
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, banyak hal yang harus dikembangkan untuk dapat

mengikuti perkembangan zaman. Salah satu hal yang dapat menjadi acuan utama

didalam mengikuti perkembangan zaman yaitu di bidang pendidikan. Bidang

pendidikan merupakan salah satu bidang yang dapat menciptakan Sumber Daya

Manusia yang berkualitas dan profesional dimana setiap manusia umumnya dituntut

untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat.

Selain peranan dari Sumber Daya Manusia dalam suatu Perusahaan sangat

dibutuhkan, peranan dari dunia usaha dalam Perusahaan juga sangat dibutuhkan untuk

mendorong kemampuan teknologi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan

terhadap sistem terbaru yang telah diterapkan. Dengan adanya peranan tersebut

penciptaan pegawai kantor maupun lapangan dapat mengetahui perkembangan

teknologi sehingga pengetahuan yang akan di dapatkan oleh pegawai bertambah dan

berkembang.

Perkembangan teknologi membutuhkan inovasi yang dapat membantu kerja

karyawan menjadi lebih baik sehingga perusahaan perlu mencari penemuan baru

terhadap kecanggihan teknologi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang

untuk dikelola oleh karyawan yang sedang aktif bekerja, sehingga karyawan yang

berkerja tidak jenuh dengan sistem yang telah diterapkan. Tujuan akhirnya adalah

untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang

menjadi perusahaan yang mampu bersaing secara mendunia. Keberadaannya

dimaksudkan untuk mendorong perusahaan agar lebih etis dalam menjalankan

pekerjaan di kantor sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efesien.

PT Pertamina EP Asset 2 Unit SPRM memberikan suatu motivasi baru kepada

karyawan agar tidak jenuh terhadap sistem kerja khususnya dibidang korespondensi

sehingga dapat menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien, yaitu sistem

korespondensi elektronik atau yang disebut dengan E-Correspodence. Sistem



2

E-correspondence merupakan sistem baru yang memiliki kecanggihan dan

perkembangan teknologi. Di zaman sekarang, perusahaan yang bergerak maju dan

unggul seharusnya menggunakan Teknologi yang berkembang dan canggih seperti

yang diterapkan di PT Pertamina EP Asset 2 Unit SPRM.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir

dengan judul “Penerapan Sistem E-Correspondence Pada Unit SPRM (Strategic

Planning & Risk Management) PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan, maka permasalahan

yang ada adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah menerapkan Sistem E-Correspondence pada unit

SPRM (Strategic Planning & Risk Management) PT Pertamina EP Asset 2

Prabumulih?

2. Apa masalah yang dihadapi oleh pekerja semenjak diberlakukannya Sistem

E-Correspondence dan apa solusi yang diberikan untuk penyelesaian masalah

tersebut?

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan laporan akhir ini dapat lebih terarah dan tidak

menyimpang dari perumusan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang

lingkup pembahasan hanya pada penerapan sistem e-correspondence dan masalah yang

dihadapi oleh para pekerja unit SPRM (Strategic Planning & Risk Management) EP

Asset 2 Prabumulih.
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1.4. TUJUAN DAN MANFAAT

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan laporan akhir

ini adalah: Untuk mengetahui penerapan sistem korespondensi elektronik pada Unit

SPRM (Strategic Planning & Risk Management) PT Pertamina EP Asset 2

Prabumulih.

1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah

didapat dari perkuliahan maupun dari luar perkuliahan dan memperdalam

pengetahuan serta menambah wawasan di bidang kearsipan khususnya

korespondensi elektronik.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi bagi perusahaan atau

organisasi tentang sistem korespondensi elektronik sehingga kinerja perusahaan

dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi atau pedoman bagi penulis yang tertarik untuk

mengadakan studi kasus di bidang yang sama, yaitu berkaitan dengan penerapan

sistem korespondensi elektronik.

