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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa untuk menjawab tantangan dunia kerja. 

Dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat menilai 

bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan. Hal ini sejalan dengan realisasi 

tuntutan tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 

No 20 tahun 2003 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya dengan cara 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

(Universitas Teknokrat Indonesia, 2017). 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas 

Teknokrat Indonesia, karena merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh 

oleh mahasiswa untuk dapat menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1). Kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan sendiri dilakukan sebagai sarana untuk pelatihan mental, 

sikap, dan juga penerapan-penarapan ilmu yang sudah didapat sebelumnya selama 

perkuliahan. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan 

ilmu pengetahuan mahasiswa pada bidangnya masing-masing, yang dapat 

dilakukan pada instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Dalam kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan ini penulis memilih PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Bandar Lampung sebagai tempat pelaksanaannya. 

PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandar Lampung adalah salah satu 

perusahaanSwasta yang bergerak dibidang pengiriman dan logistik yang 

bermarkas di Jakarta, Indonesia.Seiring dengan peningkatan investasi asing, 

pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan perkembangan teknologi informasi, serta 

beragam inovasi produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh juga 

berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. 

Perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan 

penanganan kiriman import semakin berkembang. Bukan hanya mencakup paket 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pos
https://id.wikipedia.org/wiki/Logistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi, logistik, serta 

distribusi (Daud, 2017). 

PT Jalur Nugraha Ekakurir atau yang biasa di sebut dengan JNE 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman logistic 

yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini pertama sudah mempunyai banyak 

cabang perusahaan di Indonesia yang cukup banyak dan adapun beberapa unit 

kegiatan yang dilakukan oleh JNE antara lain urusan kepabeanan, impor barang, 

dokumen serta pengantaran, Tak hanya melayani pangsa pasar domestic saja JNE 

juga melayani urusan pengantaran barang dan dokumen dari luar negri untuk 

masuk ke Indonesia. 

Dalam  mewujudkan kepuasan konsumen  JNE meningkatkan pelayanan 

melalui kualitas jasa konsumen mengharapkan pelayanan yang dapat melebihi 

harapannya atau pelayanan yang lebih baik, cepat dan efesien untuk itu 

perusahaan dituntut harus memberikan nilai lebih kepada konsumen dalam hal 

pelayanan kualitas jasa, karena jika hal tersebut diabaikan akan terjadi 

kesenjangan antara keinginan dan harapan konsumen dengan pelayanan yang di 

berikan oleh JNE (Masruri, 2013). 

Alasan penulis memilih PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir sebagai tempat 

Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar dan mengetahui bagaimana 

pemanfaatan proses pengiriman barang dan logistik untuk penerapan 

menghubungkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data konsumen 

pada saat pengiriman barang, serta untuk menambah wawasan penulis bagaimana 

cara perusahaan membedakan apa saja barang yang akan dikirim pada saat sudah 

masuk ke dalam satu tempat gudang yang akan di data ulang untuk proses 

pengiriman. 

 

1.2     Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1 Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau 

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada 

di lapangan. 
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2 Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di PT 

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

3 Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional 

dalam bertugas sehingga kita tidak lalai dalam bekerja 

4 Mengetahui bagaimana kita mengetahui alur dari pengiriman dan 

penerimaan barang dari berbagai daerah dan kota. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan pelaksanaan kegiatan Praktik kerja lapangan ini adalah: 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama 

kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan 

masyarakat. 

2. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi 

dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

4. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan keterampilan dalam melaksanan tugas-tugas 

yang ada di lingkungan kerja PT Tiki Jalur Ekakurir, Kota 

Bandar Lampung terutama dibidang teknolgi informasinya. 

5. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Perguruan Tinggi. 

1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi 

perkembangan ilmu komputer. 

2. Mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

perusahaan. 

3. Memperluas pengenalan wawasan Prodi Strata 1 Sistem 

Informasi. 
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1.3.3 Bagi Instansi/Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan. 

2. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mencari 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di perusahaan. 

4. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1.4   Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di: 

Nama Instansi : PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 

Alamat  : Jl. Imam Bonjol No.351, Langkapura, Kota Bandar 

    Lampung, Lampung 35113 

Email  : customercare@jne.co.id 

Website : http://www.jne.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesai ke JNE Lampung 

mailto:customercare@jne.co.id
http://www.jne.co.id/
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelangksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Instansi Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE ) Bandar Lampung dilaksanakan selama 2 bulan  mulai dari 

tanggal 16 April 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 dibawah  ini adalah tabel jam 

kerja yang dilakukan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) : 

Tabel 1.2 Jam Kerja Jalur  Nugraha Ekakurir (JNE)  Bandar 

Lampung 

Hari Waktu Istirahat Ket. 

Senin Libur Libur Libur 

Selasa 08.00-16.00 13.00-14.00 Selesai 

Rabu 08.00-16.00 13.00-14.00 Selesai 

Kamis 08.00-16.00 13.00-14.00 Selesai 

Jumat 08.00-16.00 13.00-14.00 Selesai 

Sabtu 08.00-16.00 13.00-14.00 Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Bandar Lampung 

Berdasarkan Website resmi PT Tiki JNE Bandar Lampung yang diakses 

pada tanggal 09 Mei 2018. Perusahaan JNE bergerak dalam bidang jasa 

kepabeanan dalam melayani masyarakat  terutama import atas kiriman dengan 

peka waktu  melalui gudang 'Rush Handling'. Berdiri pada tanggal 26 November 

tahun 1990 PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau  JNE memulai kegiatan usahanya 

yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman 

barang/dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. JNE 

tergabung dalam Group TIKI, dimana Group TIKI memiliki 5 anak perusahaan 

yaitu: PT Citra Van Titipan Kilat/TIKI (1970) dengan tipe bisnis express,            

PT Titipan Kilat Suprapto/TKS (1980) dengan tipe bisnis freight forwarding,       

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir/JNE (1990) dengan tipe bisnis express dan 

logistik,  PT Titipan Kilat Wisata/TIKITA (1995) dengan tipe bisnis travel wisata, 

dan PT Titipan Kilat Indonesia/TIKINDO (2001) dengan tipe bisnis logistik. 

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan 

bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir beberapa negara Asia 

(ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan 

kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. 

Tahun 1993 JNE berkembangalam pasar domestik, JNE dan Tiki (jaringan 

domestik) mampu mendapat keuntungan dalam kerasnya persaingan yang terjadi. 

Dengan itu, JNE mampu mengembangkan layanan logistik dan distribusi. Namun 

sayangnya, JNE dan Tiki mulai menunjukkan tanda-tanda adanya aroma 

persaingan di antara dua perusahaan ini, dampaknya baik JNE dan Tiki 

mempunyai arah masing-masing dalam mengatur kendali perusahaannya, tahun 

1994 mulai membuka cash counter di beberapa kota, tahun 1996 membuka agen 

baru. Pada tahun 1998 launching service SS, 2000 launching logo JNE baru, 

tahun 2003 launching service YES dan 2005 launching service Reguler, tahun 

2009 launching produk PESONA, pertengahan 2010 JNE me-

launching kerjasama pengiriman internasional dengan UPS, dan tahun 
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2010 launching produk M KIOS dan di tahun 2011 launching produk layanan 

pulsa elektrik semua operator (MAXINDO). 

