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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.
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), PT Marga Nusantara Jaya,
Pengarsipan, Ekspedisi
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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 bahwa 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 institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL.

Program PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan
oleh semua mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia sebagai syarat
untuk menyelesaikan perkuliahan program S1, selain itu kegiatan PKL ini juga
bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri agar dapat mempersiapkan diri untuk
memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja professional yang handal dalam
melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa
dapat meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab serta untuk melatih
mahasiswa untuk dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah dalam
pekerjaan.

Dengan demikian PKL merupakan suatu kegiatan 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.

PT Marga Nusantara Jaya Bandar Lampung (MNJ) merupakan salah satu
cabang perusahaan distributor tunggal dari PT Konimex (Company of Pharmacy,
Food & Candy) yang memiliki 57 cabang di seluruh Indonesia. Pemilihan tempat
pelaksanaan PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah
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dipelajari, melatih diri, menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia
kerja yang sesungguhnya, serta untuk mengetahui hal-hal apa saja yang
dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan, dan mengetahui kegiatan apa saja yang
sedang berjalan di instansi atau perusahaan.
Tujuan Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Marga
Nusantara Jaya karena instansi atau perusahaan ini berhubungan dengan bidang
Manajemen dan Sistem Informasi dalam prosedur kerja. Berdasarkan hal tersebut
Penulis berpendapat bahwa dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan di instansi
ini Penulis akan mendapatkan pengalaman seputar Sistem Informasi Manajemen
dan Proses Bisnis Manajemen serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari
mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Analaisis Proses Bisnis yang telah
Penulis pelajari.

1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Praktik Kerja Lapangan ini adalah hasil penulisan mahasiswa setelah

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja berdasarkan data
yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Setiap kegiatan yang
dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan
adalah sebagai berikut :
1. Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dalam lingkungan
kerja.
2. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun
ke dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Melatih diri agar tanggap dan aktif dalam menghadapi kendala di
dunia kerja.
4. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik di
dalam maupun di luar pendidikan formal.
5. Mendapatkan pengalaman berinteraksi, menerima perbedaan pihak
lain sebagai pemicu pengayaan wawasan dan pendewasaan diri.
Adapun maksud dan tujuan bagi PT Marga Nusantara Jaya Bandar
Lampung adalah sebagai berikut :
1. Membantu kelancaran aktifitas di dalam instansi.
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2. Sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan kerjasama antara
PT Marga Nusantara Jaya dengan Universitas Teknokrat Indonesia.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah :
1. Kegunaan bagi mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah
sebagai berikut :
a. Menambah wawasan dan pengetahuan setiap mahasiswa
mengenai dunia Distribusi.
b. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu
yang diperoleh dibangku perkuliahan.
c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian
dibidang praktik.
d. Mahasiswa

mendapat

bentuk

pengalaman

nyata

serta

permasalahan yang dihadapi di dunia kerja.
e. Membangun mental mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan
yang sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas
yang diberikan perusahaan maupun kesiapan dalam membina
hubungan dilingkungan perusahaan.

2. Kegunaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik
Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
a. Terjalinnya kerjasama bilateral antara Universitas Teknokrat
Indonesia dan instansi atau perusahaan.
b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya
melalui pengalaman dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
c. Bertambahnya

kolega

dari

Universitas

dalam

bidang

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

3. Kegunaan bagi Instansi menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
adalah sebagai berikut :
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a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia
Distribusi atau perusahaan.
b. Adanya kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa
yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.
c. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswamahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.

1.4

Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Marga Nusantara Jaya yang
beralamat di Jalan Pulau Bacan Nomor 16/15 A Kel. Jagabaya II Kec.
Sukabumi Bandar Lampung.

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang Penulis lakukan
yaitu selama 40 hari terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan
3 Juni 2017. Jam kerja karyawan PT Marga Nusantara Jaya yaitu pada hari
senin sampai dengan Jum’at pukul 08:00-16:00 WIB dan Sabtu pukul
08:00-13:00 WIB.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Singkat PT Marga Nusantara Jaya
PT Konimex adalah salah satu perusahaan farmasi nasional yang didirikan

oleh Djoenaedi Joesoef pada 8 Juni 1967 sebagai perusahaan perdagangan jual
beli obat-obatan, bahan kimia, alat laboratorium dan alat kedokteran. Pada tahun
1971, PT Konimex mulai memproduksi sendiri obat-obatan dengan dukungan
fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perusahaan ini kini
memproduksi berbagai macam produk : obat-obatan, permen dan makanan
dengan motto “Ikut Menyehatkan Bangsa”, seperti yang selalu dituliskan pada
iklan-iklannya. Seiring dengan semakin tingginya kecenderungan masyarakat
kembali kea lam, Konimex mulai mengembangkan produk-produk yang
berbasiskan bahan-bahan alami.
PT Konimex berlokasi di desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo Jawa Tengah yang dibangun pada tahun 1979. Setahun kemudian, 1980
di kompleks baru ini didirikan pabrik kembang gula Nimm’s yang menjadi awal
diverifikasikannya Konimex ke industry makanan. Mengikuti peraturan
pemerintah yang mengharuskan pemisahan antara produsen obat dengan
distributornya, pada tahun 1980 Konimex mendirikan PT Sinar Intermark.
Kemudian, untuk memperluas jangkauan distribusi dan sejalan dengan semakin
banyaknya produk yang dipasarkan. Pada tahun 1986, Konimex mendirikan
perusahaan distributor yang kedua yaitu PT Marga Nusantara Jaya. Pada satu
dasawarsa kemudian, yaitu tahun 1994, didirikan pabrik biskuit Sobisco, yang
memproduksi produk-produk makanan.

