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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh di sebuah 

Perguruan Tinggi (PT) baik untuk tingkat sarjana maupun diploma. Di bangku 

perkuliahan telah diajarkan teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang industri 

tertentu. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum 

mempunyai pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, teori yang diperoleh 

belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang 

yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. Namun, untuk 

memperbanyak penegalaman kerja secara langsung, maka dilakukan kerja praktek 

sebagai langkah yang tepat untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan. Dalam 

pelaksanaan kerja praktek, mahasiswa juga mendapatkan ilmu di luar dari teori yang 

didapatkan diperkuliahan. 

Dikarenakan hal tersebut, maka Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan kerjaa 

praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan oleh 

kampus. Sehingga kerja praktek dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan teori yang di peroleh di bangku kuliah. Strategi ini memadukan proses belajar-

mengajar dalam kelas dengan pembelajaran dilapangan melalui kerja nyata pada suatu 

perusahaan atau Lembaga pengelola usaha. (Panduan Kerja Praktek 2017) 

1.2 Tujuan dan manfaat Kerja Praktek 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiwa untuk memperoleh pengalaman praktis 

sesuai dnegan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 
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2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa 

dalam bekerja. 

3. Untuk mengembangkan ilmu yang di dapat dengan memberikan pengalan kerja. 

 

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai 

dengan program studinya. 

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi/perusahaan 

terhadap kemampuan mahasiswa yang megikuti KP di dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan guna 

pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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BAB II 

GAMBARAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS 

 

2.1    Sejarah tentang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham 

RI) adalah kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hokum dan 

hak asasi manusia. Kemenkumham berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden, Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2017 

dijabat oleh Yasonna H. Laoly. 

Kementerian Hukum dan Ham pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 2945 

dengan nama Departemen Kehakiman, yang kemudian terus berganti nama sesuai dengan 

fungsinya, Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999), Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(2004) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009). 

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan 

instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di 

setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Kanwil terdiri atas beberapa divisi diantaranya Divisi Imigrasi yang membawahi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi 

(Rudenim). 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis adalah Unit Pelaksana Teknis yang 

dibawahi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis termasuk salah satu Kantor Imigrasi yang sudah 

cukup tua keberadaannya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dibentuk pada tahun 

1952 dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi Kota Dumai, Kecamatan Rupat, 

Kecamatan Bengkalis, Kota Siak Sri Indrapura, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan 

Sungai Apit, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi. 
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Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah pembangunan daerah dan 

pemekaran wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkalis terpecah dengan berdirinya Kantor 

Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang dan Knator Imigrasi Siak Sri Indrapura. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. HH-

03.OT.01.03 TAHUN 2018, wilayah kerja Kantor Imigrasi adalah seluruh wilayah 

Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu; 

 

1. Kecamatan Bengkalis 

2. Kecamatan Bantan 

3. Kecamatan Bukit Batu 

4. Kecamatan Siak Kecil 

5. Kecamatan Rupat 

6. Kecamatan Rupat Utara 

7. Kecamatan Mandau 

8. Kecamatan Pinggir 

9. Bathin  Solapan 

10. Bandar Laksamana 

11. Talang Muandau 

 

Pada tahun 2018 akhir terjadi perubahan nomenklatur pada kantor imigrasi 

diseluruh Indonesia seiring terbitnya Permenkumham Nomor, 19 tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Sehingga nama Kantor Imigrasi Kelas II 

Bengkalis berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Ada penambahan 

akronim TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang membedakan antara kanim yang 

memiliki atau tidak memiliki TPI. 

 

 



 

5 
 

2.2    Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

2.1.1 Visi 

          Melindungi Hak Asasi Manuisa 

2.1.2   Misi 

 

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas 

2. Mewujudakan pelayanan hukum yang berkualitas 

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas 

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dan 

6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

professional dan berintegritas. 
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2.3     Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

 Berikut Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

 

 

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

Sumber: google 
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2.4 Ruang Lingkup Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

Kantor Imigrasi (KANIM) adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi 

Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu Kantor Imigrasi Kelas 

II TPI Bengkalis berada di JL.Ahmad Yani No.4 Bengkalis Kota.Kec Bengkalis, 

Kabupaten Bengkalis Riau 28713. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis melaksanakan 

