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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana dalam mengembangkan 

dan mengimplementasikan potensi diri serta keahlian di berbagai bidang, baik 

yang bersifat softskill atau hardskill yang diperoleh selama perkuliahan untuk 

diterapkan di perusahaan atau instansi selama kurun waktu 2 bulan. 

Pada laporan PKL ini penulis menyajikan dan menjelaskan proses bisnis 

yang terjadi, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi terhadap berbagai 

kendala dalam pelaksanaan PKL di PT Pos Indonesia (Persero) yang 

dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2018 dan berakhir pada 01 September 2018. 

Penempatan posisi pada pelaksanaan PKL di PT Pos Indonesia (Persero) 

terbagi di beberapa bagian yang berbeda. Seperti pada bagian staff UPL(Unit 

Pelayanan Luar) bagian Pemasaran/Penjualan dan PLB (Pusat Layanan 

Bisnis). Pada bagian UPL(Unit Pelayanan Luar)  kegiatan rutin yang 

dilakukan adalah melakukan pembuatan laporan transaksi KPRK per tanggal 

dari masing-masing KPC, pemisahan N2 dan pengepakn BPM Amprahan. 

Sedangkan pada bagian Pemasaran/Penjualan yang dilakukan adalah 

menginput data kuantitas penjualan produk jasa pengiriman, pembuatan nraca 

tagihan bulanan, membuat kwitansi penagihan dan mebuat surat penawaran. 

Sedangkan pada bagian PLB (Pusat Layanan Bisnis) yang di lakukan adalah 

Pembuatan resi surat dan barang, Pembuatan resi pengganti, Pembatalan resi, 

Melakukan checklist kendaraan, Pencetakan manifest serah terima, dan 

Pencetakan backsheet 

 

Kata kunci: PKL, UPL, PLB, PENJUALAN, PKL PT Pos Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL 

adalah penerapan ilmu pengetahuan di  instansi maupun perusahaan yang 

menjadi mitra program PKL. Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan 

belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia. 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.  

PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan 

dosen pembimbing yang  memenuhi syarat.  PKL  merupakan salah satu syarat  

yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir 

perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses 

pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan yang  sistematis  dan   

terarah.  Buku  pedoman  ini   memberikan  petunjuk   kepada mahasiswa 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL (Penyusun, 

2018). 

Penulis memilih PT Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung sebagai tempat 

PKL. Alasan memilih tempat tersebut karena PT Pos Indonesia (Persero) 

Pahoman Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan BUMN yang 

memiliki prestasi terbaik yang bergerak dalam bidang jasa. Selain itu PT Pos 
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Indonesia (Persero) merupakan perusahaan besar yang selain dalam bidang jasa 

pelayanan juga memiliki beberapa produk jenis bisnis dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dimana kegiatan tersebut sesuai dengan bidang sistem 

informasi.  

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

Adapun beberapa tujuan dilakukannya Peraktek Kerja Lapangan (PKL) oleh 

mahasiswa, yaitu: 

a. Untuk memperoleh wawasan dan pengalaman. 

b. Mengetahui seberapa jauh pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada 

perusahaan tempat praktik kerja lapangan tersebut. 

c. Malatih cara beradaptasi dan berkomunikasi yang baik dalam lingkungan 

dunia ketrja. 

d. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat semasa perkuliahan. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan sangat banyak baik bagi mahasiswa, 

FTIK Teknokrat dan bagi PT Pos Indonesia (Persero) Pahoman BandarLampung. 

Berikut adalah Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan: 

  

1.3.1 Bagi  FTIK Teknokrat  

Peraktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki kegunaan tersendiri bagi 

Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu : 

a. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak 

Perguruan Tinggi dengan pihak tempat PKL. 

b. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi-materi 

kuliah. 

c. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran 

terhadap pihak tempat PKL berlangsung. 

d. Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia 

kerja. 

 



13 

 

 

  

1.3.2 Bagi PT Pos Indonesia (Persero) Pahoman Bandar Lampung 

Peraktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki kegunaan tersendiri bagi   

PT Pos Indonesia (Persero), yaitu : 

a. Untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan antara mahasiswa dan 

perusahaan. 

b. Pihak perusahaan merasa terbantu dengan adanya mahasiswa magang 

(PKL). 

 

1.3.3 Bagi Mahasiswa 

Peraktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki kegunaan tersendiri bagi   

Mahasiswa, yaitu : 

a. Untuk mendapatkan wawasan tentang dunia kerja. 

b. Memperluas relasi/hubungan bagi mahasiswa di dunia kerja yang nantinya 

menjadi tempat mengenai informasi pekerjaan. 

c. Sarana untuk menambah ilmu pengetahuan di luar perkuliahan mengenai 

dunia kerja. 

1.4 Tempat PKL 

 PKL dilakukan pada sebuah perusahaan BUMN yaitu PT Pos Indonesia 

(Persero) Pahoman BandarLampung, Lampung, Indonesia. Jauh jarak tempuh 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini. 
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Gambar 1.1 Jauh jarak tempuh PT Pos Indonesia (Persero) 

Sumber : www.googlemaps.com 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  

Pelaksanaan PKL dilakukan selama 2 bulan pada tempat PKL sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan oleh FTIK TEKNOKRAT. Kegiatan PKL dilaksanakan 

pada Semester Genap terhitung dari tanggal 09 July 2018 s.d 01 September 2018. 

PT Pos Indonesia (Persero) Pahoman BandarLampung memiliki waktu 

operasional kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 07.30 sampai 

dengan 16.30 WIB. Dari kebijakan PT Pos Indonesia (Persero) Pahoman 

BandarLampung.  
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Penulis diberi jam kerja pada pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB dan pukul 

9.00 sampai dengan 17.00 WIB . Keterangan jadwal dapat dilihat pada tabel 1.1 

dan tabel 1.2. 

 

 

No. Hari 
Waktu Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 07:30 16:30 

2 Selasa 07:30 16:30 

3 Rabu 07:30 16:30 

4 Kamis 07:30 16:30 

5 Jum'at 07:30 16:30 

6 Sabtu 07:30 13:00 

 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL Ade sugara dan Espendi 

 

No. Hari 

Waktu Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 09:00 17:00 

2 Selasa 09:00 17:00 

3 Rabu 09:00 17:00 

4 Kamis 09:00 17:00 

5 Jum'at 09:00 17:00 

6 Sabtu 09:00 17:00 
 

 

Tabel 1.2 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL Donatus Wahyu Kuncoro Jati 

Sumber : Dokumen PT Pos Indonesia (Persero) 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos 

pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W 

Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih 

menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang 

dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke 

Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan 

fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka 

empat tahun kemudian didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan 

perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat 

pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan 

Pekalongan. 

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari 

Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya 

lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi 

hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN 

Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi 

berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi 

Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam 

menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun 

luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah 

menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). 

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan 

kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan 

memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 

ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 
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persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi 

terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan 

teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 Kantorpos 

online, serta dilengkapi electronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik 

merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. 

Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana 

tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. 

1746 - KANTORPOS PERTAMA 

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos 

pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W 

Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih 

menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang 

dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke 

Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan 

fungsi pelayanan kepada publik. 

 

1875 - Posten Telegrafdienst 

Pada tahun ini dinas pos disatukan dengan dinas telegrap dengan status 

jawatan dengan nama POSTEN TELEGRAFDIENST. 

 

1877 - Union Postale Universelle 

Sejak pemerintahan kolonial dinas pos pemerintahan Belanda sudah 

berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga 

tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU). 

 

1945 - Hari Bakti POSTEL 

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh 

militer Jepang, 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih 

kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik 

Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati menjadi hari bakti PTT atau hari bakti 

POSTEL. 
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1965 - PN Pos dan Giro 

Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi 

berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahan 

Negara dan Giro (PN Pos dan Giro). 

 

1978 - Perusahaan Umum Pos dan Giro 

Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro 

yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan 

dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. 

 

1995 - PT. Pos Indonesia (Persero) 

Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada tanggal 20 Juni 1995 

berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). 

(PT Pos Indonesia persero, 2012) 

 

2.2 Logo Perusahaan PT Pos Indoesia (Persero) 

 Logo perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Sumber : website PT Pos Indonesia (Persero) 

Gambar 2.1 Logo PT Pos Indonesia (Persero) 
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         Arti Logo PT. Pos Indonesia (Persero) 

1. Simbol 

a. Simbol Burung Merpati dalam posisi terbang dengan pandangan lurus ke 

depan, lima garis sayap yang berbentuk garis-garis kecepatan, memiliki 

arti/makna bahwa Perusahaan dalam menjalankan usahanya mengutamakan 

pada kecepatan, ketepatan, dan terpercaya 

b. Simbol Bola Dunia melambangkan peran Perusahaan sebagai penyelenggara 

layanan yang mampu menjadi sarana komunikasi dalam lingkup Nasional 

maupun Internasional. 

c. Tipe tulisan “ POS INDONESIA” dengan huruf Futura Extra Bold 

memberikan cirri khas sebagai Perusahaan kelas dunia. 

d. Warna Logo menggunakan warna korporat yaitu warna Pos Orange dan Abu-

abu. 

e. Warna Pos Orange mengandung arti/makna dinamis dan cepat. 

f. Warna Abu-abu yang merupakan warna natural mengandung arti/makna 

modern dari sisi pendekatan bisnis. 

