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TiINGKAS,A.N

EFEKTI\'ITAS PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS
PADA KANTOR KOMISI PEMILIIIAN UMUM

PROVINSI STJLAWI,SI SELATAN'

(Mursalim Massuanna dan Risma Niswaty**, 2013: 70 halarnan)

Penelilian ini bcftljuan untuk mengetahui efeklivitas pelaksanaan tugas sekretaris KPU

Provinsi Sulawcsi Selatan..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena data

dan infonnasi yang diharapkan dari responden seperti pcndapat, pertinbangan, dan sau-ar nelalui

\\awanctu-a lerhadap suatu persoalan, memerlukan peqielasan (eL'spldnalory) dan penafsiran

lit erpretetive) terhadap data dan tnformasi. Penelitian ini dilaksanakan di KPU Sulsel. dan

menjadikan 53 orang staf seketariat KPU Sulsel sebagai resporden.

IJasil pelrelilian nenunjuk*an ba.hl\'-a Setretaris KPU Sulsel mcmpunyai tuges dalam

mengclola ketatausahaan yang terdiri atas: Tugas Rutin, Tugas Melaksanakan Instruksi atau

penugasan khusus, dan tugas yarg bersifat kreatif. Efekliyitas pelalsaraan tugas Sekebris

dalanr bidang ketatausahaan menunjuklen kategori efcktil

Pendukulg icrlaksananyr efektivilas pelaksaDaan tuges sekretaris adalah adanya

dukungan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama dalam bentuk tim atau kelompok'

kelompok kerja dan adanya peiatihan-pelatihan secara berkala yang dilakukan secara terstruktur

dan berjenjang.

+dibiayai olclt Dllr^ Universitas Negeri Makassa. Nomo t 076210234)+.2.0t 12312012 Tanegal I 7 luli 2012
+iDosen Fakullas Ilmu Sosialtiniversilas Neccri Makssar

tlt



SUMMARY

EFFECTII'ENESS OF DUTY OF

THE ELECTION COMMISSION SECRETARY
ON OFFICE SOUTH SULAWI,SI PRO\'INCE+

(Mursalim Massuarna and fusma Nisrvaty *x,2012: 70 pages)*

This study aims to determine the effectivenoss of Secretary's task ol'South Sulawesi

Provincial lllection Cotrmission secretaly.

Thc approach used in this study is descriptive qualitative, because fhe data and

information that is expected ofthe respondents such as opinions, considerations, and suggestions

tluough iDter-views of a probiem, need an explanation (explanatory) and interpretation

(;nterpretive) to the data and in-fomration This research was conducted in Sorrtl' Sulawesi

Commission, and mar:le 53 of Sout-h Sulawesi KPU secretariat staff as respondents'

The resr ts showed that the Sccretary of the Commission has the task lo manage d1e

South sulawesi adnrinistration compdsing : Routine Tasks, Task Implementing I$tructjon ol

special assiguments, and tasks that are crcative. The cfl'ectiveness ofthe implementation ofthe

Secretary in the areas ofadmilistrative tasks showed efl'ective calegory .

Suppofiing the inllcmentation of the eflcctiveness of secretadal duties is the suppofi of

human rgsources that can $'ork together in the fonn of teams oa working groups and the

e{istence ofperiodic tiaining is conducted in a strrrctured and tiered '

:ii.anc.d bI DIPA ltnivcrsiias Neeci Makasar Nonor 0162rc]J'04 2 0112312012 T aneSal l7 Juii 20I 2

:+l.ecturcr olsocia! FaculLt of Maclssar Statc Universitv
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BAg I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Dewasa ini setiap instansi, baik instansi pemedntah maupun instansi swasta,

sangat membutuhkan seorang sehetaris yang cakap dan yang berdaya guna. Dalam

setiap instansi pemerintah maupun instansi swast4 kegiatan tatausaha meliputi

aktivitas menghimpuq mencatatj menggaddakan, mengirim, mengolah dan

menyimpan keiemngan-keterangan yang sifatnya memperlancar jalannya pekerjaan

darr komunikasi pimpinan.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia, baik seorang pimpinan

perusahan dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin dilaksanakan seorang diri.

Pimpinan perusahaan membutuhkan penanganan pekerjaan yang cermat, tepat dan

cepat, serta pemikiran yang mantap. Oleh karena itu pimpinan perlu dibantu oleh

seomng set-retaris sebagai pembantu utamanya, seiringga sebagian besar waktu dan

pikiran pimpinan akan dikonsentrasikan pada tugas kepemimpinannya.

Menurut Daniels, Diane dan Banon (1995:3) "Seorang seketaris

mempunyai suatu kewajiban dalam membantu pimpinan semaksimal mungkin agar

seorang pemimpin dapat bekeda dengan baik dan lebih profesional". Sehubungan

dengad hal tersebut, diperlukan seorang sekretaris dalam membantu kelancaran

pekerjaan, guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Seorang seketaris

harus dibekali kompetensi agar dalam pelaksanaan tugasnya termasuk dalam bidang

ketatausahaan mampu memberikan kontribusi dalam memperlancar aLtivitas kantor



dan khususnya membantu pimpinan dalam perusahaan. Oleh karena itu seketaris

harus berusaha menunjukan kemampuan yang dimilikiny4 agar seorang pimpinan

tidak ragu-ragu untuk mempergunakan keahlian dan kemampuan sekretarisnya

Sehingga pimpinan dapat melimpahkan tugas-tugas kepada seorang seketaris dengan

penuh kepercayaan, bahwa tugas itu dapat diselesaikan secara sempuma.

Sebagai lembaga negara yang betanggu[g jawab dalam pelaksanaan

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU dan

KPUD harus dibantu oleh unsur sekretariat. Sekretariat KPU dan KPUD dipimpjn

oleh seorang sekretaris dengan beban tugas yang diatur dalam UU Nomor 15 tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan regulasi lainnya.

Dalam struktur organisasi KPU, sekretaris jenderal adalah pimpinan

seketariat untuk tingkatan nasional, seketaris proviNi adalah pimpinan seketariat

KPU Provinsi, dan sekretaris kabupater/kota adalah pimpinan sekretariat KPU

Kabupater/kota. Delam bidang kepegawaian, Seketaris KPU Provinsi bertanggung

jawab melaporkan secara periodik administrasi kepegawaian Sekretariat KPU

Provinsi kepada KPU melalui Seketaris Jenderal KPU dan Badan Kepegawaian

Daerah. Dalam bidang pengadaan logistik maka seketatis KPU Provinsi bertugas

mendukung kebijakan KPU Provinsi dalam membantu pendistribusian perlengkapan

penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dan melaksanakan pengadaan da pendistribusian perlengkapan

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan

norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang diterapkan oleh KPU yang meliputi



rcncana kebutuhan, pengadaan! distribusi, pemelihaxaan, dan penghapusan.

Sedangkan dalam pengelolaan k€uangan, Sekretaris KPU Pfolinsi

menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Provinsi yang meliputi perencanaan

anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan

KPU.

Menimbang beratnya tanggung jawab dan kewenangan sekretaris KPU

Provinsi. maka menarik untuk mengkaii efeldivitas pelaksanaan tugas sekretaris KPU

provinsi Sulawesi Selatan .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar beiakang pemasalahan penelitian ini, maka dirumuskanlah

masalah penelitian ini yaitu tingkat efektivitas pelaksanaan tugas seketaris KPIJ

Provinsi Sulawesi Selatan..

Adapun pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pelaksanaan tugas sek.etaris KPU Prorinsi

Sulawesi Selatan?

2. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang ditemui dalam

pelaksanaan tugas seketaxis KPU Provinsi Sulawesi Selatan?



BA} II
TINJAUAN PUSTAI(A

A. Sekrefaris: Definisi dan Tugas

Ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas pada perusahaan baik yang

berbentuk perusahaan swastq pemerintah, maupun sosial yang mengakibatkan tidak

mungkinnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh satu orang pegawai atau

sekelompok kecjl pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, kemungkinan terdapat

sekelompok staff, yang diantaranya adalah seorang Sekretaris.