Perkembangan JNE Bandar Lampung sendiri berdiri pada tahun 2000 

dengan tipe D berawal berlokasi di Jl. Wolter Magonsidi, kemudian pada tahun 

2003 berpindah lokasi di Jl MS Batubara no 7, kemudian seiring berkembangnya 

operasional dan penjualan, kantor berpindah ke Jl. Diponegoro no 77 D pada 

tahun 2010 dan saat ini menempati 2 kantor pusat yaitu di Jl. Tamin no 29 dan Jl. 

Imam Bonjol No.351, Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung.  

Gambar 2.1 Gedung KantorPusat PT Tiki Jalur Ekakurir (JNE) 

www.jne.co.id 

 

2.2     Logo Perusahaan 

Logo berasal dari kata “logos” (Yunani), yang berarti kata pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih popular adalah istilah logotype, 

bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype. Logo biasa mengunakan 

elemen apa saja; tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Logo 

merupakan simbol yang mempunyai tujuan komunikasi untuk mencerminkan citra 

perusahaan.Berikut gambar logo pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) : 

 

 

 

 

http://www.jne.co.id/
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Gambar 2.2 Logo PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

www.jne.co.id 

 

Arti Logo Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandar Lampung: 

 Logo JNE terdiri dari 2 buah warrna yaitu biru dan merah, serta terdapat 

garis melengkung yang dimulai dari datar dan kecil (awal) kemudian besar 

meruncing (akhir). 

1. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dipilih dengan warna biru karna 

mencerminkan ”Coof Calm But Smart“ dan font dibuat italic yang 

mencerminkan suatu kecepatan yang sangat di perlukan oleh sebuah 

perusahaan. 

2. Warna merah yang mencerminan semangat, kekuatan, dinamis, dan ambisi 

yang terus meningkat.Serta garis melengkung dapat diartikan sebagai 

usaha yang dari awal hingga berkembang menjadi besar dengan selalu 

member ketajaman serta keakuratan dengan suatu garis melengkung yang 

membuat banyak makna serta mengartikan dari nama perusahaan itu 

mencerminkan suatu efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas serta sejalan 

dengan visi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

http://www.jne.co.id/
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2.3 Visi dan Misi 

2.3.1 Visi 

1. Untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia 

2. Sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam 

perkembangan. Mendorong proses belajar dan berubah menuju 

pertumbuhan, kesempurnaan dan pencapaian keuntungan.   

3. Untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi 

JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia yang 

merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di 

mata dunia. 

 

2.3.2 Misi 

Memberi Pengalaman Terbaik kepada Pelanggan Secara Konsisten : 

1. Tahap ketika pelanggan mulai bertanya melalui telpon, SMS, email atau 

datang langsung ke counter 

2. Tahap ketika pelanggan mulai akan bertransaksi, mencari counter yang 

cocok dan melakukan transaksi produk JNE di counter 

3. Tahap ketika proses operasional kiriman dilaksanakan 

4. Tahap ketika pelanggan membutuhkan layanan purna jual seperti status 

kiriman, komplain dll 

Setiap tahap harus dilalui dengan pengalaman yang terbaik kepada pelanggan. 

Yang menjadi luar biasa bagi counter (Agen dan Perwakilan) adalah, tahap 1, 

tahap 2, dan tahap 3 dilakukan secara dominan di counter. Untuk itu pentingnya 

kualitas SDM, performa layanan, kenyamanan, wawasan SDM dan layanan yang 

terbaik di counter (Agen dan Perwakilan).  

Adapun nilai–nilai kejujuran dalam perusahaan JNE yaitu : 

1.      Jujur 

2.      Disiplin 

3.      Tanggung Jawab 

4.      Visioner  



10 

 

 
 

2.4 Struktur Organisasi 

Perubahan lingkungan strategis dan otonomi daerah mendorong PT Jalur 

Nugraha Ekakurir (JNE) melakukan penataan dan penempatan organisasi, serta 

tugas dan fungsinya agar mampu mengakomodasikan perubahan dan 

mengantisipasi kebutuhan pada waktu yang akan datang. Setiap kegiatan kajian 

yang dilakukan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) harus terkait dengan atau 

untuk menghasilkan keluaran (output) yang berkualitas dan bermanfaat, 

mengandung nilai tambah ilmiah dan nilai tambah agrobisnis. 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT JNE Lampung  

JNE Lampung 
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2.4.1 Tugas dan Fungsi 

PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandar Lampung merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik dengan di 

bawah naungan pusat yang sudah resmi mempunyai lesensi legal dari kementrian 

No. 198/P.1/09-03/PB/VI/96 dan No. 240/SIPJT/DIRGEN/1996 tanggal 09 

Maret 1996.PT Jalur Nugraha Ekakurir mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melaksanakan pelayanan pada coustemer untuk melakukan pengiriman barang di 

seluruh Indonesia. Tugas dan fungsi tersebut meliputi : 

1. Melayani coustemer dalam pengiriman barang ke seluruh penjuru 

Indonesia. 

2. Menjadikan pusat jasa pegiriman barang yang sangat efektif dalam 

mengirim barang 

3. Mengatasi kesulitan sendpacking pada coustemer yang kesulitan pada 

saat pengiriman barang keluar kota 

4. Menyediakan layanan yang mudah untuk di pahami dalam mengirim 

paket. 

 

2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab 

Kepala Main Brance Head (Kepala Perusahaan) bertugas sebagai : 

1. Mengamankan harta perusahaan dengan cara memberikan nasihat 

atau petunjuk kepada manajemen agar efisiensi kerja dapat 

tercapai. 

2. Mengangkat dan memberhentikan setiap manajer departemen dan 

kepala bagian. 

3. Mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan pihak luar 

perusahaan. 

Executive Director (Support Officer) bertugas sebagai : 

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada Finance dan Administration Director, Sales 

dan Marketing, dan Operation Director. 

2. Memeriksa dan menyetujui rencana program kerja dan anggaran 

perusahaan secara keseluruhan. 
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3. Mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Finance & Administration Director bertugas sebagai berikut : 

1. Memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan 

perusahaan 

2. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada purchasing manager, finance dan acc senior 

manager, HRD senior manager, dan general affairs manager. 

3. Membuat dan menetapkan rencana keuangan perusahaan. 

Tugas HRD Senior Manager bertugas sebagai berikut : 

1. Melakukan pencarian atau perekrutan karyawan, menyeleksi dan 

menetapkan kerja karyawan 

2. Menangani hal-hal yang berhubungan dengan pemecatan atau 

pemberhentian karyawan.  

3. Mengkoordinir dan memecahkan masalah-masalah yang ada pada 

divisi personalia. 

Sales  &  Marketing  Director  

        Tugas  dan  tanggung  jawab  dari  sales  &  marketing  director 

adalah mengkoordinasi  dan  mengawasi  pelaksanaan  tugas  yang  

dibebankan kepada  customer  service  senior  manager,  sales senior  

manager  dan marketing  senior  manager. 

Marketing Senior Manager bertugas sebgai berikut : 

1. Melakukan analisa dan evaluasi atas produk, jasa serta tarif dan 

memberikan usulan pengembangannya. 

2. Melakukan analisa dan envaluasi atas produk, jasa, tarif dari 

perusahaan pesaing dalam usaha memberi masukan sehubungan 

dengan pengembangan produk yang sudah ada maupun 

penciptaan produk baru. 

3. Melaksanakan kerjasama pengembangan produk, jasa, tarif 

dengan pihak lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan 

dewan direksi. 

