  Simpulan 

Selama mengikuti Kerja Praktek di bagian kesekretariatan pada PT PLN 

(Persero) APJ Surabaya Selatan, penulis dapat menyimpulkannya bahwa dalam 

kesekretariatan pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan ini dapat 

menghandel surat masuk dan surat keluar. Kesekretariatan juga bekerja sama 

dengan sekretaris manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan.  

Oleh karena itu, kesekretariatan  menerima surat masuk dan surat keluar, 

kemudian kesekretariatan memproses atau tindak lanjuti surat masuk tersebut 

sehingga ditindak lanjuti oleh manajer PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan 

tetapi memberikan surat masuk melalui sekretaris manajer terlebih dahulu. 

Sedangkan surat keluar kesekretariatan memberi nomor surat keluar berdasarkan 

urutan nomor agenda surat keluar, kemudian memberikan stempel tanggal dan 

stempel perusahaan.  

Setelah diberi nomor surat, stempel tanggal dan stempel perusahaan 

pembuat atau mengkonsep dapat tindak lanjuti. Surat keluar mempunyai 3 

rangkap blangko yaitu model 1 yang berwarna putih untuk dikirim, model 2 yang 
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berwarna kuning untuk simpanan kesekretariatan  dan model 3 yang berwarna 

putih untuk simpanan pembuat surat. 

 

6.2  Saran 

Selama melakukan Kerja Praktek di bagian kesekretariatan pada PT PLN 

(Persero) APJ Surabaya Selatan, penulis mengamati bahwa dalam melayani tamu 

sampai melayani bagian-bagian untuk surat masuk dan surat keluar sangat begitu 

luas dalam pelayanannya, tetapi dalam pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

ada kekurangan dalam ordner surat masuk. Dalam memberikan nomor agenda 

surat masuk  terlambat dalam menempelkan atau memberikan nomor agenda surat 

masuk pada ordner. Oleh karena itu, dalam mengarsip sedikit sulit untuk 

memasukkan surat masuk maupun surat keluar (surat-menyurat) ke dalam ordner 

yang akan dituju.  

Maka penulis memberikan saran bahwa untuk mempermudahkan  dan 

mengatasi kesulitan proses pengarsipan, apabila ordner untuk surat masuk 

maupun surat keluar (surat-menyurat) pengganti map ordner  bagian sekretariat 

segera memberikan nomor agenda surat masuk tersebut agar dapat 

memperlancarkan proses pengarsipan. Akibat penundaan pemberian nomor 

agenda surat masuk, proses pengarsipan tersendat atau kesulitan untuk 

memasukkan surat masuk ke dalam ordner yang akan dituju.  
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