Menurut Atmosudirjo dalam Sedamayanti (2005 : l1) bahwa istilah

"Sekretaris berasal dari bahasa latin yaitu Secretum yang berarti rahasia, dan orang

yang memegang tahasia tersebut dinamakan Sectetariunr alau Secretarius. Dalafi

Bahasa Inggris disebut Secfetdol'. Pendapat diatas menekankan bahwa seketa.is

adalah orang yang memegang rahasia serta memperoleh kepe.cayaan dari pimpinan

untuk |4e, ra.'igrni hasalah kantor.

Menu.ut Wirda (2009) (http./itd.tikipedjq..argl)!&j/.t9LJ:el!!tt\ diakses pada

tanggal 20 Oktober 2012, Sekreta.is berasal dari bahasa Latin yaitu Secretun yang

arlinya rahasia. Dalam bahasa Perancis disebut Secretafie, dalam bahasa Belanda

yailu Secretares, sedangkan dalam Bahasa lnggris disebut Seclelary yang berasal dari

kata sectel yang bera i rahasia. Sesuai dengan asalnya, maka seorang seketaris

harus bisa menyimpan rahasia dalam arti rahasia perusahaan atau tidak perlu

diketahui oleh orang lair atau para pegawai lainnya.



Berdasarkan definisi diatas maka dapat dipahami bahwa seketaris adalah

seorang pegawai yang bertugas membantu pimpinannya dalam memegang rahasia di

kantor. Sebagai pemegang rahasia tentang sesuatu hal, maka seketaris harus dapat

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Fowler dalam Sutarto (1992 : l-2)' menyatakan bahwa sekretaris

adalah:

1. Orang yang bekerja pada orang lain untuk membantu dalam korespondensi,

pekerjaan tulis, memdapatkan informasi dan masalah lairnya

2. Pegawai yarg ditunjuk oleh masyamkat ateu perusahaan atau percerikatan

untuk melakukan korespondensi, memelihara warkat_warkat, terutama

yang berurusan dengan perusahaan.

3. Menteri yang mengepalai kantor pernerintahan, menteri di Amerika Serikat

dan Vatikan.

Nahassy dan Selden cialam Sutarto (1992 : 2) menyebutkan bahwa sekeiaris

adalah seorang pegawai kantor yang memiliki kedudukan yang lebih bertanggung

jawab dari pada seorang stenogra{her dan tugas-tugasnya biasanya meliputi

pengambilan dan penyalinan dikte berurusan dengan pihak publik untuk menjawab

telepon, mengundang peitemuan, membuat perjanjian dan memeliha'a atau

mengarsipkan warkat-warkati surat-surat, dan lainlain. Seorang sekretaris bertindak

sebagai seorang pembantu administrasi atau pimpinan muda.



Menurut C. L Barnhart dalam Sutarto (1992 : 2) seketaris adalah :

1. Seorang yang melakukan korespondensi, memelihara warkat-warkat dan

lain-lain untuk perorangan auu organisasi

2. Seorang kepala pejabat pemerintah yang mengawasi dan memimpin suatu

departemen pemerintahan tertentu: Menteri Luar Negeri

Sebuah perabot untuk dipakai sebagai meja tulis

Sebuah meja dan rak buku.

Nienurut M. Braum dan Roman dalarn Sutarto (1992 : 3) bahwa:Sekretaris

adalah seorang pembantu dari seorang kepala yang me[etima pendiktean,

menyiapkan surat men)umt, menerima tamu-tamu, memeaiksa atau mengingatkan

pimpinannya mengenai kewajibannya yang sesuai atau perjanjian, dan melakukan

banyak kewajiban lainnya yang berhubungan guna meningkatkan efektivitas dari

pimpinan itu.

Berdasarkan uraian diatas mengenai seketaris, maka dapat dipahanri bahwa

yang dimaksud seketaris adalah seorang karyawan atau pegawai yang diangkat oleh

pimpinannya sebagai pembantu pribadinya untuk mengerjakan tugas-tugas kantor

atau perusahaan, karena dianggap dapat dipercaya dalam mengerjakan tugas-tugas

pimpinan dan dapat memegang rahasia perusahaan di kantor. Sekretaris adalah

sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau menduL:rutg, ini merujuk

kepada sebuah pekerjaan kantor yang tugasnya adalah melakukan pekerjaan rutin,

tugas-tugas administratif atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Pekerja atau

3.

4.



karyawan ini biasanya melakukan tugas-tugas sepefti mengetik, penggunaan

komputer dan mengatur agenda.

Seorang seketaris sangat diperlukan oleh seorang pimpinan dalam membantu

menjalankan tugas-tugasny4 karena sebagian besar waktu dan pikirannya

dikonsentrasikan pada tugas kepemimpinannya. Apabila seorang pimpinan masih

mengerjakan tugas yang bersifat teknis, pada akhimya konsentrasi pada tugas-tugas

kepimpinannya yang bersifat manejerial akan berkurang dan dapat menyebabkan

kurang berhasil melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan.

Sekretads dalam melaksalakan tugas sehari-harinya, tidek hanya

meiaksanakan salah satu saja, tetapi berbagai macam tugas termaksud dalam bidang

ketatausahaan. Sekretaris mempunyai kelvajiban dan tangung jawab untuk

meringankan tugas pimpinan dalam berbagai masalahnya. Seketaris yang berhasil

dan berdaya guna adalah sekretaris yang mampu bekerja dengan cepat, cermat, penull

ketelitian dan rapi.

Sekretaris harus selalu siap membantu dan mengerli keinginan pimpinar,

meringankan beban dalam mengatasi dan memecahkan masalah dan mengambil

keputusan tingkal awal bagi kepentingan cemat dalam mengawali dan

menyelesaikan suatau pekerjaan.

Sekertaris harus bisa menjalin hubungan kerjasama dengan pimpinan dalam

batasan-batasan kedinasan baik didalam maupun diluar perusahaan dan juga dengan

perusahaan yang lain dengan harmonis dan harus berusaha untuk disukai serta

menghindari hal-hal yang akan menyebabkan ultuk tidak disenangi.

\



Menurut Sedarmayanti Q0O5 | 23-25) ada tiga jenis tugas pokok seketaris,

yaitu; "(1) Tugas rutin, (2) Tugas melaksanakan instruksi atau penugasan khusus, (3)

Tugas yang bersifat keatif'.

Untuk lebih jelasny4 tugas pokok sekretaris tersebut akan diuraikan sebagai

berikut.

a. Tugas rutin yaittt tugas-tugas umum yang hampir satiap hari dikerjakan tanpa

harus menunggu instruksi dari pimpinan. Misalnya men)'usun atau membuat

suat, menata arsip atau berkas, mengurus dan mengendalikan surat, menerima

dan melayanitamu, menerima dan meiayani telepon, dan lain-lainnya'

b. Tugas melaksanakan instruksi atau penugasan khusus yaitu tugas-tugas yang

tidak selalu setiap hari dilaksanakan oleh sekrtaris, tetapi hanya dilaksanakan oleh

seketaris oleh selaetaris bila ada instruksi khusus dari pimpinan Jadi yang

dimaksud dengan tugas disini adalah pekerjaan yang hanya kadang-kadang

dihadapi akan tetapi harus dilaksanakan sebaik-baiknnya. Biasanya pimpinan

beranggapan bahwa untuk bidang tugas tefientu, sekretads dianggap sudah

menguasai sehingga pimpinan memberi kepercayaan kepada sekretaris untuk

menyelesaikan pekerjaannya. Misalnnya menyiapkan rapat dan membuat notulen'

menyiapkan perjalan dinas pimpinan, dan lain-lain.

c. Tugas yang bersifat keatif yaitu tugas yang tanpa diminta atau dipedntah oleh

pimpinan. Tugas ini merupakan hasil pertimbangan seketaris tentang perlu

tidaknnya sesuatu dikerjakan, sehingga dapat membantu m€ringankad beban

pekerjaan pimpinan. Dalam tugas yang bersifat keatif, seketaris harus dapat



menemukan sendid segala sesuatu yang harus dikerjakan, yang dapat merupakan

suatu bantuan yang diberikan kepada pimpinan dapat dilaksanakan dengan

berhasil dan berdaya guna. Misalnya membuat perencanaan kerj4 pemantapan

kepribadiaan. dan pengembangan sekretaris.

B. Sekretariat KPU dan Fungsi Kelembagaan

KIU Provinsi dalam penyelenggaraan aktivitas pelayanan kepada masyaxakat

terkait pemilu dan pemilukada, dilengkapi dengan Seketariat KPU Provinsi. Hal ini

sesuai dengan Pasal 55 lf.J Nomor 15 tahun 2011 yang menegaskan bahwa untuk

mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan K?U

Kabupaten/Kota, dibentuk Seketariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan

sekreta.iat I<PU Kabupaten /Kota.

