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ABSTRAK 

Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki peran yang sama dengan 

Sekretaris, dimana kegiatan yang dilakukan meliputi surat-menyurat, 

pengarsipan, penerimaan telepon, pengelolaan pertemuan rapat, membuat laporan 

dan menunjang pelaksanaan aktivitas akademik. Admin FEB tidak hanya 

melayani Dekan Fakultas sebagai pimpinan Fakultas, namun juga kepala program 

studi, dosen-dosen fakultas ekonomi dan bisnis dan juga berhadapan langsung 

dengan mahasiswa. 

Pandemi COVID19 mengakibatkan tatanan kerja dan metode kerja 

berubah, Universitas Dinamika menerapkan sistem kerja Work From Home sejak 

bulan maret 2020. Seluruh pekerjaan karyawan dan dosen harus dilakukan secara 

daring. Model kerja Work From Home sedikit banyak berpengaruh pada proses 

pengarsipan dan kerja administrasi bagian FEB. Jika sebelumnya seluruh 

pekerjaan dilakukan di kampus, namun sekarang pekerjaan tersebut dilakukan 

dengan daring. Perubahan model kerja tersebut juga berpengaruh pada alat kerja 

yang dapat mendukung penuh model WFH.  

Salah satu aplikasi pendukung dalam pelaksanaan kerja daring adalah 

media penyimpanan. OneDrive adalah salah satu media penyimpanan awan yang 

bisa dimanfaatkan untuk bekerja secara daring. Pemanfaatan OneDrive sebagai 

media penyimpanan ini terbukti mampu menjadi pendukung kinerja bagian 

administrasi FEB secara optimal. Hal ini terkait dengan dukungan OneDrive yang 

bisa diakses dari manapun. Penggunaan OneDrive juga mampu menghindari 

kehilangan data dari faktor kerusakan. Selain itu, admin FEB tidak tergantung pada 

satu alat yang ada di kampus, karena data bisa diakses dengan menggunakan 

perangkat apapun selama terhubung dengan OneDrive. 

 

Kata Kunci : Administrasi, Pengarsipan, Surat Masuk dan Surat Keluar, 

OneDrive 
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ABSTRACT 

The admin of the Faculty of Economics and Business has the same role as 

the Secretary, whose activities include correspondence, filing, receiving calls, 

managing meeting meetings, making reports and supporting the implementation 

of academic activities. The Faculty Admin does not only serve the Dean of the 

Faculty as the head of the Faculty, but also the head of the study program, the 

faculty of economics and business lecturers and also face to face with students. 

The COVID19 pandemic has resulted in changing work arrangements and 

work methods, Dinamika University has implemented a Work From Home work 

system since March 2020. All work of employees and lecturers must be done 

online. The Work From Home work model has more or less influence on the filing 

process and administrative work of the Faculty of Economics and Business. 

Previously all work was done on campus, but now the work is done online. 

Changes in the work model also affect work tools that can fully support the work 

from home model. 

One of the supporting applications in implementing online work is storage 

media. OneDrive is a cloud storage medium that can be used to work online. The 

use of OneDrive as a storage medium has proven to be able to optimally support 

the performance of the administration section of the Faculty of Economics and 

Business. This is related to OneDrive support which can be accessed from 

anywhere. Using OneDrive is also able to avoid data loss from damage factors. In 

addition, the admin of the Faculty of Economics and Business does not depend on 

a single device on campus, because data can be accessed using any device as long 

as it is connected to OneDrive. 

 

Keywords: Administration, Filing, Incoming Mail and Outgoing Mail, OneDrive 
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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas 

rahmat dan hidayah-nya, laporan workshop ini telah selesai dan disusun dengan 

baik. Penulisan laporan workshop ini merupakan salah satu syarat agar dapat 

menempuh Proyek Akhir Program Studi DIII Administrasi Perkantoran. 
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terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada: 

1. Bunda tersayang yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan 

motivasi kehidupan, serta materi dan fasilitas untuk menunjang proses 

belajar selama ini sehingga laporan workshop ini berhasil diselesaikan 

dengan baik.  

2. Bapak Rudi Santoso, S.Sos., M.M, selaku dosen pembimbing workshop 

yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan, kritik dan 

ilmu yang bermanfaat dalam penyelesaian laporan workshop ini.  

3. Bapak Dr. Drs. Antok Supriyanto, M.MT., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis yang telah mengijinkan penulis untuk melaksanakan Workshop. 

4. Ibu Betty Widya Pramono, selaku Admin Fakultas yang bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu seputar 

administrasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan workshop 

dengan baik. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen DIII Administrasi Perkantoran atas ilmu, 

bimbingan, masukan dan kritik yang telah diberikan selama ini. 

6. Putri Cahya Pratiwi, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan 

juga selalu mengingatkan agar tetap semangat menyelesaikan laporan ini. 

7. Semua teman-teman baik penulis yang selalu memberikan semangat dan 

membantu terlaksananya penulisan laporan workshop ini. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah berkenan 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan berbagi ilmu, sehingga 



 

 

viii 

 

penulis mendapatkan banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang Insha allah 

bermanfaat untuk kedepannya. 

Semoga laporan workshop ini dapat bermanfaat bagi orang lain yang 

membacanya, terutama untuk adik-adik junior DIII Administrasi Perkantoran 

yang akan menempuh workshop bila saatnya tiba. Sekaligus menjadi gambaran 

bagaimana workshop berlangsung di era new normal dan cara penulisan laporan 

dengan baik dan benar. Terimakasih semuanya. 

 

Surabaya, 12 Agustus 2020 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sekretaris berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan administrasi 

yang efektif di perusahaan. Seorang sekretaris diberikan kepercayaan untuk 

membantu pimpinan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. 

Sekretaris harus dapat berperan sebagai sumber dan filter informasi bagi pimpinan 

dalam membantu tugas dan tanggung jawab pimpinan. Beberapa tugas sekretaris 

yaitu tugas rutin, incidental dan kreatifitas yang tinggi.  

Tugas rutin seorang sekretaris meliputi membuat jadwal pimpinan, surat-

menyurat, pengarsipan, menerima telepon hingga menerima tamu. Kemudian 

tugas insidental seorang sekretaris meliputi mengatur pertemuan pimpinan dengan 

relasi, mempersiapkan agenda rapat, menyusun makalah dan menyiapkan pidato, 

membuat laporan, mengurus perjalanan dinas pimpinan, mengurus dokumen 

bank, pajak, asuransi dan lain-lain, mengikuti rapat , seminar, dan pertemuan 

perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan tugas kreatif adalah tugas yang dilakukan 

tanpa perintah dari pimpinan, melainkan dari inisiatif pribadi namun tetap pada 

kepentingan perusahaan seperti membuat perencanaan kerja dan mencari 

wawasan lain yang berhubungan dengan perusahaan. Selain itu, sekretaris juga 

berperan sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan pimpinan dalam mengatur 

aktifitas perusahaan, mediator pimpinan dengan bawahan dan pihak-pihak terkait, 

pengambilan keputusan dan pemegang rahasia perusahaan.  

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis memiliki staf khusus untuk membantu 

pekerjaan Dekan Fakultas atau biasa disebut dengan Admin Fakultas. Pada hal ini, 

Admin Fakultas mempunyai beban kerja seperti sekretaris yang dimaksudkan 

meliputi surat-menyurat, pengarsipan, membuat laporan dan menunjang 

pelaksanaan aktivitas akademik. Meskipun sebagai unit penunjang, peran Admin 

Fakultas dapat dikatakan sangat penting dalam membantu kegiatan akademik 

fakultas ekonomi dan bisnis. Admin FEB tidak hanya melayani dekan fakultas 
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sebagai pimpinan fakultas, namun juga kepala program studi, dosen-dosen 

fakultas ekonomi dan bisnis dan juga berhadapan langsung dengan mahasiswa. 

Selain memiliki peran besar dalam membantu kegiatan akademik, Admin 

Fakultas juga memiliki peran penting sekaligus kunci dalam kegiatan administrasi 

fakultas. Salah satunya adalah pengelolaan dan pengarsipan dokumen surat masuk 

dan surat keluar. Salah satu peranan arsip adalah sebagai sumber informasi dan 

sumber dokumentasi yang disimpan secara sistematis. Sebagai sumber informasi, 

arsip digunakan sebagai pengingat permasalahan yang memiliki keterkaitan 

dengan surat sebelumnya. Sedangkan sebagai dokumentasi, arsip digunakan oleh 

pimpinan sebagai bahan membuat atau mengambil keputusan atas suatu 

permasalahan yang sedang terjadi dalam perusahaan. Dalam penyimpanan arsip 

harus dilakukan dengan ketentuan yang ada. Apabila pengelolaan arsip yang 

dimiliki oleh instansi kurang baik, maka akan terjadi kesulitan dalam penemuan 

kembali arsip dan menghambat proses pekerjaan selanjutnya. 

Kegiatan penanganan surat pada Fakultas menggunakan metode tanggal 

dan nomor. Pada pengelompokan surat masuk menggunakan metode tanggal, 

dimana pengarsipan surat masuk pada ordner dikelompokan berdasarkan tanggal 

surat masuk. Salah satu tujuan adanya pengarsipan adalah mempermudah kembali 

penemuan arsip saat diperlukan. Pengarsipan menggunakan sistem tanggal adalah 

salah satu sistem penyimpanan arsip yang sangat sederhana karena sistem 

penyimpanan ini menggunakan tahun sebagai kode laci, bulan sebagai kode dan 

tanggal sebagai kode folder/map. Pengarsipan menggunakan metode tanggal pada 

bagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengakibatkan admin Fakultas sedikit 

mengalami kesusahan dalam pencarian kembali file saat diperlukan.  

Sedangkan pengarsipan surat keluar pada bagian Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis menggunakan metode penamaan nomor surat yang disimpan pada folder 

‘Surat Keluar’ pada penyimpanan komputer Universitas Dinamika. Segala jenis 

surat keluar dari bagian Fakultas ekonomi dan bisnis disimpan dalam bentuk soft-

file, kecuali jenis keuangan. Selain itu, dengan seperti itu akan meminimalisir 

penggunaan tempat arsip pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak terlalu 

besar.  
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Sebelumnya seluruh kegiatan administrasi seperti surat-menyurat, 

pengarsipan, dalam fakultas ekonomi dan bisnis dilakukan pada kantor didukung 

dengan sarana dan prasarana yang diberikan semakin membuat kegiatan 

administrasi lebih efektif. Hingga beberapa bulan lalu sejak masuknya pandemi 

COVID 19 pada Indonesia mengakibatkan tatanan kerja dan metode kerja 

berubah. Apalagi ketika dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

mewajibkan beberapa instansi melakukan metode kerja Work From Home 

(WFH). Dengan adanya masa karantina mandiri dan PSBB membuat seluruh 

kegiatan kantor dan sekolah yang sebelumnya dilakukan secara langsung harus 

berpindah pada sistem daring demi meminimalisir tingkat penyebaran virus 

Covid-19. 

