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ABSTRAK 

Admin Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI) adalah seseorang yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif di FTI. Tugas- tugas 

administratif tersebut meliputi surat menyurat secara internal maupun eksternal, 

penanganan telepon, mempersiapkan rapat dan melakukan pembuatan Berita Acara 

Perkuliahan (BAP). Dalam melaksanakan tugasnya, admin FTI mengalami kesulitan 

dalam mengelola dokumen yang ada, mulai dari pembuatan BAP sampai dengan 

pengarsipan dokumen. Selama ini pengarsipan dan pembuatan BAP masih dilakukan 

secara manual, hal ini mengakibatkan kerja admin FTI akan menjadi tidak efektif dan 

efisien. 

Permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan cara melakukan pengarsipan 

dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai penyimpanan data yang lebih akurat 

supaya berkas tertata dengan baik dan rapi. Selain memanfaatkan Microsoft Excel 

untuk pengarsipan, admin FTI juga menggunakaan Mail Merge dalam pembuatan 

BAP, karena didalam Microsoft Word Mail merge terdapat fasilitas pengisisan data 

sekaligus penyimpanan data secara otomatis. Pemanfaat Microsoft Excel dan 

Microsoft Word Mail Merge membantu admin FTI bekerja dengan efektif dan efisien. 

Hasil dari workshop adalah pengarsipan dengan menggunakan Microsoft 

Excel sebagai penyimpanan data yang lebih akurat dan Mail Merge yang dapat 

membantu pihak admin Fakultas Teknologi dan Informatika untuk menyelesaikan 

pekerjaan administratif agar lebih cepat dan tepat. 

 

Kata Kunci : Pengarsipan, Dokumen BAP, Administrasi 
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ABSTRACT 

The administrator of Technology and Informatics Faculty (FTI) is 
someone who is responsible for carrying out administrative duties at FTI. 

These administrative tasks include corresponding both internally and 

externally, handling telephone calls, preparing meetings and making lecture 

minutes (BAP). In carrying out its duties, the administrator faces difficullties in 

managing existing documents, starting from making BAP to document 

archiving. Recently archiving dokuments and making BAP are still done 

manually. These make the administrator cannot work effectively andefficiently. 

The above problems can be solved by filing using Microsoft Excel as a 
more accurate data storage so that the files are well organized and neat. In 

addition, the administrator does not only untilize Microsoft Excel, but also 

utilize Microsoft Word Mail Merge in making BAP, because in Microsoft Word 

Mail merge there are facilities for data filling as well as automatic data 

storage. The utilization of Microsoft Excel and Microsoft Word Mail Merge 

help administrators work effectively andefficiently. 

The results of the workshop are filing using Microsoft Excel which is 

more accurate data storage and making BAP by using Mail Merge can help the 

administrator complete the tasks effectively and efficiently. 

 

Key word: Archiving, Lecture Minutes, Administration 
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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, laporan workshop ini telah selesai penulis susun dengan baik dan 

merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti Proyek Akhir Program 

Studi Diploma III Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Laporan workshop ini penulis susun dengan berdasarkan hasil tugas 

Workshop pada bagian Administrasi di program studi Fakultas Teknologi 

dan Informatika Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang 

dilaksanakan dari tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 05 Oktober 2018. 

Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Ibu saya yang telah turut mendoakan anaknya dan saya yakin (Alm) 

Papa saya juga mendoakan saya hingga saya menjadi orang yang 

sukses kelak, keluarga yang memberi dukungan dan do’a yang tidak 

pernah putus setiap waktu, untuk diberikan kelancaran penulis dalam 

menyelesaikan penulisan laporanworkshop. 

2. Ibu Ayuningtyas, S.Kom., M.MT., MOS sebagai dosen pembimbing 

dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan workshop . 

3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan yang telah membimbing saya dan memberikan saya 

banyak ilmu dan wawasan, baik dalam hal tentang materi perkuliahan 

maupun pengalaman hidup.Bapak Dr.Mochammad Arifin, S.Pd., M.Si., 

MOS sebagai ketua program studi DIII Komputerisasi Perkantoran dan 
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Kesekretariatan yang telah memberikan ijin workshop. 

4. Ibu Titik Susilowati, A.Md. Sebagai penyelia Bagian Admin Fakultas 

Teknologi Informatika Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

yang mengijinkan untuk melaksanakan workshop serta sebagai 

pembimbing saat melaksanakanworkshop. 

5. Semua teman-teman program studi DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan tahun angkatan 2016 di Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya yang tak henti membantu dan memberikan semangat 

untuk menyelesaikan penulisan laporan workshopini. 

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kepada 

semua pihak yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing 

saya dan memberikan semangat, sehingga saya dapat mendapatkan tambahan 

ilmu dan informasi. 

Besar harapan penulis agar laporan ini bisa bermanfaatkan untuk 

pembaca sebagai tambahan ilmu dalam mempelajari bagaimana workshop dan 

tata cara penulisan laporannya yang benar dan baik . 

 

 
Surabaya, 28 Januari 

2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya untuk mengembangkan perusahaannya, setiap perusahaan 

perlu memperhatikan proses bisnis yang berlangsung pada perusahaan tersebut. 

Salah satu proses bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan yaitu 

pengelolaan dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak 

yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan, bisa juga diartikan 

sebagai surat atau benda – benda berharga, yang didalamnya termasuk rekaman 

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya 

lebih meyakinkan dalam (Setiawan, 2018) Karena dokumen merupakan sebuah 

rekaman kegiatan perusahaan, maka perusahaan harus mengelola dokumen 

tersebut dengan hati- hati. 

Administrasi Fakultas Teknologi Informatika (FTI) Stikom Surabaya 

adalah staff bagian yang menangani dan membantu penyelenggaraan prodi 

seperti: Sistem Informasi (SI), Teknik Komputer (TK), Desain Komunikasi 

Visual (DKV), Desain Produk (DP), Produksi Film dan Televisi (PFTV), dan 

Sistem Informasi (DIII). Dalam proses penyelenggaraan 6 prodi ini, tentu saja 

staff admin harus mengelola berbagai macam dokumen yang di butuhakan 

dalam proses bisnis. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: korespondensi 

dengan Dosen  Luar Biasa (LB). Pengarsipan Dokumen Surat Keputusan (SK), 

Dokumen Penerimaan Arus dana, Dokumen Mahasiswa Drilling dan Test 

Toefl, dan pembuatan Berita Acara Perkuliahan(BAP). 
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Saat ini, staff admin FTI menggunakan Microsoft Excel dalam 

mengelola dokumen mahasiswa yang mendaftar Drilling maupun Test Toefl 

tanpa di Sort berdasarkan NIM dan Prodi, hal ini menyebabkan staff admin 

kesulitan mencari data yang dibutuhkan. Saat ini staff admin juga membuat 

BAP dengan cara Manual, sedangkan ada 6 prodi yang membutuhkan BAP 

tersebut. Hal ini menyebabkan staff admin membutuhkan waktu yang lama 

dalam pembuatan BAP yang dibutuhkan oleh staff dosen FTI. 

Berdasarkan penjelasan diatas, laporan workshop ini membahas tentang 

peranan Sekretaris dalam pengelolaan dokumen pada fakultas Teknologi dan 

Informatika. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran sekretaris dalam pengelolaan 

dokumen pada Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam kegiatan workshop ini adalah: 

 
a. Pemanfaatan Mail Merge untuk Pembuatan Berita Acara Perkuliahan 

(BAP) 

b. Pengarsipan secara manual dan digital Mahasiswa Drilling dan Test 

Toefl 2018 
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c. Melakukan pengarsipan dokumen SK dosen dan Laporan Penerimaan 

Arus Dana dengan metode kronologis (Tahun) pada Ordner-ordner 

Fakultas Teknologi danInformasi 

1.4. Tujuan 

 

Tujuan dari Workshop ini adalah memahami proses serta memanfaatkan 

teknologi dalam membantu Bagian Administrasi fakultas Teknologi dan 

Informatika Stikom Surabaya dalam pengelolaan dokumen. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

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

sub bab bertujuan untuk memperjelas pokok-pokok bahasan apa yang telah 

dilaksanakan selama melakukan workshop pada bagian admin FTI Institut 

Bsinis dan Informatika Stikom Surabaya. Penulisan dari hasul workshop 

tersebut terdiri atas : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini Membahas mengenai latar belakang permasalahan yang ada 

dalam instansi, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUMPERUSAHAAN 
 

Bab ini Membahas tentang sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, logo Institusi, struktur organisasi, serta gambaran umum tempat 

pelaksanaan workshop, yaitu pada bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan 

Informatika di Institut Bisnis dan Informatika StikomSurabaya. 