U[tuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan petni]ukada,

K?U dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Seketaris Jenderal

(Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspekto.at.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU KabupatenKota dibantu

oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota.

Sehubturgan dengan hal tersebut, Seketaris Jenderal KPU sebagai instansi

Pemerintah men,,usun LAXIP sebagaimana diamanatkall dalam Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja.dan
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Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi Pemedntah melaporkan pertanggungiawaban

keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Sekretariat Jenderal KPU, Seketariat KPU P.ovinsi, dan Seketariat KPU

Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Seketaris K?U Kabupaten/Kota sebagai

lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis

administratif, temasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum.

Seketariat KPU Provinsi mempunyai tugas: Membantu penyusunan program

dan angga.an Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif; membantu

pelaksanaan tugas KPU Provinsi <ialam menyelenggarakan PemiLu; membantu

pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwkilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Pemilu Presidel dan Wakil Presiden: membantu perumusan dan penyusunan

ftncangan keputusan KPU Provinsi; memfasilitasi penyelesaian masalah dan

sengketa Pemiiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; membantu

pen)'usunan laporal penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU

Provinsi; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangarr,

Dalam melaksanakan Tugas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan

fungsi: membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;

memberikan pelayanan tekris pelaksanaan Pemilu di Provinsi; memberikan

pelayanan admi[istrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggarani dan



perlengkapan Pemilu di Provinsi; membantu perumusar dan penyusunar rancangan

keputusan KPU Provinsi; membantu perumusan, pen,,usunan dan memberikan

bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provirsi;

membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubrngan

masya.akat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi; membantu pergelolaan data

dan informasi Pemilu di Provinsi: membantu pengelolaan logistik dan distribusi

barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi; membantu penyusunan kerjasama antar

lembaga di Provinsi; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan

pe anggun&ia$'aban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan lungsi, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

kebutuhan yang ditetapkan oJeh KPU; mengadakan perletgkapan penyelenggaraan

Pemilll sebagaima diriiaksud pada nomor i sesuai dengan peratxra! perundang-

undangan; mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan

kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan memberikan layanan administrasi,

ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan penrndang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:

I. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang

mempunyai tugas penyiapan prograo, pengelolaan data, penataan

organisasi dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya
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Bagian Program, Data, organisasi dan Sumber Daya Manusia

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan Progrum dan Data

b. Penataan Organisasi dan Sumbet Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri

atas:

o. subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas

mengurnpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan

data, monitoring dan evaluasi progmm.

d. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang

mempunyai tugas mengumpirlkan dan mengolah bahan

organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan

disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata

laksana.

2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas

menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan

pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan pengelolaan keuangan

b. Pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:
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c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan

dan mengolah bahan penlusunan anggaran, ve fikasi,

akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.

d. Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai higas

pelaksanaan urusa[ tata usaha bagian, persidangan, rumah

tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah-

3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang

mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis dan

hubungan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya,

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

mempunyai fungsir

a. Penyiapan dokumeotasi dan hubungan partisipasi masyarakat,

sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi

keuangan, dan dana kampanye pesena Pemilu, penyelesaian

sengketa dan bantuan hularm.

b. Penyiapan pemutakhiran data p€milih, kamparlye, pemungutan

dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian

entaf wallu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah

pemilihad, serta pencalqnan, dan penetapan calon terpilih hasil
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Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri

atas:

Subbagian Hukum ya[g mempunyai tugas melakukan

sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi

keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye,

penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan

jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara,

penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waldu anggota

DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan

pencalon.ur, dan penetapan calon terpilih Pemiiu anggota

DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan

pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

d.
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D. Kerangka Konseptual

Tugas pokok seorang Sekretans :

1. Tugas rutin

2. Tu8as melaksanakan instruksiatau penugasan khusus

3. Tugas yang bersifat kreatif

Efektivitas Tugas Sekretaris KPu Sulsel

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Pemilu dan Pemilukada

KPU Sulsel



BAB trI

TUJUAN DAN MAIIFAAT PEIYELITIAN

l. Tujuan Penelitiatr

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Tugas

S€Lretaris pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

n llanfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak

lang berkepentingan dengan masalah Efektivitas Pelaksanaan Tugas Seketaris pada

f,-antor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Secara rinci manfaat

pqrelitian ini adalah sebagai berikut:

L Memberikan informasi kepada pihak penyelenggara Pemilu dan Pemilukada

yaitu KPU Sulsel dan Seketerlat KPU Sulsel mengenai tingkat efektivitas

pelaksanaan tugas kesekretariatan yang dilakukan oleh para staf di kantor

Seketariat KPU Sulsel.

1 Sebagai bahan masukan bagi penyelenggara Pemilu dan Pemilukada di Provinsi

Sulawesi Selatan, pengawas Pemilukada, dan stakeholder lainnya tentang

pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas diterapkan dalam menuniang

terlaksananya Pemilu dan Pemilukada dalam upaya peningkatan proses

demokrasi yarg transparan dan akuntabel.
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: Sebagai bahan referensi bagi kegiatan penelitian selanjutnya mtuk objek yang

5ama,

: -qebagai ac!a!1 pelaksanaan pengembangan sumber daye manusis pada ksrtcr

KPU Suisel.



BAB IV

METODE PENELITIAN

-{ Yariabel dan Desain Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi pusat penelitian.

D€lam penelitian yang menjadi variabel penelitian adalah ',Efektivitas Pelaksanaan

Tugas Seketaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan".

Penelitian ini menggunakan penelitian deshiptif yaitu penelitian yal1g

herupaya mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang dikaii. Penelitian

fui diupayakan dapat memberikan gambaran mengenai 'Efellivitas Pelaksanaan

Tugas Seketaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan."

l- Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah "Efektivitas Pelaksanaan

Tugas Sekretaris KPU Sulawesi Seiaran daiam Bidang Ketatausahaan". Sehingga

&ripsi dalam penelitian ini adalah Tugas Seketaris yang mengacu pada tiga item

qas pokok seketaris.

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

r- Tugas rutin yaitu tugas-tugas umum yang setiap haxinya dikerjakan oleh

sekretaris tanpa harus menunggu intmksi atau perintah da pimpinan. Seketaris

KPU Sulsel melakukan tugas rutin, seperti halnya men),usun atau membuat

$mi, menata arsip atau beakas, mengurus dan mengendalikan surat, menerima
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dan melayani tamu, menerima dan melayani telepon dan lainJainnya, suatu

pekerjaan yang bersifat tugas rutin dapat dikatakan terlaksana dengan efek:tif

agabila:

1) Pada pengelolaan surat men)'uat yang dimulai dari pembuatan surat : surat

terlebih dahulu dikoNep, kemudian surat yang telah dikonsep diajukan

kepada pimpinan apabila pimpinan menyetujuinya maka akan di berikan

kepada bagian yang bersangkutan untuk diparaf, kemudian surat yang akan

siap dikirim terlebih dahnlu dicatat pada buku agenda surat kemudian

digandakan sesuai kebutuhan. hasil dari penggandaan diarsip sesuai prosedur

yang dirniliki oleh setiap instansi. Surat yang akan dikirim diberikan kepada

bagian kurir untuk dikirim.

li Setiap instansi tidak luput dari penyimpanan arsip. Sistem dari penyimpanan

surat, baik surat masuk atau surat keluar menggunakan sistem pemberkasan,

antara lain : sistem abjad, sistem subjeUperihal, sistem nomor, sistem

wiiayah, sistem konologis. Tetapi yang sangat penting didalam pemberkasam

surat adalah bagaimana surat tersebut dengan cepat ditemukan apabila

diperlukan, sehingga pemilihan sistem pemberkasan dipilih sesuai yang mana

menurut instansi tersebut dianggap mudah untuk digunakan.

i) Pada setiap pekerjaan yang bersifat pelayallan penerimaan tamu, harus dapat

melayani tamu dengan sebaiknya, untuk itu diperlukan orang yang

mempunyai kualifikasi sopan, berkepribadian tinggi, bijaksana, cerdas dan

L
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mempunyai pengetahuan luas. Hal terpenting seorang penerima tamu

haruslah memiliki sikap: sopan, sapa dan senlum.