Sales Unit Head bertugas sebagai berikut : 
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1. Menguasai produk knowledge JNE. 

2. Mendapatkan customer baru per bulan. 

3. Menjaga dan mempertahankan customer corporate yang ada. 

Sales Counter Offricer bertugas sebagai berikut : 

1. Melayani kebutuhan pelanggan atas transaksi pengiriman. 

2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP yang terkait dengan 

proses penjualan di Kantor Perwakilan binaannya. 

3. Bertanggung jawab terhadap kesiapan kondisi kiriman yang akan 

diproses sudah sesuai dengan SOP yangn berlaku. 

4. Berwenang untuk menolak terjadinya transaksi pengiriman bila 

pengirim atau kiriman yang akan diproses tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

5. Bertanggung jawab terhadap proses serah terima seluruh kiriman yang 

akan diproses ke bagian operasional. 

6. Koordinasi untuk maintenance segala hal yang terkait dengan aktivitas 

di Kantor Perwakilan 

Departemen Keuangan bertugas sebagai : 

1. Bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan 

pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang 

sesuai. 

2. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-

efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama 

dengan manajer lainnya. 

3. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai 

pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan 

tersebut. 

Inbound Unit Head bertugas sebagai berikut : 

1. Melakukan koordinasi dengan Pusat, Cabang atau Agen, Airlines, 

dan Departemen terkait mengenai kendala yang dapat 

mempengaruhi kelancaran dan distribusi barang dan laporan 

dengan persetujuan atasan. 

2. Merekap semua laporan produktifitas Operasional Inbound 

kepada Inbound Domestic Unit Head dan Kepala Cabang. 
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3. Memastikan kelancaran Proses kerja staff inbound sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur perusahaan ( SOP ). 

4. Membantu tugas atasan yang berhubungan dengan aktivitas 

pekerjaan di team Inbound.  

5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan staf di 

team Inbound. 

Outbound Unit Head bertugas sebagai berikut : 

1. Bertugas mengatur proses pengiriman paket dengan alamat tujuan 

di luar daerah tempat kantor cabang tersebut berada  

2. Membantu penyortiran pada barang yang akan dikirim sesuai 

tujuan. 

3. Menggabungkan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan 

pengiriman barang di outbound 

Departemen Operasional bertugas sebagai berikut : 

1. Mengecek ulang terhadap pandapatan dengan biaya operasional 

2. Mengurusi pendistribusian barang mulai dari muat sampaipada 

proses pembongkaran saat sampai tujuan  

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur. 

Dispatch Manager bertugas sebagai berikut : 

1. Mengawasi kelancaran pengiriman barang inbound dan outbound 

2. Menganalisa laporan bulanan terhadap kinerja dan progress 

kelancaran pengiriman 

Day Supervisor bertugas sebagai berikut : 

1. Melaporkan progress kerja departemen kepada Dispatch Manager 

2. Memonitor implementasi SOP (Standart Oprational Procedure)di 

lapangan 

Day Junior Supervisor bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh informasi pemberangkatan 

inbound dan outbound ke seluruh cabang dan agen di wilayah 

Depok 

2. Memonitor kelancaran pengiriman inbound dan outbound 
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3. Melakukan kontrol terhadap sistem monitoring dan tracking 

pengiriman inbound dan outbound 

Adm. Keuangan bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai 

biaya operasiona. 

2. Membuat laporan stock dan pemakaian. 

3. Bertanggung jawab terhadap keakurasian tagihan invoice dan Agen 

atau Airlines. 

Day Checker bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab atas proses pengiriman barang melalui inbound 

dan outbound. 

2. Memastikan kesesuaian data dengan barang kirim 

3. Membuat laporan atas kegiatan yang telah dilakukan di bagiannya 

Transit Packing bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab atas keamanan barang kiriman saat transit pada 

siang hari 

2. Memastikan proses penanganan kiriman transit telah berjalan baik 

dan lancar 

3. Melakukan evaluasi kerja dibagiannya 

Night Supervisor bertugas sebagai berikut : 

1. Melaporkan progress kerja departemen kepada Dispatch Manager 

2. Memonitor implementasi SOP (Standart Oprational Procedure) di 

lapangan 

Night Junior Supervisor bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh informasi pemberangkatan 

inbound dan outbound ke seluruh cabang dan agen di wilayah 

Depok. 

2. Memonitor kelancaran pengiriman inbound dan outbound 

3. Melakukan kontrol terhadap sistem monitoring dan tracking 

pengiriman inbound dan outbound 
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Night Entry Data bertugas sebagai berikut : 

1. Melakukan entry data atas barang kiriman outbound dan inbound 

2. Memastikan semua kiriman telah dientry dan di-manifest secara 

baik dan benar 

3. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pada bagian entry data 

4. Bertanggung jawab terhadap filing dari kiriman 

5. Mencetak Resi/Connote 

Sortir dan Bagging bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab atas proses pemeriksaan barang kiriman 

inbound dan outbound 

2. Memastikan kesesuaian data dengan barang kiriman 

3. Membuat laporan atas kegiatan yang telah dilakukan dibagiannya 

4. Melakukan penyortiran barangn inbound dan outbound  

5. Memastikan barang kiriman baik dan aman 

6. Bertanggung jawab terhadap akurasi data yang telah dilaporkan 

Night HVS bertugas sebagai berikut : 

1. Memastikan seluruh pengiriman HVS ditangani dengan baik 

2. Bertanggung jawab terhadap keamanan pengiriman HVS 

Departemen Customer Sevice bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap pelayanan pengaduan pelanggan 

Departemen Pemasaranbertugas sebagai berikut : 

1.  Mencari pelanggan atau pengguna jasa 

2. Memperkenalkan fasilitas-fasilitas perusahaan yang ada 

3. Mengurus keluar masuknya barang 

Bagian Kurir bertugas sebagai berikut : 

1. Mengantarkan barang sampai ke tempat penerima 

2. Melakukan bongkar muat barang masuk atau datang 

Departemen Sales Retail bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap penjualan bersifat retail, termasuk 

didalamnya counter kantor perwakilan dan agen, serta melakuakan 

sosialisasi, market dan branding 
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Departemen Information Teknologi bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap kelengkapandan pemeliharaan 

teknologi informasi hardware dan software 

Human Resource Development (HRD)bertugas sebagai berikut : 

1. Mengurusi perekrutan karyawan atas ijin Direktur  

2. Mengurusi mengenai data-data karyawan  

3. Memberikan gaji bagi karyawan  

4. Mengurusi karyawan yang mengajukan pinjaman uang 

Departemen Administrasibertugas sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasi surat jalan yang telah disepakati penerima barang 

2. Mengarsipkan permohonan faktur surat jalan dengan pengiriman 

barang 

3. Mengurus segala sesuatu untuk memperlancar proses bongkar muat 

Bagian Administrasi Pajak dan Statistikbertugas sebagai berikut : 

1. Berwenang untuk menjamin kelancaran operasional armada yang 

digunakan 

2. Mengurusi setiap pembayaran pajak 

Departemen General Affair (GA) dan Purchasing bertugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab melakukan pengadaan, kontrol dan 

pemeliharaan kelengkapan kantor. 

Departemen Information Technology (IT) bertugas sebagai berikut : 

1.Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemeliharaan 

teknologi informasi hardware dan software. 

