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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

RINGKASA 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan PT POS Indonesia (Persero)  

Bandar  Lampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2017 hingga 02 

September 2017. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi dibeberapa divisi dengan 

bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Pusat Layanan Bisnis 

yang dilakukan secara rutin adalah menerima serta mengentri surat maupun paket 

yang masuk dan akan di kirim ke alamat tujuan, bila terjadi kesalahan ada 

prosedur yang harus dijalankan untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Pada 

divisi Bea Cukai ada beberapa kegiatan yang rutin dilakukan yaitu memeriksa 

barang, memproses barang impor dan ekspor serta mensortir kembali barang 

tersebut. 

Prosedur penanggulangan gangguan pada divisi Pusat Layanan Bisnis perlu 

ditingkatkan konektivitasnya, supaya tidak terjadinya gangguan pada jaringan 

server. Pada divisi Pos Bea Cukai sebaiknya, perlu menambahkan karyawan baru 

untuk membantu memproses barang – barang impor maupun ekspor yang masuk, 

sehingga tidak mengalami penumpukan barang yang belum terealisasikan. 

 

Kata Kunci : PKL, POS, Pelayan 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang 

diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai 

salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan 

realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek 

kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL (Tim, 2017). 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, 

dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. 

Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari (Tim, 

2017). 

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah badan usaha milik negara 

(BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan 

usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. 

Pos Indonesia (Persero). Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah 

tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa 

perusahaan umum (Perum) menjadi sebuah perusahaan Perseoran (Persero) 

(BUMN, 2016). 

Beberapa bagian pekerjaan yang ada pada PT Pos Indonesia (Persero) 

adalah Administration, Marketing, Credit Analys, IT, Business Analyst, 

Collection. Pelaksanaan Pengelolahan data di PT Pos Indonesia (Persero) 

tergolong berat, hal ini disebabkan PT Pos Indonesia (Persero) berkewajiban 

untuk mengelola beberapa data  yang menyangkut administrasi konsumen yang 

jumlahnya sangat banyak. Pengelolaan data konsumen untuk jumlah yang banyak 

tentu bukan pekerjaan yang mudah karena dalam pengelolaannya memerlukan 
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ekstra ketelitian yang sangat tinggi, serta teknologi yang mampu memberikan 

pelayanan secara cepat dan tepat yang dapat  menangani jumlah data yang sangat 

banyak serta data yang selalu berubah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 

PKL di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar  Lampung. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki maksud dan 

tujuan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik 

Kerja Lapangan,  maksud dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja. 

2. Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan untuk 

menghadapi dunia kerja nantinya. 

4. Melakukan kegiatan PKL sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

5. Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan atas jalinan kerjasama dan 

jaringan yang terbentuk. 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) adalah: 

1. Mengetahui produktivitas perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). 

2. Sebagai sarana pelatihan mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan dan membandingkan serta menerapkan 

pengetahuan akademis yang didapat. 

3. Membangun dan mengembangkan mental yang kuat dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

4. Sebagai tolak ukur dan pembuktian akan kualitas dan kuantitas dari 

intelegensi mahasiswa. 

5. Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun manfaat yang kami dapat saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan antara lain: 
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1.3.1  Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Melatih kepribadian dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif, 

etika  dan mengontrol emosi dalam bekerja. 

2. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah 

dalam melakukan pekerjaan. 

3. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nyata. 

4. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja. 

5. Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja 

dan berinteraksi dengan perusahaan atau instansi calon pengguna 

lulusan dengan cara mengamati, mengenal dan menganalisa 

permasalahan yang dijumpai di PT Pos Indonesia (Persero). 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Membantu dalam mengatasi masalah dan meringankan pekerjaan 

perusahaan. 

2. Memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia. 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Universitas 

Meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia 

menjadi lebih baik dan siap dengan dunia kerja. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di PT Pos Indonesia 

(Persero). Perusahaan ini bergerak dibidang jasa layanan pos yang beralamatkan 

di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan No. 21, Pahoman, Enggal, Kota Bandar  

Lampung. Letak posisi perusahaan yang strategis dan berada pada lingkungan 

yang ramai. Berikut adalah gambar peta PT Pos Indonesia (Persero): 
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Gambar 1.1 Denah Universitas Teknokrat Indonesia - PT Pos Indonesia (Persero)  

(Maps, 2018) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 10 Juli sampai 02 September 2017. 

Waktu pelakasanaan PKL di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar  

Lampung yaitu setiap hari Senin sampai Jum’at pukul 08.00 – 17.00 WIB dan 

Sabtu pukul 08.00 – 14.00 WIB,  berikut rincian waktu pelaksanaan PKL yang 

dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini. 
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Hari 

Waktu 

(WIB) 

Bulan 

Juli 2017 Agustus 2017 September 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Senin 08.00 – 17.00             

Selasa 08.00 – 17.00             

Rabu 08.00 – 17.00             

Kamis 08.00 – 17.00             

Jum’at 08.00 – 17.00             

Sabtu 08.00 – 14.00             

 

Ket : 

1 = Minggu ke-1  = Hadir 

2 = Minggu ke-2 

3 = Minggu ke-3  = Libur 

4 = Minggu ke-4 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia 

yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama Pos 

Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995. Saat ini, bentuk 

badan usaha  Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut 

dengan PT Pos Indoesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah 

tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa 

perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (Persero). Pos Indonesia 

memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dicatatkan di Akta 

Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 117 pada tanggal 20 Juni 1995 yang juga telah 

mengalami perubahan sebagaimana yang dicatatkan di Akta Notaris Sutjipto, S. 