2.1.1

Visi dan Misi

2.1.1.1 Visi
Terus berusaha menyehatkan bangsa dan membangun mutu produk yang
berkualitas Internasional.
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2.1.1.2 Misi
Sebelum sampai ke tangan konsumen, produk-produk Konimex telah
melewati mata rantai pemasaran yang panjang. Mulai dari tahap produksi,
distribusi hingga promosi, semuanya direncanakan secara terpadu. Semua unsur
pemasaran tersebut mengacu pada filsafah usaha 3MU Konimex, yaitu
menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi, mudah diperoleh, serta relatif
terjangkau harganya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Mutu Produk Kami memberikan prioritas pertama pada mutu produk.
Karena mutu yang tinggi merupakan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh
produk yang aman, dapat dipercaya dan efektif. Untuk mendapatkan mutu yang
memenuhi standar, kami menerapkan prosedur produksi sesuai pedoman Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang selalu disempurnakan. Konimex
merupakan salah satu dari perusahaan farmasi di Indonesia yang telah
mendapatkan sertifikasi CPOB dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya, menghadapi era pasar bebas di masa yang akan datang, kami
mulai menetapkan manajemen mutu yang sesuai dengan tuntutan standar
internasional ISO. Dengan demikian, produk-produk Konimex juga akan diterima
di pasar Internasional. Mutu yang baik tidak bisa lepas dari pelaksanaan
pengendalian mutu yang berdisiplin tinggi. Pengendalian mutu di Konimex
dilakukan pada setiap tahap proses produksi. Mulai dari kedatangan bahan baku,
proses sortir, pencampuran, pencetakan, hingga pengemasan menjadi produk jadi.
Bahkan, secara berkala kami juga selalu memantau kestabilan mutu produk
Konimex di pasar. Semua itu kami lakukan sebagai bagian dari komitmen kami
mengenai mutu.

Mudah Diperoleh Komitmen kami berikutnya adalah memberikan
kemudahan bagi masyarakat seluas-luasnya untuk memperoleh produk-produk
Konimex dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, bagi Konimex distribusi
menjadi faktor yang sangat penting dan harus dapat diandalkan. Untuk menjamin
kelancaran distribusi dan memperluas jangkauan wilayah, Konimex mendirikan 2
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(dua) perusahaan distributor khusus yaitu PT Sinar Intermark dan PT Marga
Nusantara Jaya. Kedua distributor ini memiliki jaringan cabang di hampir semua
kota besar utama di Indonesia, serta dukungan dari ratusan armada distribusi.
Melalui mereka, semua produk Konimex didistribusikan ke toko grosir, pasar
swalayan, hingga toko-toko kecil yang menjual eceran. Di masa mendatang
jumlah cabang akan ditambah agar dapat menjangkau daerah pemasaran yang
lebih luas, supaya produk-produk Konimex dari Sanggrahan akan smakin mudah
diperoleh para konsumen di berbagai pelosok Indonesia. Sdangkan untuk
keperluan ekspor, kami merintis jalur distribusi Asia Pasifik dengan menunjuk
distributor di masing-masing wilayah seperti Singapura, Malaysia, Myanmar,
Kamboja, Vietnam dan Saudi Arabia.

Murah Harganya Komitmen ketiga dari formula 3MU adalah kebijakan
harga. Sesuai falsafah dasarnya, produk-produk Konimex memang tidak dibuat
sebagai barang ekslusif. Smakin luas masyarakat yang mengkonsumsi produk
Konimex, maka akan semakin berhasil motto “Ikut Menyehatkan Bangsa”. Itu
sebabnya, sekalipun dalam hal mutu produk Konimex berstandar Internasional
namun dalam kebijakan harga tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi
nasional. Kebijakan ini dimungkinkan karena Konimex selalu mengendalikan
efisiensi produksi yang diimbangi dengan volume penjualan yang tinggi. Dengan
demikian, maka produk-produk Konimex yang bermuu akan semakin mudah
dijangkau oleh konsumennya.

2.1.2

Logo
Berikut ini merupakan logo PT Marga Nusantara Jaya :

Gambar 2.1 Logo PT Marga Nusantara Jaya
(Sumber : PT Marga Nusantara Jaya Lampung)
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2.1.2.1 Makna Logo
1.

Goresan cat pada latar belakang huruf MNJ lunas perahu, yang bermakna
sebagai sebuah perusahaan distributor yang siap untuk menyalurkan
produknya secara luas dan merata.

2.

Delapan sapuan kuas yang mengawali bentuk perahu melambangkan nilainilai PT MNJ baru yang meliputi :
a. Tangguh
b. Jujur dan Dapat Dipercaya
c. Kerja Sama yang Solid
d. Berintegrasi
e. Kreatif
f. Adaptif
g. Cepat dan Tepat
h. Excellent

3.

