RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau
instansi selama dua bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di PT Marga Nusantara Jaya Bandar
Lampung selama 40 hari yaitu pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan 3 Juni
2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi
dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian admin yang
dilakukan secara rutin setiap harinya adalah mengarsipkan nota NPPB, menerima
data dan meng-inputkan data realisasi wiraniaga untuk pembuatan laporan
Produktivitas Wiraniaga. Pada bagian Ekspedisi atau pengiriman barang yang
dilakukan secara rutin adalah menerima nota faktur dari bagian gudang dan
mengirimkan barang pesanan pelanggan sesuai nota faktur.
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) terdapat
beberapa kendala. Kendala pada bagian administrasi yaitu sering terjadinya
kesalahan dalam hal penginputan data yang masih dilakukan secara manual serta
belum adanya fasilitas pendukung dalam kegiatan pengarsipan yang
mengakibatkan tidak tertatanya nota yang sudah diarsipkan. Maka penulis
menyarankan agar perusahaan lebih dapat memanfaatkan teknologi dalam
penginputan data sehingga memudahkan bagian administrasi dalam mengarsipkan
data dan pembuatan laporan. Pada bagian ekspedisi yaitu kesulitan dalam mencari
lokasi dari pelanggan dikarenakan pelanggan yang baru atau driver berpindah
rayon pengiriman menggantikan driver yang berhalangan hadir pada saat
mengirimkan barang. Dari kendala tersebut, maka penulis menyarankan agar para
karyawan dan staff di PT Marga Nusantara Jaya untuk memiliki kontak seluruh
karyawan dan staff yang ada di PT Marga Nusantara Jaya atau membuat grup
obrolan khusus pegawai PT Marga Nusantara Jaya agar dapat menghubungi satu
sama lain sehingga bagian ekspedisi tidak kesulitan dalam mencaritahu lokasi
pelanggan.
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