H. Nomor 89 pada tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 pada tanggal 28 

Oktober 1998. (BUMN, 2016) 

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan menerjer Pemasaaran Bapak 

Ahmad Rosadi menyatakan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) wilayah Bandar   

Lampung sebelumnya berada di Plaza Pos Tanjung karang yang beralamat di 

Jalan Raden Intan No. 61, Tanjung karang Pusat, Gn. Sari, Enggal, Kota Bandar   

Lampung, dan Pos Teluk betung yang beralamat di Jalan P. Hasanuddin No. 41, 

Gunung Mas, Teluk betung Selatan, Kota Bandar   Lampung. Pada tanggal 15 

Oktober 1979, dibangun gedung kantor Pos Cabang Bandar   Lampung dengan 

luas wilayah 113m x 60m yang beralamat di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan No. 21, 

Pahoman, Enggal, Kota Bandar   Lampung, sebagai Kantor Pos pusat di wilayah 

Kota Bandar   Lampung. Hal ini dikarenakan Plaza Pos Tanjung karang dan Pos 

Teluk betung kurang mencukupi luas bangunannya, maka Plaza Pos dan Pos 

Teluk Betung dijadikan sebagai kantor cabang Kota Bandar   Lampung.  

Saat ini kantor Pos Indonesia (Persero)  cabang Bandar   Lampung telah 

berdiri selama 38 tahun. Sejak kantor Pos dibangun, maka setiap 3 tahun 

melakukan pergantian kepala kantor. Sampai saat ini sudah 12 Kepala Kantor 
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Pusat yang telah menjabat di kantor Pos Cabang Bandar   Lampung, yang saat ini 

dipimpin oleh Bapak Sudirjo. 

Berikut adalah gambar perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Bandar  Lampung yang terdapat pada gambar 2.1 di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Kantor Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandar  Lampung 

 

2.2 Jenis Paket Layanan 

Menurut situs posindoensia.co.id diperoleh informasi terkait jasa 

pengiriman pada PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut: 

1. Paket Pos Kilat Khusus 

Adalah layanan pengiriman paket dengan waktu tempuh H+2 sampai 

dengan H+4 dalam jaringan nasional terbatas. 

2. Paket Pos Kilat 

Adalah layanan pengiriman paket dengan waktu tempuh H+5 sampai 

dengan H+7 dalam jaringan nasional terbatas. 

3. Paket Pos Biasa 

Adalah layanan pengiriman paket dengan tarif paling ekonomis. 

4. Paket Pos Express 

Adalah layanan pengiriman paket dengan waktu tempuh 1 hari sampai 

dalam jaringan nasional terbatas. 
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5. Paket Pos Jumbo 

Adalah layanan pengiriman paket barang yang beratnya diatas 150 kg. 

6. Express Mail Service (EMS) 

Adalah layanan pengiriman dokumen dan barang dengan waktu tempuh 

kiriman H+3 sampai dengan H+5, ke 227 negara tujuan.  

7. Kargo 

Adalah layanan atau penyedia jasa logistik/pengiriman barang dalam jumlah 

besar dimana proses pengirimannya menggunakan mode transportasi udara 

dari titik asal sampai ke titik akhir. 

8. Giro Pos 

Adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahbukuan melalui 

pos.
 

9. Wesel Pos 

Adalah layanan tercepat pengiriman uang untuk tujuan seluruh Indonesia. 

10. Bank Channeling 

Adalah layanan penerimaan tabungan bekerjasama dengan mitra. 

11. Filateli dan Konsinyasi (perangko dan materai) 

Adalah layanan kantor pos yang menyediakan prangko dan materai. 

12. Fund Distribution (Western Union dan Pos Pay) 

Western Union adalah layanan khusus untuk pelanggan yang akan 

mengirimkan uang ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri 

dan Pos Pay adalah layanan penerimaan pembayaran berbagai tagihan 

dan angsuran. 

 

2.3 Visi dan Misi 

Berdasarkan halaman website posindonesia.co.id, PT Pos Indonesia 

(Persero) telah memiliki visi dan misi yang harus diketahui, dihayati dan 

dilaksanakan oleh setiap karyawan untuk menjalankan kegiatan di perusahaan 

yang terdiri dari visi dan misi perusahaan berikut. 

 

2.3.1. Visi Perusahaan 

Menjadi raksasa logistik pos dari Timur 
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2.3.2 Misi Perusahaan 

1. Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara  

2. Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan  

3. Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan   

4. Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, 

pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham 

 

2.4 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Bandar  Lampung 

Adapun struktur organisasi perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Bandar  Lampung terdapat pada gambar 2.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang 

Bandar  Lampung 

 

Berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat setiap bagian memiliki 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berikut adalah tugas dari setiap 

bagian, yaitu : 
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2.4.1 Kepala Kantor 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Mengawasi kegiatan penjualan, keuangan, pembelian, administrasi dan 

umum keadaan kegiatan sesuatu yang terpadu dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan.  

2. Melakukan pengolahan data, analisis dan evaluasi atau hasil usaha dalam 

rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna milik perusahaan.  

3. Secara periodik mengawasi sistem pengawasan internal. 

4. Memberi masukan kepada staf untuk perbaikan atau penyempurnaan 

peraturan, ketentuan, sitem prosedur maupun administrasi yang pada 

umumnya berlaku pada perusahaan.  

5. Mengawasi dan memberikan persetujuan pengeluaran dan penerimaan 

kas agar sesuai dengan anggaran yang sudah di tetapkan.  

6. Mengadakan penilaian prestasi kerja bawahannya berdasarkan laporan 

yang di terima bawahannya.  

7. Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal 

yang menyangkut kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum. 

2.4.2 Wakil Kepala Kantor 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Membantu pekerjaan wakil kepala kantor 

2. Memonitoring pekerjaan setiap bagian diperusahaan. 

2.4.3 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan rolering pegawai. 