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

1.5.1 Ruang Lingkup
Penelitian ini dilakukan pada Unit Strategic Planning & Risk Management

(SPRM) PT Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih yang beralamat di Jl. Jendral

Sudirman No 03 Prabumulih 31122, Sumatera Selatan, Indonesia dan yang menjadi

objek penelitiannya adalah sistem e-correspondence pada unit Strategic Planning &

Risk Management (SPRM).
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1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Syahirman (2009: 103), jenis data yang digunakan terbagi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yakni data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh

peneliti dimana data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara yang

diperoleh secara langsung. Data primer yang penulis peroleh dari

perusahaan yaitu hasil wawancara dengan para pimpinan dan karyawan

unit Strategic Planning & Risk Management (SPRM) PT Pertamina EP

Asset 2 Field Prabumulih, dan juga penulis memberikan beberapa

pertanyaan kepada karyawan uniti Strategic Planning & Risk

Management (SPRM) PT Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk

publikasi. Adapun data sekunder yang diperoleh yaitu:

dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan dan sumber-sumber

pustaka lainnya yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Penulis mencari bahan yang dibutuhkan dengan cara membaca buku-buku

yang berhubungan dengan korespondensi dan kearsipan serta

referensi-referensi lain yang berhubungan dengan penulisan ini serta browsing

dan searching lewat internet.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data melalui

pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi bertujuan

untuk mendapatkan data tentang suatu keadaan, sehingga diperoleh alat

pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh. Penulis

menggunakan teknik observasi, dimana penulis mengumpulkan data dengan

mengamati secara langsung kegiatan di kantor (Sugiyono, 2012: 145)
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3. Wawancara

Sugiyono (2013: 137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam data dengan cara mengadakan tanya jawab secara

langsung kepada para karyawan dan pimpinan unit SPRM (Strategic Planning &

Risk Management) PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

1.5.5. Metode Analisis Data
Menurut Sugiyono (2013: 244), analisis data adalah proses mencari dan

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannnya

dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis

menggunakan analisis kualitatif.

1. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan

gambar. Data ini diperoleh dan dianalisis melalui hasil wawancara lapangan,

melalui buku dan modul tentang sistem e-correspondence dan dari bahan lain yang

disusun secara sistematis dan diambil langsung dari Unit Strategic Planning & Risk

Management (SPRM) PT Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih.
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan garis besar mengenai

isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas, sehingga dapat memberikan gambaran

hubungan antara bab akan dibagi ke dalam sub-sub bagian secara keseluruhan.

Adapun sistematika penulisan laporan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan penjelasan dan menguraikan tentang:

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

1.5.4 Teknik Wawancara

1.5.5 Metode Analisis Data

1.5.6 Analisa Kualitatif

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa teori yang berhubungan

dengan permasalahan dalam penulisan Laporan Akhir ini. Teori-teori

yang dikemukakan antara lain:

2.1 Korespondensi

2.2 Jenis-Jenis Korespondensi

2.3 Bahasa Korespondensi

2.4 Peranan Korespondensi dalam Bisnis
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2.5 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Korespondensi

2.6 Pengertian Surat, Surat Masuk dan Surat Keluar

2.6.1 Surat

2.6.2 Surat Masuk dan Prosedur Pengelolaan Surat Masuk

2.6.3 Surat Keluar dan Prosedur Pengelolaan Surat Keluar

2.7 Fungsi Surat

2.8 Jenis-Jenis Surat

2.9 Prinsip-Prinsip E-Correspondence

3.0 Kelebihan dan Kekurangan E-Correspondence

BAB III KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang keadaan umum dari objek penelitian sehingga

dapat lebih mengetahui objek yang diteliti terdiri dari:

3.1 Gambaran Umum PT Pertamina

3.2 Sejarah PT Pertamina

3.3 Visi dan Misi Perusahaan

3.3.1 Visi

3.3.2 Misi

3.4 Tata Nilai Perusahaan

3.5 Logo dan Makna Perusahaan

3.6 Struktur Organisasi PT Pertamina EP Asset 2

3.7 Struktur Organisasi PT Pertamina EP Asset 2 SPRM

3.8 Sistem E-Correspondence

3.9 Proses E-Correspondence

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang telah ada dan

membahasnya melalui motode peramalan sebagai berikut:

4.1 Cara penerapan sistem e-correspondence

4.2 Permasalahan pada sistem e-correspondence & solusi pemecahan

masalah
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, penulis akan menyimpulkan pembahasan yang

telah dilakukan dan berusaha memberi saran bagi perusahaan, meliputi:

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

LAMPIRAN