Penerapan sistem kerja Work From Home juga telah diterapkan di 

Universitas Dinamika sejak bulan maret 2020. Seluruh pekerjaan karyawan dan 

dosen dilakukan secara daring. Tentu akan ada banyak perubahan dalam aktivitas 

kerja, salah satunya adalah kegiatan administrasi pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, mengingat seluruh file arsip surat keluar di simpan pada folder internal 

komputer kantor. Adanya sistem kerja secara Work From Home akan memberikan 

sedikit pengaruh dalam proses pengarsipan surat keluar pada fakultas ekonomi 

dan bisnis. Admin harus mencadangkan seluruh folder pada flashdisk agar file-

file arsip surat keluar dapat juga di akses saat bekerja dari rumah. Namun, dengan 

mencadangkan secara offline menggunakan flashdisk akan menimbulkan 

beberapa resiko antara lain kehilangan dan kerusakan pada flashdisk yang akan 

membuat semua file-file di dalamnya hilang. Sedangkan untuk kembali lagi pada 

kantor dan mencadangkan ulang pada flashdisk akan menghambat kegiatan 

administrasi yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis berinisiatif untuk membuat laporan 

workshop “Optimalisasi Penggunaan Onedrive For Business Untuk Membantu 

Kinerja Pengarsipan  Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Selama Work From Home”  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di simpulkan rumusan masalah 

pada bagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu: 

1) Bagaimana proses penanganan surat masuk di bagian Fakultas ekonomi dan 

bisnis? 

2) Bagaimana cara penyimpanan surat keluar elektronik pada bagian Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis? 

3) Bagaimana peran Admin Fakultas mengoptimalkan penggunaan One Drive 

agar dapat memaksimalkan kinerja work from home? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengelolaan surat-menyurat manual beserta alurnya 

2. Penanganan dan Pengarsipan surat-menyurat 

3. Penggunaan OneDrive Corporate UNDIKA sebagai media penyimpanan 

dalam kinerja daring 

 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari adanya laporan workshop ini adalah untuk memahami peran 

admin dalam mengelola dan mengarsipkan surat-surat pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Dinamika, sekaligus optimasi OneDrive dalam mendukung 

kerja Work From Home. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan workshop ini berisi beberapa bab 

sebagai judul dan sub-sub bab sebagai pokok bahasan yang akan dijelaskan lebih 

rinci sesuai hasil observasi. Berikut adalah sistem penulisan laporan workshop: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang 

sedang terjadi di bagian Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
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Dinamika, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab II menjelasakan tentang gambaran umum Universitas 

Dinamika meliputi sejarah berdirinya universitas, visi dan misi, 

tujuan, struktur organisasi, dan juga gambaran umum tempat 

workshop dilakukan.  

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab III menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan 

selama masa workshop berlangsung hingga pembuatan laporan 

workshop selesai. Adapun landasan teori yang digunakan meliputi 

pengertian administrasi, penanganan surat, kearsipan, penggunaan 

OneDrive sebagai media penyimpanan online, dan pengarsipan 

elektronik. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab IV menjelaskan tentang deskripsi optimalisasi OneDrive 

dalam mendukung kinerja Admin FEB selama WFH. Pada BAB 

ini juga menjelaskan cost benfit (kelemahan dan kelebihan) 

menggunakan/mengoptimalkan OneDrive dalam mendukung kerja 

WFH.   

BAB V PENUTUP 

Pada bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari kesimpulan akhir 

dari penggunaan/optimalisasi OneDrive dalam mendukung kinerja 

Admin selama WFH. Selain itu BAB ini juga mengungkapkan 

keterbatasan studi dalam pembuatan laporan. Serta saran 

pengembangan riset atau metode lanjutan dari efisiensi kerja 

selama pandemi (WFH).
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Gambaran Umum Universitas Dinamika 

2.1.1. Sejarah Universitas Dinamika 

Kedudukan informasi semakin penting di tengah kesibukan derap 

Pembangunan Nasional. Hal ini ditentukan oleh materi informasi yang dimiliki 

oleh suatu Negara. Dengan memiliki kelengkapan informasi, suatu pembangunan 

akan lebih mudah untuk diciptakan. Cepat atau lambatnya arus pembangunan 

ditentukan berdasarkan kecepatan informasi yang diperoleh dan kecepataan 

menginformasikan kembali kepada pihak-pihak yang terkait.  

Hal yang paling penting di dalam sebuah perusahaan adalah informasi. 

Oleh sebab itu adanya informasi akan menjadi tolak ukur sebuah perusahaan 

untuk mengetahui kemajuan perusahaan. Dengan memiliki informasi, perusahaan 

akan lebih cepat berkembang dengan adanya perbaikan kinerja. Apabila di dalam 

perusahaan kurang adanya informasi, maka akan menggangu tingkat operasional 

kinerja menjadi tidak efisien dalam mengontrol sumber daya, sehingga dapat 

mengakibatkan kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan bisnis perusahaan. 

Seiring perkembangan dan 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.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, Yayasan Putra Bhakti membuka 

Pendidikan Tinggi Komputer pertama pada wilayah Jawa Timur dengan nama 

Akademi Komputer & Informatika Surabaya (AKIS) pada tanggal 30 April 1983 

berdasarkan SK No. 01/KPT/PB/III/1983. Berikut adalah beberapa pendiri AKIS 

pada saat itu: 
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1. Laksda. TNI (Purn) Mardiono  

2. Ir. Andrian A. T  

3. Ir. Handoko Anindyo 

4. Dra. Suzana Surojo  

5. Dra. Rosy Merianti, Ak 

Rapat BKLPTS diadakan pada tanggal 2 – 3 Maret 1984. Berdasarkan 

rapat tersebut, kepanjangan dari AKIS sebelumnya Akademi Komputer & 

Informatika Surabaya diubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

Komputer Surabaya yang ditempatkan di Jalan Ketintang Baru XIV/2 Surabaya. 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui Koordinator Koperatis 

Wilayah VII memberikan ijin operasional penyelenggaraan Diploma III 

Manajemen Informatika pada AKIS di tanggal 10 Maret 1984 dengan Surat 

Keputusan nomor: 061/Q/1984.  

Kemudian, AKIS memperoleh status TERDAFTAR dari Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) pada tanggal 19 Juni 1984 berdasarkan Surat 

Keputusan nomor: 0274/O/1984. Kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi 

Akademi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya berdasarkan SK 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 45/DIKTI/KEP/1992 dan DIII 

Manajemen Informatika menjadi status DIAKUI. Pada tanggal yang sama, AKIS 

membuka Program Studi DIII Manajemen Informatika.  

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan informasi juga terus 

meningkat. AKIS ditingkatkan kembali menjadi Sekolah Tinggi dengan membuka 

Program Studi Strata 1 Managemen Informatika pada tanggal 20 Maret 1986 dan 

Diploma III jurusan Manajemen Informatika demi memenuhi kebutuhan tersebut 

dan pada tanggal 20 Maret 1986 berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti nomor: 

07/KPT/PB/03/86 AKIS berubah nama menjadi STIKOM SURABAYA yang 

memiliki kepanjangan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik 

Komputer Surabaya. STIKOM SURABAYA memperoleh status STATUS 

TERDAFTAR berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor: 0824/O/1986 pada 

tanggal 25 Nopember 1986 dengan menyelenggarakan pendidikan S1 dan DIII 

Manajemen Informatika.  
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Disamping itu, STIKOM SURABAYA juga sedang melakukan 

pembangunan gedung baru pada tanggal 11 Desember 1987 yang berlokasikan di 

Jalan Kutisari no. 66 Surabaya, yang saat ini menjadi Kampus II STIKOM 

SURABAYA. Peresmian gedung Kampus II dilakuan pada tanggal 11 Desember 

1987 oleh Bapak Wahono, Gubernur Jawa Timur pada saat itu. STIKOM 

SURABAYA membuka Program Studi DI Komputer Keuangan / Perbankan pada 

tahun 1990, Program Studi S1 Teknik Komputer pada tanggal 1 Januari 1992 dan 

berubah nama menjadi Program Studi Strata 1 Sistem komputer pada tanggal 13 

Agustus 2003.  

Pada tanggal 1 November 1994, STIKOM SURABAYA membuka 

Program Studi DI Komputer Grafik Multimedia. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 

1998, STIKOM SURABAYA membuka tiga Program Studi secara bersamaan, 

yaitu: 

1. Pada tanggal 16 Januari 2006, Program Studi Diploma III Komputer 

Sekretari & Perkantoran Modern berubah nama menjadi Program 

Diploma III Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan 

berdasarkan Surat Ijin penyelenggaraan DIKTI nomor: 75/D/T/2006 

2. DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia 

3. DI bidang studi Jaringan Komputer 

Pada bulan Juni 1999, Program Studi DI Grafik Multimedia mengalami 

pemisahan Program Studi menjadi DI Grafik dan DI Multimedia, serta perubahan 

nama DII Grafik Multimedia menjadi DII Multimedia. STIKOM SURABAYA 

membuka Program Studi DIII Komputer Percetakan & Kemasan pada tanggal 2 

September 2003, yang kemudian berubah nama menjadi Program Studi DIII 

Komputer Grafis dan Cetak. Pada 3 Maret 2005, STIKOM SURABAYA 

membuka Program Studi baru dengan nama DIII Komputer Akuntansi. 

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2006 membuka DIV Program Studi Komputer 

Multimedia dan membuka program studi S1 Desain Komunikasi Visual  pada 

tanggal 8 November 2007. Pada tahun 2009, STIKOM SURABAYA mendirikan 

program studi baru, S1 Sistem Informasi dengan keahlian khusus komputer 

akuntansi. Pada saa itu, STIKOM Surabaya memiliki 8 Program Studi dan 1 

bidang studi kekhususan, yaitu:  
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1. Program Studi S1 Sistem Informasi  

2. Program Studi S1 Sistem Informasi kekhususan Komputer 

Akuntansi  

3. Program Studi S1 Sistem Komputer  

4. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual  

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 

Pada tanggal 4 September 2014, STIKOM Surabaya resmi berubah bentuk 

menjadi Institut dengan nama Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 378/E/O/2014. 

Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya (pada saat itu) adalah sebagai berikut: 

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis:  

a. Program Studi S1 Akuntansi  

b. Program Studi S1 Manajemen  

c. Program Studi DIII Komputer Perkantoran & 

Kesekretariatan  

2. Fakultas Teknologi dan Informatika:  

a. Program Studi S1 Sistem Informasi  

b. Program Studi S1 Sistem Komputer  

c. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual  

d. Program Studi S1 Desain Grafis  

e. Program Studi DIV Komputer Multimedia  

f. Program Studi DIII Manajemen Informatika  

g. Program Studi DIII Komputer Grafis & Cetak 

Berdasarkan Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomer: 1363/KPT/I/2018 pada tanggal 31 Desember 2018, terjadi perubahan 

nama lima program studi pada Institut Bisnis dan Informatika STIKOM 

SURABAYA menjadi: 

1. S1 Sistem Komputer = S1 Teknik Komputer 
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2. S1 Desain Grafis = S1 Desain Produk 

3. DIV Komputer Multimedia = DIV Produksi Film dan Televisi 

4. DIII Manajemen Informatika = DIII Sistem Informasi 

5. DIII Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan = DIII 

Administrasi Perkantoran 

Kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan No 655/ KPT/I/2019, Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya perubahan nama menjadi Universitas Dinamika 

Surabaya dengan akronim yang digunakan adalah UNDIKA. Arti dari Dinamika 

sendiri sebagai bentuk semangat perubahan, bergerak maju, dan mudah 

menyesuaikan diri pada era digital. Perubahan nama tersebut dinilai sangat luar 

biasa dari karyawan, mahasiswa, alumni dan masyarakat terkait perubahan nama 

Universitas Dinamika Surabaya dikarenakan tidak menggunakan kata STIKOM 

sebagai bentuk universitas. Hal ini dikarenakan STIKOM merupakan frasa yang 

sering diartikan oleh masyarakat sebagai sekolah tinggi ilmu komputer dan 

sekolah tinggi ilmu komunikasi sejak tahun 2017, menurut permenristekdikti no. 

51 tahun 2018, frasa tersebut tidak boleh digunakan sebagai nama atau bagian dari 

nama perguruan tinggi.  

 

2.1.2. VISI dan MISI 

Berikut adalah Visi dan Misi Universitas Dinamika Surabaya : 

Visi 

Menjadi Perguruan Tinggi yang Produktif dalam berinovasi 

Misi  

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan futuristis 

2. Mengembangkan produktivitas berkreasi dan berinovasi 

3. Mengembangkan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

 

2.1.3. Tujuan Instansi 

1. Menghasilkan SDM berbudipekerti luhur, kompetitif, dan adaptif 

terhadap perkembangan 

2. Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan inovatif 
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3. Menghasilkan produk kreatif dan inovatif yang tepat guna 

4. Memperluas kolaborasi yang produktif 

5. Mengembangkan lingkungan yang sehat dan produktif 

6. Meningkatkan produktivitas layanan bagi masyarakat 

 

2.1.4. Logo Universitas Dinamika Surabaya 

Berikut adalah logo dari universitas dinamika Surabaya. 

 

Gambar 2.1 Logo Universitas Dinamika Surabaya 

Sumber : (Universitas Dinamika, 2019) 

Arti dari logo Universitas dinamika Surabaya menurut buku (Stikom 

Surabaya, 2016) yaitu tiga kubus yang bersatu membentuk satu kesatuan sebagai 

lambing Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat. Melalui hal tersebut, UNDIKA memberikan Dharma 

baktinya kepada seluruh masyarakat. Terdapat warna merah pada bagian luar 

kubus memberikan arti keberanian, sedangkan pada bagian dalam berwarna putih 

dan abu-abu memberikan arti kesucian dan kesederhanaan. Berdasarkan warna-

warna tersebut melambangkan setiap civitas akademika memiliki sikap pemberani 

dan didasari dengan hati yang suci dengan penampilan yang sederhana serta 

rendah hati.  

Pada bagian sisi kubus terdapat Sembilan bidang yang mencerminkan 

karakter individu institute, yaitu: 

1) JUJUR 

Melakukan segala sesuatu dengan tulus hati dan tidak 

menyimpang dengan moralitas yang berlaku. segala tindakan 

yang ia lakukan dapat dipercaya dipertanggung jawabkan.  

2) PEDULI 
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Mempunyai rasa toleransi dan kasih sayang terhadap sesama, 

cinta, damai dan suka bekerjasama 

3) CERDAS 

menanggapi sesuatu dengan kritis, kreatif dan inovatif, serta 

beorentasi pada Ipteks, produktif dan rendah hati  

4) PROFESIONAL 

Tetap mengutamakan keahlian, mutu, dan etika dalam 

melaksanakan suatu kewajiban 

5) TANGGUNG JAWAB 

Sadar dalam berperilaku dan  bersikap dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban 

6) BERDEDIKASI 

Melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan penuh 

pengabdian dan rasa rela berkorban demi mencapai visi, misi 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

7) TANGGUH 

Memiliki sifat pantang menyerah, andal, dan tahan dalam 

menghadapi setiap masalah serta tantangan demi mencapai 

suatu keberhasilan 

8) TERPADU 

Selalu mengutamakan kerja tim dalam pelaksanaan tugas yang 

diberikan, selalu memperhatikan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi dengan melakukan komunikasi yang efektif dalam 

mencapai tujuan.  

9) OPTIMIS 

Memiliki keyakinan keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

yang telah diberikan 

 

2.1.5. Stuktur Organisasi Universitas Dinamika 

Pelaksanaan kegiatan organisasi pada Universitas Dinamika di pimpin 

oleh Rektor Universitas dan dibantu 3 wakil rektor yang bertanggung jawab 

terhadap bidang yang dibawanya, seperti : 
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a) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) 

b) Wakil Rektor II (Bidang Sumber Daya) 

c) Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) 

 

2.1.6. Struktur Organisasi Universitas Dinamika Departemen 

Di dalam pelaksanaan operasional Universitas Dinamika terbagi menjadi 

beberapa departemen, dimana setiap departemen terhadap masing-masing tugas 

yang diberikan. Berikut adalah beberapa departemen yang ada di Universitas 

Dinamika: 

a) PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) 

b) AAK (Administrasi Akademik & Kemahasiswaan) 

c) AU (Administrasi Umum) 

d) Kemahasiswaan 

e) Keuangan 

f) PPTI (Pengembangan dan Penerapan TI) 

g) Penmaru 

h) Kendali Mutu 

i) Pusat Pengabdian Masyarakat 

j) Public Relation 

k) Perpustakaan 

l) SSI (Solusi Sistem Informasi) 

m) Staff Ahli 

n) Sekretaris Lembaga 

o) Stikom Career Center Dan Alumni 

Untuk lebih detail, Struktur Organisasi di Universitas Dinamika Surabaya 

dapat di lihat pada gambar dibawah ini. 
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Sumber: (Universitas Dinamika, 2018) 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Departemen Universitas Dinamika 
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2.2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Nama Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika 

Surabaya 

Alamat  : Ruang M701 – Gedung Merah 

Jalan Kedung Baruk no. 98 Surabaya 

Telepon : 031 - 8721731 

Email  : antok@dinamika.ac.id  

Website : www.feb.dinamika.ac.id  

 

2.2.1. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi Fakkultas Ekonomi dan Bisnis 

yang berkualitas dan terpercaya  

1. Berkualitas, adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan 

delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dikti, yaitu: 

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pendidikan. 

2. Terpercaya, berarti mampu memenuhi harapan-harapan civitas 

akademika dan stakeholders dalam bidang pendidikan ekonomi dan 

bisnis. 

Misi 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berbasis dan IT, 

berjejaring, berintegritas, dan memiliki kepedulian masyarakat. 

2. Mengembangkan suberdaya manusia yang memiliki kompetensi 

keilmuan dan menghasilkan penelitian berkualitas dan berguna bagi 

masyarakat. 
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2.2.2. Tujuan Fakultas 

1. Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir analisis dan bertindak 

ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dunia bisnis 

dan industri dengan mengintegrasikan konsep, teknik ekonomi dan 

bisnis serta berdasarkan dukungan teknologi informasi. 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerjasama, berkomunikasi, 

berinisiatif dan berjiwa leadership dan enterpreneurshi 

3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan menjaga dan 

mengembangkan jejaring dengan industri, pemerintah dan institusi 

lain yang relevan. 

4. Terwujudnya relasi dan kerjasama dengan berbagai institusi. 

5. Meningkatkan Brand Image untuk memperluas akses pendidikan bagi 

masyarakat 

 

2.2.3. Struktur Organisasi Fakultas 

Struktur organiasi yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Uraian dari Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Dr. Drs. Antok Supriyanto, M.MT. 

2. Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Betty Widya Pramono 

3. Ketua Program Studi S1 Manajemen : Dr. Januar Wibowo, S.T., M.M. 

4. Ketua Program Studi S1 Akuntansi : Arifin Puji Widodo, S.E., MSA 

5. Ketua Program Studi DIII Administrasi Perkantoran: Mochammad Arifin, 

S.Pd., M.Si., MOS 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Administrasi 

Pada umumnya kata “Administrasi” diartikan sebagai kegiatan catat-

mencatat dan pengarsipan yang dilakukan pada sebuah perusahaan. Kegiatan 

administrasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah 

organisasi/perusahaan agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Beberapa 

pengertian lain “Administrasi” akan dijelaskan pada sub-bab di bawah ini.  

 

3.1.1. Pengertian Administrasi 

Dalam Bahasa Inggris istilah administrasi disebut dengan administration. 

Sedangkan administrasi sendiri berasal dari Bahasa Latin Ad+ ministrare yang 

berarti membantu, melayani, memenuhi atau menunjang. Sedangkan berdasarkan 

sifatnya adalah Ad+ ministrare dan berdasarkan kata benda adalah admini 

strativus. Pada saat itu, ketika pengaruh bangsa Belanda kuat terhadap sistem 

pemerintahan Indonesia, istilah administrasi sering digunakan dan dikenal dengan 

sebutan administatie yang memiliki arti suatu kegiatan tata usaha di kantor yang 

meliputi pencatatan, mengetik, dan menggandakan.  

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang 

bersifat merencanakan, mengorganisir dan memimpin yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, 

Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, 

pengendalian, pengorganisasian, hingga pelaksanaan demi mencapai satu tujuan 

yang telah di tetapkan. Menurut (Siagan, 1970) Administrasi adalah suatu  Proses 

kerjasama secara keseluruhan antara dua orang manusia atau lebih berdasarkan 

rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan 

menurut KBBI, Administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang meliputi 

penetapan tujuan, cara-cara penyelenggaraan, penyelenggaraan kebijakan demi 

mencapai tujuan. Serta kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, kantor dan tata usaha.  
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Menurut pengertian lain Administrasi memiliki arti luas dan arti sempit. 

Dalam arti sempit, Administrasi adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan 

informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkan 

dalam penemuan kembali atau dapat disebut dengan tata usaha. Sedangkan dalam 

arti luas, Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

berdasarkan pembagian kerja sesuai dengan struktur dengan Sumber Daya demi 

mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Haryadi, 2009). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

administrasi adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan 

pengendalian pekerjaan meliputi pencatatan, mengetik, penyusunan dan 

penyusutan dalam suatu organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

3.1.2. Fungsi Administrasi 

Berikut adalah beberapa fungsi pokok dalam Administrasi: 

1. Planning (perencanaan) adalah salah satu syarat mutlak dalam setiap 

kegiatan administrasi. Kegiatan ini seperti mengumpulkan data awal, 

pengolahan data, hingga menyusun rencana untuk sebelum memulai suatu 

pekerjaan. 

2. Organizing (Pengorganisasian) merupakan serangkaian aktivitas menyusun 

dan membentuk hubungan-hubungan dengan rekan kerja sehingga tercipta 

suatu kesatuan usaha dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di 

ciptakan. Di dalam pengorganisasian terdapat pembagian tugas, wewenang 

dan tanggung jawab secara rinci setiap masing-masing anggota. 