2. Merancanakan, mengembangkan, dan mengatur sumber daya manusia 

dalam lingkup kerja kantor pos. 

3. Mengurus surat-menyurat dan naskah kepegawaian serta hal lain yang 

menyangkut hak dan kewajiban pegawai. 

2.4.4 Bagian Akuntansi 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Memeriksa dokumen sumber pembukuan. 
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2. Mengklarifikasikan sebuah data dan dokumen sumber untuk melakukan 

persiapan pembukuan. 

3. Membukukan dalam buku harian, buku besar dan jurnal. 

4. Menyusun neraca dan laporan keuangan. 

5. Mengisi, membukukan, menyiapkan dan mengirimkan buku kas umum 

dan register pembantunya. 

2.4.5 Bagian Penjualan/Pemasaran 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Menyusun rencana kegiatan pemasaran semua jasa pos dan keagenan 

serta penyusunan anggaran. 

2. Melakukan sebuah penelitian pasar dan menganalisa setiap masukan baik 

berdasarkan pengamatan, usulan atau keluhan pelanggan. 

3. Melaksanakan negoisasi dan penjualan serta mengusulkan penafsiran atas 

produk tertentu atau besarnnya potongan. 

4. Membuat basis data pelangan dan pesaing. 

2.4.6 Bagian Unit Pelayanan Luar (UPL) 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Mengawasi kinerja karyawan kantor pos cabang. 

2. Membuat penilaian kinerja karyawan kantor pos cabang. 

2.4.7 Bagian Keuangan 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Membuat laporan harian, bulanan. 

2. Membuat laporan keuangan pension. 

3. Melaksanakan semua buku harian yang diperlukan (pembelian dan 

penjualan). 

2.4.8 Bagian Antaran 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Melakukan pengantaran barang ke tujuan 

2. Melakukan back-up data pengantaran 

2.4.9 Bagian Pelayanan 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 
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1. Mengawasi jalannya pelayanan jasa Pos maupun keamanan loket-loket 

pelayanan. 

2. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan pembayaran pensiunan 

Taspen dan Asabri. 

3. Melaksanakan pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun 

atas nama Bank pemberi kredit pensiun. 

2.4.10 Bagian Teknologi Sarana Informasi (TSI) 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Menangani kendala perusahaan dibidang IT. 

2. Mengelola persediaan kertas. 

2.4.11 Bagian Sarana dan Properti 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Melakukan pembelian barang-barang sarana. 

2. Mengelola dan memelihara peralatan, pembangunan dan kendaraan. 

2.4.12 Bagian Audit dan Pemasaran Pengembangan Outlet (PPO) 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

Melaksanakan proses pemeriksaan/audit internal bagi seluruh divisi/bagian 

dalam kantor dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit. 

2.4.13 Bagian Pengolahan 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Menerima, menutup dan mengirim kiriman Pos. 

2. Membuat laporan 1-10 dan neraca kiriman kantong Pos. 

3. Mengawasi dan memeriksa sortiran surat Pos dan ikatan bendel surat Pos 

yang akan dikirim. 

4. Melakukan pengawasan nomor  adpis N/Nk, R6/7 dan CN – 38 kirim 

atau terima. 

5. Menerima, menyimpan dan menyerahkan kantong Pos yang berisi remise 

atau kiriman berharga kepada bagian terkait. 

2.4.14 Bagian Pos Bea Cukai 

Berikut adalah tugas dan wewenangnya: 

1. Menerima barang impor luar negeri 

2. Melakukan proses barang ekspor dan impor. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Ego Hengki Vernando (14312105) 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Pos Indonesia 

(Persero), penulis ditugaskan dibagian Pusat Layanan Bisnis (PLB) dibawah 

bimbingan Reza Firmansyah Wijaya selaku menejer. 

Adapun bagian Pusat Layanan Bisnis (PLB) memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Menyortir surat adalah kegiatan mengelompokkan surat sesuai dengan 

wilayah penerima serta sesuai dengan jenis paket pengiriman. 

2. Mengentri resi yang berisi kode pos, berat barang, nama serta alamat tujuan 

dari surat yang akan dikirimkan. 

3. Menimbang barang yang akan dikirim hal ini untuk menentukan harga 

selain jarak tempuh pengiriman. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT Pos Indonesia (Persero) bekerja mulai dari tanggal 10 juni 2017 s.d 

02 september 2017, waktu kerja pada hari Senin s.d hari Sabtu. Dalam 

melaksanakan pelaksanaan kegiatan PKL, penulis ditempatkan pada bagian Pusat 

Layanan Bisnis (PLB). Penulis membantu dalam mengentri resi, menyortir surat, 

membuat rekap surat, mencetak neraca yang dikelola menggunakan aplikasi IPOS 

WEB yang telah terhubung dengan aplikasi Mozila Firefox.  

Kegiatan penulis dalam melaksanakan PKL sebagai berikut: 

1. Menyortir surat. 

Penulis ditugaskan untuk mengelompokkan surat sesuai dengan wilayah 

dan jenis paket kirim yang terbagi menjadi 7 tempat untuk menyortir surat 

tersebut, yaitu Lokal, Kantor Pusat Cabang (KPC), Metro, Kota Bumi, 

Nasional, Express Lokal, serta Express Nasional. 
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Pada wilayah Lokal, meliputi bagian wilayah sekitar Kota Bandar 

Lampung, sedangkan KPC meliputi  Lampung Selatan, Pringsewu, Gedong 

Tataaan, Metro meliputi wilayah  Lampung Tengah,  Lampung Timur, dan 

Metro, Kota Bumi meliputi  Lampung Barat,  Lampung Utara, dan Kota 

Bumi, dan Nasional meliputi wilayah diluar kota Bandar Lampung, seperti 

Palembang, Jakarta, Bandung. Pada bagian Express Lokal maupun Express 

Nasional perbedaan hanya terdapat pada lamanya waktu pengiriman barang 

tersebut. Adapun proses menyortir surat terdapat pada gambar 3.1 di bawah 

ini. 