Tugas melaksanakan instruksi atau penugasan khusus yaitu tugas yang tidak pada

setiap harinya melekat pada seorang sekretaris atau peke.jaan yang hanya kadang-

kadang dihadapi akan tetapi harus dilaksanakan sebaik-baiknnya. Misalnnya

menyiapkan rapat dan membuat notulen, menyiapkan perjalan dinas pimpinan,

lan lainlain. Suatu pekerjaan yang bersifat peuugasan khlrsus atau instruksi yang

elektiluntuk dilaksanakan yaitu :

l) Pada setiap rapat akan diadakan dan dimulai seorang seketaris haruslah

menyiapkan apa saja yang menjadi keperluan pada saat rapat, dengan

memperhatikan agenda apa yang dirapatkan, apa saja yang dibutuhkan pada

saat mpat dan siapa saja undangannya. Seorang seketaris haruslah

memperhatikan apa saja yang menjadi bahan pokok pembicariun yang akan

dibuaikan notulen.

li Setiap bulanlya pinpinan perusahaan pastinya akan melakui(an perjalanan

dinas, tugas seoaang sekretaris haruslah menyiapkan apa yang menjadi

kebutuhan pimpinan untuk dibawatya, serta mergatur jadwal pimpinan

selama pimpinan tidak ditempat, sefta siapa yang mengantikannya.

iusas yang bersifat kreatif yaitu tugas yang tanpa diminta atau diperintah oleh

lirnpiran. Dalam tugas yang bersifat kreatil, sekretaris harus dapat menemukan

sendiri segala sesuatu yang harus dikerjakan, yang dapat morupakall suatu

:siluan yang diberikan kepada pimpinan dapat diiaksankan dengan berhasil dan
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Msalnya membuat perencanaan kerja, pemantapan kepribadiaan,

sekretaris.

variabel penelitian dilakukan deryan menggunakan instumen

dengan skala ordinal tiap item pgmyataan. Setiap pemyataan

ifjawaban yang mengandung perbedaan antara jawaban yang satu

lg 1ain. Perbedaan akan nampak dengan adanya pemberian bobot

altematif jawaban yang diberikan. Pemberian bobot tersebut dapat

rda setiap option/pilihan yatoi jawaban i a diberikan bobot nilai 4, b

hobot 3, c dibedkan nilai bobot 2, dan d diberikan nilai bobot l.

digunakan perhitungan skor dengan kriteria atau ukuran, untuk

kualitas kondisi variabel, digunakan kategori sebagaimana yang

Arikunto (1989: 14) bahwa'76% - 100 dikategorikan baik" 56% - 75%

cukup baik, 40o/o - 55Vo dikategorikan kurang liailg dan kurang dari

kurang baik '.

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk mengetahui tingkat efektvitas tugas

dalam pelaksanaan kcgitan ketatausahaan pada kantor selaetariat KPU

peneliti melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan penelitian, sehingga

t-r'.r kat€gori 160/0 - l}Oo/o dikategorikan efelilif, 56% - ?5% dikategorikan

trp efektif, 40% - 55% dikategorikan kurang efektif, dan kurang daii 40%

&"gorikan tidak efeLlif'.
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C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono Q003 : 72).,populasi adalah wilayah generalisasi yaurg

terdiri atas objeUsubjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu,,.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua staf Sekrctariat KpU Sulsel yang

berjumlah 53 oraog.

Tabel 1 Keadaan Populasi

Jabatan Jumlah Pegawai

Sekretaris

Kepala Bagian (Kabag)

Kepala Subbagian (Kasubag)

Staf

Operator

K-eamanan

Sopir

I orang

3 orang

6 orang

28 omng

7 orang

6 orang

2 orang

Total 53 Orang

Sxmber data : Bagian Sekretariat dan Llmum Kantor I(pU Sulset. 2013

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Untuk menentukan besamya sampel yang diambil. menurut Arikunto

(1989:112)menyatakanbahwa,,untuksekedarancer-ancermakaapabilasubjeknya
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kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiaurya mempakan

penelitan populasi". Populasi peneiitian ini jumlahnya relatif kecil dan dapat diteliti

semuanya, sehingga ditetapkan untuk tidak dilakukan penarikan sampel. Dengan kata

lain penelitian ini penelitian populasi. Sehingga dari jumlah populasi di atas maka

yang dijadikan responden berjurnlah 53 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan m€nggunakan teknik observasi, angket,

dan dokumentasi.

1. Teknik observasi (pengamatan)

Telnik yang digunakan untuk memperoleh data dengal pengamatan langsung

dalam kegiatan sekretaris kemudian membuat pencatalan guna mendapatkan

gambaran yangjelas dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk memecahkan masalah

yang ditetiti.

2. Teknik Angke| (kuesioner)

Angket merupakan instumen guna mendapatkan dengan cara memberikan

pernyataan kepada responden untuk dijawab, dimana jumlah pemyataan pada angket

penelitian berjumlah 20 pertanyaan dengan 4 pilihanjawaban.

3. Dokumentasi

Teknik jni dilakukan dengan cara mencari dat4 menngumpulkan dokumen,

literaturliteratur, keadaan populasi, struktur organisasi dan sumber lain yang

berhubungan delgan permasalahan yang diteliti.
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no/o=Nx10o

Dimana :

o/o = Persentase

n = nilai yang diperoleh

N = jumlah seluruh nilai ideal

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil

perhitungan, lalau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat lualitatif.



BAB V

IIASIL DAN PEMBAHASAN

A, Deskiipsi Ilasil Penelitian

Seketads merupakan jabatan fungsional yang merupakatr tugas dalam

membantu pimpinan serta lembaga. Tugas seorang sekretaris dalam hal ini bersifat

teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kantor Seketariat

KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Secara.*umum tugas-tugas pokok sekretaris yaitu

Tugas Rutin, tugas instruksi atau penugasan khusus dan tugas yang bersifat kreatif.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang efeklivitas pelasksana tugas

sekretaris dalam bidang ketatausahaan dapat dinalai dari tingkat keberhasilan

pelaksanaan tugas-tugas seketaris berdasarkan tanggapan-tanggapan responden

terhadap pemyataan-pemyataan yang dianggap respresentatif.

Berikui ini disajikan hasil penelitian yang diuraikan berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan, yajtu :

a, Tugas Rutin

l) Pelaksanaan Pengelolaan Ketatausahaan Sekretaris

Sempurnanya tugas seorang seketaris dalam kegiatan administrasi

diantaranya dalam pengelolaan ketatausahaan yang meliputi mengatur atau menata

masalah persuratan dan pengarsipan harus dilaksankan dengan sebaik-baiknya sebab

akan turut membantu kelancaran kegiatan administrasi secara keseluruhan. Untuk

mengetahui pelaksanaan tugas sekretaris dalam pengelolaan ketatausahaan yang
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dilakukan pada kantor Sekretariat KPU Sulsel dapat dilihat dari tanggapan responden

sepedi yang terlihat pada table 4.

Table 4. Pelaksanaan Pengelolaan Ketatausahaan

Options Kategorilawaban Frekuensi Persentase (%)

a

b

c

d

4L

T2

0

o

Dilaksanakan

cukup Dilaksanakan

Kurang Dilaksanakan

Tidak Dilaksanakan

't7,40

22,60

0,00

0,00

Jumlah 100,00

Sumber: hasil olah data angk€t No. I

Table 4 di atas menunjukan dari 53 responden yang diteliti terdapat 4l

responden atau 77,40 persen yang memberikan tanggapan terlaksana, 12 orang atau

22,60 menyatakan cukup terlaksananya ketatausahaan, dan tidak ada seorangpun

yang menyatakan kurang atau tidak dilaksanakan kegiatan ketatausahaan. Hal

tersebut menunjukan bahwa seketaris telah melaksanakan tugasnya dalam mengelola

ketatausahaan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kabhg

Program dan Data KPU Sulsel (M.Adnan Tahir) melalui wawancara yang dilakukan

pada tanggal 0l Agustus 2013 yang mengemukakan bahwa :

Seketaris dalam mengelola ketatausahaan telah terlaksafla dengan baik
dengan melihat setiap aktivitasnya dalam mengelola persuratan sampai pada
pengelolaan ketatausahaannya itu mencakup semua urusan keseketariatan,
seperti bagian keuangan, mengurus bagian dana perjalanan, dana kelompok
kerja, sampai dengan proses penyampaian surat.