 

2. Ketentuan Warna 

Ketentuan warna untuk media cetak yaitu: 

Pantone 165C atau 165U untuk warna khusus pos orange. 

Pantone, 7540 C atau 7540U untuk warna khusus abu-abu. 

C = 0, M= 65, Y = 100, K = 0 untuk warna process pos orange. 

C = 0, M= 0, Y = 0, K = 70 untuk warna process pos orange. 

Ketentuan warna untuk media elektronik yaitu: 

R = 230, G=112, B = 21 untuk warna pos orange. 

R = 76, G = 76, B = 76 untuk warna abu-abu. 

Ketentuan warna untuk media lain mengacu pada ketentuan warna untuk 

aplikasi pada media cetak. 
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3. Tifografi 

Tulisan “POS INDONESIA” terletak di bawah symbol burung merpati dan 

bola dunia, dengan spesifikasi teknis: 

a. Panjang tulisan POS INDONESIA sama dengan panjang/jarak horizontal 

ujung sayap terjauh dan ujung paruh burung merpati. 

b. Letak huruf “O” pada tulisan INDONESIA tepat di bawah as vertical bola 

dunia. 

c. Jarak antara sisi bawah bola dunia dengan sisi atas tulisan POS 

INDONESIA adalah setengah dari ukuran tinggi huruf POS INDONESIA. 

d. Letak ujung ekor burung merpati tepat di atas huruf “I pertama” pada 

tulisan INDONESIA.  (PT Pos Indonesia persero, 2012) 

e.  

2.3  Visi dan Misi  PT Pos Indonesia (Persero) 

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki Visi dan Misi yaitu sebagai berikut: 

2.3.1 Visi 

       Menjadi raksasa logistik dari Timur 

2.3.2 Misi 

1. Berperan penting sebagai aset yang berguna bagi bangsa dan  

          negara  

2. Menciptakan tempat berkarya yang menyenangkan guna   

berkontribusi secara maksimal  

3. Menyediakan layanan prima yang menjadi pilihan pertama bagi  

para pelanggan  

4. Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi  

stakeholders utama 
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2.4   Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) 

     Struktur Organisasi ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi 

yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan. Struktur organisasi pada PT Pos 

Indonesia (Persero) ditunjukan dalam Gambar 2.2 dibawah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

Sumber : PT. Pos Indonesia (persero) 

Kepala Kantor Pos 

Yessy Agustianti 

Wakil Kepala Kantor Pos 

Lisa Deslina 

Manajer Akuntasi 

Fenny Aurisia R 

Manajer IT / Pelayanan 

SPA(PLB) 

Poerhadi Tasripin 

Pelayanan Penjualan 

Riehwan Boy 

Manajer SDM 

Didi Dwi Kurniady 

Manajer Keuangan 

Dini Pradipta N. 

Manajer Audit & PPO 

Alvicky Hidayat 

Manajer Proses & 

Distribusi 

Suharjono 

Manajer DUM 

Didi Dwi K. 

Manajer Antaran 

Reza Firmansyah 

Manajer UPL 

Iswarawati 

Manajer Pelayanan 

Dwi Fitmi Yanti 

Kantor Pos Cabang 
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Dilihat dari struktur organisasi dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing seksi terdiri dari: 

1. Kepala Kantor  

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dikantor. 

 

2. Wakil Kepala Kantor 

Melaksanakan dan mengontrol jalannya semua kegiatan yang 

dilaksanakan oleh setiap Unit atau Bagian Operasional agar berjalan sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan. 

 

3. Manajer SDM Sarana  

a. Membuat surat-surat masuk (intern dan ekstern). 

b. Mengawasi penyerahan naskah-naskah yang akan dijawab atau 

diselesaikan oleh bagian-bagian atau urusan. 

c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan urusan Kepegawaian, Agendaris,  

Peralatan dan Bagunan serta Urusan Kantor. 

d. Mengatur dan bertanggung jawab atas persediaan ATM (Alat Tulis 

Menulis). 

e. Membuat laporan bulanan untuk urusan tata usaha atau Administrasi. 

f. Mendampingi Kakp dalam urusan Dinas Intern maupun Ekstern. 

g. Mengurus tamu Pusat dan Wilpos. 

h. Mengerjakan hal-hal yang diberikan oleh Kakp. 

 

4. Manajer Keuangan  

Tugas Umum 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

b. Mengerjakan pekerjaan dibagian yang menjadi tanggung jawab pribadi 

dengan penuh sedikasi dan tangggung jawab. 

c. Menjaga Kebersihan, Keamanan dan ketertiban dibagian kerja masing-

masing. 
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      Tugas Pokok  

a. Menerima dan menghitung uang setoran kasir dan menyimpan dalam 

brankas. 

b. Memberikan panjar uang tunai kepada kasir dengan mengisi buku 

serah panjar. 

c. Meerima, membuka dan memeriksa kebenaran isi kiriman BPM, 

benda-benda UT dan benda-benda pihak ketiga lainnya yang diterima 

dari bemPos atau Kantor lain dan menyimpannya. 

d. Melayanipermitaan BPM dan benda-benda pihak ketiga lainya yang 

dajukan loket-loket d Manager UPL. 

e. Menyetor uang tunai atau non tunai dari saldo kas yang berlebih ke 

bank (Pelimpahan)  dengan mengisi bilyet Giro baik melalui BNI 46.  

f. Mengatur persediaankeuangan BPM kantor lain (membuat g-14, 

menutup kantong dan menyerahkan kepada bagian pengiriman). 

g. Mengerjakan buku rekening Koran BPM dan benda-benda pihak 

ketiga lainnya. 

h. Mengerjakan buku anasir kas dan buku-buku sado rekening bank. 

i. Membuat laporan bulanan cash management berdasarkan asir kas dan 

buku bank. 

j. Mengerjakan pertanggungan atau permintaan triwulan BPM dan 

mengirimkannya. 

k. Memeriksa kebenaran isi buku-buku permintaan BPM antara (hasil 

perkalian bilangan dan copure serta kebenaran jumlah setoran kepada 

kasir). 

l. Memberikan panjar kp x melalui kasir berdasar buku panjar kerja kp x 

yang dibuat oleh manager UPL. 

m. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran (yang 

menyangkut register, gaji, tunjangan-tunjangan lainnya). 

n. Memeriksa dan menandatagani SPJP2P pensiun dan lampirannya. 

o. Mmbuat konsep atau surat nddp yang bertalian dengan tugas manager 

keuangan. 

p. Bila diperlukan menarik cek dan megambil uang tunai dari bank. 
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5. Manejer Akuntansi 

Tugas Umum : 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

b. Mengerjakan pekerjaan dibagian yang menjadi tanggung jawab 

pribadi dengan penuh sedikasi dan tangggung jawab. 

c. Menjaga kebersihan,keamanan dan ketertiban dibagian kerja masing-

masing. 

 

Tugas Pokok :  

1. Harian :  

a. Menatausahakan dan mencatat kebenara transaksi penerimaan dan 

pengeluaran uang perusahaan dan uang pihak ketiga pada buku kas 

harian. 

b. Mengerjakan jurnal kas masuk atau keluar beserta buku pembantu 

dan penunjang. 

c. Mengawasi mutasi hutang piutang. 

2. Mingguan : 

Membuat laporan masa piutang dan hutang (JMK dan JMT). 

3.  Bulanan : 

a. Membuat laporan BB-UPT  

b. Membuat laporan kilat realisasi pendapatan dan biaya. 

c. Membuat laporan realisasi biaya beserta lampiran. 

4. Tahunan : 

a. Membuat laporan BB-UPT tahunan. 

b. Membuat saldo awalbulan berjalan. 

 

Tugas khusus : 

1. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada buku 

bantu dan buku penunjang. 

2. Mencocokan transaksi pada BKH dengan dokumen sumber. 

3. Mencatat dan mengawasi transaksi hutang ua titipan. 

4. Mencatat dan mengawasi hutanguang pihak ketiga. 
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5. Mencatat dan mengawasi hutang kepada Negara. 

6. Mencatat dan mengawasi piutang pendapatan. 

7. Mencatat dan mengawasi piutang pegawai. 

8. Mencatat dan mengawasi pembenanan rekeningdirkug. 

9. Mencatat dan mengawasi transaksi mutasi hutang dan piutang (C4 

kepada atau dari). 

 

6. Manejer Antaran 

Tugas Umum : 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

b. Mengerjakan pekerjaan dibagian yang menjadi tanggung jawab 

pribadi dengan penuh sedikasi dan tangggung jawab. 

c. Menjaga kebersihan,keamanan dan ketertiban dibagian kerja masing-

masing. 