Seleksi Tim Pokja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). Seleksi dilaksanakan untuk memilih Koordinator masing-masing 

area perubahan dan dinilai langsung oleh penanggungjawab Pembangunan Zona 

Integritas Dimas Pramudito. 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis telah mendapatkan penghormatan dari 

Pusat dan masuk dalam kandidat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Bersih Birokrasi Melayani(WBBM). Hal ini disampaikan Kepala Kantor 

(Kakan) Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Toto Suryanto S, Sos. Bahwa dalam menuju 

Zona Integritas WBK dan WBBM tersebut, akan melakukan pembenahan secara internal 

dan eksternal. Di posisi Internal, seluruh petugas Imigrasi Bengkalis akan melakukan 

pengawasan yang telah dibangun sebelumnya agar dalam melaksanakan tugasnya dan 

melayani masyarakat dengan sikap prima dan tulus ikhlas. Sedangkan untuk Eksternal, 

masyarakat perlu mengetahui bahwa pihak Imigrasi Bengkalis dalam melayani seluruh 

pemohon, tidak ada dilakukan pilih kasih dan pandang bulu. Artinya semua pemohon 

sama sepanjang persyaratannya lengkap, dan tidak menjadi TKI non procedural. 

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu Negara-bangsa ke negara lain, dimana 

ian bukan merupakan warga negara Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap 

permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan Turis dan Pendatang untuk jangka 

waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman 

(umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk 

imigrasi.  
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Uraian Tugas Yang di Kerjakan 

 

Kerja praktek (KP) dilaksanakan selama 2 bulan yang dilaksanakan dari tanggal 

05 juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. 

Selama melaksanakan KP dikantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dan ditempatkan 

dibagian pelayanan adapun tugas yang diberikan, diantaranya : 

 

3.1.1 Melakukan kegiatan penerimaan surat masuk 

Kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah kearsipan. Dan mahasiswa menerima 

surat dari pihak eksternal dan juga menerima surat dan mesin fax yang ada pada Bagian 

Kepegawaian. Berikut adalah langkah – langkahnya : 

1. Mahasiswa menerima surat masuk dari pihak Bagian umum yang telah di cetak 

melalui situs di computer. 

2. Mahasiswa memilah-milah surat berdasarkan penerima surat terkait (orang yang 

dituju dalam surat tersebut) 

3. Mahasiswa membaca isi dari surat masuk 

Surat-surat yang telah dicetak oleh pengurus bagian umum, kemudian 

mahasiswa baca dan diteliti apakah surat-surat tersebut ada alamat dalamnya 

atau tidak, apakah surat-surat itu ditujukan kepada pimpinan atau langsung 

kepada pejabat/unit yang menangani masalahnya, apakah surat-surat itu ada 

lampirannya atau tidak, apakah surat terdiri dari satu lembar atau lebih namun 

proses pembacaan surat ini hanya untuk surat yang bersifat biasa dan kita tidak 

berhak membuka dan membaca surat jika amplopnya dilekatkan karena itu surat 

yang bersifat pribadi atau rahasia. 
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4. Mahasiswa melakukan pencatatan surat di buku agenda surat masuk. Surat yang 

sudah diolah seperti tersebut di atas, selanjutnya  

mahasiswa catat dalam buku agenda menurut klasifikasi dan kualifikasi masing-

masing surat. Di bawah ini contoh kolom dalam buku agenda surat masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 (Kolom Buku Agenda Surat Masuk) 

Sumber: data diolah oleh mahasiswa 

 

5. Pengarahan Surat Masuk 

Mahasiswa melakukan pengarahan surat masuk untuk menentukan siapa saja 

yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. 

Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yanag akan 

bertanggungjawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat 

menuliskan instruksinya pada lembar disposisi. Berikut adalah tampilan dari 

lembar disposisi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. 
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Gambar 3.2 (Lembar Disposisi) 

Sumber: data diolah oleh mahasiswa 

 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pengarahan surat masuk. Yaitu: 

1. Mahasiswa mengisi lengkap lembar disposisi 

2. Mahasiswa meminta paraf daari Kepala Sub Bagian Umum dab Perencanaan 

3. Lalu mahasiswa meminta paraf kepada Sekretaris Kantor Imigrasi Bengkalis 

4. Mahasiswa menaruh surat masuk tersebut di meja Kepala Dinas untuk 

diketahui dan ditindaklanjuti 

5. Mahasiswa menggandakan surat masuk tersebut 

6. Dan terakhir mahasiswa mendistribusikan surat tersebut kepada setiap bagian 

atau orang yang dituju 
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3.1.2 Memberi nomor untuk surat keluar 

Kegiatan yang mahasiswa lakukan berkaitan dengan mata kuliah kearsipan. 

Mahasiswa mendapat tugas menomori surat keluar dari bagian internal Kantor Imigrasi 

Kelas II TPI Bengkalis. Surat keluar adalah surat yang dikirimkan oleh Kantor Imigrasi 

Kelas II TPI Bengkalis kepada pihak Eksternal. Dan surat keluar yang dikirimkan 

kemungkinan disebabkan oleh tiga factor: 

 

a. merupakan jawaban dari surat masuk atau surat yang diterima 

b. karena merupakan kebutuhan 

c. karena akan memberikan sesuatu hal 

berikut adalah langkah – langkahnya : 

a. mahasiswa menerima konsep surat yang sudah diketik oleh Bagian 

Kepegawaian 

b. mahasiswa mengisi buku agenda surat keluar untuk mengetahui nomer surat 

keluar terakhir Berikut tampilan buku agenda surat keluar 

c. mahasiswa menulis di surat yang ingin dikirimkan oleh Bagian Kepegawaian 

d. setelah penomoran surat selesai, mahasiswa mengantar surat keruangan Kepala 

Kantor Imigrasi atau Sekretaris Kantor Imigrasi untuk disetujui dan 

ditandatangani 

e. setelah surat ditandatangani maka mahasiswa membubuhi. 
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Gambar 3.3 (Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar) 

Sumber: diolah oleh mahasiswa 

 

3.1.3 Melakukan Pengetikan Dokumen 

Kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah computer. Mahasiswa di tugaskan 

mengetik nota kantor imigrasi oleh Kasubag Umum dan Perencanaan. Sebelum itu 

Kasubag memberikan instruksi yang mendalam terlebih dahulu agar mahasiswa tidak 

melakukan kesalahan yang berarti karena kantor imigrasi Bengkalis ini akan diberikan 

kepada Bagian Keuangan di Kantor Imifrasi Kelas II TPI Bengkalis untuk diperiksa 

terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan pengetikan ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Mahasiswa menyiapkan konsep dokumen yang akan diketik 

2. Kemudian Mahasiswa menghidupkan laptop dengan menekan tombol power 

pada monitor 

3. Setelah itu, Mahasiswa membuka program Microsoft Word 

4. Mahasiswa memulai pengetikan 

5. Lalu yang terakhir, Mahasiswa menyimpan hasil ketikan dengan klik save 

6. Setelah itu mahasiswa menutup aplikasi Ms.Word 

 

3.1.4 Menggandakan Dokumen 

Tugas ini sering sekali mahasiswa lakukan, baik dalam jumlah banyak maupun 

jumlah sedikit. Dalam menggandakan dokumen, mahasiswa memakai mesin fotocopy. 

Adapun cara-cara mahasiswa dalam menggunakan mesin fotocopy yaitu : 

 

a. Mahasiswa menekan tombol on pada mesin photocopy. 

b. Mahasiswa meletakkan lembar kertas yang akan digandakan di atas mesin 

photocopy. 

c. Selanjutnya mahasiswa mengatur tata letak kertas berdasarkan ukuran kertas 

yang diinginkan. 

d. Tekan tombol angka yang diinginkan untuk jumlah berapa banyaknya 

penggandaan. 

e. Tekan tombol “Start”. 

f. Tunggu beberapa detik, maka hasilnya akan keluar. 