 

Gambar 3.1 Kotak Sortir Surat 

2. Mengentri surat. 

Dalam mengentri surat, penulis ditugaskan untuk menginput kan kode 

pos, berat barang,  nama mitra, nama penerima, alamat penerima dan jenis 

paket kirim yang telah disetujui oleh mitra. Pada tampilan aplikasi IPOS 

WEB, terdapat id pelanggan bagi perusahaan maupun konsumen yang telah 

melakukan kerjasama dan menjalin kesepakatan untuk menjadi mitra 

bersama kantor pos. 

Terdapat nomor resi yang akan digunakan untuk melakukan tracking 

maupun untuk mengecek barang sudah sampai dilokasi. Pada bagian form 
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tujuan, merupakan kode pos wilayah yang akan dituju maupun yang akan 

dikirim, sedangkan nama produk untuk menentukan jenis paket pengiriman 

Express, Surat Kilat Khusus (SKH), dan paket biasa.  

Adapun proses menginput surat terdapat pada gambar 3.2 di bawah ini. 

 

Gambar 3.2 Form Penginputan Surat 

 

3. Menimbang barang paket yang akan dikirim menggunakan timbangan 

digital. 

Kegiatan ini dilakukan apabila terdapat paket kiriman yang memiliki 

beban berat, sehingga perlu dilakukan penimbangan serta pengukuran 

volume untuk menentukan jumlah harga pada pengiriman paket tersebut, 

Adapun proses menimbang barang terdapat pada gambar 3.3 di bawah ini. 
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Gambar 3.3 Menimbang Barang 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan dibagian Pusat Layanan Bisnis (PLB), kendala 

yang dihadapi oleh penulis yakni : 

1. Kurangnya tempat peletakkan surat-surat yang digunakan dalam menyortir 

surat sehingga banyak surat yang tidak tersusun rapih sesuai dengan 

wilayah. 

2. Dalam proses pengetikan banyak keyboard yang tidak efisien untuk 

digunakan yaitu tombol yg keras. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Pada Saat mengalami kendala seperti mengambil tempat sortir untuk 

menyotir surat dari divisi lain agar surat dapat tersusun dengan rapih sesuai 

dengan wilayah pengantarannya. Menurut Yohanes Sudarso (2006) “Dari 

aspek unsur-unsur (data, informasi, arsiparis, peralatan, uang), sistem 

kearsipan dalam keadaan baik, apabila peralatan yang ada lengkap 

macamnya, jumlahnya mencakupi keadaan baik, dan mengikuti 

perkembangan teknologi kearsipan”. 

2. Pada saat mengalami kendala seperti proses penginputan pada resi dengan 

cepat penulis diwajibkan banyak – banyak berlatih mengetik menggunakan 

10 jari sebagaimana yang pernah dipelajari  waktu proses perkuliahan. 

Penciptaan keyboard komputer di ilhami oleh penciptaan mesin ketik yang 
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dasar rancangannya di buat dan di patenkan oleh Christopher Latham pada 

tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh Perusahaan 

Remington. Di masa sekarang ini telah tersedia berbagai macam produk 

keyboard yang ditujukan agar anda nyaman mengetik, meski dalam waktu 

lama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana anda mengatur postur 

dan posisi tubuh anda, terutama lengan anda, sehingga anda bisa 

menghindari kelelahan dan cedera Untuk itu ada baiknya mengikuti nasehat 

Stephanie Brown, seorang guru piano asal Amerika, dalam majalah "Her 

World". "Ikutilah disiplin pemain piano yang sedang pentas," (Situmeang, 

1999). 
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3.2 Rivaldo saputra sipayung (14312422) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Bandar  Lampung, penulis ditugaskan pada bagian Pos 

Bea Cukai dibawah bimbingan Bapak Rudi Setiawan. Bagian Pos Bea Cukai 

menangani tentang barang ekspor-impor, pelayanan pada publik atau customer, 

validasi barang masuk, penginputan manifes terima (ADVIS), penginputan PP2A 

barang registered, bungkusan, paket laut, dan Express Mail Service (EMS), 

pemeriksaan fisik pada barang, melakukan x-ray pada barang, penginputan data 

N6 dan N3 berupa barang registered dan bungkusan, memberikan nomor 

Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dan kode tujuan alamat penerima 

pada barang yang dibuat oleh pihak Bea Cukai, membuat surat panggilan pajak 

atau pelalubeaan yang akan diberikan kepada konsumen, menulis data retur ke 

dalam X13 lalu diserahkan ke bagian pemasaran dan setoran pajak ke loket. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan praktek kerja lapangan 

di PT Pos Indonesia (Persero) bagian Pos Bea Cukai antara lain: 

1. Melayani Publik atau Customer  

Penulis membantu karyawan untuk melayani publik atau customer 

yang datang untuk pengambilan barang impor. Setiap publik atau customer 

yang datang untuk melakukan  pengambilan barang, wajib untuk 

menunjukkan nomor resi kiriman agar mengetahui barang tersebut telah tiba 

di PT Pos Indonesia (Persero) Bandar  Lampung atau belum. Untuk 

melakukan pengecekan barang dapat dilakukan dengan fasilitas Integrated 

Postal Operations System (i-POS) pada menu lacak kiriman. 