BAB III LANDASAN TEORI 
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Bab ini Membahas tentang teori yang di gunakan sebagai penunjang 

dan pendukung dalam menyelesaikan tugas selama workshop yang meliputi: 

Peranan Sekretaris, Definisi Sekretaris, Tugas Sekretaria dan Pengelolaan 

Arsip. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas Hasil tentang uraian pekerjaan selama workshop, 

serta pemecahan masalah dan cara alternatif untuk meyelesaikan masalah yang 

di hadapi selama workshop. 

BAB V PENUTUP 

 
Bab ini Membahas tentang kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan 

pada bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika di Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya serta saran kepada bagian yang dibahas dan 

menjadi solusi agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan diharapkan 

pula dapat bermanfaat bagi pembaca. 

  



 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT WORKSHOP 

 
2.1. Gambaran Umum Institut Bisnis dan Informatika StikomSurabaya 

 

Berikut ini penjelasan sejarah, visi misi, logo, serta struktur organisasi 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

2.1.1 Sejarah 

 

Di tengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan 

informasi semakin penting. Hasil suatu pembangunan sangat ditentukan oleh 

materi informasi yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang dicitakan 

oleh suatu pembangunan akan lebih mudah dicapai dengan kelengkapan 

informasi. Cepat atau lambatnya laju pembangunan ditentukan pula oleh 

kecepatan memperoleh informasi dan kecepatan menginformasikan kembali 

kepada yang berwenang. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan 

informasi, komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh 

informasi secara cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi canggih ini telah 

mulai menyentuh kehidupan kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer 

secara optimal dapat memacu laju pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah 

yang menuntut pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk mengelola 

informasi, dan pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga tersebut. 

Atas dasar pemikiran inilah maka untuk pertama kalinya di wilayah 

Jawa Timur dibuka Pendidikan Tinggi Komputer, Akademi Komputer & 

Informatika Surabaya (AKIS) pada tanggal 30 April 1983 oleh Yayasan Putra 
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Bhakti. Ini ditetapkan berdasar Surat Keputusan Yayasan Putra Bhakti No. 

01/KPT/PB/III/1983. Tokoh pendirinya pada saat itu adalah: 

 

1. Laksda. TNI (Purn)Mardiono 

2. Ir. Andrian A.T 

3. Ir. HandokoAnindyo 

4. Dra. SuzanaSurojo 

5. Dra. Rosy Merianti,Ak 

Berdasarkan rapat BKLPTS yang diadakan pada tanggal 2-3 Maret 

1984, kepanjangan AKIS diubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

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

Surabaya. Tanggal 10 Maret 1984 memperoleh Ijin Operasional 

penyelenggaraan program Diploma III Manajemen Informatika dengan surat 

keputusannomor: 061/Q/1984 dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

(Dikti) melalui Koordinator Kopertis Wilayah VII. Kemudian pada tanggal 19 

Juni 1984 AKIS memperoleh status TERDAFTAR berdasar surat keputusan 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor: 0274/O/1984 dan 

kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

Teknik Komputer Surabaya. Berdasar SK Dirjen DIKTI nomor: 

45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Mnajemen Informatika dapat ditingkatkan 

menjadi DIAKUI. 

Waktu berlalu terus, kebutuhan akan informasi juga terus meningkat. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah 

Tinggi dengan membuka program studi Strata 1 dan Diploma III jurusan 

Mnajemen Informatika. Pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah 
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menjadi STIMIK.  

STIKOM Surabaya, singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika & Teknik Komputer Surabaya berdasarkan Surat Keputusan 

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

STATUS TERDAFTAR pada tanggal 25 Nopember 1986 berdasarkan 

Keputusan Mendikbud nomor: 0824/O/1986 dengan menyelenggarakan 

pendidikan S1 dan DIII Manajemen Informatika. Di samping itu INSTITUT 

BISNIS DAN  INFORMATIKA STIKOM SURABAYA juga melakukan 

pembangunan gedung Kampus baru di jalan Kutisari 66 yang saat ini menjadi 

Kampus II INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM 

SURABAYA. Peresmian gedung tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 

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

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dapat dilihat pada Tabel.2.1 

Tabel 2. 1Sejarah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

 

Tanggal Keterangan 

19 Juni 1984 AKIS membuka Program DIII Manajemen 
Informatika 

20 Maret 1986 
AKIS membuka program S1 Manajemen Manajemen 

Informatika 

 
30 Maret 1986 

AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Teknik Komputer 

Surabaya(STMIK 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya) 

1990 
Membuka bidang studi DI Program Studi Komputer 

Keuangan/Perbankan 

 

1 Januari 1992 

Membuka Program S1 jurusan Teknik Komputer. 

Pada 13 Agustus 2003, Program Studi Strata 1 

Teknik Komputer berubah nama menjadi Program 

Studi Strata 1 Sistem Komputer. 

1 November 1994 Membuka program studi DI Komputer Grafik 
Multimedia 
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12 Mei 1998 

STMIK Surabaya membuka tiga program pendidikan 

baru sekaligus, yaitu: 

DIII bidang studi Sekretari Berbasis Komputer. 

Pada16 

Januari 2006, berdasar surat ijin 

penyelenggaraan dari DIKTI  nomor:  

75/D/T/2006,  Program  StudiDiploma 
 

 

Tanggal Keterangan 

 III Komputer Sekretari dan Perkantoran Modern 

berubah nama menjadi Program Diploma III 

Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 

DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia 

DI bidang studi Jaringan Komputer 

 

Juni 1999 

Pemisahan program studi DI Grafik Multimedia 

menjadi program studi DI Grafik dan program 

studi DI Multimedia, serta perubahan program 

studi DII Grafik Multimedia 

menjadi program studi DII Multimedia 

 
2 September 2003 

Membuka Program Studi DIII Komputer Percetakan 
dan 

Kemasan, yang kemudian berubah nama menjadi 

Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

3 Maret 2005 
Membuka Program Studi Diploma III
 Komputer 

Akuntansi 

20 April 2006 
Membuka bidang studi DIV Program Studi 
Komputer 

Multimedia 

8 Nopember 2007 Membuka program studi S1 Desain Komunikasi 
Visual 
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2009 

Membuka program studi S1 Sistem Informasi 

dengan Kekhususan Komputer Akuntansi. Hingga 

saat ini, STMIK Institut Bisnis dan Informatika 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

memiliki 8 program studi dan 1 bidang studi 

kekhususan,yaitu: 

1. Program Studi S1 Sistem Informasi 

2. Program Studi S1 Sistem Informasi

Kekhususan KomputerAkuntansi 

3. Program Studi S1 SistemKomputer 

4. Program Studi S1 Desain dan KomunikasiVisua 

5. Program Studi DIV KomputerMultimedia 

6. Program Studi DIII ManajemenInformatika 

7. Program Studi DIII Komputer

Perkantoran dan Kesekretariatan 

8. Program Studi DIII Komputer Grafis danCetak 

 

 

 

 
2014 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 378/E/O/2014 tanggal 4 

September 2014 maka STIMIK Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya resmi berubah 

bentuk menjadi Institut dengan nama Institut Bisnis 

dan Informatika Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. Program Studi yang 

diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan 

Informatika Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabayaadalah 

sebgaia berikut: 

 

Tanggal Keterangan 

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 

- Program Studi S1Akuntansi 

- Program Studi S1Manajemen 

- Program Studi DIII Komputer Perkantoran &Kesekretariatan Fakultas Teknologi danInformatika: 

- Program Studi S1 Sistem Informasi 

- Program Studi S1 SistemKomputer 

- Program Studi S1 Desain KomunikasiVisual 

- Program Studi S1 DesainGrafis 

- Program Studi DIV KomputerMultimedia 

- Program Studi DIII ManajemenInformatika 

- Program Studi DIII Komputer Grafis &Cetak 

Sumber : (Stikom Surabaya, 2018) 
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2.1.2 Visi dan Misi 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memiliki visi dan misi, 

sebagai berikut: 

1. Visi 

 
Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. 

 
2. Misi 

 
a. Mengembangkan ipteks sesuai dengankompetensi. 

b. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan berkompetensi. 

c. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif. 

d. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. 

e. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 

3. Tujuan Instansi 

 

a. Menghasilkan pengembangan dan karya inovatif ipteks sesuai bidang 

kajian dankompetensi. 

b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri, 

danprofesional. 

c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia. 

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

e. Meningkatkan kerjasama dan pencitraan. 

f. Meningkatkan pemberdayaan ipteks bagimasyarakat. 

g. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. 

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

Logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 dibawah ini 

 

Sumber : (Stikom Surabaya, 2018) Gambar 2. 1 Logo Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya 

 

Dalam kutipan (Stikom Surabaya, 2016) arti  logo  yaitu  Tiga  buah  

kubus yang bersatu membentuk satu kesatuan, melambangkan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat.  Melalui  Tri Dharma  inilah Institut  Bisnis  dan  Informatika  

Stikom Surabaya memberikan dharma baktinya kepada masyarakat. 