2. Mengatasi kesalahan system pada computer yang ada pada setiap 

dapartemen 

3. Mengamankan data data pada perusahaan. 
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2.5 Kegiatan Umum Perusahaan 

Adapun Kegiatan umum Balai PT. Jalur Nugraha Ekakurir Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan beberapa pemahaman pada setiap coustemer agar 

pengiriman barang menjadi aman dan nyaman pada saat pengiriman. 

2. Mengkaji dan menyediakan sarana sosialisai pengenalan budaya 

Indonesia menggabungkan dengan cara menjadikan anak bangsa 

Indonesia memahami arti budaya. 

3. Melakukan kegiatan penyuluhan beasiswa bagi anak yang kurang 

mampu agar menjadi penerus bangsa yang berguna bagi Indonesia. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL: 

Anri Wicaksana (15311150) 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

 

Selama masa PKL mahasiswa peserta PKL ditempatkan dibagianDas atau 

pengambilan barang, Sebagai Operator pengambilan barang yang bertanggung 

jawab untuk mendisplay dan mencari barang dibagian inbound yang sudah 

costumer request untuk di ambil sendiri di alamat kantor JNE Imam Bonjol atau 

JNE Pusat .dan memberikan informasi kepada costumer barang atau paketnya 

sudah sampai atau masih dalam perjalanan. 

Proses Take Self DAS merupakan proses dimana seseorang mendapatkan 

barang yang sudah ada di tempat tersebut. Jadi dalam proses ini penulis 

mengoprasikan pengambilan barang dengan menggunakan computer, proses 

pengambilan barang ini dilakukan sesuai dengan permintaan atau job order yang 

telah di tentukan oleh Kepala Main Brance Head. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan di mulai dari tanggal 16 april 2018sampai 

dengan 9 juni 2018, praktek kerja lapangan dilaksanakan pada hari selasa sampai 

hari sabtu. Untuk waktu pelaksanaan dibagi menjadi 2 sift, sift yang pertama 

mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB, sift kedua mulai pukul 

17:00 WIB sampai dengan pukul 08:00. Adapun pekerjaan yang diberikan kepada 

penulis yaitu: 

1. Mendisplay barang untuk mengetahui status paket tersebut  

2. Melakukan Pencarian barang di beberapa bagian mulai dari barian 

Area, Box HVS dan Asuransi,Ruang Undel, dan Box Das. 

3. Melakukan penerimaan barang atau paket costumer  

4. Merunsheet atau menginput data pelanggan yang sudah mengambil 

barang pada setiap harinya. 
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Adapun beberapa proses Penganbilan Barang antara lain : 

1. Proses Display  

Proses diplay merupakan proses kita mengetahui identitas dari barang 

tersebut dengan menggunakan No resi yang telah di berikan oleh Petugas SCO 

pada saat mengirim barang. yaitu dengan cara membuka aplikasi My Orion 

setelah itu pilih display connote lalu masukan nomor resi yang di berikan oleh 

costumer yang sebelumnya kita sebagai petugas meminta nomor resi agar kita 

dapat mengetahui barang tersebut dimana. Ruang Pengambilan barang dan proses 

display dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2. 

Gambar 3.1 Ruang Pengambilan Barang. 

Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.2 Proses Display 

Dokumentasi Pribadi 

 

2. Proses Pencarian Barang  

Proses pencarian barang setelah pengecekan nomor resi yang telah di 

display di ruangan display. dan disitu kita bisa melihat dimana paket itu berada, di 

dalam ruangan inbound terdapat banyak sekali box tempat alamat yang sudah 

tertera di box tersebut. Jadi kita bisa mencari paket tersebut sesuai dengan nomor 

resi yang di berikan untuk didisplay. 

Biasanya petugas menuliskan alamat tujuan , nomor resi, nama penerima, 

pukul berapa sampai di JNE pusat jika ingin diambil di kantor JNE, layanan yang 

dipakai, dan yang di asuransikan atau tidak. Ditulis di kertas connote lalu penulis 

mencari paket tersebut ke ruangan inbound. 
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Gambar 3.3 Proses Pencarian Barang 

2.1 Proses Pencarian Paket atau Barang di Box HVS 

Setelah kita menerima no resi yang diberikan oleh costumer dan 

mendisplaynya lalu muncul di menu aplikasi orion keterangannya di box HVS 

atau Asuransi Maka kita harus ke bagian tersebut. Dengan membawakan atau 

mencatat yang sudah di display dengan nomor resi yang diberikan menuliskan 

alamat yang lengkap,layanan apa yang di gunakan,dan pukul berapa dan petugas 

mana yang merunsheet paket tersebut.  

Setelah itu jika paket ditemukan maka kita harus menandatangani buku 

bulanan yang ada di box HVS untuk mengetahui bahwa paket ini sudah di terima 

oleh penerimannya. Ruangan pencarian barang di Box HVS atau Asuransi 

ditampilkan pada Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Proses Pencarian Barang di Ruang Box HVS 

 Dokumentasi Pribadi 

2.2 Proses Pencarian Paket di bagian Undel 

Berbeda dari pencarian paket di Box HVS nah jika di box hvs paket atau 

barang yang dikirim itu di asuransikan maka diambil di box hvs atau asuransi, dan 

ini kita ke proses pencarian paket diruang undel biasanya paket yang sudah 

diruangan tersebut dikarenakan paket tersebut tidak diambil selama berlarut 

larut,paket yang diantar alamat salah,miss route atau salah alamat, dan paket yang 

sudah lama sekali tidak di kembalikan 
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ke pengirimnya karena terjadi penumpukan barang. Pada saat kita mencarinya 

juga petugas harus teliti membaca display agar tidak terjadi kesalahan dalam 

mencari paket atau barang.untuk mengambil paket tersebut kita harus mencatat 

nomor resi yang costumer berikan untuk di display ulang di bagian Undel apakah 

paket ini diruangan ini atau bukan. Jika paket tersebut ada di ruangan ini petugas 

akan diberitahu dimana paketnya,setelah paketnya di temukan petugas harus 

menandatangani buku bulanan undel bahwa paket tersebut telah di terima oleh 

penerimannya. Proses pencarian paket di ruangan UNDEL ditampilakan pada 

Gambar 3.5 

Gambar 3.5 Ruang Undel ( ADM OPR INBOUND) 

 Dokumentasi Pribadi 

2.3 Proses Pencarian Barang Di Area 

Proses pencaraian barang di area adalah proses pencarian barang yang 

baru sampai dan belum ada proses runsheet atau proses penginputan informasi 

dari petugas inbound. Proses Pencarian ini petugas harus teliti dalam membaca 

informasi display connote agar tidak terjadi kesalahan dalam pencarian paket 

dikarenakan informasi yang salah. Proses pencarian paket di ruangan area 

Inbound yang ditampilkan pada Gambar 3.6 
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Gambar 3.6 Ruang Pencarian di Area 

 Dokumentasi Pribadi 

2.4 Proses Pencarian Paket Di Box Das 

Proses pencarian barang di Box Das adalah Proses pencarian barang yang 

sudah di request oleh costumer terlebih dahulu dengan costumer service atau pada 

saat pengiriman pengirim menyamtumkan alamat penerimanya di alamat 

perusahan JNE. Proses ini harus melalui request costumer lalu setelah costumer 

menghubungi nomor yang sudah tertera di madding, setelah itu costumer service 

memberikan informasi ke petugas inbound untuk di runsheet untuk di ambil 

sendiri di Box Das.  Pada proses pencarian ini petugas harus teliti dalam membaca 

informasi display connote yang diberikan oleh costumer agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pencarian paket atau barang. Proses pencarian paket di ruangan 