 

3.1.5 Mengarsipkan Surat Masuk 

Mahasiswa melakukan kegiatan pengarsipan surat masuk dalam map besar 

berdasarkan system nama. kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah kearsipan. Adapun 

cara-cara mahasiswa dalam mengarsipkan surat masuk yaitu : 

a. Mahasiswa menyortir surat berdasarkan nomor surat, misalnya nomor surat 

GU.IMI.IMI.3 dan nomor urut dalam buku agenda surat masuk adalah 58. 

b. Lalu mahasiswa melubangi kertas dengan alat untuk melubangi kertas tersebut. 
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c. Kemudian mahasiswa memasukkan surat ke dalam map besar berdasarkan 

nama surat pada buku agenda surat masuk. Berikut adalah tampilan map besar 

penyimpanan surat masuk Kantor Imigrasi Bengkalis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 (Pengarsipan Berkas) 

Sumber: diambil oleh mahasiswa 

 

3.2 Target Pencapaian 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 

II TPI Bengkalis, adapun target yang dicapai yaitu: 

 

1. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik 

2. Dapat memahami dan menjalankan segala tugas yang diberikan 

3. Memahami dunia kerja 

 

3.3 Perangkat yang Digunakan  

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi 

Kelas II TPI Bengkalis, adapun perangkat yang digunakan antaranya : 
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1. Komputer 

Computer ini digunakan sebagai perangkat untuk pembuatan surat permohonan 

dan mengelola surat masuk. Computer yang digunakan yaitu Lenovo. Dalam 

melaksanakan Kerja Praktek computer ini digunakan untuk pembuatan surat-

menyurat yang di perlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Laptop 

Sumber : Diambil Oleh Mahasiswa 

 

2. Printer 

Printer merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak 

file yang menampilkan hasil tulisan, atau gambar disebuah kertas atau media 

sejenisnya. Dalam melaksanakan Kerja Praktek printer digunakan untuk 

mencetak file yang telah dibuat menggunakan computer. 
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Gambar 3.6 Printer 

Sumber : google 

 

3.4 Kendala yang Dihadapi 

Selama menjalani Kerja Praktek, banyak hal yang mahasiswa dapatkan termasuk 

kendala yang mahasiswa temui di tempat kerja praktek. Kendala tersebut terjadi karena 

tentunya kegiata Kerja Praktek tidak berjalan dengan lancer, sehingga dibutuhkan waktu 

ekstra dalam meneyelesaikan pekerjaan. 

Beberapa kendala Mahasiswa ketika melaksanakan Kerja Praktek, yaitu: 

1. Instruksi dalam pemberian tugas yang bertentangan 

Dalam menjalankan tugas instruksi yang jelas dari seseorang yang menugaskan 

sangat diperlukan demi kelancaran dalam menjalankan tugas tersebut. 

2. Di tempat kerja praktek tersebut masih ada pekerjaan yang dilakukan secara 

manual, sehingga apabila adanya lebih banyak system tentunya akan lebih 

mudah dalam melakukan sesuatu. 
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BAB IV 

SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

(SISUMAKER) DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI 

BENGKALIS 

 

4.1 Pengertian aplikasi Sisumaker  

Penyelenggraaan administrasi ketatausahaan yang tertib, efektif, efisien dan aman 

keterpaduan informasi dan data antar unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan 

HAM. Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan 

menyelenggarakan kegiatan pengenalan terhadap aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk 

dan Surat Keluar (SISUMAKER) kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. 

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kakanwil dan dibuka oleh Kepala Bagian Umum, 

Rakhmad Renaldy. (https://kalsel.kemenkumham.go.id) 

Sisumaker adalah aplikasi yang dibuat untuk pengelolaan seluruh persuratan di 

lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggunaan Sisumaker 

diharapkan dapat memudahkan pemantauan terhadap keberadaan suatu surat untuk dapat 

ditindaklanjuti secara efektif dan efisien. 

Dengan aplikasi Sisumaker, diharapkan pengelolaan persuratan di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat ditingkatkan. 

(https://www.kemenkumham.go.id) 

 

4.2 Pengertian Pengelolaan Surat 

4.4.1 pengertian Pengelolaan 

Kata pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang memiliki pengertian yaitu 

menyelenggrakan, mengurus dan mengusahakan.  

https://kalsel.kemenkumham.go.id/
https://www.kemenkumham.go.id/
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Hani Handoko (2014) mendefenisikan pengertian manajemen sebagai proses 

perencaan, keorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha oleh anggota 

organisasi dan pengguna sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah diterapkan. Proses yang dilakukan suatu organisasi agar organisasi tersebut 

mencapai dengan tujuan yang di terapkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Jadi setiap organisasi harus diatur sedemikian rupa agar tujuan 

organisasi  tersebut tercapai. 

