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Kata Kunci: Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris 
 
 Sekretaris merupakan salah satu faktor penting yang dapat membantu kemajuan suatu 
instansi atau perusahaan. Sekretaris dibutuhkan untuk membantu meringankan tugas-tugas dan 
beban pimpinan, terutama tugas-tugas yang bersifat rutin dan operasional. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tugas seorang sekretaris di Kantor Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang (2) Bagaimana fungsi 
seorang sekretaris di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Semarang (3) Bagaimana peranan seorang sekretaris di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang (4) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh 
seorang sekretaris di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tugas seorang sekretaris di 
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang (2) Untuk 
mengetahui fungsi seorang sekretaris di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Semarang(3) Untuk mengetahui peranan seorang sekretaris di Kantor 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang (4) Untuk 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi seorang di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. 
 Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Semarang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode observasi, metode wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis 
deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas seorang sekretaris adalah: melaksanakan 
tugas di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan 
keuangan, fungsi seorang  sekretaris antara lain: menangani tugas-tugas administrasi, mengelola, 
menyampaikan, menyeleksi dan menangani informasi, menyusun jadwal pimpinan, 
berkoordinasi dengan tim, peranan seorang sekretaris antara lain: sebagai perantara atau saluran 
komunikasi dan sumber informasi, alternatif pemikiran dari pimpinan, sebagai ibu rumah tangga 
perusahaan, sebagai penjaga rahasia, memberikan motivasi kepada pegawai bawahan, sebagai 
penunjang keberhasilan dan kemajuan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas seorang sekretaris adalah: 
melaksanakan tugas di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi 
kepegawaian dan keuangan, fungsi seorang  sekretaris antara lain: menangani tugas-tugas 
administrasi, mengelola, menyampaikan, menyeleksi dan menangani informasi, menyusun 
jadwal pimpinan, berkoordinasi dengan tim, peranan seorang sekretaris antara lain: sebagai 
perantara atau saluran komunikasi dan sumber informasi, alternatif pemikiran dari pimpinan, 
sebagai ibu rumah tangga perusahaan, sebagai penjaga rahasia, memberikan motivasi kepada 
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pegawai bawahan, sebagai penunjang keberhasilan dan kemajuan di Kantor Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. Kendala-kendala yang dihadapi 
seorang sekretaris adalah dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Saran yang 
diberikan antara lain perlu diperhatikan anggaran khusus untuk sarana dan prasarana di bidang 
kesekretarisan seperti lemari arsip dan mesin foto copy yang sangat penting guna menunjang 
kinerja sekretaris. 
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