Box Das yang ditampilkan pada Gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Ruang Pencarian Box Das 

 Dokumentasi Pribadi 

3. Proses Pemberian Barang Ke Costumer 

Setelah paket atau barang yang kita cari telah ditemukan setelah itu kita 

melakukan proses pemberian barang dengan cara merobek nomor resi, sebelum 

petugas merobek atau mensayat nomor resi petugas selalu meminta izin terlebih 

dahulu untuk mensayat nomor resi yang ada di paket, setelah costumer 

mengizinkan lalu petugas mulai mensayat nomor resi tersebut. Dan untuk 

meminimalisir terjadinya kehilangan atau kasus penipuan biasanya petugas selalu 

meminta nomor ktp penerima untuk di catat di nomor resi yang telah di sayat dan 

menanyakan ke custumer ini sebagai penerima,keluarga,rekan atau pihak kantor.  

Setelah nomor ktp dicatat di nomor resi yang telah di sayat lalu petugas 

memintauntuk mendatangani nomor resi tersebeut agar bukti jika paket tersebut 

telah di ambil. 
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Gambar 3.8 Penerimaan Barang 

Dokumentasi Pribadi 

Gambar 3.9 Pemberian Barang 

 Dokumentasi Pribadi 

 

 

4.  Proses Runsheet Data Costumer Per-Hari 

 Setelah melakukan proses pendisplayan nomor resi yang diberikan dan 

melakukan pencarian barang lalu melakukan penerimaan barang ke custumer 
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setelah itu nomor resi yang di sayat dari paket tersebut lalu kertas connote di 

kumpulkan ke dalam map. 

 

Gambar 3.10  Laporan Kertas Connote Per-Hari 

 Dokumentasi Pribadi 

Data Costumer yang telah di selesaikan di lakukan perhitungan yang akan di 

inputkan ke computer atau di RunShet. 

Gambar 3.11 Penginputan Hasil Data Costumer Per-Hari 

 Dokumentasi Pribadi 
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Dalam pekerjaan yang diberikan kepada penulis, sangat dibutuhkan  

ketelitian, serta pemahaman yang baik dalam setiap pekerjaan, agar pekerjaan 

yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang di inginkan dan diselesaikan  tepat 

waktu, selain itu kemampuan dalam mengoperasikan komputer, pengolahan data, 

dan kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap pekerjaan yang 

diberikan, sesuai dengan tujuan Praktik Kerja Lapangan yaitu untuk mendapatkan 

gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya dari pekerjaan penulis. 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  di PT. TIKI JNE ( 

Jalur Neraca Ekakurir ) Bandar Lampung penulis mengalami beberapa hambatan 

atau kendala, diantaranya adalah: 

1. Sering terjadi penumpukan barang yaitu pada saat barang sampai 

barang barang yang sudah di request oleh costumer untuk di ambil di 

kantor terkadang tidak di ambil sehingga terkadang terjadi overload  

2. Sering terjadi komplen dikarenakan barang mereka terkadang pecah, 

hilang, dan sampai di tangan yang bukan penerimanya 

3. Masalah tentang sistem aplikasi berbasis java yg menggunakan sistem 

dengan nama My orion yang digunakan oleh perusahaan JNE. Jika 

sistem ini mengalami eror atau sedang ada perbaikan maka 

perusahaan JNE yang ada diseluruh indonesia tidak bisa menggunakan 

sistem tersebut. 

4. Belum adanya nomor antrian sehingga menjadi penumpukan 

coustemer yang akan mengambil paket yang membuat coustemer 

menunggu lama dan bisa menjadi orang lain yang terlebih dahulu 

melakukan pengambilan barang 

3.1.4  Cara Mengatasi Kendala 

Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. Upaya penulis dalam mengatasi kendala-kendala pada saat 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat kerja tersebut adalah: 
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1. Memberikan Intruksi kepada kurir inbound maupun kurir jalan agar 

lebih memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masing 

masing job order yang diberikan oleh Kepala Main Brance Head dari 

masing masing Kantor JNE . 

2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pelatihan agar dapat 

meningkatkan kemampuan karyawannya dalam melayani dan 

menangani keluhan konsumen dan  melakukannya sebulan sekali 

untuk melihat perkembangan karyawan . 

3. Untuk hal ini sementara masih dalam tahapan memaximalkan 

dikarnakan koneksi yang di sambungkan menggunakan kabel LAN 

bergantung pada koneksi yang terdapat pada server perusahaan 

sehingga bisa saja terdapat buruknya koneksi kembali sewaktu-waktu. 

4. Dengan menggunakan nomor antri membuat coustemer merasa aman 

untuk melakukan transaksi segingga tidak akan terjadinya selang 

menyelang dalam melakukan transaksi. 

5. Untuk mengatasi penumpukan barang untuk tidak menunda nunda 

paket yang sudah datang jika salah satu barang costumer tidak diambil 

maka secepatnya harus di ambil atau di retur guna untuk tidak 

terjadinya penumpukan pada paket per harinya 

 

3.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 

 Bima Agung Saputra, Npm 15311890 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

 Bidang Kerja yang di tempatkan oleh pembimbing Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Jalur Nugraha Ekakurir, penulis di tempatkan pada bagian 

Sales Counter Officer (SCO) bagian Sales Counter Officer adalah bagian yang ada 

pada bagian perusahaan, yang akan menangani segala aktifitas terkait dengan 

memberikan pelayanan yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir transaksi, 

menginputkan barang yang akan dikirim oleh customer, dan membuat laporan 

hasil pemasukan setiap harinya. 
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 Sales Counter Officer (SCO) 

 Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jalur 

Nugraha EkakurirBandar Lampung penulis di tugaskan untuk bekerja di bidang 

SCO di bawah bimbingan Bapak Yudi Ardiyansyah, S.pd Selaku Kepala Bagian 

Sales Counter Officer. Bidang Sales Counter Officer memiliki tugas, berikut ini 

adalah beberapa tugas yang di lakukan dalam bagian pengadministrasian umum: 

 

1. Melakukan penginputan data – data customer untuk pengiriman barang 

2. Melakukan pengecekan daftar harga pengiriman ke berbagai kota 

3. Proses pengecek barang yang akan dikirimkan. 

4. Melakukan pengecekan nomor resi pada barang. 

5. Pencarian Kode Pos dan Kecamatan penerima barang 

6. Memberikan layanan pengiriman barang. 

7. Penyusunan slip Econote transaksi pengiriman. 

8. Melakukan Scanner nomor resi barang yang akan dikirim.\ 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

 Pelaksanaan Kerja adalah rangkaian kegiatan atau aktifitas yang dilakukan 

pada tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL), dalam hal ini PT Jalur Nugraha 

EkakurirBandar Lampung, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Penginputan Data Customer Dengan System Orion 

  Penulis Menginputkan data pengirim ke system Orion yang biasa di 

pergunakan oleh bidang SCO. System Orion merupakan system yang digunakan 

untuk melakukan transaksi pengiriman barang dimana system ini sangat di 

perlukan untuk mendata barang akan dikirim ke kota – kota yang di tuju, dan bisa 

juga digunakan untuk pengecekan barang yang sudah dikirim dan pegecekan 

harga pengiriman ke kota tertentu. 
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Gambar 3.12 Penginputan Data Customer Dengan System Orion 

 Dokumentasi Pribadi 

2. Pengecekan Harga Pengiriman Antar Kota 

Penulis memasukan data ke dalam Form yang tersedia di Sistem Orion, yang 

kemudian di sesuaikan dengan nama kecamatan, alamat, dan kode pos 

yangbertujuan untuk memberikan informasi harga pengiriman ketika customer 

menanyakan daftar harga pengiriman ke kota tertentu berdasarkan layanan yang di 

inginkan customer. 