Warna merah pada bagian luar kubus melambangkan keberanian, 

sedangkan warna putih dan abu-abu pada bagian dalam melambangkan 

kesucian dan kesederhanaan. Warna-warna tersebut melambangkan bahwa 

setiap pribadi Sivitas Akademika Institut bersikap pemberani, namun didasari 

hati yang suci, berpenampilan sederhana, dan rendah hati.  
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Sembilan bidang sisi kubus yang tampak, melambangkan sembilan 

karakter individu Institut, yaitu: 

JUJUR: Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan lurus hati sesuai dengan 

peraturan yangberlaku, dan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, serta 

segala tindakan yang dilakukan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

CERDAS: Kritis, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi segala sesuatu, 

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

terbuka dan reflektif untuk memperbaiki kinerja sendiri. 

PEDULI: Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan, 

bersikap toleran dan tenggang rasa, santun, cinta damai, dan suka bekerja 

sama. 

PROFESIONAL: Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban selalu 

mengutamakan keahlian dan mutu dengan tetap berpegang pada etika, dan 

setiap tindak tanduknya menunjukkan ciri seorang profesional. 

TANGGUNG JAWAB: Sadar dalam bersikap dan berperilaku, serta tuntas 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan segalaresikonya. 

BERDEDIKASI: Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 

pengabdian, dan rela berkorban demi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

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

tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi mencapai 

keberhasilan. 

TERPADU: Dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban mengutamakan 

team work, selalu memperhatikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, 
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dengan melakukan komunikasi yang efektif sehinggadapat tercapai sinergi. 

OPTIMIS: Memiliki keyakinan akan keberhasilan dalam melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban yang diembannya. 

2.1.4 Struktur Organisasi Pimpinan StikomSurabaya 

 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah sebuah 

organisasi yang berada di bawah naungan Yayasan Putha Bhakti. 

Pelaksanaan organisasi di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

dipimpin oleh Ketua Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Ketua 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di bantu oleh 3 orang 

Pembantu Ketua, dimana masing-masing Pembantu Ketua bertanggung 

jawab terhadap bidang yang ada di bawahnya, yakni: 

a. Wakil Rektor I (BidangAkademik), 

b. Wakil Rektor II ( Bidang SumberDaya), 

c. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan danAlumni). 

 

2.1.5 Struktur Organisasi Staf/Bagian StikomSurabaya 

 

Dalam operasionalnya Institut Bisnis dan Infromatika Stikom 

Surabaya dibagi menjadi beberapa departemen. Masing-masing departemen 

akan bertanggungjawab terhadap spesifikasi pekerjaan tertentu, departemen 

meliputi : 

a. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional 

b. AAK (Administrasi Akademik & Kemahasiswaan) 

c. AU (Administrasi Umum) 

d. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
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e. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi 

f. Kepegawaian 

g. Kemahasiswaan 

h. Keuangan 

i. Public Ralation atau Marketing 

j. Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

k. Kendali Mutu 

l. Laboratorium Komputer 

m. Perpustakaan 

n. Staff Ahli 

o. Sekretaris Lembaga 

p. Career Center
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Stikom Surabaya Sumber : (Stikom Surabaya, 2018)
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2.2 Gambaran Umum Administrasi Fakultas Teknologi dan 

Informatika 

Berikut penjelasan singkat Administrasi Fakultas Teknologi dan 

Informatika Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

2.2.1 Sejarah Singkat 

 

Admin Fakultas Teknologi dan Informatika terdiri dari tiga (3) admin di 

antaranya Admin PPKP, Admin PPTA, Admin Fakultas. Saat ini Admin 

Fakultas dapat di sebut dengan Admin Fakkultas Teknologi dan Informatika.  

Ketiga Admin di bawah naungan Dekan Fakultas Teknologi danInformatika. 

Sebelum menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 

Admin Fakultas Teknologi dan Informatika ini di namakan Admin Prodi dan 

membawahi semua Prodi yang ada di Fakultas Teknologi dan Informatika. 

Setelah menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di bagi 

menjadi dua (2) Fakultas yaitu Fakultas Teknologi dan Informatika dan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Pusat pelayanan yang ada pada Administrasi Fakultas Teknologi dan 

Informatika berada di lantai tiga (3) Gedung Biru bagian Administrasi Fakultas 

Teknologi Informatika (FTI) Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

adalah sebuah unit yang menangani segala kebutuhan administrasi meliputi 

dokumen prodi serta mengurus segala uruasan kegiatan pada Fakultas 

Teknologi Informatika. Mulai dari pengajuan proposal kegiatan setiap prodi, 

surat keputusan, data dosen maupun data staff karyawan Fakultas Teknologi 

Informatika, dan pengurusan pengajuan anggaran pada Fakultas Teknologi 
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Informatika. 

 

2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab 

 

a. Admin Fakultas: petugas administrasi yang menangani segala  

administratif yang ada di FTI, seperti porposal kegiatan dan laporan 

pertanggung jawaban, pemerimaan arus dana dan pembuatan BAP 

b. Admin PPKP: petugas administrasi yang mengurusi segala kebutuhan 

mahasiswa tentang Kerja Praktek dan yang menerbitkan surat pengantar 

kepada perusahaan 

c. Admin PPTA: petugas administrasi yang mengurusi segala kebutuhan 

mahasiswa tentang Tugas Akhir dan jadwal siding. 

2.2.3 StrukturOrganisasi 
 
 

 
Sumber : Internal Adminstrasi FTI 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Administrasi FTI Stikom Surabaya 
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1. KepalaBagian : Bapak Dr. Jusak (Dekan Fakultas Teknologi 

Informatika) 

2. Wakil Dekan FTI : Ir. Hardman Budiardjo, M.Med.Kom.,MOS. 

3. Stafadmin 1  : Ibu Elisabeth Ria Anggraeni, 

A.Md.Keb.(Admin PPTA) 

4. Stafadmin 2  : Ibu Titik Susilowati, A.Md. (Admin Fakultas) 

5. Stafadmin 3  : Bapak Wahju Priastoto, S.E. (Admin PPKP) 

2.2.4 Lokasi dan Tempat Terlaksananya Workshop 

 

Admin FTI berada di Lantai 3 Gedung Biru Institut Bisnis dan  

Informatika Stikom Surabaya yang terletak di Jalan Raya Kedung Baruk 98 

Surabaya. Ruang Kerja Admin, digunakan oleh Admin Fakultas, Admin PPKP, 

dan Admin PPTA 

DENAH RUANG KERJA 

 

Bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika Stikom Surabaya 
 

 

Gambar 2. 4 Denah Lokasi Bagian Administrasi (FTI) Institut Bisnis dan 
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Informatika 

Keterangan : 

 

1. Titik Susilowati, A.Md. (Admin Fakultas) 

2. Elisabeth Ria Anggraeni, A.Md.Keb. (Admin PPTA) 

3. Wahju Priastoto, S.E. (Admin PPKP) 

 

 

Gambar 2. 5Denah Lokasi Fakultas Teknologi dan Informatika Stikom 

Surabaya 
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Gambar 2. 6Denah Ruangan Dosen Sistem Informasi (SI) 

 

 

Keterangan : 
 

1. Puspita Kartikasari,M.Si. 

2. Endra Rahmawati,M.Kom. 

3. Dr. Anjik Sukmaaji, S.Kom.,M.Eng. 

4. MejaMagang 

5. I Gusti Ngurah Alit Widana Putra, S.T.,M.Eng. 

6. Yoppy Mirza Maulana, S.Kom.,M.MT. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. DefinisiSekretaris 

 

Kata sekretaris berasal dari Bahasa Latin “secretum” yang artinya 

“rahasia”. Kata tersebut kemudian dirubah menjadi kata “secretary” dalam 

Bahasa Inggris. Menurut H.W. fowler dan F.G. fowler dalam arti sekretaris 

sebagai pegawai administratif adalah orang yang bekerja pada orang lain untuk 

membantu korespondensi, pekerjaan tulis-menulis, pemeliharaan warkat-

warkat, terutama yang berurusan dengan perusahaan Menurut (Priansa, 2014). 

Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab mempersiapkan 

berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan clerical 

(ketatausahaan) dan administrasi perkantoran. Agar perusahaan dapat 

menjalankan fungsinya dengan efisien dan lancar. Pekerjaan-pekerjaan yang 

dilakukan oleh seorang sekretaris termasuk menyiapkan informasi yang 

dibutuhkan oleh pemimpin, mengatur dan menjadwalkan pertemuan atau 

meeting. Mengelola informasi- informasi yang diperlukan untuk berjalannya 

kegiatan organisasi, serta menentukan tujuan dan kebijakan, memberikan garis 

besar yang akan digunakan sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan 

kegiatan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

3.1.1 Peran dan Tugas Sekretaris 

 

Menurut (Lawalata, 2012), Seorang Sekretaris sangat dibutuhkan dalam 

organisasi untuk membantu urusan organisasi dan kedinasan atau 

melaksanakan fungsi perkantoran pada perkembangan zaman dan dunia usaha 

saat ini, berbagai macam perubahan yang telah terjadi akibat peralihan dari era 



22  

 

ekonomi industri ke era ekonomi informasi, maka peran dan tugas sekretaris 

tidak hanya sebatas pelaksana administrasi saja. Akan tetapi sudah memiliki 

peran yang lebih luas lagi, tugas dan pekerjaan seorang sekretaris semata-mata 

bukan hanya mengurus pekerjaan-pekerjaan administrasi perkantoran dan 

clerical (tata usaha) saja melainkan menjadi pusat informasi perusahaan dalam 

bentuk pekerjaan pengetahuan knowledge worker. yaitu seorang sekretaris 

merupakan orang yang paling penting dalam menciptakan dan membina 

hubungan fungsional di tempat kerja serta membantu pimpinan dalam 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis sekalipun. Bantuan yang di berikan 

oleh sekretaris kepada pimpinan akan berbeda tergantung dari bidang usaha 

yang di kerjakan oleh pimpinannya, di samping itu besar kecilnya skala 

perusahaan ikut mempengaruhi pendelegasian tugas dari pimpinan 

kesekretaris. 

Sekretaris mempunyai peran yang sama yaitu untuk membantu urusan 

organisasi dan kedinasan, atau melakukan fungsi perkantoran agar pemimpin 

bisa berkonsentrasi melaksanakan tugas manajerialnya dengan baik Menurut 

(Dewi, 2011). 

Tugas dan pekerjaan sekretaris pada dasarnya terbagi menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu: tugas rutin, tugas khusus, tugas kreatif. 

1. TugasRutin 

 

Tugas rutin adalah tugas umum yang biasanya di lakukan oleh seorang 

sekretaris setiap hari, tanpa adanya instruksi atau menunggu instruksi khusus 

dari pimpinan. Tanpa adanya instruksi atau penugasan, seorang sekretaris 

sudah harus melaksanakan tugas-tugas rutin ini. Tugas rutin seorang sekretaris 
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adalah: 

a. Menyusun dan membuat surat korespondensi 

b. Menata arsip, berkas-berkas atau dokumen perusahaan filling 

c. Mengurus dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar 

d. Menerima dan melayani tamu-tamu pimpinan

 yang datang ke kantor 

e. Menerima dan melayani telepon-telepon yang di

 tujukan kepada pimpinan 

f. Mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan 

g. Menyiapkan pembuatan laporan 

 

2. TugasKhusus 

 

Tugas khusus adalah tugas yang tidak selalu setiap hari harus di 

lakukan oleh sekretaris tetapi hanya di laksanakan jika ada instruksi atau 

penugasan dari pimpinan. Tugas khusus di perintahkan oleh pimpinan karena 

adanya unsur kepercayaan bahwa sekretaris mampu menyimpan rahasia (secret 

keeper) perusahaan. Tugas khusus seorang sekretaris adalah 

a. Menyiapkan rapat dan membuat notulen 

b. Mengatur pertemuan dengan rekan bisnis pimpinan 

c. Menyiapkan dan menyusun jadwal perjalanan dinas pimpinan 

d. Menyiapkan acara-acara kantor 

e. Mengatur dan melaporkan pengeluaran-pengeluaran pimpinan 
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3. TugasKreatif 
 

Tugas Kreatif adalah tugas-tugas yang di lakukan atas inisiatif sendiri 

tanpa diminta atau di perintah oleh pimpinan. Tugas kreatif merupakan hasil 

pertimbangan sekretaris tentang perlu tidaknya sesuatu dikerjakan sehingga 

dapat membantu meringankan beban pekerjaan pimpinan. Sekretaris harus 

dapat menemukan sendiri segala sesuatu yang harus dikerjakan. Walaupun 

bersifat kreatif, tugas ini harus di batasi dengan aturan-aturan perusahaan dan 

persetujuan pimpinan, sehingga tugas ini bisa di terima dan memberikan 

manfaat bagi pimpinan atau perusahaan. Tugas kreatif seorang sekretaris 

adalah sebagai berikut 

a. Membuat perencanaankerja 

b. Menyiapkan perlengkapan kantor yang mendukung pekerjaansekretaris 

c. Membuat dan menyiapkan formulir yang dibutuhkan seperti telephone 

message form, guest form, dan sebagainya. 

Mencari dan menemukan suatu artikel yang berhubungan dengan usaha yang 

dijalankan perusahaan baik dari surat kabar, majalah bisnis, daninternet. 

Artikel tersebut tentu saja memberikan manfaat banyak bagi keberhasilan 

pimpinan danperusahaan. 

3.1.2 Jenis-jenisSekretaris 

 

Menurut (Priansa, 2014), sekretaris harus mengetahui dengan jelas 

kedudukan dan peran yang embannya dalam organisasi tersebut. 

Maka dari itu sekretaris dibagi menjadi 5 macam, yaitu: 

 

1. SekretarisOrganisasi 
 

Disebut juga sebagai sekretaris instansi, sekretari perusahaan, atau 
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executive secretary. Sekretaris organisasi memilliki peran dan fungsi 

manajerial, meliputi pembuatan perencanaan, melakukan pengorganisasian, 

membimbing dan mengarahkan, mengontrol serta mengambil keputusan atas 

berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang kesekretariatan 

2. Sekretaris Pribadi 
 

Sekretaris yang mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibayar secara 

pribadi oleh orang yang mempekerjakannya 

3. SekretarisPimpinan 

 

Pembantu pimpinan yang bertugas mengerjakan berbagai tugas 

perkantoran dalam rangka menunjang tugas pimpinan. 

4. Sekretaris berdasarkan kemampuan dan pengalamannya Sekretris dalam 

jenis ini dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu: 

a. Sekretaris junior 

 

Sekretaris yang masih memiliki status sebagai pegawai baru, memiliki 

pengalaman minim dalam bidang kesekretariatan, sehingga pangkat dan 

keduduknnya masih rendah. 

b. Sekretaris senior 
 

Sekretaris yang memiliki masa kerja, pengalaman kerja, serta 

keterampilan kerja yang mumpuni dibidang kesekretariatan. Sekretaris senior 

memiliki pangkat dan kedudukan diatas sekretaris junior. 

5. Sekretaris berdasarkan spesialisasinya 

 

Sekretaris yang berada pada bidang khusus, misalnya sekretaris bidang 

hukum legal secretary dan sekretaris bidang akuntansi accountingsecretary. 
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3.2. Dokumen 

 

Menurut (Setiawan, 2018) Kata dokumen berasal dari bahasa Inggris 

dan bahasa Belanda, yang berupa “document”. Pengertian dokumen menurut 

kamus umum bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang 

dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. 

Jumlah dan jenis dokumen yang biasa digunakan umumnya ada sangat 

banyak. Karenanya, tentu kita perlu untuk melakukan pengaturan yang baik 

terhadap dokumen – dokumen ini sehingga dalam penyimpanannya bisa lebih 

mudah, sekaligus lebih mudah pula untuk menemukan dokumen tersebut jika 

sewaktu -waktu diperlukan. 

Dokumen juga dapat diartikan sebagai surat – surat atau benda – benda 

berharga, yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai 

alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. 

3.2.1 Pengertian Dokumen 

 

Dalam buku (Holdings, Kim Ara, 2010) surat penting atau berharga 

yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat di pakai sebagai 

bukti ataupun keterangan. 

Ada 4 jenis dokumen yang harus di pahami dan di diketahui : Jenis dokumen 

dari segi pemakaiannya: 

1. Dokumen pribadi 

 

Dokumen pribadi yaitu surat keterangan penting yang kegunaannya 

untuk kepentingan pribadi contohnya adalah KTP, Ijazah, Akte Kelahiran dan 

Surat Nikah. 
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2. Dokumen Niaga 

 

Dokumen niaga yaitu surat berharga yang kegunaannya adalah untuk 

bukti dalam melakukan transaksi contohnya adalah Surat Pengantar, Faktur, 

Ressi pengiriman barang. 

3. Dokumen Pemerintah 
 

Dokumen pemerintah yaitu surar-surat penting yang di gunakan dalam 

instansi pemerintahan contohnya adalah Undang-undang, RAPBN dll. 

4. Dokumen sejarah 

 

Dokumen sejarah yaitu surat-surat penting yang digunakan sebagai 

bukti peristiwa di masa lampau contohnya adalah Pancasila, teks proklamasi 

dll. 

3.2.2 Penggolongan Surat atau Dokumen Kantor 

 

Menurut (Holdings, Kim Ara, 2010) Dalam suatu kantor, baik intansi 

pemerintah maupun swasta, dalam kegiatan sehari-harinya terjadi arus 

penerimaan dan pengeluaran surat. Ada surat yang datang ada pula surat yang 

keluar. Semua surat yang datang dan keluar itu terdiri dari berbagai macam 

jenis, ada jenis surat pribadi, surat dinas, dan ada pula surat rahasia. 