Proses untuk pelacakan kiriman menggunakan fasilitas i-POS sangat 

cepat, sehingga memudahkan karyawan untuk mengetahui posisi barang 

tersebut dan tidak membuat publik atau customer menunggu lama. Jika 

barang tersebut telah ada digudang dan telah diperiksa, maka karyawan akan 

segera mengambil dan melakukan proses tahapan verifikasi barang jika 

barang tersebut akan diambil. Tetapi, jika barang telah ada digudang namun 
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belum diperiksa, tidak dapat diambil karena harus diperiksa terlebih dahulu 

oleh Bea Cukai. Berikut aplikasi fasilitas i-Pos terdapat pada gambar 3.4 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Lacak Kiriman Integrated Postal Operations System 

 

2. Validasi Barang Masuk 

Barang impor yang diserahkan ke bagian Pos Bea Cukai harus 

dilakukan validasi ke aplikasi App Bukti Serah dengan cara scanning 

barcode pada barang. Sebelumnya barang yang ada didalam kantong harus 

dipastikan sama jumlah barangnya dengan manifes yang ada didalam 

kantong, agar tidak terjadi kekurangan atau kehilangan barang. Barang 

impor ada 4 jenis yaitu Registered, bungkusan, dan Paket Laut, dan Express 

Mail Service (EMS). 

Barang registered merupakan barang yang telah terintegrasi ke dalam 

sistem. Barcode barang registered merupakan gabungan dari huruf dan 

angka yang berjumlah 13 digit, awalan barcode diberi huruf ‘R’ untuk 

menandakan bahwa barang tersebut adalah barang registered dan akhiran 

barcode diberi kode negara pengirim. Sedangkan, barang bungkusan 

merupakan barang yang belum terintegrasi langsung dengan sistem, dan 

barang bungkusan menggunakan barcode yang dibuat dari negara pengirim, 



20 

 

 

 

sehingga menghasilkan barcode berbeda tiap negaranya. Selain itu, Paket 

Laut adalah paket yang di kirimkan melalui kapal laut dan cukup memakan 

waktu yang lama dalam pengiriman, dan Express Mail Service (EMS) 

merupakan jenis barang yang proses pengirimannya dilakukan secara cepat 

dan dikenakan biaya sesuai dengan berat barang dan ongkos kiriman, maka 

dikenakan pajak harga barang sesuai dengan harga barang. Adapun validasi 

barang impor masuk terdapat pada gambar 3.5 dibawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Validasi Barcode Barang Masuk 

 

3. Menginputkan Formulir Manifes Item (ADVIS) 

Formulir Manifes Item (ADVIS) merupakan sistem yang digunakan 

untuk mengintegrasi data yang telah divalidasi ke dalam Sistem Informasi 

Bea Cukai dan Pos (SI BOS) dengan cara scan barcode pada barang. Dalam 

formulir ini dibutuhkan untuk mengisi nomor advis, jumlah paket dan jenis 

kemasan. Sedangkan Nomor ID Kiriman Pos digunakan untuk memindai 

barcode pada barang dengan alat bantu scanner. 

Proses dalam memindai barcode ini tidaklah lama, karena cukup 

praktis dan mudah dilakukan. Barcode barang yang telah dipindai akan 

tersimpan dalam database, jika terpindai lebih dari dua kali sistem akan 
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menolak sehingga terhindar dari redudansi data. Adapun formulir manifes 

terima terdapat pada gambar 3.6 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Formulir Manifes Item (ADVIS) 

 

4. Menginputkan data barang ke dalam PP22A. 

PP22A adalah sistem yang melanjutkan dari proses ADVIS dan 

mengintegrasikan antara sistem Pos dan Bea Cukai meliputi penginputan 

data barang dengan cara scan barcode terlebih dahulu. Dalam proses 

penginputan data PP22A dibutuhkan mengisi data pengirim, data barang, 

dan data penerima. Semua barang registered, Paket Laut, dan EMS akan 

diinputkan ke dalam PP22A, jika barang bungkusan proses untuk PP22A 

dilakukan dengan menginputkan data barang ke dalam Microsoft Excel. Dan 

semuanya akan dilanjutkan untuk pembuatan laporan dan cetak.  

Laporan PP22A akan digunakan pihak Bea Cukai untuk Laporan 

Hasil Pemeriksaan dan digunakan dalam pembuatan PP22B. PP22B adalah 

laporan barang yang telah diperiksa oleh pihak Bea Cukai dan telah 

diverifikasi lalu diserahkan kepada pihak karyawan Pos untuk melanjutkan 

proses selanjutnya. Laporan PP22B  dan PP22A bungkusan akan diarsipkan 
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ke dalam map arsip. Adapun tampilan PP22A Registered terdapat pada 

gambar 3.8 dan PP22A Bungkusan terdapat pada gambar 3.7 dibawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Input Data Barang ke PP22A Paket Laut 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Input Data PP22A Bungkusan 
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5. Pemeriksaan Barang. 

Pemeriksaan barang dilakukan dengan 2 cara yaitu pemeriksaan 

secara fisik dan melakukan x-ray. Pemeriksaan fisik berupa membuka 

barang tersebut untuk mengetahui isi barang. Sedangkan pemeriksaan x-ray 

dilakukan dengan mesin x-ray dan dilakukan oleh pihak Bea Cukai. 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada barang Register dan Bungkusan. 