Gambar 3.13 Pengecekan Harga Antar Kota 

 Dokumentasi Pribadi 
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3. Pemeriksaan Barang – Barang yang akan dikirim 

 Penulis melakukan pemeriksaan pada barang – barang yang akan dikirim 

bertujuan untuk mengatasi adanya barang terlarang dan mengatasi kerusakan pada 

barang yang akan dikirim oleh customer lalu mempacking kembali barang 

tersebut, banyaknya customer melakukan pelanggaran pengiriman barang 

membuat karyawan melakukan pengecekan barang kembali secara detail, adapun 

barang yang dilarang dalam pengiriman berupa Botol Kaca, Narkotika, Bingkai 

Foto Kaca dan Senjata Tajam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Pemeriksaan Barang Pengiriman 

 Dokumentasi Pribadi 
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4. Pencarian Nomor Resi Pada Paket 

 Penulis melakukan pengecekan nomor resi yangbertujuan untuk mencari 

barang sedang dalam perjalanan menuju kota yang di tuju dan mengetahui 

keterlambatan nya saat barang telah dikirim dan bisa juga menggunakan 

pengecekan melalui website www.jne.co.id atau dengan aplikasi My JNE yang 

ada di PlayStore sehingga memudahkan customer mengetahui info barang yang 

telah dikirimkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Pengecekan Nomor Resi 

 Dokumentasi Pribadi 

http://www.jne.co.id/
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5. Mencari  Kode Pos & Kecamatan Penerima 

Penulis mencari  kode pos serta kecamatan menggunakan situs resmi yaitu 

NOMOR.NET, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada 

customer agar pengirim memberikan kode pos yang benar dan di lengkapi dengan 

kecamatan sehingga dapat mempercepat proses Transaksi pengiriman barang dan 

mempermudah pada saat penyortiran pengiriman barang. 

Gambar 3.16 Mencari Kode Pos & Kecamatan 

 Dokumentasi Website Nomor.net 

 

6. Memberikan Beberapa Layanan Pengiriman  

Penulis memberikan arahan untuk layanan pengiriman, dengan beberapa 

layanan akan memudahkan customer dalam mengirim sesuai kebutuhan yang 

dapat dimaksimalkan saat mengirim barang. Berikut merupakan beberapa 

layanan yang ditawarkan: 

1. YES (Yakin Esok Sampai) merupakan layanan yang biasa di gunakan 

ketika pengirim ingin barang nya cepat sampai tetapi saat 

menggunakan layanan YES tidak bias menjanjikan jam barang yang 

sampai pada esok hari bias saja pada pagi hari, siang hari, sore hari, 

maupun malam hari. 
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2. OKE merupakan layanan dengan jangka waktu 4 sampai 5 hari 

pengiriman jam kerja biasanya layanan ini digunakan ketika customer 

barang online atau tidak terburu buru dalam pengiriman barang. 

3. REGULER SERVICE merupakan layan yang biasa digunakan ketika 

customer pengiriman degan jangka waktu 3 sampai 4 hari pengiriman 

jam kerja. 

4. SUPER SPEED adalah layanan tercepat saat ini yang ada pada JNE 

dengan jangka waktu esok hari sampai dengan adanya janji jam 

sampainya barang di bawah jam 10 pagi. Layanan ini sangat di 

perlukan ketika customer mengirimkan berkas – berkas penting. 

Gambar 3.17 Beberapa Layanan Pengiriman. 

 Google 

7. Menyusun Slip Pencetakan Nomor Resi Pengiriman 

Penulis di tugaskan menyusun nomor resi yang telah di cetak, hal ini 

menjadi tanda bukti bahwa pengirim sudah melakukan transaksi pengiriman agar 

penerima tidak kesulitan dalam pengecekan atau pengambilan barang. Terdapat 6 

slip resi yang di cetak, slip 1 dan 2 di berikan kepada coustemer untuk bukti 

pengiriman dan bisa digunakan untuk pengecekan barang, slip 3 dan 4 untuk bukti 

yang di arsipkan perusahaan, slip 5 dan 6 digunakan untuk di temple pada barang 

yang akan dikim. 
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Gambar 3.18 Penyusunan Slip Resi 

 Dokumentasi Pribadi 

 

8. MenScan Nomor Resi Barang Untuk Siap Pengiriman  

Penulis dtugaskan untuk menScan nomor resi barang pengiriman dan 

mendatanya dalam Microsoft Excel, bertujuan untuk menangani kekeliruan 

pengiriman barang yang akan dikirim ke beberapa kota yang di tuju. Dalam 

tahapan ini dilakukan setiap hari pada jam 2 siang dan jam 8 malam agar barang 

tidak menumpuk di ruangan transaksi sehingga barang yang akan dikirimkan 

cepat sampai sesuai dengan layanan yang pilih oleh pengirim. Dan terdapat 2 

bagian dalam ini bagian pertama merupakan bagian barang yang menggunakan 

layanan YES, OKE dan REGULER sedangkan bagian kedua merupakan bagian 

HVS yang di isi oleh barang – barang Asuransi. 

 

 

 

 



38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Scaning Nomor Resi Ke Excel 
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3.2.3 Kedala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang dihadapi penulis ketika Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT Jalur Nugraha Ekakurir ( JNE ) Bandar Lampung sebagai berikut: 

1. Mesin Printer menampilkan pesan “Printer Eror” dikarenakan terdapat 

kertas yang tersangkut atau kusut. 

2. Printer yang terkadang macet atau eror pada saat pengerjaan print slip 

output yang dikeluarkan kurang sempurna seperti halnya warna yang 

keluar terdapat hasil yang buram dan adapun tinta yang tercecer di berkas 

hasil print. 

3. Seringnya terjadi eror dalam system program aplikasi dikarenakan koneksi 

yang kurang baik dan kualitas yang kurang baik jadi menimbulkan koneksi  

menjadi lama karna banyak nya pemakaian pada system aplikasi. 

4. Terdapat masalah di saat menginputkan data pengiriman karna terlalu 

banyak nya customer yang lupa menuliskan kode pos dan kecamatan 
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sehingga tidak melengkapi ketentuan yang dibuat oleh perusahaan jne dan 

membuat kesulitan nya counter dalam penginputan pengiriman barang. 

5. Belum adanya nomor antrian sehingga menjadi penumpukan customer 

yang akan mengirimkan paket yang membuat customer menunggu lama 

dan bisa menjadi orang lain yang terlebih dahulu melakukan transaksi 

6. Ketika membuka file atau folder yang akan di buka membutuhkan waktu 

yang lama disebabkan terlalu banyak data yang tersimpan sehingga 

komputer menjadi lamban untuk membuka file atau folder yang akan kita 

buka. 