 

Tugas Pokok : 

1. Bertnung jawab atas kelancaran tugas antarandan tugas lain dibagian 

antaran. 

2. Membuat dan menjawab surat. 

3. Membukukan statistic s-3.2 dan s-3.7 

4. Membukukan NKH terima pada buku pengawasan adpis. 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kakp. 

6. Melaksanakan antaran sampai selesai mulai pukul 08.00 wita. 

7. Menjaga dan memelihara atribut dinas baik pada saat didalam kantor 

maupun pada saat pengantaran. 

8. Mengatur jalur pengiriman surat-surat yang akan dikirim diberbagi 

tempat sesuai dengan alamat tujuan.    

 

 

 

 

 



26 

 

 

  

7. Manejer IT/Pelayanan SPA (PLB) 

Tugas Umum : 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

b. Mengerjakan pekerjaan dibagian yang menjadi tanggung jawab 

pribadi dengan penuh sedikasi dan tangggung jawab. 

c. Menjaga kebersihan,keamanan dan ketertiban dibagian kerja masing-

masing. 

 

Tugas Pokok : 

Manejer IT memiiki tugas, yaitu: 

1. Mengawasi seluruh hal yang bersangkutan dengan laju data transaksi. 

2. Mengawasi koneksi jaringan internet dan server. 

 

Pelayanan SPA (PLB) memiiki tugas, yaitu: 

1. Mengelola dan memberdayakan bagian pelayanan agar kelancaran 

dinas dapat terjamin. 

2. Berkoordinasi dengan bagianlai yang terkait dengabagian pelayanan. 

3. Mengawasi semua pekerjaan dibagian pelayanan. 

4. Mengawasi pemakaian register berharga. 

 

8. Manajer Pemasaran/Penjualan (SLPK) 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

b. Mengerjakan pekerjaan dibagian yang menjadi tanggung jawab 

pribadi dengan penuh sedikasi dan tangggung jawab. 

c. Menjaga kebersihan,keamanan dan ketertiban dibagian kerja masing-

masing. 

d. Memasarkan dan menginformasikan produk-produk Pos ke 

masyarakat luas. 

e. Menyediakan layanan khusus bagi pelanggan-pelanggan Pos yang 

telah ber-PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan PT.POSINDO Cabang 

Kupang. 

f. Membuat laporan yakni : harian, mingguan dan bulanan. 
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9. Manajer proses dan Distribusi 

a. Mengawasi seluruh proses pengiriman surat dan paket pos. 

b. Mengawasi ketersediaan transportasi untuk pengiriman. 

 

10. Manajer audit & PPO 

Audit memiki tugas, yaitu: 

a. Melakukan pengecekan seluruh kinerja pegawai PT Pos Indonesia 

(Persero) 

b. Melakukan pengecekan Kinerja pegawai kantor cabang. 

c. Melakukan penilaian terhadap seluruh kinerja pegawai PT Pos 

Indonesia. 

d. Melakukan penilaian terhadap kinerja kantor cabang. 

 

11. Manajer DUM  

Manejer DUM memiiki tugas, yaitu: 

a. Mendukung seluruh kinerja dari manajer SDM, IT, dan Sarana 

b. Melakukan pengawasan trhadap kinerja manajer SDM,IT, dan Sarana. 

 

12. Manajer UPL memiiki tugas, yaitu: 

a. Melakukan pengawasan terhadap seluruh transaksi yang dilakukan 

kantorpos Cabang. 

b. Membuat catatan pembukuan rekapitulasi seluruh transaksi KPC. 

 

13. Pelayanan 

Tugas Umum Pelayanan, yaitu: 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

b. Mengerjakan pekerjaan dibagian yang menjadi tanggung jawab pribadi 

dengan penuh sedikasi dan tangggung jawab. 

c. Menjaga kebersihan,keamanan dan ketertiban dibagian kerja masing-

masing. 

d. Melakukan pengadministrasian atau pengarsipan naskah-naskah yang 

berkaitan dengan tugas-tugasnya. 
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e. Mengelola dan memberdayakan bagian pelayanan agar kelancaran 

dinas dapat terjamin. 

f. Berkoordinasi denga bagianlai yang terkait dengabagian pelayanan. 

 

Tugas Pokok Pelayanan, yaitu: 

1. Melayani pembelian cek Pos wisata. 

2. Membuat laporan bulanan CPW-3/CPW/-4/GPC-10. 

3. Membuat laporan bulanan EMS 

4. Membuat laporan ertelan produksi dan pendapatan paket Pos. 

5. Membuat perhitungan dan laporan HTOK SKH. 

6. Membuat laporan pertelaan produksi dan pendapatan paket Pos. 

7. Membuat perhitungan dan laporan HTOK PAKET POS. 

8. Membuat laporan JPS atau NON JPS. 

9. Melakukan setoran saldo surplus takesra dan angsuran kukesra ke bank  

BNI 46. 

10.  Membuat daftar penambahan hutang Giro. 

11.  Memeriksa semua loket (R, tabanas, Giro paketPos, KH 1/2, wesel Pos     

 prima, biasa, langganan) dan neraca loket sore. 

12.  Mengawasi semua pekerjaan dibagian pelayanan. 

13.  Mengawasi pemakaian register berharga. 
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2.5  Kegiatan umum perusahaan  

 Kantor Pos merupakan media yang sangat strategis menjual dan atau 

mendistribusikan barang atau jasa. Memiliki jaringan yang didecated, sistem 

distribusi, Track & Trace, Layanan Prima, kecepatan dan ketepatan serta harga 

yang kompetitif. Inovasi terus dilakukan oleh Pos Indonesia antara lain 

pengembangan Postshop yang merupakan pengembangan bisnis ritel Pos 

Indonesia yang diimplementasikan untuk merubah Kantor pos Konvensional 

menjadi Kantor pos masa depan modern dengan pola layanan one stop shopping, 

yaitu melayanai:  

a. Postal Services (jasa ritel pos) berupa pengiriman surat, paket, jasa 

keuangan (pospay, remmitance, dll) ,  

b. Postal items (meterai, prangko, produk filateli), Books & Gifts, Stationery, 

Digital Imaging, Gadget, Organizer, Convience Goods, Consumer Goods, 

Bread, Drinks & Cofee Shop, Handycraft, Online shopping dan lain 

sebagainya dalam satu atap. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan Kerja Espendi (15311866) 

3.1.1   Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pos Indonesia 

(Persero), penulis ditempatkan pada Bagian Unit Pelayanan Luar (UPL). Dimana 

penulis membantu pelaksanaan tugas-tugas rutin yang dilakukan oleh karyawan 

yang ada di bagian UPL dengan pembimbing yaitu Ibu Dini Andriani. Didalam 

Bagian Unit Pelayanan Luar (UPL) dimana ruang lingkup kerja ini antara lain: 

1. Membuat Laporan Transaksi Kprk per Tanggal. 

2. Pengelompokan N2 dari masing-masing KPC. 

3. Pengepakan BPM (Benda Pos dan Matereai) Amprahan atau Permintaan 

dari masing-msing KPC 

 

3.1.2   Pelaksanaan Kerja 

Selama melaksanakan Praktik kerja lapangan selama Dua 

bulan.Terhitung sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 01 September 2018. 

Dalam mengerjakan pekerjaan selama PKL penulis menggunakan Komputer 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Processor : intel Pentium E2180 2.0 Ghz. 

2. Ram   : 1024 mb 

3. OS  : Windows 7 ultimate 32-bit 

4. Aplikasi  : PosPay, Excell 

 

 Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku di PT Pos 

Indonesia (Persero) yaitu hari Senin hingga Sabtu, dengan waktu kerja pukul 

07.30-16.30 WIB. Adapun tugas kerja yang penulis lakukan: 

 

1. Membuat Laporan Traksaksi Kprk per Tanggal. 

PT Pos Indonesia (Persero) memberikan sebuah aplikasi wibsite POSPAY 

untuk membuat sebuah laporan kprk dalam bentuk harian, bulanan dan tahunan 
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yang akan di input ke Excel dan menjadikan sebuah Laporan yang dibutuhkan 

kprk. 

POSPAY adalah layanan penerimaan pembayaran berbagai tagihan dan 

angsuran apapun di kantorpos yang lokasinya terbesar diseluruh pelosok 

Indonesia (menjangkau hingga 9.689 jaringan). Melayani secara lebih lengkap, 

lebih cepat dan sangat memudahkan transaksi pembayaran Anda karena 

menggunakan System Online Payment Point (SOPP). 