3. Direction (Bimbingan atau pengarahan) merupakan pemberian bimbingan, 

arahan pimpinan, saran dan masukan secara berkelanjutan agar seluruh 

kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah di 

tetapkan.   

4. Coordination (Pengkoordinasian) merupakan serangkaian kegiatan untuk 

mengkoordinasi seluruh rekan kerja dengan menyatukan, 

menginformasikan dan menyelaraskan pekerjaan sehingga dapat 

menciptakan kerjasama yang baik demi pencapaian organisasi yang telah di 

tetapkan.  
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5. Staffing (Pengadaan tenaga kerja) merupakan kegiatan menemukan, 

menilai, mengevaluasi dan menetapkan hubungan kerja demi meningkatkan 

kinerja pekerja. 

6. Reporting (Pelaporan) merupakan kegiatan pemberian 

keterangan/informasi pada pimpinan terkait hasil kinerja setiap anggota 

yang telah dilakukan selama masa kegiatan berlangsung sebagai bentuk 

pertanggungjawaban setiap devisi.  

7. Budgeting (penganggaran) merupakan suatu kegiatan mengelola dan 

membuat perencanaan berkelanjutan terkait keuangan atau anggaran dari 

setiap organisasi. 

 

Sedangkan menurut (Quible, 2001) terdapat 5 fungsi pendukung dalam 

Administrasi, yaitu: 

1. Fungsi Rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran 

minimal terkait pendokumentasian, pengarsipan dan penggandaan sehingga 

informasi yang diberikan merupakan data yang akurat, cepat dan aktual.  

2. Fungsi Teknis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, 

keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai seperti dapat 

mengoperasikan beberapa software program dalam komputer. 

3. Fungsi Analisis adalah adalah fungsi administrasi yang membutuhkan 

pemikiran kritis dan kreatif serta kemampuan dalam mengambil keputusan, 

seperti membuat keputusan dalam melakukan pembelian. 

4. Fungsi Interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan analisis 

dan penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan 

dalam mengkoordinasikan tim. 

5. Fungsi Manajerial adalah fungsi administrasi yan gmembutuhkan 

perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan memotivasi rekan tim. 

 

3.1.3. Tugas Administrasi 

Berikut tugas administrasi secara umum menurut (Ruang Pegawai, 2016 ) : 
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1. Membuat Agenda kantor 

Tidak jauh berbeda dengan seorang sekretaris, seseorang yang bekerja 

pada bidang administrasi juga mempunyai tugas untuk membuat 

agenda kantor seperti jadwal janji temu dengan pihak relasi, 

menentukan tanggal rapat, dan lain-lain. 

 

2. Melakukan penanganan surat masuk dan keluar 

Pada dasarnya, seorang admin juga memiliki tugas yang tidak jauh 

berbeda dengan seorang sekretaris, seperti melakukan hal yang 

berhubungan dengan korespondensi. Melakukan penganganan surat 

masuk dan keluar juga termasuk tugas seorang administrasi yang sangat 

penting untuk dilakukan setiap hari. Admin mempunyai tugas untuk 

memastikan bahwa surat yang masuk tersebut memang ditujukan untuk 

perusahaan, membuka surat, menyortir surat, menyampaikan kepada 

pimpinan hingga menyimpan surat tersebut sesuai dengan sistem yang 

berlaku di perusahaan. Selanjutnya untuk surat keluar, seorang admin 

harus mengecek kesiapan surat sebelum dikirim seperti tanda tangan, 

stempel, lampiran yang diperlukan. Setelah dipastikan, admin 

mengarsipkan surat tersebut. 

 

3. Mengelola dokumen perusahaan 

Dalam hal ini, selain melakukan penganganan surat masuk dan keluar, 

seorang admin juga melakukan pengelolaan terhadap dokumen-

dokumen miliki perusahaan, seperti laporan keuangan, notulensi hasil 

rapat, dan dokumen lainnya. Untuk melakukan hal ini, seorang admin 

tentu harus memiliki skill administrasi secara umum. 

 

4. Melakukan entri data 

Melakukan entri data juga merupakan tugas pokok seorang admin, 

seperti data dari klien, transaksi, dan data-data penting lainnya.  
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5. Melakukan pengarsipan 

Seperti yang sudah diketahui, mengarsip merupakan tugas pokok dari 

seorang admin, selain itu mengarsip juga penting untuk dilakukan agar 

segala penyimpanan dokumen dalam perusahaan dapat tersimpan dan 

terstruktur secara rapi.  

 

6. Menerima panggilan telepon 

Dalam menerima panggilan telepon, seorang sekretaris harus bersikap 

ramah, tersenyum dan formal karena hal ini dapat berpengaruh pada 

kredibilitas atau tingkat kepercayaan terhadap perusahaan.  

 

3.1.4. Tujuan Administrasi 

Berikut adalah tujuan administrasi menurut (Sedarmayanti, 2003): 

1. Mengelola dan menjaga dokumen penting perusahaan untuk 

menunjangan kelancaran fungsi planning, organizing, actuating dan 

controlling.  

2. Sebagai bahan evaluasi kegiatan yang ada di perusahaan 

3. Untuk mengamankan rahasia perusahaan 

4. Memperlancar pendistribusian informasi ke pihak-pihak terkait, baik 

intern atau ekstern. 

 

3.2. Penanganan Surat 

Dalam melakukan penanganan surat, dapat dilakukan dengan 2 sistem, 

yaitu: 

1. Sistem buku agenda 

Buku agenda memiliki 2 jenis buku agenda yang digunakan, yaitu: 

A. Buku Agenda Kembar 

Pencatatan menggunakan buku agenda kembar dicatat dalam buku 

yang berbeda, surat masuk dicatat pada buku agenda surat masuk dan 
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surat keluar di catat pada buku agenda surat keluar. Contoh dari Buku 

Agenda Kembar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

No 
Tgl 

Terima 
Terima Dari 

Tgl dan No. 

Surat 
Perihal Lamp 

Diteruskan 

Kepada 
Ket 

Kode 

Arsip 

         

         

         

Gambar 3.1 Buku Agenda Surat Masuk 

Sumber: www.google.com  

No 
Nomor 

Surat 

Tgl 

Surat 
Dari 

Dikirim 

Kepada 
Perial Lamp Ket FIle  

         

         

         

Gambar 3.2 Buku Agenda Surat Keluar 

B. Buku Agenda Tunggal 

Buku ini digunakan untuk mencatat semua jalur surat, baik surat 

masuk maupun surat keluar di  catat pada satu buku  yang sama. 

Contoh dari Buku Agenda Tunggal dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

No. 

Urut 

Tgl 

surat 

Tgl 

Agenda 
No. Surat M K Dari/Kepada Isi Ringkas Ket.  

         

         

         

Gambar 3.3 Buku Agenda Tunggal 

Sumber: www.google.com 

 

2. Sistem Kartu Kendali 

Dalam penanganan surat pada perusahaan, sistem kendali merupakan 

lembar pencatatan, penyampaian hingga penemuan kembali surat yang 

dilakukan dengan sisstem yang terkendali agar lebih efisien dan efektif. 

Kartu kendali biasanya hanya selembaran kertas tipis berukuran 10x15 cm 

yang berisi beberapa kolom keterangan untuk mencatat serta 
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mengendalikan surat. Contoh dari Kartu Kendali dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.  

 

Gambar 3.4 Kartu Kendali 

Sumber: www.google.com 

Dari penjelasan di atas, kedua sistem penanganan surat tersebut memiliki 

perbedaan, antara sistem buku agenda dan kartu kendali. Perbedaan sistem 

tersebut terletak pada cara penyusunan lebih lanjut. Sistem buku agenda 

merupakan sistem pola pengarsipan lama dengan menggunakan  buku agenda 

yang pencatatannya hanya bisa dilakukan oleh satu orang karena menggunakan 

satu buku yang sama, sedangkan sistem kartu kembali merupakan sistem pola 

pengarsipan baru dengan menggunakan kartu kembali, lembar pengantar surat 

biasa dan lembar pengantar surat rahasia yang pencatatannya dapat dilakukan 

beberapa orang secara bersamaan karena menggunakan lembaran-lembaran 

terpisah. 

 

3.2.1. Surat Masuk 

Surat masuk merupakan surat yang diterima dari pihak internal atau 

eksternal perusahaan, baik perseorangan ataupun dari instansi/perusahaan lain. 

Penanganan surat masuk dalam sebuah instansi/perusahaan harus dilakukan 

dengan baik sesuai dengan prosedur penanganan surat yang berlaku pada 

perusahaan tersebut agar surat dapat tercatat dengan baik dan surat akan mudah 

untuk ditemukan saat dilakukan pencarian kembali. jika surat masuk tidak 

mendapatkan penanganan yang baik, maka akan menyebabkan beberapa kerugian 

untuk perusahaan. Seperti surat dan informasinya bisa hilang, kantor tidak rapi 



25 

 

 

karena banyak tumpukan kertas yang berserakan dan tidak tertata, dan surat sulis 

untuk ditemukan kembali karena letaknya tidak tersusun dengan teratur. 

Berikut merupakan prosedur penanganan surat yang sering di gunakan pada 

perusahaan secara umum: 

a) Penerimaan Surat 

Sebagai seorang administrasi atau unit pengelolaan surat, kita harus 

membaca dengan teliti surat yang di tujukan oleh perusahaan. 

b) Pengelompokan Surat.  

Pada tahap ini, admin memilah dan mengelompokan surat berdasarkan 

tanda yang terdapat pada sampul surat, misalnya surat tersebut ditujukan 

untuk manager, sekretaris atau pimpinan dan termasuk golongan surat 

biasa, surat segera, surat pribadi atau surat rahasia. 

c) Pencacatan Surat 

Surat-surat yang sudah dikelompokan akan di catat pada buku agenda 

surat masuk yang ada di dalam perusahaan. 

d) Penyampaian 

Setelah dilakukan pencatatan, surat tersebut di sampaikan kepada yang 

bersangkutan. Alamat disposisi yang akan dikirimkan terlebih dahulu 

dicatat pada buku agenda pada kolom “diteruskan kepada” sebelum 

sebelum surat diberi disposisi. Setelah itu surat yang sudah diberi 

disposisi di teruskan kepada alamat disposisi yang dikumpulkan dalam 

satu map dan akan dikirim dengan menggunakan buku ekspedisi intern 

dan routing slip atau distribution stamp.  

e) Penyelesaian Surat 

Surat yang telah dibaca pimpinan dan perlu mendapatkan penanganan 

lebih lanjut maka diberi disposisi dan di serahkan kepada sekretaris atau 

kepala bagian tata usaha. Surat yang sudah mendapatkan tindak lanjut 

dari pimpinan sesuai dengan disposisi akan segera di proses dan di arsip. 
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3.2.2. Surat Keluar 

Surat keluar adalah surat yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan 

kepada pihak intern atau eksternal perusahaan, perseorangan atau 

instansi/perusahaan lain. 

a) Konsep dan pembuatan surat 

Sebelum membuat surat keluar, admin harus mendapat 

perintah/disposisi/intruksi dari pimpinan untuk pembuatan surat. 

setelah menerima tugas dari pimpinan, admin harus terlebih dahulu 

membuat konsep surat dan diserahkan kepada pimpinan untuk meminta 

persetujuan. 

b) Pencatatan 

Apabila draft atau konsep surat yang dibuat telah disetujui oleh 

pimpinan, selanjutnya admin akan mengecek nomor surat keluar 

terakhir yang ada pada buku agenda surat.  

c) Pengetikan 

Surat yang telah mendapatkan nomor surat keluar akan diketik menjadi 

naskah surat (asli dan tindasan) dan diteliti kerapian dan kebenarannya 

sesuai dengan konsep surat yang telah dibuat dan disetujui oleh 

pimpinan. Setelah dipastikan bahwa surat telah sesuai dengan arahan 

pimpinan, surat yang telah di cetak di serahkan kembali pada pimpinan 

untuk ditandatangani. 

d) Pengecekan dan Pengiriman 

Setelah di tanda tangani, surat tersebut dicatat pada buku agenda surat 

keluar dan diperiksa segala kelengkapannya, lalu di catat pada buku 

ekspedisi dan siap di kirim. 

e) Pengarsipan 

Tindasan/tembusan surat segera di arsip. 