Dengan banyaknya surat yang datang maupun keluar, maka perlu 

pengelolaan yang baik, sehingga tidak menghambat penyampaiaan informasi. 

Untuk menangani hal semacam ini, diperlukan teknik dan metode yang baik 

dalam pengelolaanya. Sebelum membahas pengelolaan dokumen/surat, kita 

harus tahu dahulu surat atau dokumen apa saja yang dikelola dalam suatu 

kantor. Pada dasarnya ada beberapa macam dokumen kantor, yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Warkat biasa, adalah sebuah dokumen yang semula mempunyai nilai 

atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak berguna, misalnya 

surat lamaran. 

2. Dokumen yang tidak penting non esensial, yaitu documen yang nilai 

kegunaannya bersifat sementara, documen ini dapat diganti dan scara 

berkala dapatdimusnahkan. 

3. Dokumen penting important, adalah dokumen yang ad hubungannya 

dengan masa lalu dan masa datang, dan mempunyai nilai guna yang 

sangat besar. Dokumen ini sangat membantu dalam kelancaran kegiaan 

organisasi. Dalam dokumen ini harus disimpan dalam jangka waktu 

yang lama. 

4. Dokumen atau warkaat sangat penting(vital), yaitu dokumen yang 

mempunyai nilai sejarah dan ilmiah, yang dapat dijadikan sebagai alat 

pengingatselama-lamanya. 

Macam- macam dokumen kantor tersebut, dapat dikelola dengan sistem 

yang baik sesuai dengan kebutuhan kantor tersebut. Dalam pengelolaannya 

dapat dilakukan dengan dua sistem yaitu buku agenda dan sistem kartu kendali. 

3.3. Jenis dan Pengertian Sistem Pengelolaan/Penataan Dokumen 

Dalam SuatuKantor 

1. Penataan Dokumen dengan SistemNomor 
 

Dalam penataan dokumen kantor dengan sistem nomor, arsip – arsip 

yang dimiliki disimpan berdasarkan pada urut-urutan nomor dari warkat yang 

terkait. Penataan dokumen dengan sistem nomor terbagi dalam beberapa 

bentuk lagi, yaitu sistem nomor urut, terminal digit filling, middle digit filling, 
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dan duplex numericalfilling. 

2. Penataan Dokumen dengan Sistem Subjek / Pokok Soal / Pokok 

Masalah 

Dalam penataan dokumen kantor menggunakan system 

subjek/pokoksoal/pokok masalah, arsipnya disusun dengan berdasarkan kesamaan 

subjek atau pokok permasalahan yang dimuat dalam tiap - tiapwarkat. 

3. Penataan Dokumen dengan SistemAbjad 
 

Cara penyimpanan arsip dengan sistem abjad merupakan sistem 

penyusunan yang menggunakan urut-urutan abjad dari nama orang, badan / 

perusahaan/organisasi, sesuai yang tertera pada warkat. 

4. Penataan Dokumen dengan Sistem Tanggal /Kronologis 

 

Penataan dokumen dengan sistem tanggal / kronologis merupakan cara 

menyimpan arsip yang penataannya didasarkan pada urut - urutan tanggal yang 

tertera di dalam warkat. 

5. Penataan Dokumen dengan SistemWilayah 

 

Sistem penataan dokumen kantor dengan menggunakan sistem wilayah, 

arsip yang dimiliki disimpan dengan didasarkan pada pembagian wilayah yang 

tertera pada asal surat. 

2.3.1 Tata Cara Pengelolaan Dokumen/Surat 
 

1. Prosedur penanganan suratmasuk 

 

Langkah-langkah pengurusan surat masuk pada umumnya dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan 

 

Tugas penerimaan surat dilakukan dengan cara: 
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1. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yangmasuk 

2. Meneliti ketepatan alamat sipengirim 

3. Menggolong-golongkan surat sesuai dengan jenisnya 

4. Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa

 surat telah diterima 

b. Penyortiran 
 

Penyortiran surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat yang 

diterima dari kantor/instansi lain kedalam kelompok atau golongan-golongan 

yang telah ditentukan. Pekerjaan penyortiran meliputi tugas-tugas: 

Memisahkan surat- surat untuk pimpinan, sekretaris, untuk karyawan lainnya, 

dan surat-surat dinas lainnya. 

c. PembukaanSurat 

 

Setelah disortir surat-surat tersebut dibuka satu persatu sambil diteliti 

tentang kelengkapan-kelengkapan yang ada. Disini tidak semua surat boleh 

dibuka, tetapi ada beberapa jenis surat yang tidak boleh dibuka oleh petugas, 

hanya orang yang dituju sajalah yang mempunyai hak untuk membuka surat-

surat tersebut. Surat- surat tersebut adalah yang berjenis rahasia dan surat 

pribadi atau private. 

Untuk membedakan surat-surat tersebut dengan surat yang lain dapat 

dilihat dari amplop dan alamatnya. Untuk surat rahasia pada amplopnya akan 

dibubuhi tulisan RAHASIA atau RHS. Sedangkan untuk surat pribadi dapat 

dilihat dari cara penulisanalamatnya 

 

 



31  

 

2. Prosedur penanganan Surat Keluar 
 
a. Pembuatan konsep surat 

 

Pembuatan konsep adalah kegiatan membuat rencana dan penyusunan 

penulisan surat-surat keluar. Kondisi pembuatan konsep surat oleh pimpinan: 

1. Pimpinan membuat dan mengetik sendiri untuk surat-surat yang 

sifatnya rahasia. 

2. Pimpinan membuat sendiri konsep surat secara lengkap, kemudian 

menyerahkan kepada juru ketik untuk mengetiknya, karena sekretaris 

dianggap kurang menguasai teknik/cara mengonsep surat.  

3. Pimpinan membuat konsep surat secara garis besarnya dan untuk 

melengkapi biasanya dilakukan oleh sekretaris atau bawahan yang 

dipercaya apabila konsep surat dianggap sudah selesai/sudah 

dilengkapi, diserahkan kembali kepada pimpinan untukdiperiksa. 

4. Pimpinan dalam membuat konsep surat dengan cara 

mendiktekankepada sekretarisnya. 

5. Konsep surat dibuat oleh orang yang ditunjuk konseptor, untuk surat-

surat yang bersifat rutin, biasanya pimpinan menyerahkan pembuatan 

konsep kepada bawahan/orang yang ditunjuk. Orang yang khusus 

membuat konsep surat tersebut disebut konseptor. 

b. Persetujuan konsep surat 
 

Konsep surat yang telah dibuat oleh konseptor dimintakan persetujuan 

pada pimpinan. Hal ini dilakukan karena adanya kemungkinan koreksi dari 

pimpinan. Setelah konsep surat tersebut dibetulkan oleh pimpinan, maka 

pimpinan memberi paraf persetujuan (acc) pada konsep tersebut, yang 
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selanjutnya konsep surat dapat diketik. 

c. Mengagendakansurat 
 

Sama halnya dengan surat masuk, surat keluar harus 

diagendakan/dicatat ke dalam agenda keluar (buku verbal) Dan mengambil 

nomor urut agenda sebagai nomor surat yang akan dikirim. 

 

d. Pengetikan konsepsurat 

 

Setelah konsep surat mendapat persetujuan dari pimpinan dan telah 

diberi nomor, maka konsep surat tersebut diserahkan kepada juru ketik untuk 

diketik. 

e. Pemeriksaankonsep 

 

Kepala unit pengetikan harus tekun dan teliti mentaklik hasil 

pengetikan konsep surat hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat jadi (net 

surat), setelah melalui koreksi kesalahan. 

f. Penandatanganan surat dan pemberian capstempel 
 

Net surat kemudian disampaikan kepada pimpinan, atau pejabat yang 

berwenang unuk ditandatanganinya. 

g. Pengirimansurat 

 

Pengiriman surat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
 

1. Dikirim langsung,a rtinya surat tersebut dikirim langsung/sendiri oleh 

kurir perusahaan dengan menggunakan buku ekspedisiekstern 

2. Dikirim melalui pos, pengiriman melalui kantor pos dan giro dapat 

dilakukan dengan dua cara,yaitu: 

3. Surat langsung dimasukkan ke dalam kotak surat yang diletakkan pada 

tempat-tempat tertentu, tidak menggunakan tanda terima. 
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4. Surat diantar ke kantor pos dan diserahkan kepada pegawai pos dengan 

menggunakan tanda terima/buku ekspedisiekstern. 

3.3.2 Pentingnya Pengelolaan Dokumen/Arsip Dalam SuatuKantor 

 

Dalam buku (Holdings, Kim Ara, 2010) Kegiatan penataan atau 

pengelolaan dokumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan 

perundang-undangan di bidang kearsipan, dimaksudkan agar penyelenggaraan 

pengelolaan dokumen sebagai sumber informasi dan alat bukti hukum serta 

penemuan kembali dokumen dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan 

akurat serta lengkap untuk meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan. 