KKBI (2008) merumuskan “Pengelolaan adalah proses yang memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian 

tujuan”. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu 

dengan mengendalikan tenaga orang lain. 

Berdasarkan definisi-definisi pengelolaan yang telah dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan penanganan terhadap 

sesuatu yang melibatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diterapkan. 

 

4.4.2 Pengertian Surat 

Salah satu komunikasi yang digunakan perkantoran adalah surat. Komunikasi 

dengan surat ini dikenal dengan korespodensi. Komunikasi melalui surat di perkantoran 

dilakukan secara perorangan atau Lembaga, dan secara ijnternal dan eksternal. Surat 

secara internal seperti undangan rapat kepada karyawan atau pegawai. Surat secara 

eksternal seperti pemesanan barang atau jasa oleh komsumen atau pelanggan. 

 

4.4.3 Pengertian Pengelolaan Surat 

Berdasarkan pengertian dari pengelolaan dan surat diatas dapat disimpulkan 

pengertian pengelolaan surat merupakan rangkaian kegiatan penanganan melalui media 

tertulis yang dituliskan pada sehelai kertas atau lebih dan berisi sebuah informasi dari 
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seseorang kepada orang lain bai katas nama pribadi maupun perusahaan dengan 

melibatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4.3 pengertian Surat Masuk 

Asriel, dkk (2016) dalam bukunya Manajemen Kearsipan, surat masuk adalah 

surat yang diterima dari perorangan atau perusahaan lain. Nuraida (2014) menjelaskan 

pengertian surat masuk “Surat masuk sebagai surat yang diterima oleh satu bagian dalam 

perusahaan yang sama atau dari pihak ekstern baik dari orang/perusahaan lain diluar 

lingkungan intern perusahaan.” Sementara, Wursanto (1991) mendefenisikan “Surat 

masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik 

yang diterima melalui pos (kantor pos) maupun yang diterima dari karir (pengirim surat) 

dengan menggunakan buku pengiriman.” 

Berdasarkan pengertian surat masuk diatas dapat disimpulkan surat masuk adalah 

surat yang diterima oleh suatu perusahaan dari perorangan atau dari instansi maupun 

organisasi diluar lingkungan perusahaannya. 

 

4.4 Pengertian Surat Keluar 

Asriel, dkk (2016) mendefinisikan surat keluar sebagai surat yanag dikirim kepada 

perseorangan atau instansi atau perusahaan lain. Menurut Nuraida (2014) menjelaskan 

pengertian surat “Surat keluar sebagai surat yang dikirim oleh suatu bagian dalam 

perusahaan yang sama, atau kepada ekstern baik orang/instansi/perusahaan lain 

dilingkungan intern perusahaan”. 

Kesimpulan dari pengertian surat keluar diatas adalah surat yang ditunjukkan atau 

dikirimkan kepada organisasi atau instansi lain, dengan syarat inii surat sudah lengkap 

seperti tanggal, nomor surat, tanda tangan dari penjabat yang berwenang dan stempel 

perusahaan atau organisasi tersebut. 

4.5 Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 
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Pengelolaan surat-surat kantor adalah sutau kegiatan yang terpenting dalam 

kantor. Hal ini dikarenakan surat memuat informasi penting bagi organisasi. Di dalam 

pengelolaan surat terlebih dahulu dibedakan menjadi dua macam yaitu surat masuk dan 

surat keluar. Menurut Nuraida (2014) menjelaskan  pengertian “Surat masuk adalah surat 

yang masuk kedalam sutau instansi atau perusahaan atau bagian  dalam suatu instansi 

atau perusahaan.  

Tujuan pengelolaan surat adalah agar surat dapat sampai kepada pohak yang 

berkepentingan dengan cepat, cepat, aman serta dengan biaya sekecil mungkin.  