7. Penempatan kabel komputer yang kurang baik dari satu komputer ke 

komputer yang lain, sehingga menyebabkan terganggunya melakukan 

pekerjaan dengan cara cepat, karena terlalu lama tidak diperiksa sehingga 

kabel terjepit dikarenakan tertarik saat pemeriksaan kabel - kabel yang 

ada. 

8. Menumpuknya kertas slip nomor resi sehingga penumpukan banyak kertas 

slip yang membuat counter kesulitan untuk memilah bagian bagian slip 

yang akan di berikan kepada customer dan untuk arsip perusahaan. 

9. Kendala yang sering penulis hadapi  menangani customer yang sudah 

melakukan transaksi dan kemudian meminta untuk mengcancel 

dikarnakan salah menentukan alamat saat penulisan oleh pengirim yang 

mengakibatkan counter melakukan transaksi kembali. 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Adapun Solusi atau cara dalam melakukan penyelesaian masalah yang 

terjadi ketika Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Cara mengatasi pemberitahuan “Printer Eror” pada Printer, matikan 

terlebih dahulu Printer, matikan printer yang terletak pada sebelah kanan 

dengan nama “Power”, lalu hidupkan kembali printer yang dimatikan, 

tunggu hingga printer sudah berjalan dengan normal kembali. 
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2. Periksa kembali kertas yang akan di masukan ke dalam printer apakah 

sudah masuk dengan benar atau belum, dan periksa kembali tinta yang ada 

di dalam printer, dan jika sudah habis isi ulang kembali tinta di printer, 

jika terdapat tulisan yang masih belum sempurna atau terdapat bercak – 

bercak hitam, bisa di bersihkan dengan cara di head clean printer dan print 

head aligment untuk membersihkan hasil yang kurang baik dan membuat 

hasil bersih tidak ada bercak – bercak tinta maupun tulisan yang tercetak 

setengah. 

3. Untuk hal ini sementara masih dalam tahapan memaximalkan dikarnakan 

koneksi yang di sambungkan menggunakan kabel LAN bergantung pada 

koneksi yang terdapat pada server perusahaan sehingga bisa saja terdapat 

buruknya koneksi kembali sewaktu – waktu. 

4. Cara mengatasi kendala di saat penginputan data pengiriman yang 

mengakibatkan terjadinnya kelambatan dalam pengiriman counter 

menerapkan di kertas yang di print dengan kata “ Lengkapi Kode Pos & 

Kecamatan agar barang anda cepat sampai”  

5. Dengan menggunakan nomor antri membuat customer merasa aman untuk 

melakukan transaksi segingga tidak akan terjadinya selang menyelang 

dalam melakukan transaksi. 

6.  Memeriksa kembali aplikasi yang berjalan di taskbar apakah terlalu 

banyak atau tidak, karena aplikasi yang terlalu banyak akan membuat 

RAM menjadi berat dan menghambat proses dari suatu aplikasi komputer. 

7. Hal ini dapat di tanggulangi dengan cara mengatur ulang kembali kabel – 

kabel yang terpasang dan dipasang kembali dengan cara yang rapih atau 

dengan menggunakan lakban sebagai perekat kabel agar tidak berantakan 

dan menempatkan kabel pada bagian area yang efesien dan rapih. 

8. Mengatasi penumpukan counter melakukan pemilihan pada kertas nomor 

resi yang sudah di print dan menaruhnya di tempat yang sudah dibuat 
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untuk menhindari dimana penumpukan kertas kertas resi yang akan di 

setorkan pada perusahaan. 

9. Untuk mengatasi kendala ini penulis masih di bimbing oleh karyawan 

sales conter dikarnakan ketika melakukan cancel tidak boleh sembarangan 

dan bisa saja menjadi kerugian oleh perusahaan. 

 

3.3 Pelaksanaan PKL: 

 OSVALDO RIOS, NPM12311572 

 

3.3.1 Bidang Kerja 

 Bidang Kerja yang di tempatkan oleh pembimbing Praktik Kerja Lapangan 

di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), penulis di tempatkan pada bagian Sales 

Counter Officer (SCO). 

 SCO adalah bagian perusahaan yang melayani langsung customer yang 

akan melakukan pengiriman barang, pengecekan status barang, info pengambilan 

barang. Jadi SCO merupakan tahap awal dalam proses pengiriman barang pada 

PT Jalur Nugraha Ekakurir.dan berhadapan langsung dengan customer. 

 Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Jalur Nugraha 

Ekakurir Bandar Lampung penulis di tugaskan untuk bekerja di bidang SCO  di 

bawah bimbingan Bapak Hermansyah selaku Kepala Perwakilan di JNE Kantor 

Cabang Tamin. 

 Adapun tugas penulis kerjakan selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan pada bagian SCO saat melayani customer adalah sebagai berikut: 

1.   Penginputan Data Customer 

2.   Mencetak Resi (Connote) 

3.   Pengemasan Barang (Packing) 

4.   Mengecek Status Barang 

5.   Mengecek Harga Pengiriman Barang 
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3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

 Pelaksanaan Kerja adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

PT Jalur Nugraha Ekakurir, pada bagian SCO harus melayani customer dengan 

SOP yang telah diterapkan oleh perusahaan dan menyapa dengan senyum dan 

mempersilahkan customer masuk dan duduk, ketelitian, dan kecepatan dalam 

melakukan input dan packing barang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Penginputan Data Customer  

  Penulis Menginputkan data customer dan barang yang akan di kirim. 

Sebelum menginput penulis terlebih dahulu login ke sistem menggunakan user 

karyawan SCO, setelah itu menginput data customer yang akan mengirimkan 

barang. Sistem yang digunakan perusahaan adalah Sistem ORION. Sistem 

ORION sendiri berguna untuk penginputan barang, mengecek status barang, 

mengecek harga pengiriman sesuai kota tujuan, dll.  

 

Gambar 3.20 Tampilan login pada sistem ORION 

Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.21 Tampilan saat menginput data customer pada ORION 

Dokumentasi Pribadi 

 

2. Mencetak Resi (Connote) 

 Setelah penulis menginputkan data customer hal yang dilakukan setelah itu 

adalah mencetak Resi/Connote (hasil output dari data customer yang sudah 

diinputkan).Resi/Connote juga tersedia dalam bentuk manual agar jika terjadi mati 

listrik penginputan tetap bisa dilakukan.Resi/Connote sendiri sekarang sudah 

mengalami pembaruan, pembaruan Resi/Connote terdapat pada bentuk yang 

berbentuk label dan lebih kecil dan sederhana disbanding Resi/Connote yang 

lama. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Resi/Connote lama 

Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.23 Resi/Connote terbaru yang berbentuk label 

Dokumentasi Pribadi 

 

3.24 Resi/Connote manual yang digunakan saat terjadi mati listrik 

Dokumentasi Pribadi 

 

3. Pengemasan Barang (Packing) 

 Penulis melakukan Pengemasan/Packing pada barang yang sudah di input 

dan siap di kirim. Pengemasan/Packing yaitu mengemas kembali barang yang 

akan di kirim menggunakan Flyer yang sudah disiapkan JNE, Flyer sendiri ada 
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dua jenis  merah dan putih, merah digunakan pada barang yang menggunakan 

layanan Super Speed, YES (Yakin Esok Sampai), sedangkan putih digunakan 

untuk layanan REG (Reguler) dan OKE (Ongkos Kirim Ekonomis). Khusus untuk 

dalam kota juga menggunakan Flyer merah baik itu layanan YES, REG dan OKE. 