Sedangkan tujuan penataan dokumen perusahaan adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan, yang dimaksud dengan 

arsip/dokumen ialah: 

1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga 

Negara, dan Badan-Badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun 

baik dalam keadaan tunggal maupun dalam keadaan berkelompok 

dalam rangka pelaksanaan kegiatanpemerintahan. 

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan Swasta dan 

atau perorangan, dalam bentuk apapun baik dalam keadaan tunggal 

maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan 

kebangsaan. berdasarkan fungsinya, arsip dapat dibedakanmenjadi: 

Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau 

dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

Arsip dinamis dapat dibedakan menjadi: Arsip 
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1. Aktif adalah arsip yang masih dipergunakan terus-menerus, bagi 

kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan dari suatu 

organisasi/kantor. 

2. Arsip Inaktif adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus 

menerus atau frekuensi penggunaannya sudah jarang, atau hanya 

dipergunakan sebagai referensi saja. 

Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk 

penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip statis  ini merupakan 

pertanggungjawaban Nasional bagi kegiata Pemerintah dan nilai gunanya penting 

untuk generasi yang akan datang. 

Bagi suatu instansi atau perusahaan, menata atau mengelola dokumen 

kantor secara baik dan benar adalah hal yang sangat penting demi kelancaran 

kegiatan instansi atau perusahaan tersebut. Untuk itu, sudah hal yang wajib 

bagi suatu instansi untuk memiliki sistem pengelolaan penataan dokumen 

kantor yang baik dan benar. 

Dokumen sangat berperan penting dalam perjalanan kehidupan suatu 

kantor oleh karena itu untuk menjaga daur hidup arsip dari mulai tahap 

penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan serta pemusnahannya, 

diperlukan sistem yang baik dan proses benar benar. Disini arsip merupakan 

suatu rekaman dari suatu kegiatan dan catatan suatu informasi tentang suatu 

hal. Arsip yang ada pada suatu kantor ataupun badan swasta merupakan bahan 

resmi dari suatu perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, juga berfungsi menyediakan bahan bukti untuk 

pertanggung jawaban kegiatan organiasi yang bersangkutan. Dengan demikian 
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arsip diperlukan untuk keperluan pengambilan keputusan atau kebijaksanaan 

baru oleh pimpinan instansi atau perusahaan yang memerlukan data kearsipan. 

 

3.4. Administrasi 

 

Menurut (Anggara, 2015), Administrasi diartikan sebagai proses 

pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi 

tindakan apapun dapat dilakukan dengan baik. Administrasi berhubungan juga 

dengan perkantoran, juru tulis, atau tata usaha 

3.4.1 AdministrasiPerkantoran 
 

Menurut Gie dalam (Ali, Pangkey, & Tulusan, 2016) Administrasi 

perkantoran dan manajemen perkantoran memiliki makna yang sama. Menurut 

Gie, hal tersebut dapat dlihat dasi definisi yang diberikan para ahli terhadap 

kedua istilah tersebut, yaitu: 

1. Administrasi perkantoran adalah fungsi yang menyangkut manajemen 

dan pengarahan semua tahap operasi organisasi menangani 

pengelolahan bahan keterangan, komunikasi dan ingatan organisasi 

2. Manajemen perkantoran adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap 

komunikasi dan pelayanan warkat dari suatu organisasi 

3. Manajemen perkantoran adalah berkenaan dengan pengarahan dan 

pengawasan terhadap pekerjaanperkantoran 

4. Administrasi perkantoran dalam arti lebihi luas dapat mencakup tidak 

hanya fungsi-fungsi pelayanan perkantoran yang telah diterima pada 

umumnya, melainkan juga bidang-bidang mengenai pengawasan 

fungsional dan pengarahan administrasi terhadap kebanyakan pekerjaan 

kertas dan tulis 
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5. Manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan 

pengorganisasian pekerjaan serta penggerakan mereka yang 

melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

6. Administrasi perkantoran adalah cabang ilmu administrasi/manajemen 

yang memfokuskan pada pelayanan untuk mendapatkan, mencatat, dan 

menganalisis informasi, baik merencanakan maupun 

mengkomunikasikannya untuk mengamankan asset organisasi, serta 

mempromosikan pelayanan administrasi itu sendiri untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

3.4.2 Fungsi AdministrasiPerkantoran 

 

Menurut (Saggaf, Salam, Kahar, & Akib, 2014) ada 5 fungsi 

administrasi perkantoran, yaitu: 

1. Fungsi Manajerial 

 

Fungsi Manajerial dalam organisasi dikaitkan dengan pelaksanaan 

sistem dan prosedur administrasi suatu organisasi. 

2. Fungsi Interpersonal 

 

Fungsi yang membutuhkan penilaiaan dan analisis sebagai dasar 

pengambilan keputusan serta keterampilan berhubungan dengan orang lain, 

seperti mengkoordinasikan tim. 

3. Fungsi teknis 

 

Fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan 

perkantoran yang memadai, misal familiaritas dengan software. Fungsi Rutin 

Fungsi yang membutuhkan pemikiran minimal seperti pencatatan, 

pendokumentasian, pengarsipan, dan sebagainya. 
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4. Fungsi Analisis 

Fungsi yang membuthkan pemikiran kritis dan kreatif disertai 

kemampuan untuk mengambil keputusan, membuat dan menganalisis laporan, 

amupun membuat keputusan. 

 

3.5. Microsoft Office (Microsoft Excel dan Microsoft Word)2013 

 

Dalam buku (Vermaat, 2013), Microsoft Office 2013 adalah versi 

terbaru dari semua seri Microsoft Office, dimana Microsoft Office 2013 ini 

menghadirkan fitur yang emudahkan penggunaan akan fungsi-fungsi 

didalamnya dan cara yang lebih mudah untuk bekerja dengan berbagai macam 

dokumen yang dibuat. Fitur- fitur tersebut termasuk tools design dan tools 

formatting yang lebih mutakhir, tema-tema baru notebook yang bisa dibagikan 

ke semua pengguna. Aplikasi Office untuk ponsel, penyiaran presentasi pada 

website, dan notebook  digital untuk mengatur dan membagikan 

informasimultimedia. 

Menurut (Andi, 2013) Microsoft Excel merupakan program spreadsheet 

yang digunakan untuk mengolah data. Banyak fasilitan dan kemudahan yang 

dapat ditemukan dalam Microsoft Excel 2013, antara lain: pengolahan data 

yang besar, pembuatan dan pengaturan laporan, membuat perhitungan dengan 

rumus, pembuatan diagram atau chart, dan tersedianya berbagai template 

lembarkerja. 

Menurut Microsoft Excel adalah program spreadsheet elektronik yang 

kuat yang dapat Anda gunakan untuk mengotomatiskan pekerjaan akuntansi, 

mengatur data, dan melakukan berbagai tugas. Excel dirancang untuk 
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melakukan perhitungan, menganalisis informasi, dan memvisualisasikan data 

dalam spreadsheet. Juga aplikasi ini termasuk fitur database dancharting. 

3.5.1 Microsoft Word2013 

 

Menurut (Vermaat, 2013), Microsoft Word 2013 atau dapat disebut 

Word, adalah aplikasi pengolah kata yang memiliki fitur penuh, yang 

mengijinkan pengguna membuat dokumen yang terlihat professional, dan 

memudahkan pengguna melakukan revisi. 

Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja 

spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk system operasi 

Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan 

pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing. Excel 

merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk 

mendefinisikan bagaimana tampilan dari spreadsheet yang mereka inginkan 

seperti: fony, atribut karakter, dan tampilan setiap sel. Berdasarkan uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa Microsoft Excel adalah sebuah program untuk 

memanipulasi lembar kerja elektronis. Disebut lembar kerja elektronis karna 

terdiri dari lajur kolom dan lajur baris. Microsoft Excel bisa digunakan dalam 

perhitungan, analisis dan pembuatan grafik. 