Tujuannya untuk menghindari adanya barang yang terlarang seperti obat-

obatan terlarang, cosmetic, bibit, alat seks, dan lainnya. Sedangkan, 

pemeriksaan x-ray dilakukan untuk Paket Laut dan barang EMS yang 

dilakukan oleh pihak Bea Cukai. Barang yang telah diperiksa dan bebas 

cegah akan di tutup rapi kembali, jika tidak lolos pemeriksaan maka barang 

akan dicegah  dan penerima akan dihubungi oleh pihak Bea Cukai dan 

diberi Surat Bukti Penindakan. Adapun pemeriksaan barang terdapat pada 

gambar  dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Barang dari Hasil Pemeriksaan Fisik 
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 Gambar 3.10 Mesin X-ray  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Hasil Pemeriksaan Mesin X-ray 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Surat Bukti Penindakan 

 

6. Menginputkan Data Barang ke dalam N6 dan N3. 

N6 merupakan daftar barang secara keseluruhan wilayah Bandar 

Lampung dan KPC (Natar, Pringsewu, Gedong Tataan, dan sebagainya) yang 

terkena biaya pelalubeaan dan masih ada digudang atau belum diambil oleh 

publik atau customer. Sedangkan N3 merupakan daftar seluruh barang impor 

dari wilayah Bandar Lampung, KPC, Metro, Kotabumi, yang beberapa 

diantaranya dikenakan pajak oleh pihak Pos Bea Cukai. 

Fungsi N6 dan N3 adalah untuk pengolahan rekap data yang 

menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel dan pengawasan atau 

memonitoring barang yang digunakan untuk pihak Pos. Data – data tersebut 

disortir berdasarkan tempat yaitu tujuan atau alamat penerima. Jika barang 

yang telah terambil maka data N6 akan diinputkan ke dalam PP25. PP25 

merupakan laporan barang – barang yang telah diambil dan bebas pajak. 

Adapun proses input N6 dan N3 terdapat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.13 Input Data N6 dan N3 

 

7. Memberikan Nomor Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) pada 

Barang.  

Setelah semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, barang akan 

diberi nomor PPKP untuk memudahkan karyawan tanpa melihat barcode 

barang. Nomor Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) adalah 

nomor yang diberikan oleh pihak Bea Cukai berdasarkan laporan PP22B  

dan digunakan untuk pengawasan barang. Barang yang diberi nomor PPKP 

adalah barang jenis registered dan bungkusan. 

Barang registered dan bungkusan yang telah diperiksa akan diberikan 

nomor PPKP, nomor urut tahunan, dan kode alamat penerima serta tanggal 

periksa  berdasarkan PP22B yang telah dibuat oleh pihak Bea Cukai. 

Adapun pemberian nomor PPKP terdapat pada gambar 3.15 dibawah ini. 
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Gambar 3.14 Pemberian Nomor PPKP dan Kode Wilayah 

 

8. Menulis X13 untuk Barang Retur  

Surat X13 adalah surat yang digunakan untuk barang retur atau 

pengembalian barang. Barang retur akan dicatat kedalam surat X13 dengan 

mengisikan barcode barang, kantor kirim, nama penerima dan alamat 

penerima lalu diserahkan ke Bagian Pemasaran atau Penjualan. 

Bagian Pemasaran atau Penjualan akan mengantar barang retur ke 

alamat tujuan. Hal ini dilakukan karena termasuk ke dalam proyek jasa 

bagian Pemasaran atau Penjualan. Adapun menulis X13 untuk barang retur 

terdapat pada gambar 3.16 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Surat X13 untuk Barang Return 
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9. Membuat Surat Panggilan Pajak Pelalubeaan. 

Surat Panggilan Pajak dibuat untuk tagihan pelalubeaan dan dicetak 3 

lembar. Lembar pertama diarsip oleh karyawan Pos dan 2 lembar lainnya 

dilekatkan pada barang, lembar kedua surat yang berfungsi sebagai bukti 

oleh pihak pengantar jika barang telah sampai tujuan dan lunas, dan lembar 

ketiga diberikan kepada penerima.  

Lembar kedua yang ada pada pihak pengantar akan dikumpulkan oleh 

Bagian Antaran dan dihitung sesuai atau tidak oleh pihak Pos Bea Cukai, 

karena akan dijadikan sebagai bukti untuk setoran pelalubeaan ke kasir 

perusahaan. Adapun surat panggilan pajak pelalubeaan terdapat pada 

gambar 3.17 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Surat Panggilan Pajak Pelalubeaan 

 

10. Sortir Barang dan Kirim Barang ke Bagian Antaran 

Barang yang telah diberikan Surat Panggilan akan disortir yang 

merupakan tahap akhir. Barang akan disortir atau dikelompokkan 

berdasarkan alamat penerima dan divalidasi sebagai manifes serah untuk 

merekap data yang akan diserahkan ke Bagian Antaran dengan 

menggunakan aplikasi AppBuktiSerah. 

Jika alamat penerima wilayah Bandar  Lampung maka barang 

diserahkan ke Bagian Antaran.  Akan tetapi, barang yang terkena pajak 
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tidak akan dikirim, melainkan publik atau customer yang harus datang ke 

Pos Bea Cukai untuk pengambilan barang yang sebelumnya harus 

membayar pajak dari kiriman pos. Adapun aplikasi App Bukti Serah proses 

kirim barang terdapat pada gambar 3.18 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Proses Penginputan Validasi Manifes Serah 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

 Selama melakukan kegiatan di Bagian Pos Bea Cukai, kendala yang 

dihadapi oleh penulis antara lain :  

1. Terjadinya penumpukan barang impor yang diterima oleh pihak Pos, karena 

barang impor yang masuk dalam sekali pengangkutan sangat banyak. Hal 

ini mengakibatkan karyawan Pos cukup lama untuk mengerjakan tugas. 

Sedangkan, Karyawan Pos yang ada di Bagian Pos Bea Cukai hanya ada 2 

karyawan. Satu dibagian barang Registered dan Bungkusan, dan satu 

dibagian barang Paket Laut dan EMS. Sehingga, karyawan Pos melakukan 

tugas secara rangkap  yang mengakibatkan karyawan menyelesaikan tugas 

lebih dari jam kerja. 