POSPAY juga merupakan sosusi bagi perusahaan (mitra) yang mempunyai 

tagihan kepada pelanggan untuk mempercepat cash in flow. Adapun Menu pilihan 

yang  di sajikan dalam Aplikasi POSPAY, yaitu:  

1. Menu Home 

2. Menu Produk Layanan 

3. Menu Mitra POSPAY 

4. Menu Daftar Kantor 

5. Menu Download 

6. Menu FAQ 

7. Menu Jadwal Development POSPAY 

8. Menu Monitoring 

9. Menu Log in 

Tampilan Menu Home bisa dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini  

 

Gambar 3.1 Tampilan Halaman Aplikasi 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Tampilan Menu Log in bisa di lihat pada Gambar 3.2 dibawah ini 

 

Gambar 3.2 Form Menu Login 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Tampilan form memilih jenis transaksi bisa di lihat pada Gambar 3.3 dibawah ini 

 

Gambar 3.3 Form Pilih transaksi laporan 

   Sumber: Dokumen Pribadi 
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Tampilan form input data transaksi kprk harian bisa di lihat pada Gambar 3.4 

dibawah ini 

 

Gambar 3.4 Form Input data laporan transaksi kprk harian 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Tampilan data laporan transaksi kprk per tanggakl bisa di lihat pada  

Gambar 3.5 dibawah ini 

 

Gambar 3.5 Data laporan transaksi kprk harian KPC Bandar Lampung Plaza 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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2. Pengelompokan N2 dari masing-masing KPC. 

                 Kegitan yang rutin dilakukan setiap hari oleh penulis melakukan 

pembongkaran isi karung dimana karung tersebut berisikan Poretepel N2 dari 

masing-masing kpc, yang akan di kelompokkan menurut urutan kantor yang 

berjumlah 45 Kpc. Setelah dikelompokkan isi dari portepel lalu di sortir oleh 

masing-masing Staff UPL dan mencatat seluruh transaksi yang ada dari masing-

masing kpc. Kegiatan pengelompokan N2 per kpc bisa dilihat pada Gambar 3.1.6 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.6 Portepel N2 dari masing-masing KPC 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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3. Pengepakan BPM (Benda Pos dan Matereai) Amprahan atau 

Permintaan dari masing-msing KPC 

                Pengepakan BPM (Benda Pos dan Matereai) Amprahan atau Permintaan 

dari masing-msing KPC adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis 

selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Melalukan pengepakan BPM 

(Benda Pos dan Materai) Amprahan permintaan dari masing-masing kpc 

Sebenarnya adalah tugas dari Ibu Kartika yang merupakan salah satu karyawan 

UPL Penulis hanya membantu. Agar tidak salah kirim setiap bungkusan Portepel 

diberi label yang diberi nama masing-masing nama KPC yang akan menerima 

kiriman permintaan. Selesai pengempakan BPM Amprahan lalu diturunkan dan 

diserahkan ke bagian pengiriman untuk dilakukan proses pengiriman. Proses 

pengepakan BPM Amprahan bisa dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.7 Pengepakan Amprahan untuk masing-masing KPC 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Contoh Portepel pengiriman benda Pos dan Materai dapat dilihat pada Gambar 3.8 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.8 Contoh Portepel Pengiriman benda Pos dan Materai 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

3.1.3   Kendala yang Dihadapi 

  Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penulis  menghadapi 

kendala-kendala dalam melaksanakan pekerjaan, antara lain:  

1. Komputer yang digunakan sering eror .  

Saat pelaksanaan Praktik kerja lapangan komputer yang digunakan sering 

eror tidk dapat di operasikan. 

2. Mati lampu 

Saat sedang melakukan pekerjaan tiba-tiba mati lampu, sehingga pekerjaan 

yang belum disimpan harus di buat ulang dari awal. 

3. Jaringan internet error 

Jaringan internet tidak memadai sehingga  server  sering terputus dan error 
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis selama        

melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), cara yang digunakan penulis untuk 

mengatasinya, adalah sebagai berikut: 

1. Komputer yang digunakan sering eror .  

Dengan adanya kendala sering terjadinya Komputer Eror maka penulis 

mendapatkan referensi dari anonim, 2017. Tips Komputer, Penyebab dan cara 

Mengatasi Komputer Eror. [Online] [Diakses 2 Septembr 2018].adapun langkah 

cara untuk mengatasi computer yang eror, yaitu: 

a. Memeriksa Masalah Karena Overheating 

Kadang-kadang komputer mengalami overheating akibatnya sistem tidak 

berfungsi atau kinerja perangkat menjadi lambat. Ada beberapa cara yang bisa 

dilakukan untuk memeriksa masalah yang disebabkan oleh overheating, 

diantaranya adalah dengan: 

1. Memeriksa apakah komputer mendapatkan sirkulasi udara yang 

cukup.  

2. Membersihkan debu dan kotoran dari lubang ventilasi udara yang 

terdapat di bagian depan atau belakang casing. 

3. Pastikan komputer disimpan di tempat yang sejuk, tidak terkena 

sinar matahari langsung. 

4. Periksa kipas pendingin apakah mengalami kerusakan atau tidak, 

jika tidak berfungsi dengan baik segera ganti dengan yang baru. 

 

b. Melakukan Perawatan Pada Hardware 

         Perangkat keras atau hardware sangat penting dan perlu dilakukan perawatan 

dengan rutin . maka penuis memberikan masukan kepada karyawan perusahaan 

untuk rutin melalukan perawatan pda Hardware Yang paling sederhana adalah 

membersihkan CPU dari debu dan kotoran. Jika tidak dibersihkan, debu-debu 

akan menempel pada komponen dan sulit dibersihkan, bahkan tidak menutup 

kemungkinan terdapat serangga yang menempel. Akibatnya kinerja komputer 

terganggu dan yang lebih parah bisa menyebabkan error. Untuk mencegah 
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kerusakan atau error bersihkan hardware dengan teratur minimal seminggu satu 

kali. Dari berbagai kendala yang saya hadapi selama melaksanakan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Pos Indonesia (Persero) yang sering saya laksanakan 

adalah dengan mereset kembali komputer saat terjadinya eror sehingga komputer 

yang akan digunakan untuk proses pelaksaan kembali normal. 

 

2. Mati Lampu 

Kejadian mati lampu memang salah satu hal yang menjengkelkan, apalagi 

saat kita sedang menyelesaikan pekerjaan di PC sehinga pekerjaan menjadi 

terganggu dan terhambat, apa lagi jika pekerjaan kita belum sempat kita simpan 

maka akan semakin menjengkelkan karena kita harus mengulang nya semua 

pekerjaan dari awal. 

Sebelum kita menyalahakan pihak PLN sebaiknya Agar pihak perusahaan 

lebih mengerti mengenai mengapa listrik bisa padam, Terkadang alasannya bukan 

hanya kekurangan voltase atau kelebihan voltase saja tetapi cukup beragam secara 

teknis. Maka untuk mengantisipasi terjadinya mati lampu akibat kekurangan 

voltase atau kelebihan voltase maka perusahan harus menekankan kepada seluruh 

karyawan untuk menggunakan listrik sebagaimana mestinya, selain itu perusahaan 

harus menyiapkan Genset yang memiliki ukuran voltase yang sesuai yang di 

butuhkan oleh perusaah untuk mengantisipasi jika terjadinya mati lampu 

desebabkan oleh gangguan dari PLN. 

 

3. Jaringan internet Eror 

Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama Peraktek 

Krja Lapangan (PKL) adalah membuat sebuah laporan transaksi KPRK per 

tanggal yang dimana laporan tersebut didapat dari website perusahaan yang 

bersifat Online sehingga  harus terhubung ke Internet.  Dimana selama melakukan 

pekerjaan tersebut penulis sering sekali mengalami gangguan jaringan internet 

atau sering terjadi eror, sehingga susah untuk login ke website saja harus 

menunggu lama, karena fasilitas jaringan yang dipasang di prusahaan  tidak 

memadai sehingga pekerjaan menjadi terhambat. 

Maka penulis memberikan masukan dan solusi kepada pihak perusahaan 
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untuk meningkatkan kapasitas jaringan yang ada di perusahaan dan menambahkan 

item Wifi di setiap ruangan agar koneksi internet lebih lancar sehingga  

memberikan kelancaran dalam melakukan proses pekerjaan setiap karyawan. 
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3.2 Pelaksanaan Kerja Donatus Wahyu Kuncoro Jati , 15311712 

3.2.1 Bidang Kerja 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 

sampai dengan 1 September 2018 di PT Pos Indonesia (Persero). Dalam 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan penulis mendapatkan pengalaman di bidang 

PLB (Pusat Layanan Bisnis) yang mana pada bidang ini penulis mengerjakan 

berbagai pekerjaan antara lain:  

a. Pembuatan resi surat dan barang 

b. Pembuatan resi pengganti 

c. Pembatalan resi 

d. Melakukan checklist kendaraan 

e. Pencetakan manifest serah terima 

f. Pencetakan backsheet  

 

 PLB adalah bidang kerja dimana seluruh layanannya hanya ditujukan untuk 

para Mitra Bisnis seperti pembuatan resi untuk surat dinas, sehingga dalam 

proses pengerjaan nya membutuhka ketelitian yang tinggi karena, apabila terjadi 

kealahan maka akan mengurangi penilaian terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pos 

Indonesia (Persero), penulis ditempatkan pada Bagian Pusat Layanan Bisnis 

(PLB). Dimana penulis membantu tugas-tugas pelaksanaan rutin setiap jam kerja 

dengan pembimbing yaitu Sigit Suryo P. Dalam pengerjaan tugas PKL ini penulis 

menggunakan komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Processor : intel core i3 2120 3.30 Ghz. 