 

3.3. Kearsipan 

Di setiap pekerjaan dan kegiatan di suatu perusahaan pasti memerlukan 

data dan informasi, dimana salah satu sumber informasi adalah arsip, karena arsip 

merupakan bukti dari rekaman kegiatan atau suatu transaksi. Untuk pengambulan 
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keputusan arsip diolah, baik secara manual maupun komputer menjadi suatu 

infromasi yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa 

pengertian  “Arsip” akan dijelaskan lebih lengkap pada sub-sub bab di bawa ini. 

 

3.3.1. Pengertian Arsip 

Dalam Bahasa Yunani, arsip berasal dari “Greek” berarti peti untuk 

menyimpan sesuatu. Dalam Bahasa latin, arsip berasal dari kata “felum” (bundel), 

dan “file” dalam Bahasa inggirs. Arsip adalah sekumpulan surat yang ada 

berdasarkan kegiatan, transaksi, dan tindak-tanduk dokumentasi yang disimpan 

untuk kepentingan yang akan datang.  

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan berdasarkan Undang – Undang No.7 

Tahun 1971 menegaskan yang dimaksud arsip adalah: 

1. Naskah – naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga – lembaga dan 

badan – badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam 

keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan  

2. Naskah – naskah yang dibuat dan diterima oleh badan –badan 

swasta/perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan 

kebangsaan. 

Dalam hal ini, maksud dari bentuk corak apapun dari suatu arsip adalah 

meliputi yang tertulis ataupun tidak tertulis, sesuatu yang dapat di dengar maupun 

dilihat seperti hasil rekaman, film dan lain-lain. Sedangkan maksud dari 

berkelompok adalah naskah-naskah yang berisi hal yang berhubungan satu sama 

lain. 

Berdasarkan Undang-Undang diatas dijelaskan bahwa menurut fungsinya, 

arsip dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: 

1. Arsip Dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara langsung 

dalam setiap kegiatan administrasi negara atau digunakan mulai dari 

perancanaan, pelaksanaan, penyeleggaraan kehidupan kebangsaaan. 
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2. Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan dalam kegiatan sehari-

hari administrasi negara atautidak digunakan secara langsung dalam 

pelaksanaan, perencanaan, penyelenggaraan atau  

Penemuan kembali dalam sistem pengarsipan merupakan hal yang paling 

penting agar dapat dipergunakan pada waktu yang akan datang. Menyimpan 

informasi tertulis dengan baik adalah penting, sedangkan menemukan kembali 

informasi yang dibutuhkan merupakan vital. Sedangkan kearsipan adalah dasar 

dari pemeliharaan surat. Kearsipan sendiri merupakan suatu proses pengaturan 

penyimpanan warkat-warkat sehingga akan lebih mudah untuk ditemukan 

kembali. Sebuah kearsipan terbentuk dari kegiatan penerimaan dokumen, 

pencatatan, penerimaan dan pendistribusian.  

 

3.3.2. Pengorganisasian Arsip (Asas Sistem Kearsipan) 

Untuk pengelolaan surat, terdapat beberapa pilihan pengelolaan arsip yang 

dapat diterapkan sesuai dengan tipe organisasi, yaitu: 

A. Asas sistem Sentralisasi 

Merupakan asas pengurusan surat atau arsip lainnya yang 

penyelenggaraan arsip dilakukan oleh satu bagian khusus atau unit 

tersendiri (central arsip) dan berhubungan dengan pengurusan surat 

masuk dan surat keluar. Asas ini lebih efisien dan efektif apabila 

dipergunakan oleh kantor yang lingkupnya kecil.  

B. Asas sistem Desentralisasi 

Merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan 

surat masuk dan surat keluar serta penyelenggaraan kearsipannya 

dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi sesuai dengan 

ketentuan kantor/unit kerja tersebut, sehingga setiap univ dalam 

kantor tersebut dapat mengurus masing-masing pekerjaan yang 

dilakukan di lingkungannya. Pada umumnya asas sistem 

desentralisasi digunakan untuk organisasi yang mempunyai unit-

unit kerja yang luas dan menyebar. 
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C. Asas sistem Gabungan (Sentralisasi dan Desentralisasi) 

Merupakan penyelenggaraan arsip dari gabungan asas sentralisasi 

dan desentralisasi dengan menggabungkan kelebihan kedua asas 

tersebut, dengan begitu kelemahan-kelemahan dari kedua asas dapat 

diperkecil. Pada Asas sistem gabungan, khusus arsip inaktif berada 

pada sentralisasi, dengan demikian asas ini akan membutuhkan dua 

tempat pengelolaan arsip yaitu unit kearsipan pada bagian pusat 

untuk mengelola arsip inaktif dan unit kerja yang mengolah arsip 

aktif.  

 

3.3.3. Manfaat Arsip 

1. Adanya penanganan surat-menyurat secara baik dan tepat akan 

menciptakan efisiensi kerja dalam perusahaan.  

2. Dapat dijadikan sebagai bukti apabila timbul kasus yang serius 

3. sebagai keterangan-keterangan tambahan saat diperlukan 

4. Arsip juga dapat memberitahukan kegiatan-kegiatan yang bersaing 

5. Sebagai perumusan kebijaksanaan yang akan datang berdasarkan 

arsip-arsip yang berisi keputusan di beberapa tahun lalu.  

6. Sebagai bahan pengambilan keputusan berdasarkan sistem 

kearsipan yagn baik 

 

3.3.4. Macam-Macam Sistem Penyimpanan Kearsipan 

Kearsipan memiliki beberapa sistem penyimpanan surat/arsip yang 

banyak digunakan di perusahaan pemerintah ataupun swasta. Berikut adalah 

macam-macam sistem penyimpanan surat tersebut: 

1.  Sistem Abjad, penyimpanan arsip yang disusun mulai huruf A 

sampai Z, Aa sampai Zz sebagai kode. Contoh dari pengarsipan 

sistem Abjad dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Contoh Pengarispan Sistem Abjad 

No Nama Unit I Unit II Unit III Kode 

1. 
Budiman 

Abraham 
Abraham Budiman  Ab 
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2. Sistem Tanggal, merupakan sistem penyimpanan arsip yang 

penyimpananannya berdasarkan tahun, bulan dan tanggal yang 

dijadikan kode. Pada sistem ini, tanggal surat masuk akan dijadikan 

sebagai kode. Tahun sebagai judul laci, bulan sebagai judul guide 

dan tanggal sebagai judul folder. Contoh dari pengarsipan sistem 

Tanggal dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

 

 

 

 

3. Sistem Wilayah, merupakan sistem penyimpanan arsip yang 

penyimpanannya berdasarkan pada daerah atau  

wilayah atau alamat surat tersebut yang akan dijadikan kode. Sistem 

ini juga biasa dikenal dengan nama sistem geografis. 

Pengelompokan pada sistem ini ditentukan oleh wilayah asal surat 

masuk itu dikirim, sedangkan khusus untuk surat keluar, 

pengarsipan berdasarkan wilayah ditentukan oleh wilayah tujuan 

surat yang akan dikirim. Contoh dari pengarsipan sistem Wilayah 

dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

Tabel 3.3 Contoh Pengarsipan Sistem Wilayah 

 

 

 

 

 

4. Sistem Subjek/Pokok masalah, merupakan sistem penyimpanan 

arsip yang penyimpanannya berdasarkan kegiatan yang berkenaan 

dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan. 

Dalam sistem ini harus terlebih dulu menentukan masalah yang ada 

Tabel 3.2 Contoh Pengarsipan Sistem Tanggal 

Surat masuk pada tanggal 12, berarti: 

Kode laci 2014 

Kode Guide Januari 

Kode Folder 12 

Suatu surat dikirim dari wilayah Yogyakarta, 4 September 2020, 

berarti: 

Kode Laci  Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kode Guide September 

Kode Folder 4 
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pada umumnya. Masalah-masalah tersebut di  kelompokan menjadi 

subjek yang disusun dalam suatu daftar indeks. Contoh dari 

pengarsipan sistem Subjek/Pokok Masalah dapat dilihat pada table 

di bawah ini. 

 

 

5. Sistem Nomor, merupakan sistem penyimpanan arsip yang 

penyimpanannya berdasarkan nomor secara berurutan mulai dari 

nomor kecil hingga nomor besar.  Dalam penyimpanan sistem ini 

sendiri dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem Melvil Dewey, terminal 

digit dan juga middle digit. 

a. Sistem Melvil Dewey merupakan kode surat adalah nomor surat 

itu sendiri yang dijadikan penyimpanan. Distem dewey juga 

sering disebut dengan sistem decimal yang menggunakan notasi 

angka 0-9. Contoh dari pengarsipan sistem Sistem Melvil 

Dewey dapat dilihat pada table di bawah ini. 

1)  Pembagian utama disebut jalur kelompok besar. Diberi 

nomor 0-9 pada bagian depan, yaitu 000-900.  

Tabel 3.5 Pembagian Utama Sistem Melvil Dewey 

 

 

Tabel 3.4 Contoh Pengarsipan Sistem Subjek/Pokok Masalah 

Pembagian Utama Pembagian Pembantu 

Keuangan 1. Kenaikan gaji 

2. Tunjangan-Tunjangan 

3. Kredit 

4. Lain-lain 

Kepegawaian 1. Formasi 

2. Lamaran 

3. Kenaikan pangkat 

4. Mutase 

5. Cuti 

6. Lain-lain 

Kode Uraian 

000 Karya Umum 

100 Filsafat 

200 Kedokteran 

300 Ilmu-Ilmu sosial 
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2) Lajur pembagian pembantu sebagai sub kelompok. Tiap 

tiap golongan diperinci lagi menjadi 10 bagian yang disebut 

divisi. 