Ujung lunas perahu yang melengkung ke atas menggambarkan usaha
untuk majumenjadi yang terbaik.

4.

Warna merah menggambarkan semangat dan gairah dalam bekerja, serta
berani menghadapi tantangan.

5.

Warna biru menggambarkan integrasi yang di junjung tinggi oleh segenap
karyawan.

6.

Warna merah dan biru melambangkan keseimbangan dalam PlanningExecution and Control.

7.

Bentuk huruf MNJ berkarakter “Tegas dan italic” yang bermakna
tangguh, dinamis dan bergerak cepat dalam menyikapi perubahan.

8.

Rangkaian huruf NJ menyambung satu dan lainnya, menggambarkan
ikatan kerjasama yang solid dan senantiasa terjalin dengan Stakeholder.

2.1.3

Lokasi Perusahaan
Jalan Pulau Bacan No. 6/15 A Kel. Jagabaya II Kec. Sukabumi Bandar
Lampung. Lokasi/peta dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 2.2 Peta PT Marga Nusantara Jaya Lampung
(Sumber : Google Map)

2.2

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi pada gambar 2.3 disusun untuk membantu mencapai

tujuan organisasi agar lebih efektif. Tujuan organisasi akan menentukan struktur
organisasinya yaitu dengan menentukan seluruh pekerjaan, hubungan antar tugas,
batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing tugas dan telah ditentukan
struktur organisasi PT Marga Nusantara Jaya, dapat dilihat pada gambar 2.3
berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PT MARGA NUSANTARA JAYA

Gambar 2.3. Stuktur Organisasi PT Marga Nusantara Jaya Lampung
(Sumber : PT Marga Nusantara Jaya Lampung keadaan bulan Mei 2017)
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2.3 Tugas dan Tanggung Jawab
1.

Kepala Cabang
Kepala Cabang PT Marga Nusantara Jaya mengemban amanat dari
perusahaan pusat yang bertujuan meluaskan jaringan di suatu wilayah
yang secara tidak langsung akan menambah titik retail dan pelanggan
untuk perusahaan pusat. Kepala Cabang juga mempunyai wewenang
membuat kebijakan-kebijakan dan mengambil suatu keputusan untuk
perusahaan dan semua kebijakan yang telah dibuat oleh kepala cabang
ini harus bisa dipertanggung jawabkan ke perusahaan pusat.
Tugas dan tanggung jawab :

a. Memimpin dan mengelola kegiatan distribusi penjualan di cabang.
b. Mendapatkan marketshare sesuai target cabang yang ditetapkan (goal).
c. Mengelola Cost dan Profit dengan baik agar resiko bisnis dapat
ditekan sekecil mungkin.
d. Membangun nama baik kantor cabang dengan image yang positif.
e. Mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan cabang dari waktu ke
waktu baik secara volume maupun kualitas.
f. Pelaksanaan operasional kantor cabang sesuai sistem dan prosedur.
g. Risk control/pengendali resiko.
h. Pertumbuhan dan perkembangan cabang.
i. Merealisasikan Profit yang ditargetkan ke masing-masing cabang.

2.

Sales Officer

Salles

Ofiicer

PT

Marga

Nusantara

Jaya

melakukan

kegiatan

kepemimpinan kepada team sales atau tim penjualan untuk mencapai
tujuan dari titik distribusi maupun pengelolaan titik pelanggan.
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat
penjualan dan mengawasi apakah penjualan sesuai dengan target.

b.

Membantu tim penjualan dan memberikan pelatihan dalam mencari,
melayani dan maintenance konsumen.
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c.

Membantu mengatasi permasalahan tim penjualan dan ikut melakukan
atau mendampingi presentasi tim penjualan jika diperlukan.

d.

Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim
penjualan.

e.

Memberikan laporan penjualan dari team baik itu mingguan, bulanan
atau tahunan.

f.

Memonitoring aktivitas tim penjualan.

g.

Memonitoring penjualan dan pembayaran customer dari tim
penjualan.

h.

Menentukan pemberian diskon produk kepada tim penjualan dengan
persetujuan dari Manajer Pemasaran atau Direktur Pemasaran terlebih
dahulu.

i.

Mensosialisasikan dan memberitahu informasi mengenai penjualan
yang baru kepada tim penjualan.

j.

Melakukan pengambilan keputusan untuk strategi penjualan.

k.

Bertanggung Jawab penuh akan tugas dan pengawasan terhadap team
sales atau tenaga penjual.

l.

3.

Hak wewenang dan kebijakan terhadap pelanggan dan tenaga penjual.

Kepala Administrasi Kantor
Tugas dan tanggung jawab :

a.

Memimpin segala kegiatan administrasi dan membuat strategi
terhadap penekanan COST terhadap cabang.

b.

Mengontrol segala urusan administrasi rumah tangga atau cabang.

c.

Melakukan crosscheck terhadap data penagihan, data pembayaran,
faktur penjualan, pengeluaran barang, dan retur barang.

d.

Mengkonfirmasi segala aktivitas penginputan barang, pengeluaran
barang, dan penerimaan barang.

e.

Membuat laporan terhadap kantor pusat atas aktivitas administrasi
cabang.

f.

Bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas, resiko, dan SDM
cabang.
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g.

Bertangung jawab terhadap penggajian, pengeluaran biaya serta
pengadaan barang, estimasi stok barang, dan pengeluaran barang.

h.

4.

Bertanggung jawab penuh kepada kepala cabang.

Salesman
Tugas dan kewajiban :
a. Mendistribusikan segala bentuk barang dan menambah titik
penyebaran barang sesuai dengan rayon yang telah ditentukan.
b. Bertanggung jawab mengontrol ketersediaan barang disebuah
outlet atau pasar grosir.
c. Memonitoring

piutang

perusahaan

berupa

tagihan

kepada

pelanggan atas penjualan yang telah dilakukan.
d. Melakukan kunjungan rutin ke outlet atau pasar berdasarkan daftar
kunjungan yang telah ditentukan sales officer.
e. Bertanggung jawab terhadap barang retur dari pelanggan.

5.

Sales Promotor
Tugas dan tanggung jawab :

a.

Bertanggung jawab mengontrol ketersediaan barang disebuah
minimarket, supermarket dan apotek.

b.

Mendistribusikan segala bentuk barang dan menambah titik
penyebaran barang sesuai dengan rayon yang telah ditentukan.

c.

Melakukan kunjungan rutin ke minimarket, supermarket dan apotek
berdasarkan daftar kunjungan yang telah ditentukan sales officer.

d.

6.

Bertanggung jawab terhadap barang yang di reture dari pelanggan.

Sales Kanvas
Tugas dan tanggung jawab :

a.

Mendistribusikan segala bentuk barang dan menambah titik
penyebaran barang sesuai dengan rayon yang telah ditentukan.

b.

Bertanggung jawab atas barang yang dibawa serta uang hasil
transaksi.
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c.

7.

Bertanggung jawab melaporkan retail penjualannya.

Apotekker
Tugas dan tanggung jawab :

a.

Melakukan pengendalian dan pengecekan terhadap kandungan setiap
produk.

b.

Menyetujui surat pesanan prekusor produk.

c.

Bertanggung jawab dalam memastikan bahwa tidak terdapat
kandungan berbahaya pada setiap produk.

d.

Memberikan pengarahan teknis

kepada bagian gudang agar mutu

produk tetap terjaga.

8.

Kepala Gudang
Tugas dan tanggung jawab :

a.

Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya.

b.

Mengontrol dan mengawasi operasional gudang.

c.

Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar
sesuai SOP.

d.

Melakukan pengecekan pada barang yang diterima dan barang yang
keluar sesuai SOP.

e.

Menginputkan barang yang keluar masuk gudang.

f.

Mengawasi penyediaan barang yang akan dikirim oleh pengirim
barang.

9.

Staf Keuangan
Tugas dan tanggung jawab :

a.

Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur tagihan, nota kanvas,
laporan penagihan Salesman/ Promotor untuk memastikan status
hutang/piutang.

b.

Membuat , mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan
faktur tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat
waktu.
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c.

Menerima, memeriksa FRP dari Pusat dan membuat rekapnya untuk
memastikan anggaran dana dan laporan pemakaian FRP tepat waktu.

d.

Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan
ketersediaan kas kecil yang efektif.

e.

Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pembayaran
ke instansi rekan cabang

dengan tepat waktu dan akurat untuk

memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun
pembayaran.
f.

Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput
dengan benar.

g.

Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban
administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen.

h.

Melakukan perhitungan gaji dan rekap insentif penjualan terhadap
karyawan.

i.

Bertanggung jawab penuh atas mutasi transfer keuangan kantor
cabang.

j.

Bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan dana kantor
cabang.

k.

Bertanggung jawab terhadap Kepala Administrasi Kantor.

10. Staf Administrasi
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar.

b.

Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar.

c.

Membantu pengelolaan Kas Kecil.

d.

Menginputkan data penjualan sales agar menjadi NPPB (Nota
Pengeluaran Penerimaan Barang)

e.

Membuat arsip data Reture.

f.

Membuat rekap Program Penjualan dan melaporkan terhadap Kantor
Pusat.

g.

Mengurus segala urusan Administrasi Cabang.

h.

Memonitor kebutuhan-kebutuhan Rumah Tangga dan ATK Cabang.
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i.

Menjadwalkan kegiatan pengiriman barang.

j.

Bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi Kantor.

k.

Bertanggung Jawab penuh atas kinerja driver dan kegiatan operasional
pengiriman barang.

l.

Bertanggung jawab atas Office Boy.

11. Staf Faktur
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Membuat daftar penagihan.

b.

Membuat faktur reture.

c.

Mengatur jadwal tagihan dan mengontrol agar tidak overjue.

12. Merchandise Display
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Memajang, mendisplay, merapikan dan menata produk.

b.

Menjaga kebersihan produk yang dipajang.

c.

Menjalankan semua progam promosi perusahaan.

d.

Membantu menjaga stok produk dan memperluas shelving di etalase
toko, pasar modern/pasar tradisional.

e.

Membuat hasil laporan yang ditentukan oleh perusahaan.

f.

Menjalankan tugas kunjungan ke toko sesuai dengan rencana kerja.

g.

Memberikan informasi tentang produk baru.

13. Staf Gudang
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Menyediakan barang yang akan dikirim oleh pengirim.

b.