2. Ram   : 2048 mb 

3. OS  : Windows 7 ultimate 32-bit 

4. Aplikasi  : Loket Pos 
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Didalam Bagian Pusat Layanan Bisnis (PLB) dimana ruang lingkup kerja 

ini antara lain: 

A. Pembuatan Resi Surat dan Barang 

 Dalam bidang ini penulis melakukan proses pembuatan resi yang 

mana dilakukan dalam berbagai tahapan tahapan prosedur yaitu: 

 

1. Login Sistem 

 Login digunakan untuk masuk ke sistem sebelum melakukan 

pekerjaan dalam aplikasi pos. Contoh tampilan login dapat dilihat pada 

Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Pembukaan Backsheet 

Sumber : Pt Pos Indonesia 

2. Pembukaan Backsheet 

Bertujuan untuk membuka lembar kerja baru untuk mencatat seluruh 

pekerjaan yang dilakukan oleh petugas loket seperti pembuatan resi baru, 

pembataan resi, dan penggantian resi. Contoh tampilan Pembukaan 

Backsheet dapat dilihat pada Gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Pembukaan Backsheet 

Sumber : Pt Pos Indonesia  
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3. Test Printer 

  Dalam tahap test printer bertujuan mengetahui apakah printer sudah 

siap untuk digunakan serta mengantisipasi tidak tercetaknya resi sehingga 

menghindari terjadinya pembatalan yang mekibatkan pengurangan penilian 

terhadap petugas loket. Contoh tampilan Test Printer dapat dilihat pada 

Gambar 3.11 

 

 

Gambar 3.11 Test Printer 

Sumber : Pt Pos Indonesia 

 

4.   Input Data Loket Kiriman Korporat 

  Penginputan resi baru untuk surat dan barang kiriman korporat atau 

mitra perusahaan. Contoh tampilan Input Data Loket Kiriman Korporat dapat 

dilihat pada Gambar 3.12 

 

 

Gambar 3.12 input loket kiriman korporat 

Sumber : Pt Pos Indonesia  
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a. input ID pelanggan korporat 

b. input nomor resi 

c. pilih tipe resi 

d. input kode pos 

e. pilih tipe pengiriman 

f. input berat 

g. input nama penerima 

h. input alamat penerima 

 

5. Cetak Resi 

  Pencetakan resi adalah output dari semua data yang telah diinputkan 

sebagai bukti fisik pengiriman surat dan barang. Contoh Cetak Resi dapat 

dilihat pada Gambar 3.13 

 

Gambar 3.13 Resi besar 

Sumber : Pt Pos Indonesia 

 

Contoh Cetak Resi kecil dapat dilihat pada Gambar 3.14 

 

Gambar 3.14 Resi kecil 

Sumber : Pt Pos Indonesia 
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Contoh Cetak Resi serba guna dapat dilihat pada Gambar 3.15  

 

Gambar 3.15 Resi Serbaguna 

Sumber : Pt Pos Indonesia  

 

B. Pembuatan resi pengganti 

  Pembuatan resi pengganti dilakukan apabila terjadi kesalahan atau 

hilangnya resi pengiriman. Adapun prosedur yang digunakan sebagai berikut: 

1. Input data loket kiriman korporat 

 Penginputan resi baru untuk surat dan barang kiriman korporat atau 

mitra perusahaan. Contoh tampilan Input data lpket kiriman Korporat 

dapat dilihat pada Gambar 3.16 

 

Gambar 3.16 Input data loket kiriman korporat 

Sumber : Pt Pos Indonesia  
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a. Input ID pelanggan korporat 

b. Input nomor resi 

c. Pilih tipe resi 

d. Input kode pos 

e. Pilih tipe pengiriman 

f. Input berat 

g. Input nama penerima 

h. Input alamat penerima 

 

2. Cetak Resi 

  Pencetakan resi adalah output dari semua data yang telah 

diinputkan sebagai bukti fisik pengiriman surat dan barang. Contoh 

gambar Cetak Resi dapat dilihat pada Gambar 3.17 

 

 

Gambar 3.17 Resi pengganti 

Sumber : Pt Pos Indonesia  
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C. Pembatalan Resi 

  Pembatalan resi sebelumnya yang telah diinputkan bertujuan untuk 

mengatasi resi ganda, sehingga mencegah terjadinya pembengkakan tagihan 

kepada mitra. Prosedur yang digunakan dalam proses ini adalah : 

1. Login dengan user Melliansyah 

2. Masuk all programs 

3. Pilih Administrasi Transaksi 

4. Pilih Pembatalan transaksi MLO 

Contoh tampilan Pembatalan Resi dapat dilihat pada Gambar 3.18 

 

Gambar 3.18 Pembatalan Resi 

Sumber : Pt Pos Indonesia  

 

5. Masukan No resi yang akan di batalkan 

  Contoh Input resi pembatalan dapat dilihat pada Gambar 3.19 

 

Gambar 3.19 Input resi batalan 

Sumber : Pt Pos Indonesia  
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6. Lalu proses batal, dan cek kembali resi yang sudah di batalkan 

  Contoh Proses pembatalan resi dapat dilihat pada Gambar 3.20 

 

 

Gambar 3.20 Proses batal 

Sumber : Pt Pos Indonesia  

 

D. Melakukan checklist kendaraan (yang akan dikirim) 

  Proses checklist kendaraan dilakukan sebagai proses terusan dari 

transaksi pengiriman yang dilakukan oleh petugas loket pelayanan. Proses 

checklist ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan 

sebelum diserahkan ke bagian packing. Prosedur yang digunakan dalam 

proses ini adalah : 

1. Pencatatan Type kendaraan, Kapasitas selinder, dan tahun perakitan 

2. Pencatatan warna kendaraan 

3. Pencatatan pelampiran STNK dan BPKB 

4. Pengecekan fisik kendaraan. 

Form ceklis kendaraan dapat dilihat pada Gambar 3.21 
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Gambar 3.21 Form ceklist kendaraan 

Sumber : Pt Pos Indonesia  

 

E. Pencetakan manifest serah terima 

  Pencetakan manifest serah terima dilakukan apabila penginginputan 

resi dan pemasangan resi telah selesai dilakukan. Proses ini bertujuan untuk 

membuat bukti penyerahan surat kepada bagian antaran yang selanjutnya 

akan ditindak-lanjuti oleh bagian antaran. Adapun prosedur pembuatan 

manifest serah terima adalah : 

1. Pemilihan bagian tujuan 

2. Pilih layanan 

3. Penembakan resi menggunakan barcode-scanner  

4. Proses input item serah 

5. Cetak manifest 

Prosedur pencetakan serah terima dapat juga di lihat pada Gambar 3.22.  
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Gambar 3.22 Cetak Manifest serah - terima 

Sumber : Pt Pos Indonesia  

 

 Contoh resi Manifest serah-terima yang telah tercetak dapat dilihat pada 

 Gambar 3.23 

 

 

Gambar 3.23 Resi Manifest serah-terima 

Sumber : Pt Pos Indonesia  
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F. Pencetakan Backsheet 

  Pencetakan backsheet dilakukan bertujuan untuk pembuatan laporan 

harian atas pengentrian resi oleh masing – masing petugas loket. Contoh 

tampilan Pencetakan Backsheet dapat dilihat pada Gambar 3.24 

 

 

Gambar 3.24 Pencetakan Backsheet 

Sumber : pt pos Indonesia  
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3.2.3 Kendala yang dihadapi 

 Kendala yang dihadapi penulis dalam setiap bidang kerjanya yaitu : 

 

1. Kurangnya perawatan fasilitas 

 Kurangnya perawatan fasilitas di kantor seperti alat tulis, Printer, 

Komputer yang menyebabkan keterlambatan untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

 

2. Kurang stabilnya jaringan. 

 Permasalahan selanjutnya yaitu kurang stabilnya jaringan dan 

mengakibatkan proses penginputan data yang dilakukan oleh petugas 

menjadi tidak maksimal sehingga proses penginputan menjadi kurang 

efisien . 

 

3. Virus pada komputer loket yang mengakibatkan kinerja lambat. 

 Permasalahan ini terjadi karena kurang Updatenya Antivirus pada 

komputer loket yang mengakibatkan irus lebih mudah masuk sehingga 

proses pada aplikasi POS INDONESIA terganggu dan menjadi tidak 

maksimal. 
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3.2.4 Cara mengatasi kendala 

 Dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang dialami oleh penulis. 

Penulis mempunyai beberapa cara sesuai dengan kendala yang ada pada 

bidangnya masing – masing, seperti : 

1. Kurangnya Perawatan Fasilitas 

 Kurangnya Perawatan Fasilitas yang ada di lokasi PKL khususnya 

Bagian PLB sangat berpengaruh sekali dalam mengerjakan pekerjaan 

kantor karena mempersulit dalam menyelesaikan tugas. Dengan kurangnya 

perawatan fasilitas kantor Penulis bermasalah dengan printer yang rusak, 

komputer yang masih kurang dan tidak lengkapnya alat tulis, seperti 

pulpen, pensil, penghapus dan sebagainya. 