28

Hal ini dibultikan selama peneliti mengadakan penelitian pada Kantor

Selaetariat KPU Sulsel, sekretaris dapat mengelola ketatausahaan dengan baik

berdasarkan prosedur dan proses yang baik pula.

2) Pelaksanaan Pengelolaan Persuralan dan Pengarsipan

Mengelola ketatausahaan merupakan salah satu kegiatan administrasi yang

harus dilakukan untuk kelancaran kegiatan suatu kantor. Pengelolaan tata persuratan

dan pengarsipan, dokumen-dokumen yang masih akan dibutuhkan oleh kantor harus

dilakukan dengan baik. Untuk itu persu.atan dan pengarsipan harus dikelompokkan

dengan menggunakan beberapa cara antara lain berdasarkan tempatnya (surat masuk

dan sumt keluar) ataupun berdasa.kan sistem yang dianggap lembaga tersebut mudah

dan dapat ditemukan dengan cepat apabila diperlukan. Pada Tabel 5 berikut akan

menggambarkan tanggapan respondgn tentang pelaksanaan pengelolaan persuratan

dan pengarsipan, yaitu :

Tabie 5. Pelaksanaan Pengelolaan Persuratarr dan Pengarsipan

Options Kategorilawaban Persentase {%)

a

b

c

d

35

18

0

o

Baik

Cukup Baik

Kurang Eaik

66,00

34,00

0,00

0,00

lumlah 53 100,00

Sumber: Hasil olah data angket No. 2

Tabel 5 di atas menunjukkan terdapat 35 Responden dari 53 Responden yang

diteliti atau 66,00 persen yang menjawab baik, 18 orang atau 34,00 persen



29

menyatakan cukup baik sistem pengaisipannya, dan tidak ada seorangpun yang

menyatakan kurang atau tidak baiknya sistem persumtan dan pengaxsipannya. Hal

tersebut menunjukkan bahwa urusan persuratan dan pengarsipan dapat dikelola

dengan baik oleh seketaris pada kantor Sekretariat KPU Sulsel.

Hal ini dikarenakan sekretaris dalam menyimpan surat-suat masuk dan surat-

surat keluar dari berbagai instansi/lembaga dan arsip dengan rapi dan teratu. sehingga

apabila dibutuhkan kita dapat menemukan kembali.

3) Penerapan Teknik dan Metode dalam Penyimpan Pers'Jratan dan Pengarsipannya

Tugas yang berkaitan dengan persuratan dan pengarsipan ini harus

dilaksanakan sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Biasanya suatu instasi

menggunakan teknik atau metode tertenfu sebagai acuan dalam mengunrs surat-suBt

yang masuk dan suat-surat yang keluar, dengan penerapan teknik dan metode yang

tepat pengarsipar', menjadi lebih teratur dan memudahkan untuk menemukan kembali

dokumer/arsip yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas seketaris dalam menerapkan teknik dan

metode persuratan dan pengarsipan yang dilakukan pada kantor Sekretariat KPU

Sulsel dapat dilihat darijumlah responden seperti disajikan pada tabel 6 berikut.
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Table 6. Penerapan Teknik dan Metode dalam Penyimpanan pe$uratan dan

Pengarsipan dengan Baik dan Tepat

Options Kategorilawaban Frekuensi Persentase (%)

a

b

d

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Ddak Batk

27

25

T

0

51,00

47,O0

2,00

0,00

lumlah 100,00

Sumber; Hasilolah data angket No.3

Pada Tabel 6 di atas mcnunjukan dari 53 responden yang diteliti terdapat 27

orang atau 51,00 persen menyatal<an baik terhadap teknik dan metode yang

digunakan, 25 orang atau 47,00 persen menyatakan cukup baik, I orang atau 2,00

persen menyatakan kurang baik dan tidak ada seorangpun yang menyatakan tidak

baik pada penerapan teknik dan metode yang digunakan dalam proses penyimpanan,

dan pengarsipan persuratan yang dilakukan oleh seketaris KpU Sulsel.

Peryataan respo[den tersebot didukung oleh pendapat Ishak, S.Sos. (Kasubag

Umum dan Logistik) pada tanggal 0l Agusrus 2013 yang mengemukakan bahwa:

Seketariat KPU Sulsel meneraplan teknik dan metode persuratan dan
pengarsipan yang tepat dan baik sehingga apabila kita memerlukan suatu
dokumen sangatlah mudah, kita cuma menghubungi lewat sambungan telepon
dan minta kepada staf arsip yang kita butuhkan dalam waktu + 5 menit surat
teNebut didapatkan, dan apabila sudah didapatkan barulah kita mengambil
surat tersebut ditempat pengarsipan. Sistem tanggal dan wilayah yang
digunakan sangtlah baih diterapkan di Sekretariat KPU Sulsel ini.
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4) Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Pelayanan Terhadap Tamu

Seketaris KPU Sulsel harus dapat melayani tamu dengan sebaik-baiknya,

untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kualifikasi sopan, berkepribadian tinggi.

bijaksan4 cerdas dan mempunyai pengetahuan luas. KPU Sulsel ini bergerak dalam

bidang sistem pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap tamu mempakan

penilaian pertama pandangan orang luar. Seketaris harus bertugas dengan baik

terhadap setiap tamu yang datang. Seorang seketaris harus mampu menemukan

setiap titik kelemahan tamu agar seorang seketaris dapat membaca setiap situasi dan

kondisi yang sedang dihadapi, agar para tamupun merasa lebih nyamao terhadap

pelayanan yang diberikan.

Berikut ini adalah tanggapan tentang sistem pelayanan seketaris dalam

penerimaan tarnu.

Table 7. Tata Cara Penerimaan dan Pelayanan Terhadap Tamu

Options KategoriJawaban Frekuensi Persentase{%)

a

b

c

d

38

15

0

0

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

7L,70

28,30

0,00

0,00

lumlah 100,00

Sumber: HasilOlah data angket No.4

Pada table 7 di atas menunjukkan bahwa dari 53 responden, 38 orang atau

71,70 persen menyatakan bahwa tata cara penerimaan dan pelayanan terhadap tamu
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yang dilakukan seketaris sangatlah baik, 15 orang atau 28,30 persen menyatakan

cukup bai( dan tidak seo.ang pun yang menyatakal tata cara pene.imaan dan

pelayana tamu yang dilakukan seketads kurang atau tidak baik.

Oleh karena itulah sifat, sikap, kepribadian diri seorang sekretaxis sangatlah

menjadi hal utama dalam penerimMn dan pelayanan tamu, orang yang ditempatkan

oleh Seketaris KPU Sulsel dalam penerimaal tamu teNebut sangatlah cocok dan pas.

5) Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Pelayanan Telepon

Salah satu alat komunikasi yang sangat vital bagi suatr.r lembaga atau kantor

adalah telepon, karena segala urusad-/permasalahan kantor dapat segera diselesaikan

dengan menggunkan peralatan komunikasi ini. Pada Seketariat KPU Sulsel ini setiap

bagian memiliki alat komunikasi ini, agar memudahkan dalam setiap urusan karena

iarak antar bagian yang satu dengan bagian yang lain itu cuir:upjauh.

Adapun tAnggapan responden tentang pelaksanaan tata cara penerimaan dan

pelayanan telepon oleh Seketariat KPU Sulsel, dapat dilihat pada tabie 8.

Table 8. Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Pelayanan Telepon

Options Kategori Jawaban Frekuensi Persentase (%)

a

b

c

d

40

13

0

0

Baik

Cukup Eaik

Kurang Baik

Tidak Baik

75,54

24,50

0,00

0,00

Sumber: HasilOlah data angket No. 5

53 100,00Jumlah
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Pada table 8 di atas menunjul*an bahwa dari 53 orang responden 40 orang

atau 75,50 persen menyatakan bahwa tata cara penerimaan dan pelayanan telepon

oleh seketaris dilaksanakan dengan baik, 13 orang responden atau 24,50 peNen

menyatakan cukup baik, dan tidak ada seorang pun responden menyatakan kurang

atau tidak baik. Jadi dapat dilihat bahwa seorang seketaris dalam pelayanan

penerim,um telepon itu dipergunakan sebaik mungkin. Seorang sekretaris haruslah

mengetahui hal-hal yang paling utama dalam penerimaan apalagi informasi yang

ingin disampaikan itu bersifat penting, dengan segaralah seorang seketaris harus

menanggapi telepon yang rnasuk.