Membantu kepala gudang dalam mengawasi dan mengontrol
operasional gudang.

c.

Menyusun atau bongkar muat barang datang.

d.

Bertanggung jawab melaporkan kepada kepala cabang atas semua
transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.
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e.

Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian di dalam area
gudang barang.

f.

Bertanggung jawab atas penyimpanan barang dari kehilangan,
pencurian, kebakaran dan keusangan atau barang expired.

14. Driver
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Mengantarkan barang kepada pelanggan sesuai nota faktur dari kepala
gudang.

b.

Bertanggung jawab atas barang yang dikirim kepada pelanggan.

15. Office Boy
Tugas dan tanggung jawab :
a.

Membersihkan

dan

merapikan

meja,

kursi,

komputer,

dan

perlengkapan lainnya.
b.

Menyediakan minuman untuk karyawan.

c.

Membantu menyediakan pengiriman barang.

d.

Melayani permintaan photocopy berkas-berkas yang diperlukan.

e.

Membereskan piring, gelas, dan perlengkapan makan/minum
karyawan.

f.

Bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor.

g.

Bertanggung jawab terhadap kepala administrasi kantor, kepala
cabang, dan seluruh karyawan.

2.4

Kegiatan Umum
Sesuai dengan Sistem Perencanaan Perusahaan Distributor, PT Marga

Nusantara Jaya mempunyai kegiatan umum atau tugas sebagai berikut :
1.

Membeli :
Yaitu melakukan tugas pembelian hasil produksi barang dan jasa dari
produsen.

2.

Menjual :
Yaitu melakukan penjualan produk ke konsumen
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3.

Menyimpan :
Yaitu melakukan penyimpanan barang-barang di gudang sampai batas
waktu barang-barang tersebut dibutuhkan.

4.

Kegiatan operasional :
Yaitu melakukan pengangkutan barang-barang dari produsen ke
konsumen yang membutuhkan.

5.

Pembelanjaan :
Yaitu kegiatan yang menyangkut permodalan, pembayaran upah
pegawai, dan biaya-biaya pembelian barang.

6.

Promosi :
Yaitu kegiatan memperkenalkan atau mengiklankan barang yang
diperdagangkan, baik menyangkut harga, bahan baku, maupun mutu
kepada konsumen.

7.

Informasi :
Yaitu memberikan penjelasan mengenai perkiraan harga dan pemasaran
barang pada waktu tertentu dari pimpinan kepada pelaksana.

8.

Standarisasi :
Yaitu mengadakan penetapan ukuran barang-barang untuk memudahkan
konsumen dalam menetapkan pilihan.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL:
Muhammad Oka Tama Putra, NPM 14311397

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di PT Marga Nusantara Jaya Cabang
Bandar Lampung, penulis ditetapkan di Bagian Pembantu Staff Admin dan
Driver/Pengiriman Barang. Pekerjaan yang dilakukan bagian ini adalah sebagai
berikut:
1. Staf Admin
m. Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar.
n.

Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar.

o.

Membantu pengelolaan Kas Kecil.

p.

Menginputkan data penjualan sales agar menjadi NPPB (Nota
Pengeluaran Penerimaan Barang)

q.

Membuat arsip data Reture.

r.

Membuat rekap Program Penjualan dan melaporkan terhadap Kantor
Pusat.

s.

Mengurus segala urusan Administrasi Cabang.

t.

Memonitor kebutuhan-kebutuhan Rumah Tangga dan ATK Cabang.

u.

Menjadwalkan kegiatan pengiriman barang.

v.

Bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi Kantor.

w. Bertanggung Jawab penuh atas kinerja driver dan Pengiriman Barang.
x.

Bertanggung Jawab atas Kerja Office Boy.

2. Staf Pengiriman Barang
a. Mengantarkan barang kepada pelanggan sesuai nota faktur dari kepala
gudang.
b. Bertanggung jawab atas barang yang dikirim kepada pelanggan.
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c. Mendampingi Sales Kanvas untuk penyebaran retail barang ke luar
kota.
d. Menarik barang reture dari pelanggan dan bertanggung jawab atas
barang yang di bawa.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
1. Merekap Program Penjualan Produk, membuat rekapan secara
manual dengan menulis tangan program penjualan produk kedalam
pembukuan

Program

Penjualan

Produk

berdasarkan

program

penjualan produk yang sedang berlaku untuk sektor sales kanvas,
sales promotor dan salesman.

Gambar 3.1 Rekapan Program Penjualan
2. Mengarsipkan Nota NPPB (Nota Penjualan Pengeluaran Barang),
mengurutkan dan memisahkan secara manual nota NPPB berdasarkan
bulan nota, kemudian memisahkan kembali berdasarkan tanggal nota
dan kemudian diurutkan berdasarkan nomor nota NPPB.
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Gambar 3.2 Mengarsipkan Nota NPPB
3. Merekap data produktifitas wiraniaga, mengambil data wiraniaga yang di
tulis tangan oleh para wiraniaga dari buku PJUM ( Penanggung Jawab Uang
Muka) untuk kemudian di rekap ke dalam Ms.Excel, dari Sektor Salesman,
Sektor Sales Promotor dan Sektor Sales Kanvass.

