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SARI 

 
Yoan Dwijaya Setiawan, 2010. “ TUGAS, FUNGSI, DAN PERANAN 

SEKRETARIS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI 

JAWA TENGAH “ 

 

Kata Kunci:  Tugas, Fungsi, dan Peranan Sekretaris. 

 

Sekretaris sangat dibutuhkan di perusahaan maupun instansi untuk membantu 

pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor  agar melaksanakan tugas 

manajerial dengan baik. Demikian halnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah, untuk membantu meringankan pekerjaan pimpinan diperlukan 

adanya seorang sekretaris yang dapat menjalankan tugas, fungsi, dan peranannya 

dengan baik. 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

tugas, fungsi, dan peranan sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah (2) Keuntungan apa yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah dengan adanya tugas, fungsi, dan peranan sekretaris (3) Kendala-

kendala apa saja yang dihadapi oleh sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui 

bagaimana tugas, fungsi, dan peranan sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah (2) Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan adanya tugas, fungsi, dan 

peranan sekretaris (3) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya atau fenomena pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah. Metode yang digunakan melalui metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. 

Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 

mempunyai tugas antara lain (1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan 

kepegawaian (2) Mengambil alih semua tindakan administrasi yang dilakukan oleh 

instansi guna mendukung kelancaran kedinasan (3) Mengurus surat menyurat keluar 

dan surat masuk (4) Membantu menyiapkan laporan dan pemeriksaan laporan (5) 

Menerima tamu (6) Bertanggung jawab terhadap tata ruang kantor baik kebersihan 

dan keasriannya (7) Menyusun dan mengumpulkan data-data dari semua Sub-sub 

Bagian untuk pimpinan. Sedangkan fungsi sekretaris di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah (1) Menyusun rencana program dan anggaran 

(2) Menyusun rencana kerja bidang keuangan dan mengumpulkan rencana 

penyerapan dari masing-masing unit kerja (3) Membuat program kerja Sub. Bagian 
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Umum dan Kepegawaian (4) Mewakili Kepala Dinas dalam rapat-rapat. Sekretaris 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan 

sebagai berikut : (1) Sebagai perantara atau saluran komunikasi dan sumber informasi 

(2) Alternatif pemikiran dari pimpinan (3) Sebagai ibu rumah tangga instansi (4) 

Sebagai penunjang keberhasilan dan kemajuan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah (5) Sebagai penjaga rahasia. Keuntungan yang diperoleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan adanya sekretaris adalah (1) 

Semua tugas tentang administrasi di bidang keuangan, umum dan kepegawaian, 

hukum, humas, dan program dapat terselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat. 

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranan : (1) Kurangnya 

sarana dan prasarana kantor (2) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (3) 

Kurangnya anggaran dalam mengelola kesekretarisan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Perlu adanya perhatian dari 

pimpinan mengenai pentingnya tugas, fungsi, dan peranan sekretaris. (2) Ruangan, 

almari, dan kardus untuk menyimpan data-data file pegawai masih kurang sehingga 

penyimpanannya tidak tertata rapi. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah perlu mengupayakan penyediaan ruangan, almari, dan kardus sehingga 

akan tertata rapi. (3) Sekretaris perlu mengikuti pelatihan dan keterampilan guna 

meningkatkan kinerja sekretaris dalam menjalankan pekerjaannya. (4) Sebaiknya 

perlu diperhatikan anggaran khusus untuk sarana dan prasarana di bidang 

kesekretarisan guna menunjang kinerja sekretaris. 

 