 

 

 

 

 

 

3) Lajur pembagian terakhir disebut seksi. 

Tabel 3.7 Lajur Pembagian Seksi/Devisi 

  

 

 

 

 

b. Sistem Terminal Digit, hampir sama dengan sistem Dewey, sistem 

ini juga menggunakan angka 0-9 yang membedakan adalah sistem 

prosedurnya tidak menggunakan daftar klasifikasi melainkan 

menggunakan buku arsip yang akan digunakan sebagai kode surat. 

kode surat di dapat dari nomor urut terakhir surat tersebut di catat 

pada buku arsip. Contoh dari pengarsipan sistem Terminal Digit 

dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Surat masuk dan di tulis pada buku arsip pada nomor urut 123, 

tanggal penyimpannnya 23 Agustus 2020. Berarti : 

Tabel 3.8 Contoh Pengarsipan Sistem Nomor Terminal Digit 

 

Tabel 3.6 Pembagian Sub-Kelompok Melvil Dewey 

Kode Uraian 

300 Ilmu-Ilmu Sosial 

310 sosiologi 

320 Psikologi 

330 Ilmu Kedokteran 

Kode Uraian 

330 Ilmu Kedokteran 

331 Anatomi manusia  

332 Fisiologi manusia 

333 Kesehatan Masyarakat 

Kode Uraian 

Kode Laci 20-29 laci ke 3 

Kode Guide 23 Guide ke 4 

Kode Folder 23/20 Folder ke 21 

Surat Ke 20 
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c. Sistem Model Middle Digit, hampir dapat dikatakan sebagai variasi 

dari terminal digit. Pada susunan yang dijadikan guide I adalah dua 

angka yang berada di tengah, guide II adalah dua digit di depan, dan 

guide III adalah dua digit paling kanan. Contoh dari pengarsipan 

sistem Model Middle Digit dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Angka 02.74.51 

Tabel 3.9 Contoh Pengarsipan Sistem Model Middle Digit 

 

 

 

 

3.4. Microsoft Office dan Microsoft Office 365 

Menurut (Microsoft id, n.d.) dan (Direktorat Sistem dan Teknologi ITB, 

2018) Microsoft Office merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft 

Corporation khusus dirancang dan dijalankan dengan sistem operasi Microsoft 

Windows, Linux dan Mac OS X. Beberapa dari perangkat lunak buatan Microsoft 

Corporation yang populer dan sering dijumpai untuk menunjang berlangsungnya 

kegiatan perkantoran adalah Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan 

Microsoft Excel. Pada tanggal 24 September 2018 silam, Micrsoft baru saja 

merilis pembaruan perangkat lunak baru yaitu Microsoft Office 2019 untuk 

Windows 10 dan MacOS, atau dapat dikatakan sebagai penerus dari versi 2016.  

Selain Microsoft Office, Microsoft Corporation juga memiliki produk 

berlangganan yang ditawarkan kepada pengguna setia yaitu Microsoft 365. 

Sebagai bentuk antisipasi semakin banyaknya pengguna mobile, Microsoft 

Corporation merancang platform dengan menyatukan layanan cloud yang selalu 

update. Fasilitas perangkat lunak ini terdiri dari seluruh perangkat lunak Microsoft 

Office dan perangkat lunak lain berbasis komputasi awan sebagai produk layanan 

bisnis seperti Skype For Business Server, Hosting Exchange Server, Sharepoint 

dan tambahan layananan Windows 10 Enterprise. Dengan berlangganan Microsoft 

365 dapat di akses hingga lima perangkat PC serta Mac dan sudah termasuk 

dengan beberapa perangkat lunak buatan Microsoft yang lain seperti Word, 

Powerpoint, Excel, OneDrive, OneNote, Publiser, Access dan Outlook. Pelanggan 

Kode Uraian 

Kode Laci  74 

Kode Guide  02 

Kode Folder  51 
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juga akan mendapatkan tambahan kapasitas penyimpanan pada OneDrive sebesar 

1 TB dan gratis Skype setiap bulannya.  

 

3.4.1. OneDrive 

OneDrive merupakan layanan penyimpanan cloud online yang disediakan 

oleh Microsoft Corporation untuk memudahkan penggunanya mengunggah, 

mencadangkan file-file pribadi serta memberikan perlindungan pada file pribadi. 

OneDrive dapat diakses melalui web dan perangkat tertentu. OneDrive 

merupakan bagian dari Windows Live yang memungkinkan para pengguna dapat 

menyimpan berkas bisnis atau pribadi, serta memiliki akses untuk dibagikan 

dengan kontak atau dibagi kepada khalayak umum.  

OneDrive mempunyai 2 jenis penyimpanan yaitu OneDrive Personal dan 

OneDrive for Business/OneDrive Corporate. Kedua jenis penyimpanan ini 

memiliki perbedaan, dimana OneDrive Personal ditujukan untuk penyimpanan 

pribadi tanpa berkaitan dengan perusahaan atau tim. Sedangkan OneDrive for 

Business untuk penyimpanan dokumen perusahaan atau proyek yang sedang di 

kerjakan oleh tim. Kapasitas penyimpanan yang diberikan Microsoft Corporate 

pada OneDrive Personal sebanyak 5GB dan akan mendapatkan tambahan 5GB 

gratis apabila user beralih pada OneDrive Premium. Sedangkan kapasitas yang 

diberikan untuk OneDrive for Business sebanyak 1TB (1000 GB) hingga 

unlimited storage. 

Untuk memulai berkolaborasi dengan tim dapat diawali dengan membuat 

sebuah draft yang berkaitan dengan proyek yang sedang di kerjakan, lalu 

kemudian mengunggahnya pada folder OneDrive. Apabila merasa Draft yang 

telah dibuat terlalu panjang dapat dipindahkan pada Grup Office 365. Dengan 

menggunakan OneDrive for Business, jenis dokumen yang disimpan akan secara 

otomatis disingkronkan pada perangkat desktop dan aplikasi pada ponsel selama 

masih dengan email yang sama.  

Penyimpanan OneDrive Personal dapat digunakan oleh siapapun, selama 

user telah mendaftarkan email pribadi pada akun Microsoft. Sedangkan untuk 

OneDrive for Business hanya dapat diakses untuk user yang berlangganan pada 
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Microsoft 365 dan perusahaan atau sekolah yang telah terdaftar berlangganan 

pada perusahaan Microsoft.  

 

3.4.2. Kelebihan OneDrive for Business 

Berikut adalah beberapa keuntungan yang diperoleh saat menggunakan 

OneDrive for Business sebagai media penyimpanan online: 

1. Kapasitas penyimpanan mulai dari 1 TB hingga unlimited storage. 

2. Dapat diakses dimana saja selama masih terhubung dengan email yang 

sama dengan Microsoft office. 

3. Dapat mengakses berbagai bentuk jenis file melalui beberapa perangkat 

lain seperti ponsel, tablet dan laptop. 

4. Memiliki tampilan yang sederhana dan mudah diakses untuk 

mengoperasikan layanan ini 

5. Dapat berkolaborasi dan memberi akses pada rekan kerja secara 

bersama pada satu berkas 

6. Dapat berbagi file pada luar organisasi, selain itu juga dapat membatasi 

klien atau rekan kerja seperti hanya dengan status read only atau 

pengeditan. 

7. Memberikan keamanan data yang terjamin dengan scanning 

virus ataupun enkripsi data serta limitasi akses untuk koneksi 

secara remote dan kolaborasi. 

 

3.4.3. Kelemahan OneDrive 

1. Kapasitas penyimpanan gratis untuk One Drive Personal sebesar 5GB 

2. Sering error apabila path document lebih dari 256 karakter 

3. Waktu upload yang sedikit lama, sekitar 10-15 menit an. 

4. Sering terjadi kesalahan apabila sedang mengupload file dengan ukuran 

besar. 

5. Proses sinkronisasi otomatis yang cukup lama 
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3.4.4. Cara Kerja OneDrive 

Seperti yang diketahui Microsoft OneDrive tidak hanya dapat digunakan 

pada platform Windows, tapi juga MacOS X, Ios, Web dan Android. Dari setiap 

platform yang digunakan OneDrive tentu akan memiliki cara kerja sistem yang 

berbeda.  

Pada platform Windows, OneDrive akan secara otomatis terinstal pada 

Windows 8.1 , Windows RT 8.1 dan Windows 10 sehingga tidak diperlukan 

menginstal aplikasi desktop. Folder OneDrive akan secara otomatis ada pada file 

explorer PC sehingga dapat lebih cepat membuka dan menyimpan file seperti 

Word, Power Point, dan Excell secara langsung pada folder yang telah tersedia 

dan file tersebut akan secara otomatis sinkron dengan akun Microsoft OneDrive. 

Jika PC yang digunakan Windows 7 dan yang lebih lama dari itu, maka harus 

menginstal aplikasi OneDrive terlebih dahulu sebelum dapat di gunakan.  

Selanjutnya adalah platform MacOS X. Untuk menggunakan OneDrive 

pada platform Mac, user harus menginstall aplikasi OneDrive Mac Store terlebih 

dahulu dan juga aplikasi singkroninasi untuk menyingkronkan file kerja pada 

Mac. Pada hal ini diperlukan akun bisnis Microsoft 365. Apabila ingin 

mengunggah file secara otomatis pada OneDrive, user cukup menyalin atau 

memindahkan file pada folder menggunakan Finder atau disimpan di folder 

OneDrive melalui aplikasi. Dengan menggunakan Finder, ukuran file yang 

diupload hingga 100GB apabila masuk dengan menggunakan akun Microsoft, 

dan 15GB apabila masuk dengan akun kerja atau sekolah. Ketika telah 

menginstall aplikasi singkronisasi Mac, maka Salinan file OneDrive akan secara 

otomatis terunduh di Mac dan masuk di file eksplorer pada folder OneDrive. 

Saat user mengedit, menambahkan, atau menghapus file yang ada di dalam 

folder OneDrive, maka folder dibuat sinkron dengan akun OneDrive, pun 

sebaliknya jika dilakukan melalui situs website OneDrive. Selain untuk 

menyalin dan mengunggah secara otomatis, Finder juga dapat digunakan untuk 

membuat folder baru, mengganti nama, memindahkan file dan menghapus file. 

Selain itu, dengan aplikasi sinkronisasi juga dapat mempermudah user 

menyingkronkan file dari OneDrive for business, bahkan melalui situs Microsoft 

SharePoint apabila admin IT Organisasi mengaktifkannya.  
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Yang ketiga adalah Ios dan Ipad. Untuk dapat menggunakan OneDrive 

pada platform Ios dan Ipad, user harus terlebih dahulu memiliki aplikasi 

OneDrive yang sudah terunduh dari App Store. Pada platform Ios dan Ipad, 

OneDrive tidak menyediakan dapat menyinkronkan file secara otomatis. Segala 

file yang ada pada akun OneDrive hanya dapat diunggah dan diunduh secara 

manual melalui aplikasi atau web OneDrive.com . OneDrive pada Ios dan Ipad 

hanya menyediakan sinkronisasi otomatis untuk rol kamera iphone dan ipad 

berupa gambar dan video.   