 

4.6 Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) 

4.6.1 Definisi Sisumaker 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M. HH-01.TI.03.02 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Sistem Surat 

Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia adalah aplikasi yang dibuat untuk pengelolaan seluruh persuratan di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggunaan Sisumaker diharpkan dapat 

memudahkan pemantauan terhadap keberadaan suatu surat untuk dapat ditindaklanjuti 

sederasa efektifdan efisien. Serta dalam kegiatan pengelolaan persuratan dilingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat ditingkatkan. 

4.6.2 Pengertian aplikasi Sisumaker  

Penyelenggraaan administrasi ketatausahaan yang tertib, efektif, efisien dan aman 

keterpaduan informasi dan data antar unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan 

HAM. Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan 

menyelenggarakan kegiatan pengenalan terhadap aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk 

dan Surat Keluar (SISUMAKER) kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. 

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kakanwil dan dibuka oleh Kepala Bagian Umum, 

Rakhmad Renaldy. (https://kalsel.kemenkumham.go.id) 

https://kalsel.kemenkumham.go.id/
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Sisumaker adalah aplikasi yang dibuat untuk pengelolaan seluruh persuratan di 

lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggunaan Sisumaker 

diharapkan dapat memudahkan pemantauan terhadap keberadaan suatu surat untuk dapat 

ditindaklanjuti secara efektif dan efisien. 

Dengan aplikasi Sisumaker, diharapkan pengelolaan persuratan di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat ditingkatkan. 

(https://www.kemenkumham.go.id) 

4.6.3 Tujuan Sisumaker 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.HH-01.03.02 Tahun 2018 tentang penyelanggaraan Sistem Surat Masuk dan Surat 

Keluar (Sisumaker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Penggunaan Sisumaker diharapkan : 

a. Memudahkan pemantuan terhadap keberadaan suatu surat untuk kemudian dapat 

ditindaklanjuti secara efektif dan efisien. 

b. Pengelolaan persuratan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dapat ditingkatkan. 

Berikut adalah tampilan aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) :  

 

https://www.kemenkumham.go.id/
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Gambar 4.1 (Tampilan Surat Masuk dan Surat Keluar) 

Sumber: data diolah oleh mahasiswa 

 

 

Gambar 4.2 (Tampilan Distribusi Surat Masuk) 

Sumber: data diolah oleh mahasiswa 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kerja Praktek merupakan salah satu syarat untuk mendapat delar Diploma di 

Fakultas Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja Praktek sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa Kerja Praktek karena dapat memperoleh keterampilan, 

pengalaman kerja dan pengetahuan yang tidak pernah mahasiswa dapatkan sebelumnya. 

Selain itu, dengan diadakannya Kerja Praktek mahasiswa akan memperoleh gambaran 

mengenai dunia kerja yang sebenarnya bagaimana cara kerja keimigrasian dalam 

melayani masyarakat. Setelah mahasiswa melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Imigrasi 

Kelas II TPI Bengkalis dan membuat laporan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kerja Praktek (KP) ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis 

2. Mahasiswa ditempatkan pada Bagian Umum dan Perencanaan. Di dalam kerja 

praktek ini dibutuhkan kedisipllinan dan ketelitian yang tiggi. 

3. Selama menjalani Kerja Praktek, mahasiswa melakukan kegiatan penerimaan 

surat masuk secara manual, memberi nomor pada surat keluar, melakukan 

penangan surat masuk, melakukan pengetikan dokumen, menggandakan 

dokumen dan mengarsipkan surat masuk. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek (KP) adalah : 
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1. Dengan adanya kerja praktek ini diharapkan terjadi hubungan kerja sama yang 

baik antara pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan peerusahaan tempat 

pelaksanaan kerja praktek ( Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis). 

2. Politeknik Negeri Bengkalis sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala 

dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga para 

mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktek dapat bekerja dengan baik 

dan pelaksanaan Kerja Praktek pun sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak 

kampus. 

3. Untuk staff karyawan khususnya di sub Bagian Umum dan Perencanaan 

sebaiknya di tingkatkan lagi komunikasi antara karyawan dengan mahasiswa 

dalam membimbing agar tidak terjadi kesalahan dan dapat membantu 

mempercepat penyelesaian pekerjaan. 
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Absensi Harian Kerja Praktek 
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Laporan Kegiatan Harian Kerja Praktek 
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