Menurut (Andi, 2013) Microsoft Excel merupakan program spreadsheet 

yang digunakan untuk mengolah data. Banyak fasilitan dan kemudahan yang 

dapat ditemukan dalam Microsoft Excel 2013, antara lain: pengolahan data 

yang besar, pembuatan dan pengaturan laporan, membuat perhitungan dengan 

rumus, pembuatan diagram atau chart, dan tersedianya berbagai template 

lembar kerja. 
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3.3.1 Microsoft Excel2013 

 

Menurut (Vermaat, 2013), Microsoft Excel 2013 atau dapat disebut 

Excel, adalah aplikasi pembuat spreadsheet yang canggih yang mengijinkan 

pengguna untuk mengatur data, membangun laporan yang professional, 

menerbitkan data yang sudah terorganisir pada web, dan mengakses data pada 

website. Suatu program pengolah angka yang berfungsi dalam dalam 

mengelola dokumen, menampilkan data, operasional fungsi, operasional chart, 

menampilkan grafik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Metode Pelaksanaan 

 

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

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

pada bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika di Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya yang dilaksanakan pada: 

Tanggal : 06 Agustus – 05 Oktober 2018 
 

Tempat : Bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Peserta : Mega Risky Aprilia 

NIM  : 16390150007 

Dalam pelaksanaan workshop yang berlangsung dalam kurun waktu 

satu bulan di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, berikut ini 

adalah metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan 

workshop pada bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

 

4.2. Metode Penulisan 

 

a. Studi Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada Bagian Administrasi Fakultas Teknologi dan Informatika 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

b. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab dengan Kepala Bagian dan staf 

sebagai pembimbing pada tempat pelaksanaan workshop di 

Administrasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

c. Studi Literature, yaitu dengan mencari referensi dan membaca literature 
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dan buku-buku yang mendukung penyelesaian laporan workshop yang 

tersedia diperpustakaan. 

d. Penyusunan laporan, yaitu membuat laporan kegiatan workshop pada 

Bagian Administrasi Fakultas Teknologgi dan Informatika Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang menjadi syarat untuk 

mengambil mata kuliah ProyekAkhir. 

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

bertahap kepada dosen pembimbing sehingga bias dikoreksi. 

4.3. Tugas-Tugas YangDikerjakan 

 

Tugas-tugas yang dikerjakan pada saat melakukan kegiatan workshop 

pada Bagian Penerimaan Mahasiwa Baru Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya yaitu: 

Tabel 4. 1Tugas-tugas yang dikerjakan 

 

No Tugas – Tugas 

1. 
Pembuatan Berita Acara Perkuliahan (BAP) Dengan Menggunakan 
Sistem Mail Merge 

2. Data Input dan Arsip Mahasiswa Test Toefl 2018 

 

3. 
Melakukan pengarsipan dengan metode kronologis (Tahun) pada 

Ordner- ordner Fakultas Teknologi dan Informasi 

 

4.3.1 Pembuatan Berita Acara Perkuliahan (BAP) Dengan 

Menggunakan Sistem Mail Merge 

Fungsi Microsoft Word Mail Merge dalam pembuatan Berita Acara 

Perkuliahan sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan data yang akurat. 

Admin Fakultas akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan 

pengurutan data yang dibutuhkan Fakultas Teknologi dan Informatika, dengan 
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ini admin akan lebih efektif dan efisien dalam pembuatanBAP. 

Langkah-langkah Pembuatan BAP dengan Menggunakan Mail Merge, 

sebagai berikut: 

1. Gambar 4. 1 Tampilan Awal pada Microsoft Excel yaitu data dosen 

yang akan admin Buatkan BAP dengan menggunakan sistem Mail 

Merge, kemudian langkah selanjutnya bisa dilihatpada 

2. Gambar 4. 2 yaitu tampilan form BAP yang akan diisi secara otomatis 

pada Microsoft Word, pada tahapselanjutnya 

3. Setelah itu terdapat tampilan untuk pilih menu MAILINGS pada 

Gambar 4.3 

4. Gambar 4. 4 pilih menu Select Recipients untuk memilih daftar data 

yang sudah ada pada MicrosoftExcel 

5. Kemudian Gambar 4. 5 contoh data yang akan kita dipilih untuk 

pembuatan BAP pada Microsoft Word, kemudian langsungpada 

6. Pada Gambar 4. 6 file data yang ada di Microsoft Excel kita pilih Sheet 

yang akan di Export ke MicrosoftWord 

7. Gambar 4. 7 tampilan menu-menu yang ada pada“MAILINGS” 

8. Menyesuaikan menu pada kolom BAP yang ada, pada Gambar 4.8 

9. Tampilan pada Gambar 4. 9 format BAP yang telah disesuaikan dengan 

menu dari data dosen 

10. Menu Preview Results pada Gambar 4.10 

11. Pada Gambar 4. 11 terlihat berapa banyak dokumen dosen yang telah 

ada dalam pembuatanBAP 

12. Tampilan Finishing Pembuatan BAP Pada Gambar 4.12 
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Pilih lah data dosen atau file dokumen yang akan anda buat kan BAP, 

contoh pada gambar dokumen dosen dibawah ini menampilkan dalam bentuk 

Microsoft Excel. 

 

 
Gambar 4. 1Tampilan Dokumen Dosen 

 

 

Format BAP yang telah disiapkan didalam Microsft Word yang 

nantinya akan terisi secara manual berdasarkan data dokumen dosen yang ada 

pada Microsoft Excel. 

 
Gambar 4. 2Format Dokumen BAP 
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Langkah selanjutnya, pilihlah menu “MAILINGS” pada Microsoft 

Word yang telah ada Format BAP. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Menu MAILINGS 

 

Setelah klik menu pada MAILINGS langkah selanjutnya anda dapat 

pilih pada sub menu yang ada yaitu Select Recipients kemudian anda klik Use 

an Existing List untuk memilih dokumen dosen yang akan anda buatkan BAP 

 
 

 
 

Gambar 4. 4 Gambar Tampilan Menu Select Recipients 

 

Pilih lah dokumen dosen pada folder yang anda simpan kemudian klik 

lah Open untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya 
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Gambar 4. 5 Contoh Data Dosen yang akan kita pilih untuk dibuatkan BAP 

 

Memilih dokumen dosen pada Sheet Microsoft Excel yang telah ada 

dan yang telah dibuat berdasarkan sistem. 

 

 
Gambar 4. 6Pilihan dokumen yang ada pada Sheet Microsoft Excel 
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Setelah kita memilih dokumen dosen yang ada pada Microsoft Excel 

untuk pembuatan BAP, secara otomatis sub menu pada MAILINGS akan 

terbuka semuanya. 

Gambar 4. 7 Sub Menu yang ada pada MAILINGS 

 

Dokumen dosen yang telah kita pilih tadi pada Sheet Microsoft Excel 

maka kita selanjutnya tekan menu Insert Merge Field lalu pilih dan sesuaikan 

dengan kolom atau format yang ada padaBAP 

 

 
 

 
 

Gambar 4. 8Tampilan Format yang akan disesuaikan 
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Isi  kolom sesuai dengan menu yang ada pada Insert Merge Field dan 

letakkan pada posisi yang telah ditentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 9Pengisian kolom sesuai dengan menu 

 

Setelah mengisi semua kolom pada form BAP kemudian anda bisa klik 

menu preview Results untuk melihat data yang telah anda gabungkan tersebut. 

 

Gambar 4. 10 Menu Preview Results 

Perubahan pada menu MAILINGS setelah anda tekan sub menu 

Preview Results ialah akan terlihat berapa banyak data yang telah otomatis 

untuk pembuatan BAP. 
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Gambar 4. 11 Sub menu terdapat Angka 

 

Hasil dari Mail Merge tersebut akan terlihat dan tercipta secara otomatis 

dengan dokumen dosen yang benar berdasarkan dokumen yang ada pada 

MicrosoftExcel. 

 
Gambar 4. 12Tampilan Finishing Pembuatan BAP dengan Mail Merge 
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Alur pembuatan BAP dengan Mail Merge 
 

Gambar 4. 13 Alur Pembuatan BAP dengan Mail Merge Keterangan : 

1. Akademik Administrasi Kemahasiswaan (AAK) mempunyai data dosen 

yang akan dikirimkan pada bagian AdminFTI 

2. Setelah dikirimkan data dari AAK lalu oleh admin dibuatkan BAP 

berrdasarkan dokumen RPS yangada 

3. Proses pembuatan BAP dengan MailMerge 

4. BAP yang telah dibuat selanjutnya dicetak 
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5. Kemudian cetakan BAP tersebut diserahkan kembali pada bagianAAK 

6. Oleh AAK BAP tersebut dilengkapi dengan Dokumen Presensi 

Mahasiswa 

7. Dokumen BAP disiapkan untukdosen. 

 

4.3.2 Data Input dan Arsip Mahasiswa Drilling Toefl dan Test Toefl2018 

 

Arsip yang ada untuk Mahasiswa Test Toefl 2018 ini memiliki dua (2) 

bentuk arsip, yaitu Arsip Manual dan Arsip Elektonik. Untuk Arsip Manual 

admin mengguunakan Form pertama untuk Regristrasi Test Toefl, kemudian 

data yang ada pada Form-form tersebut di input pada Ms. Excel dengan 

menciptakan beberapa Sheet berdasarkan tanggal daftar lalu Data Mahasiswa 

tersebut di Entry berdasarkan Sheet yang sesuai dengan tanggal dan itulah yang 

disebut Arsip Elektronik. 