Yang terakhir adalah Android. Sama seperti IOS, untuk dapat 

menggunakan OneDrive pada platform Android, user harus terlebih dahulu 

memiliki aplikasi OneDrive yang sudah terunduh dari Google Play Store. 

Namun ada beberapa merk ponsel android yang telah menyediakan aplikasi 

Microsoft Office secara bawaan atau sudah mendapat aplikasi tersebut saat 

membeli ponsel tanpa harus mengunduh ulang, salah satunya adalah Samsung. 

Penggunaan OneDrive pada ponsel android hanya menyediakan sinkronisasi 

otomatis untuk rol kamera berupa foto dan video, apabila ingin mengunggah atau 

mengunduh file pada akun OneDrive hanya dapat di unduh secara manual dari 

aplikasi OneDrive atau web OneDrive.com. Ketika user ingin membuat sebuah 

file baru dengan Microsoft office yang telah di install atau tersedia pada ponsel, 

file yang telah dibuat dapat langsung disimpan pada OneDrive tanpa harus di 

unggah secara manual. 

Berdasarkan penjelasan di tersebut, dapat disimpulkan bahwa OneDrive 

dapat berkerja secara maksimal melalui PC/Laptop, dimana selain terdapat 

aplikasi Microsoft Office yang ada pada PC, juga dapat menyingkronkan seluruh 

file secara otomatis selama jaringan pada PC/Laptop masih terhubung oleh 

internet. Namun, mengingat sistem kerja work from home yang sedang berlaku, 

penggunaan OneDrive melalui platform ponsel Android juga dapat mendukung 

keberlangsungan kegiatan administrative yang dilakukan agar lebih efektif dan 

efisien. Tentunya dengan menggunakan aplikasi OneDrive melalui ponsel dapat 

diakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus menghidupkan PC atau Laptop 

terlebih dahulu.   
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan workshop berlangsung selama 30 hari dengan jumlah 160 

jam. Pelaksaan kegiatan workshop dilakukan secara daring pada bagian Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika. Kegiatan workshop dilaksanakan 

dengan detail sebagai berikut: 

Tanggal : 10 Agustus – 14 September 2020 

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika Surabaya 

Peserta : Aisyah Talita Rifani 

NIM  : 18390150015 

 

4.2. Metode Penulisan 

Dalam menyelesaikan laporan workshop pada bagian Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ditulis dengan menggunakan beberapa metode penulisan, yaitu: 

1. Studi Observasi, dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari 

secara langsung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  

2. Wawancara, dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan bu 

Betty selaku Admin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 

3. Studi Literatur, dilakukan dengan cara membaca dan mencari referensi 

buku, e-book, jurnal, artikel ilmiah pada perpustakaan universitas 

dinamika Surabaya dan website. 

4. Konsultasi atau bimbingan, dilakukan dengan cara melakukan pengajuan 

laporan secara bertahap pada pembimbing workshop. 

 

4.3. Peran Admin dalam Penanganan arsip Surat Masuk dan Surat 

Keluar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Admin fakultas merupakan bagian penting yang menangani segala sesuatu 

tentang kegiatan administratif fakultas. Di dalam stuktur organisasi fakultas yang 

ada, seorang admin mempunyai tugas yang sama seperti seorang sekretaris. Salah 
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satunya adalah penanganan arsip surat-menyurat beserta disposisinya agar 

kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan lancar sesuai dengan fungsinya.  

 

4.3.1. Alur Penanganan Surat Masuk berserta disposisinya. 

Salah satu kegiatan administratif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 

kegiatan surat-menyurat. Kegiatan surat-menyurat dalam Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dapat terjadi secara internal antar bagian internal lainnnya dan eksternal 

perusahaan atau individu diluar Universitas Dinamika. Admin Fakultas 

mempunyai tanggung jawab penuh dalam menerima dan menangani surat yang 

masuk. Admin fakultas akan membuatkan lembar disposisi surat dan akan 

diserahkan satu rangkap dengan surat masuk tersebut, lalu diberikan kepada 

pimpinan untuk mendapatkan tindak lanjut.  Flowchat alur dari penganganan surat 

masuk pada bagian Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dapat dilihat dari gambar alur 

di bawah ini. 
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ALUR PENGLOLAAN SURAT MASUK 

Admin Dekan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Pengelolaan Surat Masuk 

START 

surat masuk 

Pengisian 

lembar disposisi 

surat 

END 

Surat yang 

di disposisi  

Scanning surat 

dan disposisi 

Pengarsipan 

pada ordner 

Hasil scan 

di simpan 

pada folder 

‘Surat 

Masuk’  

Dokumen 

surat 

masuk 

lainnya 
 

Pemberian 

disposisi 

Surat + lembar 

disposisi 

Cek 

Surat 
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Adapun penjelasan flowchart alur penanganan surat masuk di fakultas ekonomi 

dan bisnis, yaitu: 

1. Admin menerima surat masuk dari internal maupun eksternal universitas 

2. Admin membuka amplop surat dan melihat perihal surat yang ada di bagian 

atas surat. 

3. Admin memberikan disposisi dan di satukan dengan surat masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Contoh Lembar Disposisi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

4. Surat yang telah diberikan lembar disposisi akan diberikan kepada pimpinan 

untuk mendapatkan tindak lanjut, terkait kepada siapa surat tersebut di 

disposisikan. 

5. Admin mengisi lembar disposisi sesuai isi surat ditujukan untuk siapa. 

 

 

 

  

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

INSITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 

Raya Kedung Baruk No. 98 Surabaya 

No. Telp : (031) 8721731 

 

DISPOSISI SURAT 

SURAT DARI                  :  

TANGGAL SURAT         :  

TANGGAL DISPOSISI   :   

PERIHAL                        : 

 

No Pejabat Isi Disposisi 

1 DEKAN                                                 ☐ 

WAKIL DEKAN                                     ☐ 

KAPRODI S1 MANAJEMEN                 ☐ 

KAPRODI S1 AKUNTANSI                   ☐ 

KAPRODI DIII AP                                 ☐ 

 

 

Gambar 4.3 Contoh Isi Lembar Disposisi 
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6. Setelah mendapat tindak lanjut dari Dekan, surat dikembalikan kepada 

admin untuk proses scanning. 

7. Surat di arsip secara elektronik pada folder ‘Surat Masuk’ yang sudah ada 

sebelumnya di komputer Fakultas. 

8. Setelah di arsip secara elektronik, surat akan disimpan pada ordner, 

9. Proses selesai. 

10.  

4.3.2. Alur Pembuatan dan Pengarsipan Surat Keluar 

Dalam pembuatan surat keluar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis harus sesuai 

dengan index surat yang telah ditentukan sesuai dengan perihal surat yang akan 

dibuat. Index surat di kelompokan beberapa hal agar lebih efisien dalam 

pengelompokannya, seperti : 

a. Jika surat ditujukan kepada instansi pemerintah, maka harus 

menggunakan kode nomor 1.(kode jenis surat)  

b. Jika surat ditujukkan kepada instansi swasta, maka harus menggunakan 

kode nomor 2.(kode jenis surat) 

c. Jika surat ditujukan untuk Dosen, maka harus menggunakan kode 

nomor 3.(kode jenis surat) 

d. Jika surat ditujukan untuk Mahasiswa, maka harus menggunakan kode 

nomor 4.(kode jenis surat) 

Index surat keluar yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat dilihat pada 

table dibawah ini. 

Tabel 4.1 Index Surat Keluar 

Instansi 

Pemerintah 

Instansi Swasta Dosen Mahasiswa 

Kerja Praktek Kerja Praktek Surat Tugas Surat Tugas 

Rekomendasi Penawaran/Brosur  Rekomendasi 

Surat Ijin Tenaga 

Kerja/Lowongan 

  

Bantuan/Kerjasama

/Permohonan 

Pemberitauan    

Pemberitahuan Bantuan/Kerjasama/

Permohonan 

  

Undangan Undangan   

Penawaran/Brosur Lain-Lain   

Lain-Lain Kunjungan Industri   

Kunjungan Industri    
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Setelah memahami kode index, pembuatan nomor surat juga harus 

dipahami dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Nomor pembuatan surat keluar 

2. Nama Fakultas (ditulis dengan huruf Kapital) 

3. Kode Index surat 

4. Bulan pembuatan surat 

5. Tahun pembuatan  surat 

Contoh : 040/FEB/1.4/VIII/2020 

Flowchart alur pembuatan surat keluar di bagian Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dapat diliat pada gambar alur di bawah ini. 
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ALUR PEMBUATAN SURAT KELUAR 

Pemohon Surat Admin Dekan 

   

Gambar 4.4 Alur Pembuatan Surat Keluar 

START 

Surat siap 

ditandatangani 

Surat telah 

ditandatangani 

Surat Keluar 

yang telah 

dibuat 

END 

Draft surat 

Disetujui 

oleh 

Dekan? 

 

Ya Tidak 

membuat 

surat Keluar 

 

Proses 

Tanda 

Tangan 

Dekan 

Proses scanning 

Surat Keluar 

Hasil scan di 

simpan pada 

folder ‘Surat 

Keluar’  

 

Konsultasi 

dengan 

Dekan terkait 

suat yang 

akan di buat 

Memberi data 

lengkap pada 

admin 

 

Proses 

Revisi 
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Adapun penjelasan flowchart alur Pembuatan surat Keluar di fakultas ekonomi dan 

bisnis sesuai gambar di atas, ialah: 

1. Sebelum membuat surat keluar, pemohon harus berkonsultasi terlebih 

dahulu kepada Dekan Fakultas tentang surat yang akan dibuat. 

2. Apabila Dekan menyetujui hal tersebut, pemohon akan memberikan 

akan memberikan data lengkap terkait surat yang ingin dibuat kepada 

admin Fakultas. Seperti perihal, kegiatan surat, tanggal surat dan 

ditujukan untuk siapa. 

3. Admin Fakultas akan membuat surat keluar setelah menerima data 

lengkap dari pemohon. Kemudian surat yang telah dibuat akan dicetak. 

4. Setelah Dekan Fakultas menyetujui, surat tersebut akan ditandatangani, 

kemudian Admin Fakultas akan memberikan stemple surat tersebut. 

5. Surat yang telah di cetak akan discan (tanpa stample) untuk diarsip 

secara elektronik dan ordner ‘surat Masuk dan Surat Keluar’ yang telah 

disediakan. Setelah diarsip, surat akan diberikan kepada pemohon. 

 

4.4. Penggunaaan OneDrive for Business / OneDrive Corporate dalam 

mengoptimalkan kinerja Admin Selama Work From Home. 

Salah satu tugas rutin admin Fakultas adalah melakukan pengelolaan dan 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Adanya penerapan sistem kerja work 

from home akan memberikan sedikit pengaruh dalam proses pengarsipan surat 

masuk dan surat keluar pada Fakultas, mengingat seluruh file arsip surat masuk 

dan surat keluar di simpan pada folder internal komputer kantor. Penyimpanan 

secara offline menggunakan folder internal komputer dan flashdisk sangat tidak 

disarankan karena memiliki resiko yang cukup besar, seperti kehilangan dan 

kerusakan pada flashdisk yang akan membuat semua file-file di dalamnya hilang. 