Gambar 3.3 Merekap Laporan Produktivitas Wiraniaga
4. Ekspedisi, mengantarkan barang langsung kepada pelanggan menggunakan
kendaraan roda empat sesuai nota faktur dari kepala gudang, kemudian
menyerahkan barang, melakukan pengecekan barang, meminta tanda bukti
konfirmasi penerimaan barang berupa cap atau tanda tangan pelanggan dan
memberikan nota faktur khusus pelanggan kepada pelanggan, kemudian
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mengembalikan tanda bukti nota faktur yang telah dikonfirmasi oleh
pelanggan kepada kepala gudang.

Gambar 3.4 Proses Shuffing Barang
Dalam melaksanakan pelaksanaan kerja lapangan di bagian Pembantu Staf
Admin dan Staf Pengiriman, di bagian ini dibimbing oleh pihak Kepala
Administrasi atau BAO beserta Staf Admin, Staf Faktur, Bagian Gudang dan
Pengirim Barang.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
1. Penulis tidak mengalami kendala yang berarti pada bagian merekap
program penjualan, hanya saja penulis terkadang mengalami kesulitan
dalam membuat laporan rekapan program penjualan dikarenakan
penumpukan

data

dari

program

penjualan

pada

bulan-bulan

sebelumnya.
2. Kendala yang dialami penulis pada bagian pengarsipan nota NPPB
adalah seperti belum adanya tempat penyimpanan khusus arsip nota
NPPB sehingga penulis kesulitan dalam membedakan arsip nota NPPB
yang sudah diurutkan dengan nota NPPB yang belum diurutkan.
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Gambar 3.5 Tempat Pengarsipan
3. Didalam melakukan pekerjaan merekap data produktivitas wiraniaga
penulis mengalami kendala pada bagian membaca tulisan tangan data
wiraniaga yang ada pada buku PJUM dikarenakan data yang masih
ditulis tangan serta karyawan yang terkadang tidak melengkapi data
yang ada pada buku PJUM.
4. Pada bagian ekspedisi kendala yang dialami penulis adalah sulitnya
mencari alamat pelanggan baru, terlebih ketika driver pengiriman
barang berpindah rayon pengiriman menggantikan driver yang
berhalangan hadir.
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih luas,
berguna, dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Nugraha, 2008: 3).
Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mengatasi kendala dengan
cara merekap program penjualan produk yang baru secara rutin agar
tidak terjadi penumpukan data program penjualan produk, dan
berharap agar pihak admin dapat merekap setiap program penjualan
produk yang baru secara rutin agar tidak terjadi penumpukan data
program penjualan produk atau trade promo produk, sehingga dapat
mempermudah dalam pembuatan laporan promo penjualan produk.
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2. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi
bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan,
oleh sebab itu untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat,
dan benar harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang
kearsipan (Barthos, 2000:2). Berdasarkan uraian diatas penulis
menyimpulkan

bahwa

cara

mengatasi

kendala

pada

bagian

pengarsipan nota NPPB dibutuhkan lemari khusus arsip nota NPPB
serta pemberian label berupa karton sebagai sekat pada berkas nota
NPPB yang telah diarsipkan agar nota yang telah diurutkan dapat
tersusun rapi sehingga memudahkan dalam pencarian nota dengan
benar, mudah dan cepat.
3. Menurut Laudon (2005), Teknologi Informasi merupakan kombinasi
teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat
lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi
komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi
komunikasi digunakan sebagai alat untuk penyaluran informasinya,
sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer.
Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan cara mengatasi
kendala pada bagian merekap data produktivitas wiraniaga dengan
mengharapkan adanya sistem terkomputerisasi yang dibuat khusus
untuk menginputkan data realisasi wiraniaga, sehingga para karyawan
di sektor wiraniaga tidak lagi menginputkan data realisasi wiraniaga
dengan ditulis tangan.
4. Rivers menyatakan bahwa komunikasi adalah pembawa proses sosial.
Ia adalah alat yang manusia miliki untuk mengatur, menstabilkan dan
memodifikasi kehidupan sosialnya. Proses sosial bergantung pada
penghimpunan,

pertukaran

dan

penyampaian

pengetahuan.

Pengetahuan bergantung pada komunikasi (Peterson, Jensen dan
Rivers, 1965:16). Berdasarkan uraian diatas kendala yang dihadapi
penulis pada bagian ekspedisi sudah diterapkan di PT Marga Nusantara
Jaya yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik antara karyawan
satu dengan yang lain, sehingga memudahkan dalam pertukaran
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informasi antar karyawan dan di dalam mengatasi kendala pada bagian
ekspedisi pihak driver akan menghubungi pihak yang bersangkutan
dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggan tersebut melalui
handphone atau aplikasi sosial media.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa
PT Marga Nusantara Jaya kota Bandar Lampung yang merupakan
lembaga swasta di bidang distributor harus melakukan perbaikan
dalam segala

bidang kerjanya, misalnya dengan meningkatkan

kualitas data yang dihasilkan untuk keperluan bagi perusahaan lewat
pengarsipan dan pengumpulan data, serta selalu menjaga komunikasi
baik antar pegawai maupun atasan agar segala informasi yang ada
dapat dengan mudah diterima oleh setiap karyawan dengan mudah.
Sehingga tujuan dari PT Marga Nusantara Jaya untuk berusaha
menyehatkan bangsa dan membangun mutu produk yang berkualitas
Internasional dan terpercaya untuk semua kalangan masyarakat dapat
tercapai.
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3.2