2. Customer atau Publik yang tidak terima atas pajak harga barang tersebut 

dengan alasan terlalu mahal dan tidak percaya dengan ketentuan pajak 

tersebut. 
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3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala diatas, maka penulis memberikan solusi terhadap 

masalah tersebut antara lain :  

1. Bagian Pos Bea Cukai memerlukan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang lebih untuk menyelesaikan beberapa tahap proses barang impor. 

Agar kinerja karyawan dalam melakukan prosedur barang impor menjadi 

lebih cepat dan efektif. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta. bahwa 

“Sumber Daya Manusia adalah suatu rancangan sistem-sistem formal 

dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi 

manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi” 

(Mathis.L & Jackson.H, 2001). 

2. Untuk meyakinkan konsumen maka pihak Pos Bea Cukai akan 

memberikan penjelasan informasi mengenai barang kiriman luar negeri 

yaitu harga barang yang dibawah 100 USD akan dibebaskan biaya pajak 

dan hanya dikenakan biaya pelalubeaan, jika melebihi maka dikenakan 

biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hal tersebut  telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Pasal 23 

Ayat (1)  yang berisi “Terhadap Barang  Kiriman, diberikan pembebasan 

bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 100 (Seratus US 

Dollar) untuk setiap orang per kiriman.” dan Ayat (2) yang berisi “Dalam 

hal barang kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam 

rangka impor”. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan, 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Rochmat 

Soemitro, SH, 1990). 
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3.3 Septa Vianus Aritonang (14312137)  

3.3.1 Bidang Kerja 

Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Pos Indonesia 

(Persero), penulis ditugaskan dibagian Pusat Layanan Bisnis (PLB) dibawah 

bimbingan Reza Firmansyah Wijaya. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Peraktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Pos Indonesia (Persero) bekerja mulai dari tanggal 10 Juli 

2017 s.d 2 September 2017, waktu kerja pada hari Senin s.d hari Sabtu. Dalam 

melaksanakan pelaksanaan kegiatan PKL, penulis ditempatkan pada bagian Pusat 

Layanan Bisnism (PLB). Penulis  telah melakukan beberapa pekerjaan sebagai 

berikut: 

1. Pengambilan barang atau surat 

Penulis di tugaskan untuk mengambil barang atau surat dari mitra-mitra yang 

berkerjasama dengan PT Pos Indonesia di sekitar bandarlamupung. Dengan 

pengambilan menggunakan kendaraan roda empat (4) degan dua kali 

pengambilan yaitu pada pukul 11:00 dan 13:00 wib. 

Mitra-mitra yang telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia adalah Astra 

Credit Company (ACC), Bank BNI, Bank Panin, Kantor perwakilan wilayah 

bandar  Lampung (kanwil), Kantor PLN, BRI LITE, MNC Finales dan lain-

lain. 

Adapun proses pengambilan surat terdapat pada gambar 3.18 di bawah ini.

 

Gambar 3.18 Kendaraan Dan Box 
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2. Mensortir surat 

Penulis ditugaskan untuk mengelompokkan surat sesuai dengan wilayah dan 

jenis paket kirim yang terbagi menjadi 7 tempat untuk mensortir surat 

tersebut, yaitu Lokal, Kantor Pusat Cabang (KPC), Metro, Kota Bumi, 

Nasional, Express Lokal, serta Express Nasional dan Regnas. 

Pada wilayah Lokal, meliputi bagian wilayah sekitar Kota Bandar  Lampung, 

sedangkan KPC meliputi  Lampung Selatan, Pringsewu, Natar, Pesawaran, 

Tanggamus, Metro meliputi wilayah  Lampung Tengah,  Lampung Timur dan 

metro, sedangkan kota bumi meliputi  Lampung Barat,  Lampung Utara, 

Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Bumi. Untuk yang 

Nasional Meliputi wilayah di luar kota Bandar  Lampung, seperti Palembang, 

Jakarta, Bandung dan lain – lain, Regnas  meliputi pengiriman keluar negri, 

dan pada bagian Express Lokal maupun Express Nasiolanl Perbedaanya  

hanyalah terdapat pada lamanya waktu pengiriman. 

Adapun proses mensortir surat terdapat pada gambar 3.19 di bawah ini. 

 

Gambar 3.19 Tempat Sortir Surat 
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3. Entri/input surat 

Dalam menginput surat, penulis ditugaskan untuk menginput nama mitra, 

nama penerima, alamat penerima serta kode pos wilayah dan jenis paket 

kirim yang telah disetujui oleh mitra. Pada tampilan aplikasi IPOS WEB, 

terdapat id pelanggan bagi perusahaan maupun konsumen yang telah 

melakukan kerjasama dan menjalin kesepakatan untuk menjadi mitra bersama 

kantor pos.  

Terdapat nomor resi yang akan digunakan untuk melakukan tracking maupun 

untuk mengecek barang sudah sampai dilokasi. Pada bagian form tujuan, 

merupakan kode pos wilayah yang akan dituju maupun yang akan dikirim, 

sedangkan nama produk untuk menentukan jenis paket pengiriman Express, 

Surat Kilat Khusus (SKH), dan paket biasa. 

Adapun proses menginput surat terdapat pada gambar 3.20 di bawah ini. 

 
Gambar 3.20 Form Penginputan Surat 

 

4. Scanning barcode 

Penulis ditugaskan untuk melakukan scanning barcode surat sebagai rekap 

arsip bagi kantor pos. Scanning dilakukan dengan menggunakan nomor resi 

yang terdapat pada penginputan surat, kemudian dicetak dengan 

menggunakan aplikasi IPOS WEB dengan bantuan mesin printer yang sudah 

tersedia. Setelah scanning barcode telah selesai dilakukan, selanjutnya akan 
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disimpan sebagai arsip bagi kantor pos untuk melakukan tagihan dibulan 

berikutnya pada mitra yang bersangkutan. 