Sedangkan untuk kembali lagi pada kantor dan mencadangkan ulang pada 

flashdisk akan menghambat kegiatan administrasi yang lain. 

Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, Microsoft 

Corporate memiliki penyimpanan awan yang dirasa cukup efektif dan efisien 

untuk menunjang kegiatan perkantoran melalui sistem work from home. Microsoft 

juga memberikan kapasitas penyimpanan hingga 1TB (1000 GB) untuk 
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penggunaan OneDrive for Business. Tidak banyak yang tahu bahwa Universitas 

Dinamika telah menyediakan OneDrive for Business untuk karyawan atau dosen 

yang meminta untuk mempunyai akses akun OneDrive for Business. Untuk 

pembuatan akun OneDrive for Business tidak dapat dilakukan secara personal, 

biasanya akan dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada bidang TI Perusahaan.  

Berikut adalah cara-cara membuat user OneDrive for Business pada 

umumnya yang bisa di lihat pada gambar alur dibawah ini. 

ALUR PEMBUATAN AKUN ONEDRIVE FOR BUSINESS 

ADMIN PPTI 

  

Gambar 4.5 Gambar Pembuatan Akun OneDrive for Business 

  

START 

Admin mengajukan 

pembuatan akun 

OneDrive 

Pengecek

an akun 

Akun 

sudah ada 

Pembuatan akun 

OneDrive for 

Business 

Ya 

Tidak 

email admin 

Admin menerima 

email dari PPTI 

berisi Email dan 

Pasword akun 

OneDrive 

END 
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Adapun penjelasan flowchart alur pembuatan akun OneDrive for Business pada 

umumnya yaitu: 

1. Admin Fakultas mengajukan permintaan pembuatan akun OneDrive for 

Business pada bagian PPTI 

2. Setelah menerima pengajuan permintaan Admin Fakultas akan dilakukan 

perngecekan akun OneDrive. Apabila email pemohon telah tersedia, maka 

tidak perlu lagi dibuatkan akun. Namun jika email pemohon tersebut 

memang belum ada, maka akan dibuatkan akun OneDrive pada pihak PPTI 

3. Setelah itu, admin akan dibuatkan akun oleh pihak PPTI 

4. Admin memperoleh email dari bagian PPTI yang berisi email dan password 

yang akan digunakan untuk login OneDrive for Business 

5. Akun sudah dapat digunakan 

Salah satu keuntungan menggunakan penyimpanan awan OneDrive for 

Business dalam sistem work form home adalah dapat diakses dimanapun dan 

kapanpun selama user menggunakan email yang sama dengan Microsoft office 

yang di daftarkan. Selain itu dengan menggunakan PC/Laptop, OneDrive dapat 

bekerja secara Online maupun Offline. Seluruh file yang telah dibuat melalui 

aplikasi Microsoft office dan disimpan pada folder penyimpanan OneDrive akan 

secara otomatis sinkron dengan akun OneDrive saat jaringan kembali terhubung. 

 

4.4.1. Penggunaan OneDrive for Business pada PC 

Setelah memiliki akun, user harus menyingkronkan OneDrive for Business 

pada komputer local yang digunakan untuk bekerja. Berikut adalah cara-cara 

menyingkronkan : 

1. Terlebih dahulu, user harus masuk menggunakan email dan password pada 

aplikasi onedrive yang telah tersedia pada PC 
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Gambar 4.6 Login Aplikasi PC OneDrive 

2. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan pilih berikutnya jika 

menerima saran lokasi yang diberikan, atau klik Ubah lokasi saat ingin 

mengubah letak penyimpanan folder. 

 

Gambar 4.7 Pengaturan lokasi penyimpanan OneDrive 

3. Selanjutnya pada layar ini, user dapat menyesuaikan permintaan akses semua 

file OneDrive tanpa harus mengunduhnya dan bisa memilih salah satu dari 

ketiga pilihan tersebut. Jika tetap pada rekomendasi , maka klik berikutnya.  
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Gambar 4.8 File telah siap 

4. Setelah akun disingkronkan maka akan muncul pada folder file explorer. 

 

Gambar 4.9 Tampilan OneDrive siap pada File Explorer 

Dan akan muncul pada pojok kanan bawah pemberitahuan pada PC. Seperti 

ini, 

 

Gambar 4.10 Tampilan OneDrive Muncul Pada Bilah Pemberitahuan 

5. OneDrive for Business suda dapat digunakan. 

 

4.4.2. Penggunaan OneDrive pada Ponsel Android. 

Berikut adalah beberapa cara penggunaan OneDrive pada ponsel Android. 

1. Pastikan user telah mendownload aplikasi OneDrive pada Google playstore.  
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Gambar 4.11 OneDrive telah Terinstall 

2. Sebelum memulai akun OneDrive, klik Sign In dan Login menggunakan 

Akun OneDrive for Business atau Akun Personal dengan memasukan Email 

dan Pasword. 

 

Gambar 4.12 Tampilan Awal Aplikasi OneDrive 
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Gambar 4.13 Login Menggunakan Email 

3. Setelah berasil masuk akan muncul tampilan sesuai dengan akun OneDrive. 

 

Gambar 4.14  Tampilan Beranda Aplikasi Setelah Login 

4. Apabila ingin membagikan file kepada teman, maka klik tanda titik 3 pada 

lagian paling kanan. Dan akan muncul tampilan seperti ini. 
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Gambar 4.15 Fitur Pilihan Lain OneDrive 

5. Apabila user ingin mengedit file word, maka klik flie yang di inginkan, 

kemudian gulir ke bawah dan klik logo Microsoft word  

 

Gambar 4.16 Klik Logo Ms. Word Untuk Mengedit 

 

6. Selanjutnya apabila ingin di bagikan, klik kembali pada halaman awal, 

kemudian klik titik 3 di bagian sebela kanan dan pilih Share. Pada 

Microsoft OneDrive kita dapat membagikan file dengan teman melalui copy 

link, mengundang orang melalui email, mengirim file pada mereka dan juga 

outlook.  
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Gambar 4.17 Pilihan Share Dokumen OneDrive 

Apabila user ingin membagikan file melalui link, OneDrive juga 

memberikan keamanan privasi untuk file yang dimiliki dengan adanya Link 

Settings. Tidak hanya itu, user juga dapat memberi batasan pada teman agar 

tidak dapat mendownload file yang kita bagikan. 

 

Gambar 4.18 Link Settings 

7. Untuk membuat folder baru melalui aplikasi OneDrive, maka klik tanda 

tambah  pada bagian atas aplikasi. Kemudian akan muncul seperti 

gambar dibawah. 
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Gambar 4.19 Membuat Folder Baru 

8. Untuk Men-scan file dokumen bisa dilakukan dengan menggunakan 

whiteboards. Klik  dan akan terbuka kamera yang siap menscan file.  

 

Gambar 4.20 Fitur Scan Aplikasi OneDrive 

9. Untuk menambahkan akun OneDrive for Business dapa di klik foto pada 

tampilan awal dan klik Add Account dan masukan Email + Pasword yang 

telah diberikan oleh bagian PPTI saat pembuatan. 
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Gambar 4.21 Tampilan Setelah Menambahkan Akun 

 

 

Gambar 4.22 Cara Menambahkan Akun Lain 

 

4.4.3. Penanganan Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar Dengan Metode 

Tanggal Sebagai Pengoptimalan Kinerja Work From Home Pada 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Menggunakan Onedrive.  

Sebelum melakukan pengarsipan elektronik menggunakan media 

OneDrive, Admin harus mencadangkan file yang ada pada penyimpanan internal 

komputer pada OneDrive for Business. 



56 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Penyimpanan Internal Komputer Admin 

1. Pada Surat Masuk, buatlah Folder dengan nama Tahun sebagai pengganti 

Kode Laci. 

 

Gambar 4.24 Membuat Folder "Tahun" pada Surat Masuk sebagai Kode 

Laci 

2. Selanjutnya sub-folder dengan nama Bulan sebagai pengganti Kode Guide. 

 

Gambar 4.25 Membuat Sub-Folder "Bulan" sebagai Kode Guide 

Ssufrafaf 
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3. Setelah membuat Sub-folder, buatlah sub-sub folder dengan nama tanggal 

surat yang masuk sebagai pengganti Kode Folder. 

 

Gambar 4.26 Membuat Sub-SubFolder "Tanggal" surat masuk sebagai pengganti 

Kode Folder 

4. Apabila ada surat masuk di tanggal yang sama, namun dengan perihal yang 

beda, maka dibuat sub-sub-sub folder berdasarkan perihal.  

 

Gambar 4.27 Menggabungkan Sistem Subjek pada "Folder Tanggal" 

5. Scan surat-surat yang akan di arsip. Apabila file sudah berupa soft-file 

langsung disimpan pada folder yang telah dibuat, sesuai dengan tanggal. 

Namun apabila surat tersebut berupa hard-file maka harus di scan terlebih 

dahulu.  

Sedangkan surat keluar di urutkan berdasarkan nomor, maka hanya membuat sub-

folder yang ada di dalam folder “Surat Keluar”.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan workshop selama satu bulan menggunakan 

sistem daring, sehingga adanya keterbatasan studi dalam proses pembuatan laporan 

ini. Melalui studi observasi, wawancara dengan pihak terkait, studi literature dan 

konsultasi dengan dosen pembimbing sedikit banyak telah memberikan 

pengetahuan lebih kepada penulis tentang pelaksanaan kegiatan administrasi yang 

ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta dapat dijadikan gambaran sekilas 

tentang dunia kerja yang akan datang. 

Melalui workshop yang telah terlaksana, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan OneDrive for Business sangat membantu kinerja Admin dalam 

mengoptimalkan kinerja selama Work From Home, sehingga seluruh file 

yang berhubungan dengan jalannya kegiatan administratif di Fakultas dapat 

disimpan dan dikelola dengan baik. OneDrive for Business juga dapat 

diakses melalui beberapa platform, salah satunya adala Android akan 

semakin mudah diakses oleh Admin tanpa harus ke kantor untuk mencari 

file yang dibutuhkan. 

2. Penanganan Surat Masuk dan pemberian disposisi dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lembar disposisi 

memiliki peran penting dalam penanganan surat dan menyalurkan surat 

tersebut pada beberapa karyawan dan Dosen Fakultas yang lainnya. Terkait 

dengan penanganan surat Keluar pada Fakultas sangat baik, dengan 

memberikan index perihal akan mempermudah Admin dalam pencarian dan 

penyusunan surat sesuai dengan kode perihal yang tertulis pada surat. 



59 

 

 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada bagian Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Dinamika adalah dengan menggabungkan metode 

pengarsipan Tanggal dan Subjek, dengan menambahkan perihal di dalam folder 

“tanggal” agar lebih memudahkan admin dalam melakukan penemuan kembali 

surat yang di butuhkan.  
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