 Menurut Dhillon (1985), Perawatan adalah suatu kombinasi dari 

berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, atau 

memperbaiki suatu kondisi yang bisa diterima.  

 Dari teori diatas bisa disimpulkan bahwa dengan perawatan yang 

cukup baik untuk perlengkapan kantor sangat penting sekali untuk 

perusahaan. Dengan perawatan yang baik maka penggunaan fasilitas 

kantor dapat dipakai dengan waktu yang lama tentu hal tersebut sangat 

menguntungkan sekali untuk perusahaan karena akan lebih efesien dalam 

hal ekonomi. 

 Penulis mengatasi kendala tersebut dengan cara Penulis harus lebih 

berhati-hati lagi dalam menggunakan fasilitas kantor guna menjaga 

kondisi peralatan agar tidak lebih rusak. Dan Penulis juga meminta 

bantuan serta bimbingan kepada Bapak/Ibu selaku pembimbing kerja di 

PT.Pos Indonesia khususnya bagian SLPK Unit Operasi Korporat agar 

tidak terjadi kecerobohan dalam menggunakan fasilitas kantor. 

2. Kurang stabilanya jaringan. 

 Memang ada serangkaian sebab kenapa koneksi internet menjadi tidak 

stabil lambat atau hilang sama sekali. Tentunya salah satunya adalah 

karena kuota internet telah habis. Akan tetapi apabila kuotanya masih ada 

atau belum habis namun koneksi tetap lambat mungkin saja ada sesuatu. 
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a. Cek kabel penghubung dan konfigurasi Bila koneksi internet 

menggunakan kabel ethernet, pastikan memakai kabel cat5e atau 

cat5. Jika salah kabel, maka itulah penyebab internet melambat. 

Cek pula kondisi kabel, apakah masih dalam kondisi baik, tidak 

tergencet ataupun terlilit. Jika tak ada masalah sama sekali pada 

jaringan kabel, luangkan waktu mengecek sistem konfigurasi di 

komputer/laptop. Salah satu penyebab internet melambat karena 

masalah dari jaringan pusat. 

b. Cek resiver luar Bagi pengguna layanan internet satelit, coba 

periksa perangkat receiver yang terpasang di luar rumah. Bisa saja 

ada objek yang mengganggu jaringan satelit dalam menangkap 

sinyal, mungkin saja daun, ranting pohon atau layang-layang. Bila 

tak ada satupun yang berada di perangkat receiver, penyebab 

internet melambat bisa diakibatkan kondisi cuaca yang tak sedang 

bersahabat. Dalam hal ini, coba tanyakan langsung ke pihak 

penyedia layanan internet. 

c. Cek modem, router dan adaptor power Bagi pengguna internet 

modem USB atau berbasis DSL, coba matikan perangkat modem 

terlebih dahulu, biarkan selama 30 detik. Mungkin saja jaringan 

melambat karena kinerja modem yang terlalu berat dan kepanasan. 

Bila modem sudah tak terasa panas, segera pasang kembali. 

(Hasibuan, Ilmuti, 2014) 

  

3. Virus pada komputer loket yang mengakibatkan kinerja lambat. 

 Didunia teknologi yang semakin maju tentunya akses internet juga 

semakin mudah, tidak jarang terdapat virus yang menjangkit komputer 

dikarenakan pemakaian internet. Ada beberapa jenis virus yang sering 

menyerang komputer yaitu : 

 

2. Worm  

 Worm atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cacing. 

Seperti sifat cacing, worm dapat menyebar ke beberapa komputer 
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melalui port tertentu. Worm juga memiliki sifat seperti virus yaitu 

menggandakan diri. Biasanya worm dibuat untuk merusak sistem 

komputer tertentu yang sudah menjadi target dari jarak jauh 

(remote). 

 

3. Trojan 

 Awalnya Trojan merupakan istilah dalam perang. Dimana trojan 

adalah sebuah alat untuk dimasukkan dengan cara mengelabui ke 

area musuh. Setelah masuk, maka alat tersebut berubah untuk 

menghancurkan musuh tersebut dari dalam. Programmer 

terinspirasi untuk membuat program yang bersifat menghancurkan 

dan dapat mengelabuhi targetnya. Seperti halnya dengan 

virus,Trojan juga memiliki kemampuan untuk menggandakan diri 

seperti virus. Selain itu trojan juga dapat mengendalikan program 

tertentu dan dapat mengelabuhi sistem dengan menyerupai aplikasi 

biasa. Jika komputer terinfeksi Trojan dan telah dikendalikan oleh 

penyerangnya, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. 

Berikut ini merupakan contoh kejadian jika komputer telah 

terserang oleh Trojan dengan nama NetBus :  Menghapus File.   

Mengirim dan mengambil File.  Menjalankan program – program 

aplikasi.  Menampilkan gambar.  Mengintip program-program yang 

sedang dijalankan.  Menutup program-program yang sedang 

dijalankan.  Membuka dan menutup CD-ROM drive.  Mengirim 

pesan dan mengajak untuk bicara (chat). Mematikan komputer.  

 

 

4. Backdoor  

 Backdoor merupakan jenis malware yang menyerang sistem 

komputer dengan memberikan hak akses supaya pengguna lain 

dapat menjalankan komputer yang menjadi target. Berdasarkan 

cara bekerja dan perilaku penyebarannya, backdoor dapat dibagi 

menjadi 2 grup. Grup pertama mirip dengan Trojan. Mereka secara 
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manual dimasukkan ke dalam suatu program pada perangkat lunak 

dan kemudian ketika perangkat lunak itu diinstal, mereka 

menyebar. Backdoor dalam grup ini dijalankan sebagai bagian dari 

proses boot. Ratware adalah sebutan untuk backdoor yang 

mengubah komputer menjadi zombi yang mengirimkan spam. 

Backdoor lain mampu mengacaukan lalu lintas jaringan, 

melakukan brute force untuk meng-crack password dan enkripsi, 

dan mendisitribusikan serangan distributed denial of service 

(DDoS). 

 

5. Spyware Malware jenis ini merupakan program yang dibuat untuk 

tujuan sebagai mata – mata. Hal ini memiliki maksud bahwa 

program tersebut akan mengumpulkan dan mengirimkan informasi 

tentang pengguna komputer tanpa diketahui oleh si pengguna itu. 

Informasinya bisa saja yang tidak terlampau berbahaya seperti pola 

berkomputer, terutama berinternet, seseorang, sampai yang 

berbahaya seperti nomor kartu kredit, PIN untuk perbankan 

elektronik (e-banking), dan password suatu akun.  

 

6. Hijacker   

Kata Hijacker dalam bahasa Indonesia berarti pembajak. Malware 

ini dinamakan demikian karena memiliki sifat yang hampir sama 

dengan pembajak. Program ini akan membajak suatu program lain 

di sistem komputer misalnya Internet Explorer. Internet Explorer 

akan ditambahkan fungsi dan diarahkan untuk mengakses situs 

yang berbahaya.  

 

7. Wabbit  

Wabbit memiliki kesamaan sifat dengan worm yaitu tidak 

membutuhkan suatu program dan dokumen untuk bersarang. Tetapi 

berbeda dengan worm yang menyebarkan diri ke komputer lain 

menggunakan jaringan, wabbit menggandakan diri secara terus 



56 

 

 

  

menerus di dalam sebuah komputer lokal dan hasil penggandaan itu 

akan menggerogoti sistem.Kinerja komputer akan melambat karena 

wabbit memakan sumber daya yang lumayan banyak. Selain 

memperlambat kinerja komputer karena penggunaan sumber daya 

tersebut, wabbit bisa diprogram untuk memiliki efek samping yang 

efeknya mirip dengan malware lain. Kombinasi-kombinasi 

malware seperti inilah yang bisa sangat berbahaya.    

 

8. Keylogger   

Merupakan malware yang dibuat dengan tujuan untuk mencatat 

setiap tekanan tombol pada keyboard. Catatan yang disimpan 

dalam suatu file yang bisa dilihat kemudian itu lengkap. Di 

dalamnya bisa terdapat informasi seperti aplikasi tempat penekanan 

tombol dilakukan dan waktu penekanan. Dengan cara ini, 

seseorang bisa mengetahui username, password, dan berbagai 

informasi lain yang dimasukkan dengan cara pengetikan. 

Keylogger ini cukup berbahaya karena secanggih apa pun enkripsi 

yang diterapkan oleh suatu website, password itu tetap dapat 

diambil. Karena, password itu diambil sebelum sempat dienkripsi 

oleh sistem. Keylogger merekam sesaat setelah password 

diketikkan dan belum diproses oleh sistem. 

 

9. Dialer   

Merupakan malware yang dapat mengoneksikan komputer yang 

terhubung ke internet ke situs tertentu yang merugikan korban. 