PELAKSANAAN PKL :
YUSINTA SEPTIANI, NPM 14311782

3.2.1

Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di PT Marga Nusantara Jaya, Penulis

ditempatkan di bagian administrasi. Kegiatan yang dilakukan dibagian ini adalah
sebagai berikut :
1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
3. Membantu pengelolaan kas kecil.
4. Menginputkan data penjualan sales agar menjadi NPPB (Nota Pengeluaran
Penerimaan Barang).
5. Mengarsipkan data reture.
6. Membuat rekap program penjualan dan melaporkan hasilnya kepada
kantor pusat.
7. Memonitor kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan ATK cabang.
8. Mengurus segala urusan Administrasi kantor.
9. Menjadwalkan kegiatan pengiriman barang.
10. Bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi Kantor

3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Adapun tugas yang dilakukan penulis selama melakukan PKL adalah :
1. Melakukan penyusunan NPPB berdasarkan nomor dan tanggal NPPB
untuk di arsipkan. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap hari kerja oleh
Penulis, NPPB harus di urutkan berdasarkan nomor yang terkecil
dibagian bawah, dan nomor yang terbesar dibagian atas. Karena NPPB
dengan nomor kecil menunjukkan waktu cetak yang lebih dahulu
dibandingkan dengan NPPB dengan nomor besar.
2. Mencatat nomor, nama perusahaan, alamat, dan jumlah nominal NPPB
kedalam buku ekspedisi berdasarkan inputan di sistem. Kegiatan ini
dilakukan untuk memudahkan sales dan sales promotor untuk
mengecek orderannya apakah sudah diinputkan ke sistem dan
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dikeluarkan dalam bentuk NPPB atau belum. Ketika belum, maka
sales ataupun sales promotor akan cross check kepada petugas admin.

Gambar 3.6 Buku ekpedisi
3. Input nota retur karena barang expired. Kegiatan ini dilakukan untuk
membantu pihak gudang dan admin untuk mengetahui barang apa saja
yang sudah expired sehingga harus dilakukan reture, jangan sampai
produk yang expired beredar dipasaran.
4. Mengurutkan nota order berdasarkan nomor nota. Kegiatan ini
dilakukan rutin setiap hari, setiap pesanan pelanggan akan dicatat ke
dalam nota order oleh sales atau sales promotor. Setelah itu, nota akan
di ajukan kepada admin untuk diinputkan ke sistem, akan di proses dan
menjadi output berupa NPPB. Nota yang sudah diinputkan admin,
harus di arsipkan dengan cara mengurutkan nomor nota order dari
nomor terkecil yang berada dibawah dan nomor nota besar yang
berada di atas.
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Gambar 3.7 Nota Pesanan
5. Mengarsipkan NPPB. Hal ini dilakukan kepada NPPB lembar ketiga
yang berwarna kuning, NPPB dipisahkan berdasarkan tanggal NPPB,
setelah

di

klasifikasikan

berdasarkan

tanggal,

Penulis

harus

mengurutkan nomor NPPB dari nomor terkecil ke nomor terbesar
masing-masing tanggal setelah itu penulis menyerahkannya ke admin.

Gambar 3.8 NPPB
6. Mencatat jangka waktu tanggal promo produk. Kegiatan ini dilakukan
untuk membantu sales promotor mengetahui event-event apa saja yang
diadakan oleh PT MNJ setiap minggunya. Misalnya promo beli dua
gratis satu, atau perpembelian Rp200.000,00 mendapatkan pouch dan
masih banyak yang lainnya, event ini diadakan berbeda-beda
berdasarkan masing-masing produk.
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Gambar 3.9 Program Penjualan Sektor Sales Promotor

3.2.3

Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang penulis hadapi pada saat melaksanakan PKL adalah :

1. Melakukan penyusunan NPPB berdasarkan nomor untuk di arsipkan,
terkadang NPPB sobek dibagian nomornya sehingga mempersulit penulis
untuk membaca dan menyusunnya.
2. Kendala selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang mengerti atau
paham tentang IT, berdasarkan pengalaman penulis di tempat PKL
tersebut staf tidak bisa untuk melakukan compress file dari ukuran besar
ke ukuran kecil, staf juga tidak bisa melakukan convert data dari Microsoft
excel ataupun Microsoft word kedalam bentuk pdf, serta staf juga belum
mengetahui cara install printer menggunakan laptop .
3. Belum tersedianya peralatan pengarsipan yang lengkap untuk mendukung
kegiatan pengarsipan di perusahaan.