Langkah-langkah input data dan arsip mahasiswa Drilling Toefl dan 

Test Toefl pada sistem manual danelektronik: 

1. Form manual yang akan diterima oleh mahasiswa pendaftar Drilling 

ataupun Test Toefl pada Gambar 4.14 

2. Pada Gambar 4. 15 tampilan form yang sama, hanya saja yang 

membedakan adalah judulform 

3. Setelah mahasiswa mengisi form manual kemudian data mahasiswa 

pada form tersebut akan dientry pada Microsoft Excel dan dibuatkan 

Sheet berdasarkan tanggal daftar ada pada Gambar4.16 

4. Gambar 4. 17 form-form yang telah diisi oleh mahasiswa diarsip 

dengan menggunakan map. 
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Dokumen mahasiswa pendaftar Drilling TOEFL dengan menggunakan 

form manual 

Gambar 4. 14 Dokumen Mahasiswa daftar Drilling Toefl 

 

Dokumen mahasiswa pendaftar Ujian Test TOEFL dengan 

menggunakan form Manual 

 
Gambar 4. 15 Dokumen Mahasiswa daftar Ujian Test Toefl 
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Alur pendaftaran Drilling ujian test Toef\ 

Tampilan data mahasiswa yang telah di Entry pada Microsoft Excel dan 

telah di sort berdasarkan NIM dan prodi 

 

 
Gambar 4. 16 Dokumen Mahasiswa yang telah diinput pada Microsoft Excel 

 

Arsip mahasiswa pendaftar Ujian Test Toefl dan Drilling Toefl dipilah 

dengan menggunakan map 

 

Gambar 4. 17 Arsip dokumen mahasiswa pada map 
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4.4 Alur pendaftaran Ujian Test Toefl 
 

Gambar 4. 18Alur pendaftaran ujian Test Toefl 

 

Disarankan untuk mengikuti Drilling terlebih dahulu sebelum 

mendaftar Ujian Test Toefl 

 

Keterangan: 

 

1. Mahasiswa mendaftar Test Toefl kepadaadmin 

2. Mengisi form manual yang diberikanadmin 

3. Data yang ada pada dokumen tersebut akan diinput pada program 

Toefl 

4. Penyimpanan data register TestToefl 

5. Data mahasiswa tersebut dipindahkan pada Microsoft Excel 

sebagaiarsip 

6. Jika mahasiswa tersebut baru kali mendaftar test Toefl akan dapat free 
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untuk test pertama, tetapi jika mahasiswa tersebut mengulang pada test 

pertama maka dia akan dikenakan biaya dan terbitlahkwintansi 

7. Setelah itu dibuatkan jadwal pelaksanaan TestToefl 

8. Jadwal Drilling telah keluar dan diumumkan pada mahasiswa viaHumas 

9. Selesai. 
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Alur Pendaftaran Drilling Toefl 
 

Gambar 4. 19 Alur pendaftaran mahasiswa Drilling Toefl 

 

Keterangan: 

 
1. Mahasiswa mendaftar Drilling Toefl kepada admin 
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2. Mengisi form manual yang diberikan admin 

3. Data yang ada pada dokumen tersebut akan diinput pada program 

Drilling Toefl 

4. Setelah dokumen yang diinput pada program Toefl telah selesai maka 

dokumen mahasiswa tersebut akan dientry pada MicrosoftExcel 

5. Setelah itu dibuatkan jadwal pelaksanaan Drilling Toefl oleh admin 

6. Dokumen jadwal pelaksanaan Drilling Toefl 

7. Jadwal Drilling telah keluar dan diumumkan pada mahasiswa via 

Humas 

8. Pengumuman pelaksanaan Drilling Toefl 

9. Selesai. 

 

4.4.1 Melakukan Pengarsipan Dengan Metode Kronologis (Tahun) Pada 

Ordner-ordner Fakultas Teknologi dan Informasi 

Pengarsipan metode tahun atau kronologis merupakan metode yang 

paling efisien dalam pengelolaan dokumen bagian Fakultas Teknologi dan 

Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Efisiensi tersebut 

dikarenakan dokumen yang ada pada bagian Fakultas Teknologi dan Informasi 

memiliki variasi rentang waktu yang cukup panjang dari segi tahun pembuatan. 

Metode tersebut juga berfungsi untuk menghemat penggunaan ordner dan 

tempat penyimpananordner. 

Langkah-langkah pengarsipan dokumen pada ordner-ordner Fakultas 

Teknologi dan Bisnis: 

1. Tahun yang dijadikan kode surat, tahun pembuatan surat. Surat 

Keputusan (SK) Dosen dipilah berdasarkan tahun pembuatan ada pada 
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Gambar 4.20 

2. Pada Gambar 4. 21 Surat Keputusan yang akan di arsip berdasarkan 

prodi dan tahun pembuatannya dengan menggunakanmap 

3. Berkas-berkas dokumen SK yang dipiliah berdasarkan tahun akan di 

arsip pada ordner admin yang disesuaikan dengan tahun pembuatan 

pada Gambar 4.22 

Contoh gambar Surat Keputusan (SK) dosen yang akan di arsip pada 

map dan odner berdasarkan tahun pembuatan atau tahun terbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 20 Dokumen SK dosen 

Surat keputusan yang akan diarsip dan disesuaikan berdasarkan prodi 

dan tahun pembuatan atau tahun terbit, kemudian SK diarsip dengan 

menggunakan map. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 21 Arsip SK dosen diarsip berdasarkan prodi dan tahun pembuatan. 
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Ada juga untuk beberapa dokumen seperti: Surat Keputusan dan 

dokumen dosen LB akan diarsip pada ordner admin fakultas. 

 

 
Gambar 4. 22 Berkas ditata berdasarkan sistem Tahun 

Langkah  –  langkah  yang  dilakukan dalam penataan Ordner dan map 

sebagai berikut : 

1. Memeriksa berkas staf dosen pada Ordner ataupunmap. 

2. Admin memilih dokumen yang belum sesuai pada 

tempatpengarsipannya. 

3. Selesai dipilih berdasarkan tahun pembuatannya dan sesuai dengan 

prodi, admin memasukkan dokumen yang telah dipilih tersebut ke 

dalam map plastik sesuaikronologis. 

Contoh : dokumen Surat Keputusan Dosen dimasukan sesuai dengan tahun 

terbit dan prodi ke dalam map plastik Surat Keputusan. 

4. Jika dalam file map ordner belum ada label pada setiap file, maka 

admin akan memberikan label dengan tulisan tahun terbitnya beserta 

prodi guna untuk memudahkan dalam pencariandokumen. 

5. Jika sudah selesai dilanjutkan dengan pengarsipan sesuai dengan tahun 

yang selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil workshop yang telah 

dilaksanakan pada Bagian Administrasi FTI di Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pelaksanaan workshop di bagian Administrasi Fakultas 

Teknologi dan Informatika Stikom Surabaya, dapat di simpulkan bahwa: 

Kesimpulan yang dapat diambil selama melakukan workshop pada FTI, pada 

Aplikasi Microsft Word Mail Merge dalam pembuatan Berita Acara 

Perkuliahan sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan data yang sangat 

akurat. Admin Fakultas akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan 

pengurutan data yang dibutuhkan oleh admin Fakultas Teknologi dan 

Informatika, dengan ini admin akan lebih efektif dan efisien dalam pembuatan 

BAP. 

Dokumen Mahasiswa Test Toefl 2018 memiliki dua (2) bentuk arsip, 

yaitu Arsip Manual dan Arsip Elektonik. Untuk Arsip Manual admin 

menggunakan Form pertama untuk Regristrasi Test Toefl, kemudian data yang 

ada pada Form- form tersebut di input pada Microsoft Excel dengan 

menciptakan beberapa Sheet berdasarkan tanggal daftar lalu Data Mahasiswa 

tersebut di Entry berdasarkan Sheet yang sesuai dengan tanggal dan itulah yang 

disebut Arsip Elektronik. 

Pengarsipan metode tahun atau kronologis merupakan metode yang 

paling efisien dalam pengelolaan dokumen bagian Fakultas Teknologi dan 
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Informasi Institut Bisnis dan Informatikka Stikom Surabaya. Efisiensi tersebut 

dikarenakan dokumen yang ada pada bagian Fakultas Teknologi dan Informasi 

memiliki variasi rentang waktu yang cukup panjang dari segi tahun pembuatan. 

Metode tersebut juga berfungsi untuk menghemat penggunaan ordner dan 

tempat penyimpanan ordner. 

5.2. Saran 

 

Setelah melakukan workshop pada bagian Fakultas Teknologi dan 

Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, penulis 

mengusulkan saran admin FTI mau: 

1. Memanfaatkan Microsoft Excel dalam pengarsipan dokumen untuk 

mempermudah proses pencarian dokumen kapanpun dibutuhkan dan hilangnya 

dokumen karena lalai atau lupa akanpenempatannya. 

2. Pemanfaatan Mail Merge dalam pembuatan BAP agar dapat 

mendapatkan data yang lebih akurat dan cepat, sehingga admin FTI dapat 

bekerja sacara efektif danefisien. 
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