Malware ini akan menyerang para pengguna computer dengan 

menggunakan diul up telepon. Dialer juga dapat mengganti nomor 

penyedia layanan Internet yang biasa dihubungi dengan nomor 

penyedia layanan Internet lain yang biasanya nomor jarak jauh, 

seringkali nomor luar negeri. Akibatnya, tagihan telepon menjadi 

melonjak tak terkira. (Yudhanto, 2007) 
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Cara menanggulangi : 

 Matikan fasilitas autorun pada komputer. Ada dua cara yang bisa anda 

gunakan untuk me-non aktifkan fungsi dari autorun ini namun anda cukup 

melakukan salah satu cara saja.  

a. Disable Autorun/Autoplay melalui registry, caranya:  

10. Buka Registry Editor Klik menu [Start] –[ Run | pada dialog box RUN 

ketik regedit. 

 

11. Browse ke alamat registry berikut : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre

ntVersion\Policies\Explorer 

HKEY_LOCAL_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVe

rsion\Policies\Explorer. 

12. Kemudian klik kanan pada string NoDriveTypeAutoRun (jika pada 

alamat tersebut tidak ditemukan maka buat saja Dword baru). 

13. Isi value data dengan ff yang berarti fungsi Aturun/Autoply akan di 

matikan pada 255 drive 

14. Klik Tombol [OK] dan Restart komputer agar perubahan ini berjalan. 

b. Disable Autorun/Autoplay melalui Group-Policy [GPEDIT.MCS], 

caranya: 

1. Klik menu [Start] –[ Run | pada dialog Ketik GPEDIT.MSC. 

2. Setelah muncul layar “Group Policy” klik folder “System” pada menu 

“User Configuration” dan “Computer Configuration”. 

3. Pada kolom Settings, klik dua kali “Turn off Autoplay”Interface 

Group Policy “User Configuration” Interface Group Policy 

“Computer Configuration” 

4. Setelah muncul layar “Turn off Autoplay” properties, klik tabulasi 

[Settings] dan pilih opsi “Enable” pada menu “Turn off Autoplay” 

kemudian Pilih “All Drive” pada kolom “Turn off Autoplay on” 

Kemudian klik tombol “OK”. 

5. Klik “Close” untuk keluar dari layar “Group Policy”. 

6. Agar perubahan berjalan maka Restart computer 
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c. Tampilkan Hidden Files  

d. Tampilkan ekstensi tiap file dengan cara hilangkan tanda centang pada 

windows eksplore Folder Option > Hide Extensions for known file types  

e. Tampilkan juga file system yang ada dengan cara menghilangkan tanda 

centang pada windows eksplorer Folder Option > Hide protected 

operating system files  

f. Masuk kedalam safe mode dengan cara menekan F8 pada saat booting 

(menyalakan) komputer  

g. Lakukan pencarian pada setiap partisi hard disk dengan mengetikkan 

*.exe, *.bat, *.vbs. 

h. Analisa file yang telah di temukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Lihat filenya jika berlogo folder dan memiliki nama yang sama 

dengan file atau salah satunya tetapi berekstensi *.exe langsung 

delete saja karena sudah dipastikan itu virus. 

2. Coba periksa file yang berekstensi *.vbs. Apakah file tersebut 

merupakan salah satu dari file yang kita miliki atau bukan. 

3. Coba periksa juga file yang berekstensi *.bat. Apakah file tersebut 

termasuk sebagai salah satu file system windows. 

4. Periksa ukuran filenya apakah ada beberapa file yang memiliki 

ukuran yang kecil namun nama yang berbeda. 

(Hasibuan, Ilmuti, 2013) 
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3.3 Pelaksanaan Kerja Ade Sugara, 15311622 

3.3.1 Bidang Kerja 

  Pelaksanaan PKL dilaksanakan pada PT. Pos Indoesia (Persero) KP Bandar 

Lampung, Pahoman dalam lingkup bagian penjualan. Selama melaksanakan 

kegiatan PKL, penulis ditempatkan pada bagian penjualan unit eksternal yang 

selalu membantu tugas untuk menangani masalah pemasaran eksternal di PT. Pos 

Indonesia (Persero). Bagian penjualan merupakan bagian yang menangani seputar 

pekerjaan kantor, seperti menginput data kuantitas penjualan produk jasa 

pengiriman, mengklasifikasi data kuantitas penjualan produk jasa pengiriman, 

menginput data agen pos terbaru dan merancang titik persebaran distribusi kantor 

cabang PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini dilakukan setiap hari sebab setiap hari 

pasti melakukan transaksi baik itu pembayaran tagihan-tagihan maupun 

pengiriman paket dan barang. 

 Selama melaksanakan PKL di PT. Pos Indonesia (Persero), penulis 

melakukan tugas pada Bagian Penjualan diantaranya sebagai berikut :  

1. Menginput data kuantitas penjualan produk jasa pengiriman  

2. Pembuatan Neraca Tagihan Bulanan 

3. Membuat kwitansi penagihan 

4. Membuat surat penawaran 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam pengerjaan tugas PKL ini penulis menggunakan komputer dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

1. Processor : intel core 2 duo 2.6 Ghz. 

2. Ram   : 2048 mb 

3. OS  : Windows 7 ultimate 32-bit 

4. Aplikasi  : Zimbra, Word, M-loket, M-PosPay, dan excel 

 

1. Menginput data kuantitas penjualan produk jasa pengiriman 

Dalam setiap kegiatan penting yang dilakukan atau melibatkan 

transaksi penjualan produk jasa pengiriman akan dikumpulkan informasi-
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informasi penting yang akan menjadi bahan untuk di input ke bagian 

admin penjualan yang selanjutnya diolah. Untuk lebih jelasnya bisa di 

lihat pada Gambar 3.25 

 

Gambar 3.25 Data kuantitas produk jasa pengiriman 

Sumber : Dokumentasi Pt Ps Indonesia 

 

2. Pembuatan Neraca Tagihan Bulanan 

Setiap awal bulan akan dilakukan pembuatan Neraca tagihan bulanan yang 

di lakukan oleh penulis. Kegiatan Pembuatan Neraca Tagihan Bulanan 

ini berguna untuk mempermudah mengetahui jumlah tagihan bulanan. 

Untuk lebih jelas pembutan Neraca bulanan  bisa dilihat pada Gambar 3.26 
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Gambar 3.26 Neraca tagihan bulanan 

     Sumber : Dokumentasi Pt Pos Indonesia 

 

3. Membuat kwitansi penagihan 

Pembuatan kwitansi adalah salah satu kegiatan penulis dalam 

melakukan Peraktek Kerja lapangan (PKL), kwitansi dicetak setiap 

bulannya dan akan di serahkan ke mitra pos untuk penagihan pembayaran 

pembayaran biaya pengiriman Dok/ paket. Contoh kwitansi penagihan 

dapat di lihat pada Gambar 3.27 

Gambar 3.27 Kwitansi penagihan 

Sumber : dokumentasi Pt Ps Indonesia 
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4. Membuat surat penawaran 

Surat Penawaran adalah surat yang di peruntukan untuk mitra-mitra 

kantor Pos baik mitra baru maupun mitra lama yang berfungsi untuk 

menawarkan jasa-jasa kantor pos. Seperti Produk Pos express ,Surat 

Kilat khusus, Pos biasa, Cargo udara dan dsni juga kita memberikan 

pelayanan tambahan berupa Pick up service dan fasilitas kredit. 

Contoh surat penawaran bisa di lihat pada Gambar 3.28 

 

Gambar 3.28 Surat penawaran 

Sumber : Dokumentasi Pt Ps Indonesia 
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Gambar 3.28 Surat penawaran 

Sumber : Dokumentasi Pt Ps Indonesia 

 

3.3.3 Kendala yang Dihadapi  

Dalam setiap hal, tentu akan ditemui berbagai kendala dan hambatan. 

Begitu pula pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh 

penulis karena PKL merupakan hal yang baru dilakukan oleh penulis, maka 

penulis berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Adapun 

kendala yang dihadapi oleh penulis selama melakukan Praktik Kerja 

Lapangan adalah:  

1. Penulis mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri di lingkungan 

kerja, dikarenakan suasana di lingkungan kerja sangat berbeda dengan 

suasana lingkungan universitas, sehingga penulis harus bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 

 

2. Sarana dan prasarana yang terbatas untuk mahasiswa Praktik Kerja 

Lapangan seperti komputer dan meja serta ruangan yang terbatas untuk 

mahasiswa PKL.  
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3. Dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya tenggang waktu atau 

deadline terasa seperti menjadi momok yang bisa membuat penulis 

menjadi frustasi. Sebenarnya tenggang waktu itu dibuat bukan untuk 

membuat Penulis menjadi sulit, akan tetapi hal itu dilakukan guna 

membuat pekerjaan Penulis lebih terorganisir lagi. Jika kita menghadapi 

hal tersebut dengan suasana hati yang tenang, maka pekerjaan Penulis 

akan terselesaikan dengan baik serta hasil yang baik pula. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Masalah 

Dengan berbagai kendala yang dihadapi,Penulis berinisiatif 

melakukan berbagai hal untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1. Penulis harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja secara 

cepat untuk mendapatkan rasa nyaman dan percaya diri dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan. Penulis juga 

harus membangun komunikasi dengan staff yang ada di lingkungan kerja 

bagian penjualan. 