6) Pelaksanaan Pengatwan Jadwal Acara Kegiatan Pimpinan

Salah satu tugas selretaris KPU Sulscl sebagai pengembangan sebagian

tugas-tugas sekretads adalah mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan. Tugas

sekretaris ini tergolong tugas yang bersifat tugas rutin karena merrpaka[ suatu

tanggungjawab keharusan dalam melayani pimpinan dalam hal pekerjaan

Seomng sekretaris harus pandai-pandai melihat kepadatan kerja pimpinan

dalam mengatur jadwal pimpinan. Dalam mengatur jadwal pimpinan ini seorang

sekretaris Seketariat KPU Sulsel akan terus berkoordinasi dengan pimpinan. Apabila

pimpina ada rapat diluar, pimpinan sibuk dengan tugas dikaltor, atau pimpinan

sedang mengadakan perjalanan dinas, seomng seketaris harus menyiapkan

mengalihan jabatan sementara terhadap tugas kerja pimpinan.
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Berikut ini adalah tanggapan responden dalam menangatu jadwal acara kerja

pimpinan, yaitu :

Table 9. Pelaksanaan Pengaturan Jadwal Acara Kegiatan Pimpinan

Options KategoriJawaban Frekuensi Persentase (%)

a

b

c

d

27

25

1

0

Dilaksanakan

Cukup Dilaksanakan

Kurang dilaksankan

Tidak Dilaksanakan

50,90

47,10

2,00

0,00

100,00

Sufiber: l-iasilOlah data angket No. 6

Pada table 9 di atas menuniukkan bahwa, pemyataan dari 53 orang respotden

27 orang responden atau 50,90 persen menyatakan dilaksanakan dalam pelaksanaan

pengaturan jadwal acara kegiatafl pimpina[ oleh Sekretariat KPU Sulsel, 25 orang

responden atau 47,10 persen menyatakan cukup dilaksanakan, 1 orang responden atau

2,00 persen menyatakan kurang dilaksanakan dan tidak ada seorang pun menyatakan

tida< diiaksanakan.

Dapat dilihat pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa tugas rutin

yaitu pelaksanaan pengatwan jadwal acara kegiatan pimpinan yang disusun oleh

Sehetariat KPU Sulsel telah cukup dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan

adanya pengaturan jadwal acara pimpinan KPU Sulsel, seorang pimpinan dapat

melihat dalam mengatur waktunya kapan pimpinan harus melaksanakan perjalanan

atau tugas di luar kantor ataupun berada di kantor.

53



35

7) Pelaksanaan Pembuatan Laporan (Keuangan, Kinerja, dan lain sebagainya)

Seoarang atasan dalam mengelola instansinya bertanggung jawab terhadap

tugas-tugas bawahannya. Apabila bawahannya bekerja dengan baik maka seketaris

dapat membuat laporan rutin seperti keuangan, Kinerja Pegawai, yang akan

diserahkan ke pimpinan sebagai hasil kerja bahwan ini dalam bentuk laporan kinerja

Seketariat LPU Sulsel.

Tanggapan rcsponden tentang pelaksanaan pembuatan laporan (keuangan,

keneria, dan lain sebagainya) oleh seketaris dapat dilihat pada tabel l0 berikut yaitu:

Taber 10. Pelaksanaan Pembuatan Laporan

Options Katego.i Jawa ba n Frekuensi Persentase (%)

a

b

d

20

21

L2

0

Dilaksanakan

cukup djJakanakan

Kurang dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

37,7O

39,14

22,60

0,00

Jumiah

sumber: hasilolah data angket No.7

Pada tabel l0 menunjukkan bahwa 20 orang responden atau 37,70 persen

menyalakan pelaksananan pembuatan laporan oleh sekretaris sudah dilaksanakan

dengan baik, 21 orang reponden atau 39,70 persen menyatakan cukup dilaksanakan,

12 orang responden atau 22,60 persen menyatakan kurang dilaksanakan dan tidak ada

seorang pun menyatakan bahwa tidak dilaksanakan.

53
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Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembuatan laporan

yang dilakukan oleh sekretaris cukup berpengaruh dala.rn pembuatan laporan

pertanggung jawaban pimpinan. Suatu pekerjaan yang dikatakan berhasil tidak hanya

dinilai dari berhasilnya satu aspek saja melainkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan

kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu

dilakukan evaluasi dan peniiaian lebih lanjut yang sifatnya menyeluruh terhadap

semua unsur yang terdapat dalam suatu instansi untuk menentukan berhasiltidaknya

suatu pekerjaan.

b) Tugas Melaksanakan Instruksi atau Penugasan Khusus

I ) Pelaksanaan Kegiatan Membuka atau Menutup Rapat

Dalam hal keperluan aapat/pertemuan maupun jamuan untuk tamu, pimpinan

menghendaki bebas memikirkannya, dan mengharapkan agar seketaris dapat

mengurusnya- Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diseletggarakan oleh

banyak instasi baik instansi s\r/asta maupun instaosi pemerintah. Rapat merupakan

alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok, di samping juga

merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat.

Dalam suatu rapal dibutuhkan seorang yang dapat mengarahkan mpat yang

akan dilaksanakan yaitu orang yang dijadikan sebagai orang yang membuka atau

menutup mpat, sebagai moderator, ataupun sebagai notulen, semua ini tak lepas dari

jabatan seorang seketaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
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Berikut ini dijelaskan tanggapan responden terhadap pelaksanaan kegitan

membuka atau menutup rapat oleh seketaris yaitu:

Tabel I 1. Pelaksanaan Membuka dan Menutup Rapat

Options Kategorilawaban Frekuensi Persentase(%)

a

b
c
d

Dilaksanakan
Cukup Dilaksanakan
Kurang Dilaksanakan
Tidak Dllaksanakan

l2
29
t2
0

22,60
54,10
22,',l0
0.00

Jumlah 53 100,00

Sumber : iiasil Olah Data Angket No. 8

Pada tabel 11 di atas menunjukkan bahwa dari 53 orang responden, terdapat

12 orang responden ata\t 22,60 persen menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan

membuka ataupun menutup rapat telah dilaksanakan oleh seketa.is, 29 orang

rcsponden atau 54,70 persen menyatakan bahwa cukup dilaksanakannya kegiatan

membuka atau menutup rapat, 12 orang responden aaau 22,70 persen menyatakan

kureng dilaksanakan, dan tidak ada seorang puil meiyatakan tidak dilaksanakannya

kegiatan membuka dall menutup rapat.

Sehubungan dengan data diatas bahwa sekretaris cukup berperan dalam

pelaksanaan kegiatan membuka atau menutup rapal. Ha1 tersebut ditegaskan oleh

Riswan (Kasubag Organisasi dan SDM) melalui wawancara pada tanggal I Agustus

2013, meryatakan bahwa :

Seketaris KPU Sulsel cukup berperan dalam pelaksanaannya kegiatan rapat,

pengurusan dan keterlibatarnya dalam kegiatan rapat, karena di dalam sehuah

rapat perlu ada[ya orang yang dapat mengatur jalannya rapat, sehingga

kehadiran sekretaris di sini sangatlah berperan.
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2) Pelaksanaan Persiapan4(elengkapan Setiap Kalj Adanya Rapat oleh Seketaris

Setiap instansi tak luput dengan adanya sarana prasarana yang mendukung

dengan lengkapnya saran dan ptasaran yang ada dapat memudahkan jalannya suatu

kegiatan kantor dengan efisien dan efektif yang akafl memberikan hasil yang sangat

maksimal. Dalam rapat banyak sekali perlengkapan yang harus dilengkapi oleh

seorang seketaris demi memperlancarjalannya rapat yang akan diadakan.