Untuk batas waktu pengirman sendiri pada setiap layanan adalah sebagai berikut:  

a. Super Speed (Besok sampai sebelum/batas jam 12 siang)  

b. YES (Besok sampai tapi jam tidak dapat dipastikan, maksimal jam 12 malam)  

c. REG (Waktu destinasi 2-3 hari)  

d. OKE (Waktu destinasi 3-4 hari)  

 

 

Gambar 3.25 Flyer merah untuk layanan Super speed, YES, dan dalam kota 

Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.26 Flyer putih untuk layanan Reguler dan OKE 

Dokumentasi Pribadi 

4. Mengecek Status Barang 

 Penulis melakukan pengecekan status barang jika ada customer yang ingin 

menanyakan keberadaan barang yang telah dikirim atau yang akan diterima, 

tujuan ini sendiri agar mengetahui apakah barang tersebut sudah sampai atau 

masih dalam perjalanan. Mengecek status barang ini sendiri harus dibutuhkan 

nomor resi dari customer tersebut.Pengecekan ini tetap dilakukan di sistem 

ORION. 
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Gambar 3.27 Halaman sistem ORION untuk pengecekan status barang. 

 Dokumentasi Pribadi 

5. Mengecek Harga Pengiriman Barang 

 Penulis mengecek harga pengiriman barang agar customer dapat 

mengetahui berapa biaya dari pengiriman barang tersebut, harga pengiriman dapat 

berbeda-beda sesuai daerah tujuan pengiriman.  

Gambar 3.28 Mengecek harga barang sesuai dengan kota tujuan 

 Dokumentasi Pribadi 
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3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang dihadapi penulis ketika Praktik Kerja Lapangan di 

PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah sebagai berikut: 

1. Komputer sering mati sendiri ketika sudah lama digunakan 

2. Hasil printer kurang jelas atau pudar dikarenakan tinta printer tidak di 

ganti atau isi ulang. 

3. Sistem sering mengalami gangguan koneksi sehingga tidak dapat masuk 

ke sistem. 

4. Komputer sangat berat dan lambat ketika digunakan dikarenakan banyak 

sekali data-data yang disimpan. 

5. Kabel komputer yang kurang rapih dan bahkan ada kabel yang sudah 

hampir putus. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Adapun Solusi dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi ketika 

Praktik Kerja Lapangan di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandar Lampung 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan stabilizer agar suplai daya tetap terjaga walaupun tegangan 

listrik naik/turun, tidak membuka banyak program di saat bersamaan, 

periksa kipas pada VGA untuk memastikan fan VGA berputar secara 

normal. 

2. Selalu rutin mengecek tinta printer untuk mengantisipasi cetakan yang 

kurang jelas, jika cetakan memang sudah kurang jelas isi ulang tinta 

printer. 

3. Bagian IT seharusnya lebih intens mengawasi koneksi sistem agar jika 

terjadi gangguan koneksi dapat langsung di atasi dan tidak membutuhkan 
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waktu yang lama. Menggunakan Resi/Connote Manual agar tetap dapat 

melayani customer. 

4. Lakukan defragmentasi Hard Disk setidaknya 1 minggu sekali supaya data 

di Hard Disk teratur dan tidak berhamburan sehingga ketika di akses tidak 

akan membutuhkan waktu yang lama, mematikan program-program yang 

berjalan secara default pada komputer, menggunakan aplikasi anti-virus 

untuk mencegah komputer terkena virus. 

5. Mentata rapih perkabelan komputer dan mengganti kabel-kabel yang 

sudah tidak layak pakai dengan kabel-kabel yang baru agar tidak terjadi 

korslet dan arus pendek. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil 

praktik kerja lapangan selama 2 bulan adalah, sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara melayani 

customer dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang diterapkan 

oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir, yaitu mengucapkan selamat datang 

ketika ada customer kemudian mempersilahkan duduk, lalu 

tersenyum dan berbicara dengan baik dan sopan ketika melayani 

customer. 

b. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan keterampilan yang 

sudah didapatkan selama perkuliahan, seperti dalam membuat hasil 

laporan bahwa pengiriman yang sudah di masukan dalam system 

sudah di proses. 

 

c. Mahasiswa dapat mengetahui alur kerja yang ada di PT. Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) yang dibimbing oleh pihak yang terkait, seperti 

penulis dibimbing oleh karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)  

dalam menginputkan data – data coustemer yang akan mengirimkan 

barang nya ke berbagai kota. 

 

d. Mahasiswa mampu menunjukan rasa disiplin dalam kerja, seperti 

hadir tepat waktu dalam melaksanaan Praktik kerja Lapangan (PKL). 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah, sebagai berikut: 

1. Pada bagian Sales Counter, pencetakan slip Nomor resi yang cukup 

banyak menggunakan banyak kertas menjadi permasalahan besar dalam 

pemilihan bagian – bagian resi lebih baik menggunakan print label yang 

menggunakan stampel agar tidak menggunakan banyak kertas yang keluar 

dan memudahkan Sales counter dalam pengerjaan transaksinya. 

2. Pada bagian Pengambilan Barang, lebih baik menggunakan nomor antri 

pada saat pengambilan barang dikarnakan adanya coustemer yang tidak 

sabar dan sehinnga membuat penumpukan coustemer yang ada, selain itu 

pada saat pencarian barang lebih baik pisahkan barang barang yang akan 

di ambil di hari yang ditentukan konsumen agar mempermudah pekerjaan 

pengambilan barang. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Ruangan Transaksi Pengiriman Barang 

 

Lampiran 2 Ruang Pemimpin Perusahaan 
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Lampiran 3 Proses Transaksi Pengiriman  

 

Lampiran 4 Tampilan Website PT. JNE 
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Lampiran 5 Ruangan Pengambilan Barang 

 

 

Lampiran 6 Kegiatan Transaksi Pengecekan Barang 
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Lampiran 7 Rumah Rapat Untuk Karyawan 

 

 

 Lampiran 8 Ruangan ATK  
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Lampiran 9 Catatan Kegiatan PKL Anri Wicasana 
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Lampiran 10 Lanjutan Catatan Kegiatan PKL Anri Wicasana 
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Lapiran 11 Daftar Hadir PKL Anri Wicaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 Nilai PKL Anri Wicaksana 
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Lampiran 13 Lanjutan Nilai PKL Anri Wicaksana 
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Lampiran 14 Kartu Kendali Bimbingan Anri Wicaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 
 

Lampiran 15 Catatan Harian Bima Agung Saputra 
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Lampiran 16 Lanjutan Catatan harian Bima Agung Saputra 
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Lampiran 17 Daftar Hadir Bima Agung Sapu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 18 Nilai PKL Bima Agung Saputra 
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Lampiran 19  Lanjutan Nilai PKL Bima Agung Saputra 
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Lampiran 20 Kartu Kendali Bimbingan Bima Agung Saputra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

Lampiran 21 Catatan Harian Osvaldo Rios 
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Lampiran 22 Lanjutan Catatan Harian Osvaldo Rios  
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Lampiran 23 Daftar Hadir Osvaldo Rios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 Nilai PKL Osvaldo Rios 
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Lampiran 25 Lanjutan Nilai PKL Osvaldo Rios 
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Lampiran 26 Kartu Kendali Bimbingan Osvaldo Rios 

 

 