Teori yang dikemukakan oleh Agoes Dariyo mengenai penyesuaian diri  

adalah Masa penyesuaian diri (adjustment) ditandai dengan bagaimana 

seorang individu berusaha untuk mengupaya diri agar tetap dapat 

menikmati karir atau pekerjaan sebagai jalan hidupnya, karena itu ia akan 

mengembangkan diri untuk meraih prestasi terbaik. (LEONARDI ,  2017) 

 

2. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua jenis pekerjaan, terlebih 

pekerjaan memerlukan sarana untuk melaksanakan tugasnya dengan lancar 

dan nyaman.  Menurut The Liang Gie mengatakan bahwa: “Setiap meja di 

kantor perlu dilengkapi dengan macam-macam perlengkapan untuk 

pelaksanaan tata usaha dengan sebaik-baiknya” 

Sebuah instansi yang menyediakan perlengkapan atau sarana penyimpanan  

dengan baik pasti akan memudahkan karyawan untuk melakukan 

manajemen pekerjaan dengan baik dan efektif dan lancar. Berdasarkan 

teori di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan dalam didunia kerja, dan 
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pasti membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang lengkap. Terlebih 

dalam tahap penyimpanan berkas/arsip dan database. Pada tahap ini 

peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan untukmenunjang pekerjaan 

agar hasil yang didapatkan baik. (LEONARDI ,  2017) 

 

3. Dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya tenggang waktu atau 

deadline terasa seperti menjadi tugas yang bisa membuat Penulis menjadi 

frustasi.  Sebenarnya tenggang waktu itu dibuat bukan untuk membuat 

Penulis menjadi sulit, akan tetapi hal itu dilakukan guna membuat 

pekerjaan Penulis lebih terorganisir lagi. Jika kita menghadapi hal tersebut 

dengan suasana hati yang tenang, maka pekerjaan Penulis akan 

terselesaikan dengan baik serta hasil yang baik pula. 

Solusi dalam menghadapi deadline atau tenggang waktu dengan baik, 

yaitu sebagai berikut: 

 

a.  Buat Reminder  

Terkadang, beberapa tugas yang berbeda akan dihadapkan pada 

serangkaian tugas dengan tenggang waktu atau deadline yang pada 

nyatanya masih lama. Agar kita tidak lupa akan tugas yang harus kita 

selesaikan ini, maka alangkah lebih baik lagi jika kita dapat membuat 

pengingat, entah itu berbentuk kalender ataupun reminder pada telepon 

seluler.  

 

b.  Jangan memulai pekerjaan di saat-saat terakhir  

Walaupun masa tenggang waktu pekerjaan kita masih dibilang jauh, 

namun kita jangan pernah mengerjakannya di saat-saat terakhir pekerjaan 

tersebut harus diserahkan. Terkadang kita merasa masih memiliki waktu 

yang banyak. Padahal, hasil kerja sistem kerja semalam ini seringkali 

mengantarkan kita ke gerbang kehancuran. Alasannya karena dengan kita 

mengerjakannya dengan terburu-buru, akibatnya banyak detail yang 

terlewatkan serta kesalahankesalahan yang terlewatkan.  
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c.  Delegasikan tugas hingga yang paling kecil  

Pekerjaan dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak akan diserahkan  

kepada satu orang saja. Agar kita tidak merasa kewalahan dalam 

mengerjakan pekerjaan tersebut, maka kita bisa membagi tugas dengan 

rekan kerja yang memang bertanggung jawab dalam satu proyek yang 

sama. Serta tidak lupa untuk mendelegasikan tugas tersebut sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. 

 

d.  Membuatlah Soft-Deadline  

Agar semua tugas bisa di selesaikan tepat pada waktunya, maka akan jauh  

lebih baik lagi jika kita membuat soft deadline atau tenggang waktu kecil.  

Kita bisa memberi batasan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas 

tersebut sesuai dengan tugas masing-masing yang telah dipilah-pilah 

sesuai dengan waktu deadline.  

 

e.  Jangan mau gagal  

Ketika pekerjaan selesai sesuai tenggang waktu, maka pacu diri kita untuk  

menepatinya. Jika kita menemui kesulitan dalam proses pengerjaannya, 

mintalah bantuan orang lain atau paling tidak kita bisa berusaha 

menemukan cara agar tugas tersebut benar-benar bisa terselesaikan tepat 

waktu. (LEONARDI ,  2017) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

 Pelaksanaan PKL di PT. Pos Indonesia , selama Dua bulan dan ditempatkan 

di masing-masing bagian yaitu, Unit Pelayanan Luar (UPL), Pemasaran/Penjualan 

dan Pusat Layanan Bisnis (PLB), memberikan pengalaman kepada penulis dan 

pengetahuan baru mengenai dunia kerja dan dari pelaksanaan PKL ini penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:  

1. Mahasiswa yang telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

mendapatkan wawasan dan pengalaman yang baru yang belum pernah di 

dapat semasa diperkuliahan. Wawasan yang di dapat mahasiswa yaitu 

dapat mengetahui lingkungan dunia kerja yang sebenarnya dan memiliki 

relasi baru dan mendapat mendapatkan pengalaman yang baru, seperti 

ilmu yang diterapkan di dalam perusahaan tempat Praktek Kerja Lapangan 

(PKL). Sehingga bisa menjadi pengetahuan yang baru bagi mahasiswa. 

Maka setalah mahasiswa selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL)  ilmu yang di dapat bisa di implementasikan kedunia kerja yang 

sesungguhnya.  

2. Mahasiswa yang telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat 

mengetahui ternyata pemanfaatan Teknologi di Perusahaan tempat PKL 

sudah cukup baik, hampir semua kegiatan umum perusahaan 

menggunakan Teknologi, karena PT Pos Indonesia (Persero) merupakan 

perusahaan BUMN terbesar yang selain dalam bidang jasa pelayanan juga 

memiliki beberapa produk jenis bisnis dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. 

 

3. Praktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki manfaat tersendiri bagi 

mahasiswanya, Mahasiswa dapat beradaptasi dan berkomunikasi yang 

baik ke dunia kerja yang sesungguhnya agar lebih mengerti bagaimana 
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cara untuk menyesuaikan diri dan berkomunikasi ke dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

4. Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat 

langsung mengimplementasikan ilmu yang di dapat semasa perkuliahan, 

seperti dalam pengoperasian Microsoft Office seperti Word dan Excel yang 

dugunakan dalam pembuatan Laporan dan pembuatan surat penawaran 

barang. Selain itu mahasiswa dapat melakukan pengarsipan berkas yang 

sebelumnhya pernah di pelajari dimasa perkulihan. 

4.2. Saran 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh penulis di 

PT Pos Indonesia persero, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai 

bahan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang hendak menjalani masa 

magang PKL di perusahaan tersebut. Adapun saran-saran tersebut antara lain:  

1. Berani bertanya jika ada pengarahan dari pembimbing yang belum di 

pahami.  

2. Teliti dalam melaksanakan tugas PKL untuk meminimalisir kesalahan.  

3. Berani untuk menyumbangkan ide dan memberikan inspirasi untuk 

membantu dalam kemajuan perusahaan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Foto bersama bagian SDM 

 

Lampiran 2 Foto bersama bagian SDM 

 



71 

 

 

  

 

Lampiran 3 Suasana ruangan bagian PLB

 

Lampiran 4 Foto bersama bagian PLB 
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Lampiran 5 Foto bersama bagian UPL 
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Lampiran 6 Daftar hadir PKL Bulan Pertama 
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Lampiran 7 Daftar hadir PKL Bulan Kedua 
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Lampiran 8 Catatan harian Espendi hal 1 
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Lampiran 9 Catatan harian Espendi hal 2 
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Lampiran 10 Catatan harian Donatus Wahyu hal 1 
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Lampiran 11 Catatan harian Donatus Wahyu hal 2 
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Lampiran 12 Catatan harian Ade Sugara hal 1 
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Lampiran 13 Catatan harian Ade Sugara hal 2 
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Lampiran 14 Form penilaian Espendi hal 1 
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Lampiran 15 Form penilaian Espendi hal 2 
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Lampiran 16 Form penilaian Espendi hal 3 
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Lampiran 17 Form penilaian Espendi hal 4 
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Lampiran 18 Form penilaian Donatus Wahyu hal 1 
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Lampiran 19 Form penilaian Donatus Wahyu hal 2 
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Lampiran 20 Form penilaian Donatus Wahyu hal 3 
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Lampiran 21 Form penilaian Donatus Wahyu hal 4 
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Lampiran 22 Form penilaian Ade Sugara hal 1 
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Lampiran 23 Form penilaian Ade Sugara hal 2 

 

 



91 

 

 

  

 

Lampiran 24 Form penilaian Ade Sugara hal 3 
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Lampiran 25 Form penilaian Ade Sugara hal 4 

 

 