Beril-ut ini dijelaskan tanggapan responden tentang keterlibatan sekreta s

dalam memeunuhi kelengkapan setiap diadakannya rapat, yaitu:

Tabel 12. Pelaksanaan Persiapan/Kelengkapan dalam Rapat

Options KategoriJawaban Frekuensi Persentase(%)

a

b

c

d

Dilaksanakan

Cukup Dilaksanakan

Kurang Dilaksanakan

Tidak Dilaksanakan

19

23

11

0

35,80

43,40

2r,80

0,o0

iumlah 53 100,00

Sumber: Hasil Olah Data Angket No.9

Pada tabel 12 di atas menunjukkan bahwa dari 53 responden, 19 orang

responden atau 35,80 persen menyatakan dilaksanakannya persiapan/kelengkapan

setiap kali diadakaanmya rapat oleh sekretads, 23 orang responden atau 43,40 persen

menyatakm bahwa cukup dilaksanakan, ll orang responden atau 21,800 persen

menyatakan kurang dilaksanakan dan tidak ada seorang pun responden menyatakan

bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan mempersiapkannya kelengkapan setiap

diadakannya rapat oleh sekretaris.
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Sehingga dari pemyataan setiap responden itu sangatlah mendukung perluoya

sarana kelengkapan setiap rapat, karena kelengkapan te$ebut merupakan sarana

pendukung yang penting, di mana sekretaris KPU Sulsel ini telah mempersiapkan

kelengkapan anta@ lain: absensi rapat, mengatur tempat duduk saat rapat, makanan

saat rapat, perlengkapan rapat (sound system, papan tulis, over Head Projeklor, dan

lain sebagainya), dengan ini bahwa sangatlah penting ada seseorang yang perlu

membantu jalannya rapat, dengan mempersiapkan samna./prasa.ana yang dibutuhkan

dalam pelaksanaar rapat.

3) Pembuatan Notulen/Risalah Rapat

Setiap tugas pekerjaan kantor, pokok untuk mencapai tujuan tertentu pada

suatu instansi pemerintah yang dilihat adalah hasil akhir dari suatu kegiatan. Dari

setiap terlaksananya rapat diadakan seorang yang menjadi notulis dalam rapat

mempunyai tugas yang penting dalam menyimpulkan hasil dari rapat, seperti : siapa

saja orang yang terlibat dalam pemberian saran, apa kesimpulan dari saran yang

diberikan dari peserta rapat, kqmudian menentukan keputusan akhir dari hasil rapat.

Untuk mergetahuinya lebih jelas, pada tabel di bawah ini menjelaskannya

peranan sehetaris dalam pembuatan Notulen rapaVrisalah rapat yaitu:
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Tabel 13. Pembuatan Notulen RaparRisalah Rapat Olel Sekretaris

Options KategoriJawaban Frekuensi Persentase {%)

a

b

c

d

Dilaksanakan

Cukup Dilaksanakan

Kurang Dilaksanakan

Tidak Dilaksanakan

13

19

2t

0

24,60

36,80

39,60

0,00

Jumlah 53 100,00

Sumber : Hasil Olah Data Angket No.10

Dari tabei 13 di atas, setiap peryataan dari jumlah responden 53 orang, 13

orang responden atav 24,60 persen menyatakan dilaksankannya oleh seketaris

pembuatan notulen/risalah rapat, 19 orang responden atau 36,80 persen menyatakan

cukup dilaksatakan, 21 orang responden atau 39,60 persen menyatakan kurdng

dilaksanakan dan tidak ada seorangpun responden menyataka[ tidak dilaksanakannya

pembuatan notulen/risalah rapat.

Dari setiap pemyataan responden tersebut dapat didukung oleh pemyataan

Bapak Asrar (Kabag Hukum, Teknis, dan Hubmas) yang diwawancara pada tanggal 1

Aglstus 2013, yang menyatakan bahwa:

Sekretaris KPU Sulsel telah melaksanankan tugasnya sebagaimana yitng
dilihat dari hasi kinerjq dalam pembuatan notule[/risalah rapat seorung
seketaris kurang berperan dalam notulen ini, karena rapat yang dimana
sekretaris dijadikan sebagai notulis hanyalah rapat pie{lo semata, sedangkan
rapat yang sering diadakan di KPU Sulsel ini adalah rapat yang sifatnya
penggolongan setiap divisi, jadi apabila bagian lain yang mengadakan .apat
rapat, sekretaris tidaklah mesti hadir dalam rapat-rapat tersebut, tetapi
seketaris mempunyai tanggung jawab dalam menyiapkan kelengkapan rapat.
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4) Pelaksanakan Persiapan Perjalan Dinas Pimpinan

Dewasa ini banyak pimpinan yang sering melakukan perjalanan dinas untuk

keperluan instansinya. Untuk dapat merencanakan dan mengatur perjalanan dinas

bagi pimpilan. Menlapkan perjalanan dinas pimpinan maksudnya adalah menyusun

rencana pe{alanan secaia rinci, yang terdiri dari rute perjalanan, jenis kendaraan

yang akan digunakan, waktu keberangkatan dan waktu kembali, tempat penginapan,

dan catatan penting lainnya yang erat kaitannya dengan perjalanan tersebut, yang

dimana dilakukan semuanya oleh seorang sekretaris-

Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari tabel berikut ketelibatan sekretaris

dalam mempersiapkan perlajalan dinas pimpinan, yaitu:

Tabel 14. Peiaksanaan Persiapan Perjalan Dinas Pimpinan

Options Kate€oriJawaban Frekuensi Persentase (%)

a Dilakanakan 13 24,50

b Cukup Dilaksankan 38 71,70

c Kurang Dilaksankan 2 3,80

d Tidak Dilaksankan 0 0,00

Jumlah 53 100,00

Sumber: Hasil Olah Data Angket No. I I
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Dari penjelasan tabel 14 di atas dapat dikatakan ba.hwa dari 53 orang

responden, 13 orang responden at J 24,50 persen menyatakan bahwa

dilaksanakannya persiapan perjalanan dinas pimpinan oleh selsetaris,38 orang

responden atau 71,70 persen menyatakan bahwa cukup dilaksanakan, 2 orang

responden atau 3,80 persen menyatakan bahwa kurang dilaksanakan dan tidak ada

seomngpun responden menyatakan tidak dilaksanakannya persiapan perjalanan dinas

pimpinan oleh seketaris. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan, untuk

dapat mercncanakan dan mengatur perjalanan dinas bagi pimpinan, diharapkan

seketaris mempunyai cukup pengetahuan tentang pengaturan perjalanan. Seketaris

KPU Sulsel hendaknya dapat membayangkan tentang segala sesuatu yang berkenan

dengan perjalanan yang akan dilakukan pimpinannya. Sehingga pimpinan KPU

Sulsel tidak mengalami kesulitan selama dalam perjalanan dinasnya.

C. Tugas Yang Bersifat Kreatif

l) Penlusunan Rencana Kegiatan Seketaris

Dalam usaha bekerja secara berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilunjang

oleh perencanaan kerja yang tepat, agar dapat menghemat waltu, mengurangi

kesimpangan serta untuk menciptakan keberhasilan kerja. Perencanaan kerja

seketaris adalah kegiatan menggambarkan tentang pekerjaan yang harus

dilaksanakan-

Berikut ini dijelaskan tentang tanggapan responden terhadap pelaksanaan

penyusunan rencana kegiatan sekretaris yaitu:
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Tabel 15. Penyusunan Rencana Kegiatan Seketaris

Options KategoriJawaban Frekuensi Persentase (%)

a
b
c
d

Dilaksanakan
Cukup Dilaksanakan
Kurang Dilaksanankan
Tidak Dilaksanakan

l3
29
l1
0

24,50
72,70

3,80
0-00

Jumlah 53 100,00
Sumber : Hasil Olah Data Angket No. 12

Dari penjelasan tabel 15 di atas menunjukkan bahwa dari 53 orang responden,

13 orang responden atau 24,50 persen menyatakan bahwa telah dilaksanakan

pen)'usunam rencana kerja sekretaris,29 oaang aesponden atau 72,70 persen

menyatakan cukup diiaksanakan, 11 otang responden atau 3,80 pelsen menyatakan

kurang dilaksanakan, dan tidak ada seomngpun responden menyatakan tidak

dilaksadaka[nya perencanaan kerja oleh seketaris. Sehingga da penjelasana tabel di

atas menyatakan bahwa pelaksanaan pemcana.rn kegiatan sekretaris telah cukup

diatur sedemikian rupa, dalam pembuatan lencana kegi:tan seketaris, seketaris

nenibuat rercananya tersebut dengan bersifat juwes, simpel, flexible, mencakup

kegiatan yang menyuluruh dan bersifat terus menerus agar sekretaris tersebut dapat

memahami apa yang telah dia buat sendiri. Sehingga pekerjaan yang telah

direncanakan dapat berjalan dengan waklu yang telah diatur sedemikian rup4 agar

pekerjaan yang telah ditetapkan tidak ada yang tertunda.