Adapun proses menginput surat terdapat pada gambar 3.21 di bawah ini. 

 

Gambar 3.21 Proses Scanning Barcode 

 

5. Menimbang barang paket yang akan dikirim menggunakan timbangan digital 

Kegiatan ini dilakukan apabila terdapat kiriman paket yang memiliki beban 

berat lebih, sehingga perlu dilakukan penimbangan serta pengukuran volume 

untuk menentukan jumlah harga atau tarif pada pengiriman paket tersebut. 

Adapun proses Menimbang terdapat pada gambar 3.22 di bawah ini. 

 

Gambar 3.22 Menimbang Barang 
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6. Pengecekan Fisik kendaraan dan pengisian formulir pengiriman. 

Kegiantan ini di lakukan untuk memastikan kendaraan yang akan di kirim 

sesuai dengan apa yang diterima.  

Adapun proses Pengecekan Fisik kendaraan terdapat pada gambar 3.23 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.23 Pengecekan Kendaraan 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan dibagian Pusat Layanan Bisnis (PLB), kendala 

yang dihadapi oleh penulis yakni:  

1. Terjadinya keterlambatan pada saat pengambilan barang atau surat ke 

mitra-mitra yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Persero. 

2. Pada proses penginputan resi, yang sering terjadi adalah kurang 

ketelitian karyawan dalam pengimputan resi. 

  



36 

 

 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Pada saat mengalami kendala seperi terjadinya keterlambatan pada saat 

pengambilan barang atau surat  maka penulis memberukan solusi yaitu 

sebelum pengambilan barang atau surat ke mitra – mitra, karyawan yang 

mengambil harus selau menghubungi bagian informasi di setiap mitra, 

agar proses pengambilan barang dan  surat dapat berjalan dengan lancer. 

Komunikasi dapat diartikan sebagai sarana formal atau informal yang 

digunakan dalam berbagi informasi yang bermanfaat dan tepat waktu 

antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya (Anderson, C, & James, 

2000). 

2. Pada saat mengalami kendala proses penginputan resi, yang sering terjadi 

adalah kurang telitinan karyawan dalam pengimputan resi maka penulis 

memberikan solusi yaitu saat melakukan input dan output resi setiap 

harinya, bagian pusat layanan binsis (PLB) seharusnya juga melakukan 

pengecekan dan pencatatan kembali di data fisik resi barang atau surat 

agar tidak salah tujuan. Menurut  Mulyadi (2008) pencatatan adalah suatu 

urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

depatermen atau lebih yang dibuat untuk menjamin pengamanan secara 

seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan  

Pelaksanaan praktik kerja lapangan menambah wawasan dan memberi 

pengalaman baru tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Kesempatan untuk 

menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku perkuliaan di tempat praktik kerja. 

Mendapat pelajaran baru bagaimana bersosialisasi di dunia kerja merupakan hal 

yang tidak ternilai. 

Belajar menangani masalah penginputan resi dan menyelesaikannya dengan 

cara yang telah ditentukan merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat. 

Menemukan kendala dalam sistem pelayanan PT Pos Indonesia Persero terhadap 

masyarakat sangat bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan 

membangun sistem baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat 

ini.seperti aplikasi mobile yang bisa diterapkan pada smartphone untuk 

meningkatkan kinerja PT Pos Indonesia Persero. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penulis, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Universitas Teknokrat Indonesia harus mempersiapkan Mahasiswa yang akan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan bekal pengetahuan sesuai 

kebutuhan di tempat PKL seperti pengetahuan tentang jaringan komputer baik 

hardware maupun software dan juga harus memiliki pengetahuan tentang 

website dan mobile. 

2. Bagi Mahasiswa yang hendak melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT 

Pos Indonesia Persero kantor cabang Bandar  Lampung harus memiliki 

kemamampuan menangani masalah jaringan komputer baik hardware 

maupun software dan harus mengetaui keilmuan di bidang pemrograman 

web. 

3. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar  Lampung harus 

meningkatkan konektivitas mengakses jaringan server sehingga tidak 

terjadinya gangguan pada jaringan server sehingga kinerja karyawan di setiap 

bidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Ruang Pos Bea Cukai 

 
Lampiran 2. Ruang Pusat Layanan Bisnis (PLB) 
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Lampiran 3. Daftar Nilai 
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Lampiran 4. Formulir Penilaian Ego Hengki Vernando 
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Formulir Penilaian Ego Hengki Vernando (Lanjutan) 
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Formulir Penilaian Ego Hengki Vernando (Lanjutan) 
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Formulir Penilaian Ego Hengki Vernando (Lanjutan) 
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Lampiran 5. Catatan Harian Ego Hengki Fenando
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 Catatan Harian Ego Hengki Fenando (Lanjutan) 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian Rivaldo Saputra Sipayung 
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Formulir Penilaian Rivaldo Saputra Sipayung  (Lanjutan) 
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Formulir Penilaian Rivaldo Saputra Sipayung  (Lanjutan) 
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Formulir Penilaian Rivaldo Saputra Sipayung  (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Catatan Harian Rivaldo Saputra Sipayung 
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Catatan Harian Rivaldo Saputra Sipayung (Lanjutan)  
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Lampiran 8. Formulir Penilaian Septa Vianus Aritonang 
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Formulir Penilaian Septa Vianus Aritonang (Lanjutan)
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Formulir Penilaian Septa Vianus Aritonang (Lanjutan)  
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Formulir Penilaian Septa Vianus Aritonang (Lanjutan) 
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Lampiran 9. Formulir Penilaian Septa Vianus Aritonang 
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Formulir Penilaian Septa Vianus Aritonang (Lanjutan) 
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Lampiran 10. Daftar Hadir 
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Daftar Hadir (Lanjutan) 

 
 