3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
1. Penulis menyarankan pengarsipan menggunakan pengurutan
berdasarkan tanggal bukan berdasarkan nomor NPPB nya. Untuk
menghindari hilang atau tersobeknya bagian nomor pada NPPB.
2. Penulis memanfaatkan aplikasi convert dan compress data secara
online yang tersedia di banyak situs.
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3. Penulis meminta disediakan peralatan pendukung untuk membantu
proses pengarsipan misalnya : filling cabinet, guide, folder, untuk
menyimpan arsip yang sudah di bolongi dengan pervorator.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa PT Marga
Nusantara Jaya kota Bandar Lampung merupakan lembaga swasta di bidang
distributor yang harus melakukan perbaikan dalam beberapa bidang kerjanya,
misalnya

dengan

meminimalisir

tingkat

kerusakan

pada

arsip

dengan

menyediakan peralatan pendukung dalam proses pengarsipan sementara, karena
ternyata arsip yang selama ini disimpan oleh PT Marga Nusantara Jaya setiap
akhir bulan akan dikirim ke kantor Pusat untuk di arsipkan lebih lanjut sehingga
selama ini PT Marga Nusantara Jaya tidak menyimpan arsip NPPB di kantor
distributornya. Selanjutnya PT Marga Nusantara Jaya juga harus memperbaiki
performa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya terutama
dibidang IT. PT Marga Nusantara Jaya kota Bandar Lampung menyadari bahwa
karyawan adalah aset yang sangat berharga yang dimiliki, sehingga PT Marga
Nusantara Jaya kota Bandar Lampung harus melakukan terobosan-terobosan
terbaik terkait dengan kekurangan yang dimiliki oleh SDM nya. Salah satunya
dengan cara melakukan workshop ataupun pelatihan terhadap SDM nya. Karena
pada dasarnya PT Marga Nusantara Jaya adalah lembaga yang mendukung penuh
pelatihan

keterampilan

pada

karyawan.

Manfaat

pelatihan

ini

bagi

instansi/perusahaan adalah untuk membantu mencapai tujuan instansi/perusahaan
tersebut sedangkan manfaat pelatihan bagi karyawan adalah membantu
meningkatkan skill dan kemampuan serta menambah ilmu pengetahuan dalam
melakukan pekerjaan, sehingga karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya
dengan baik. Sehingga PT Marga Nusantara Jaya dapat mewujudkan tujuannya
yaitu untuk menyehatkan bangsa dan membangun mutu produk yang berkualitas
dan terpercaya untuk semua kalangan.
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Marga

Nusantara Jaya Kota Bandar Lampung penulis menjadi tahu dunia kerja di
Perusahaan Distributor. Permasalahan yang ditemui pada saat melaksanakan PKL
di PT MNJ Kota Bandar Lampung yaitu:
1. Belum tersedianya peralatan pendukung kegiatan pengarsipan di
perusahaan hal ini sudah teratasi dengan disediakannya filling cabinet,
guide, folder, pervorator.
2. Kesulitan melakukan pengiriman barang kepada pelanggan di bagian
ekspedisi karena pelanggan berpindah rayon, atau driver yang bertugas
melakukan pengiriman barang tidak hadir hal ini sudah teratasi dengan
cara menghubungi pihak driver atau wiraniaga yang bersangkutan.
3. Kesulitan membaca Tulisan tangan pada data realisasi wiraniaga dalam
pembuatan laporan produktivitas wiraniaga hal ini sudah teratasi
dengan cara menghubungi pihak wiraniaga yang bersangkutan.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill dalam bidang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seperti : compress file, convert file,
serta install printer menggunakan laptop.

4.2

Saran
Pada Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di PT Marga Nusantara Jaya

Kota Bandar Lampung, maka saran penulis untuk menyelesaikan permasalah yang
disebutkan di atas adalah :
1. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi,

terutama dalam segi

penginputan data agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan mendasar
dalam

pengarsipan

dan

pengumpulan

data.

Sehingga

dapat

mempermudah para staff karyawan dan pimpinan pada saat mencari
data dan informasi.
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2. Memiliki kontak seluruh karyawan PT Marga Nusantara Jaya atau
membuat grup obrolan khusus karyawan PT Marga Nusantara Jaya di
aplikasi media sosial.
3. Membuat sistem terkomputerisasi dalam penginputan data realisasi
wiraniaga, contohnya dalam bentuk table menggunakan aplikasi
Microsoft excel.
4. Perlu adanya pelatihan-pelatihan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk para pegawai demi peningkatan produktivitas di PT Marga
Nusantara Jaya di bidang sumber daya manusia.
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Lampiran 1. Daftar Hadir Kegiatan PKL
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Lampiran 2. Daftar Hadir Kegiatan PKL
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Lampiran 3. Daftar Nilai PKL
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Lampiran 4. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 5. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 6. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 7. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 8. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 9. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 10. Formulir Penilaian PKL

42

Lampiran 11. Formulir Penilaian PKL
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Lampiran 12. Catatan Harian PKL
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Lampiran 13. Catatan Harian PKL
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Lampiran 14. Catatan Harian PKL
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Lampiran 15. Catatan Harian PKL
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Lampiran 16. Catatan Harian PKL
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Lampiran 17. Catatan Harian PKL
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Lampiran 18. Catatan Harian PKL
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Lampiran 19. Catatan Harian PKL
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Lampiran 20. Foto Rekapan Program Penjualan

Lampiran 21. Foto Rekapan Laporan Produktivitas Wiraniaga
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Lampiran 22. Foto Buku ekpedisi

Lampiran 23. Foto Nota Pesanan

Lampiran 24. Foto NPPB (Nota Pengeluaran dan Penyerahan Barang)