2) Pembinaan kepada Seluruh Satuan Organisasi

Seorang seketaris Seketariat KPU Sulsel mempunyai tugas untuk

melaksankanan pembinaan terhadap para bawahannya tersebut. Oleh kaena itu
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KF]SIMPI]LAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang efektivitas pelaksanaan

tugas sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan pada kantor Seketariat KPU

Sulsel, dapat disimpulkan:

Sekretaris KPU Sulsel mempunyai tugas dalam mengelola ketatausohaan yang

terdiri atas: Tugas Rutin, Tugas Melaksanakan Instruksi atau penugasan llhusus, dan

tugas yang beFifat keatif. Efektivitas pelaksanaan tugas Sekreta.is dalam bidang

ketatausahaan menunjukkan kategori efektif.

Pendukung terlaksananya efeldivitas pelaksanaan tugas seloetaris adalah

adanya dukungan sumber daya manusia yang dapat beke{a sama dalam bentuk tim

atau kelompok-kelompok kerja dan adanya pelatihan-pelatihan secara berkala yang

dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.

. B. Saran

berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu

dikemukakan saran saxan $ebagai berikut :

l. Diharapkan kepada para pegawai Selaetariat KPU Sulsel untuk

mempertahankan kerja samanya dan berkoordinasi dengan para pegawai yang
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Iain, baik dalam lingkup KPU Sulsel maupu dengan pegawai pada seketariat

di tingkat KPU kabupat€n^ota.

2. Diharapkan kepada seketaris KPU Sulsel agar dapat mengadakan

pengembangan diri terhadap pengembangan keterampilan sekretaris.
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KISI-KISI ANGKET
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DALAM BIDANG

KETATAUSAEAA}I PADA KA}ITOR SEKR.ETARIAT KPU SULSEL

No. Variabel hdikator No. Item Responden

Efektivitas pelaksanaan
tugas selcetaris dalam
bidang ketatatusahaan
pada kantd Sekretariat
KPU Sulsel

> Tugas Rutin
F Tugas Melaksanakan

Instruksi atau
penugasan Khusus

> Tugas yang bersifat
Kreatif

1,2,3,4, s,6,7
8,9, 10, 11,

12,13,14,15,
16, t7,18,19,

20

Pegawai
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ANGKET PENELITIAN

ETEKTII'ITAS PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DALAM BIDAI{G

KETATAUSAEAAN PADA KAI\ITOR SEKRX,TARIAT KPU SULSEL

(....................................)

No. Angket i

I. Petunjuk Pelgisian

a. Bacalah angket ini dengan teliti sebelum BapaMbu/Saudara (i) mengisi

atau memberi jawaban

b, Berilah tanda silang (x) pada salah satu option jawaban yang sesuai

dengan keadaan yang sebenamya

c. Jika BapaMbu/Saudara (i) salah <ialam menyilang jawaban yang

dimaksud, maka Bapaldlbu/Saudara (i) dapat melingkari jawaban yagn

dianggap salah dan menyilangi kembali option jawaban yang dianggap

sesuai dengan keadaan yang sebenamla

II. Identitas Responden

Nama :

Umut : Tahun

Jabatan :

Alamat :

TTD Responden

t
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III. Pertanyaan

1. Menurut BapaMbu apakah sekretaris dalam mengelolah

ketatausahaan sudah dilaksanakan ?

a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan seketaris dalam

melaksanakan persuratan dan pengarsipan ?

a. Baik c. Kurang baik

b. Cukup baik d. Tidak baik

3. Apakah seketaris menelapkan teknik dan metode dalam penyimpanan

persuratan dan pengarsipan dengan baik dan tepat ?

a. Baik c. Kurang Baik

b. Cukup baik d. Tidak Baik

4. Bagaimanakah pelaksanaan tata cara penerimaan dan pelayanan

terhadap tamu yang dilakukan sekretaris ?

a. Baik c. Kurang baik

b. Cuklp baik d. Tidak baik

5. Bagaimanakah pelaksanaar, tata cara pene maan dan pelayanan

ielepon yang dilal1lkan sekreidris ?

a. Baik c. Kurang baik

b. CukLrp baik d. Tidak baik

6. Apakah seketa s telah melaksanakan pengaturan jadwal acara

kegiatan pimpinan ?

a. Dilaksanakan c. Kumog dilakanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

7. Menurut Bapak/lbu, apakah sekretaris sudah membuat laporan, baik

itu mengenai keuangan, kinerja, dan lain sebagainya

(harian/bulanan/tahunan) ?
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a. Dilaksanakan c. Kumng dilaksanakan

b. Culnp dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

8. Menurut BapaMbu, apakah sekretaris melaksanakan kegiatan

membuka ataupun menutup rapat ?

a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

9. Menurut BapaMbu, Apakah seketaris telah melaksanakan

persiapan,&elengkapan setiap kali d iadakan nya tupat I
a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

10. Menurut BapaMbu, Apakah sekretaris membuat notule /risaiah hasil

setiap rapat?

a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

11. Menurut Bapak/lbu, Apakah sekrctaris telah melaksanakan persiapan

setiap kalipimpinan melakukan perlalanan dinas ?

a. Dilaksanakan c_ Kurang dilaksanakan

b. Cukr:p dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

i2. Mer!rut Bapak/lbu, apakah penlusunan rencan4 keeiatan seketaris

sudah terlaksana ?

a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

13. Menurut Bapavlbu, bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh

sekretaris kepada seluruh satuan organisasi pemsahaan (pegawai

lainnya)?

a. Baik d. Kurang baik

b. Cukup baik d. Tidak baik

14. Apakah seketaris telah melaksanakan inventarisasi barang untuk

perlengkapan, perabot dan alat-alat penting bsgi seloetaris ?
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a. Dilaksanakan c. Kurang dilaftsanakan

b. Cukrp dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah sekrctads memahami penggunaan

carakerja mesin-mesin kantor (mesin fotocopy, scanner,

computer,priflterdan lainJainnya) ?

a. Mampu c, Kuang mampu

b. Cukup mampu d. Tidak mampu

16. Apakah seketaris memahami, mengetahui serta melaksanakan

peraturan tata tertib perusahaan ?

a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. CUL-up dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

17. Menurut BapaVlbu, bagaimanakah koordinasi yang dilakukan

sekretaris dengan pegawai yang lain ?

a- Baik c. Kurang baik

b. Cukup baik d, Tidak baik

18. Menurut BapaVlbu, bagaimanakah kemampuan berbahasa asing yang

dimiliki sekretaris ?

a. Baik c. Kurang baik

b. Cukup Baik d. Tidak baik

I 9. Menurut Bapak{bu, bagaimanakah penampilan sekretaris ?

a. Baik c. Kurang baik

b. Cukup baik d. Tidak baik

20. Menurut BapaMbu, Apakah sekretaris menghiasi dan menata ruang

keda pimpinan ?

a. Dilaksanakan c. Kurang dilaksanakan

b. Cukup dilaksanakan d. Tidak dilaksanakan

TEMMA KAS]H
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut BapaMbu Bagaimanakah Sekretaris dalam Mengelolah Ketatausahaan

kantor ?

2. Menurut BapaMbu Bagaimanakah Seketaris dalam Melaksanankan Kegiatan

yang bersifat Pelayanan, seperti penerimaan tamu dan penerimaan telepon ?

3. Menurut BapaVlbu bagaimanakah Sekretaris dalam Mengatur Setiap Jadwal

Kerja Pimpinan serta mengatur perjalanan dinas pimpinan ?

4. Menurut Bapaldlbu Bagaimanakah Seketaris dalam Mengelolah Rapat, memboat

notulen/risalah rapat ?

5. Menurut BapaUlbu Bagaimanakah Seketaris dalam Merencanakan Penyusunan

Rencana Kerjanya ?

6. Menurut Bapak4bu Bagaimanakah Seketaris dalam menaali dan memahami Tata

Tertib yang Berlaku dalam kantor?

7. Menurut BapaMbu Bagaimanakah Seketaris dapat Memahami Arti Pentinglya

Pengembangan Diri ?
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