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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan dan pelatihan bukan 

hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan 

kerja. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana untuk 

melatih dan mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja yang sudah 

diperoleh diperkuliahan, teori-teori tersebut dapat diterapkan di instansi–instansi 

pemerintah. Dalam hal ini penerapannya yaitu di Kantor Pos Bandar Lampung 

35000 pada laporan PKL ini disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, 

temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah 

yang ditemui di Kantor Pos Bandar Lampung 35000 selama 2 bulan yaitu dari 

tanggal 20 Juli s.d 12 september 2020. 

Dalam Praktik kerja Lapangan di Kantor Pos Bandar Lampung 35000 

Penulis ditempatkan di bidang  Puri, Pelayanan, SDM, Antaran, dan Penjulanan. Di 

bidang Puri penulis melaksanakan tugas pengecekan barang atau paket dan menyortir 

paket berdasarkan kota tujuan. Di bidang pelayanan penulis melaksanakan tugas 

pendataan e-ktp BST, pelayanan BST, dan cap blanko pos dan menempelkan nomor 

barcode resi pada paket atau surat. Di bidang SDM penulis melaksanakan tugas 

pengarsipan surat keluar masuk dan menerima telpon customer. Di bidang Antaran 

penulis melaksanakan tugas manifest terima retur surat dan menyortir surat yang akan 

diretur. Dan di bidang Penjualan penulis melaksanakan tugas entry alamat, 

menimbang barang dan manifest surat atau barang.  

Setelah melakukan PKL di Kantor Pos Bandar Lampung 35000 penulis 

mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai tata kerja dan kendala yang 

sering ditemui di lapangan. Sehingga pengalaman PKL ini dapat membantu 

penulis dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya karena dalam dunia kerja tentu memiliki tanggung jawab yang 

lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab pada saat PKL. 

 

Kata kunci : Puri, Pelayanan, SDM, Antaran dan Penjualan  





 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang PKL 

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan 

yang memiliki standar yang ditentukan dengan teknik serta metode yang tepat 

maka pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat. Pendidikan dan 

pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan kerja, dengan demikian produktivitas kerja juga akan meningkat 

(Muhson, 2012). 

Menurut buku pedoman FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (2018) 

PKL merupakan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan 

awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – masing. Dengan demikian, 

setiap mahasiswa wajib melaksanakan PKL yang merupakan mata kuliah wajib 

dan 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 umumnya dilaksanakan pada suatu 

organisasi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan Instansi baik pemerintahan 

maupun swasta dalam  meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang 

berkualitas sehingga setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program 

Pendidikan Tinggi Strata Satu (S-1) wajib untuk melaksanakan program Praktik 

Kerja Lapangan. 

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 dibawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. 

Penulis memilih Kantor Pos Indonesia Bandar Lampung sebagai tempat 

PKL karena dalam pengelolaan proses bisnis sudah terkomputerisasi atau 

memanfaatkan Teknologi Informasi di setiap bidang kerjanya. Adapun bidang 

kerja Kantor Pos Indonesia Bandar Lampung meliputi bagian seperti: Kepala 

Kantor, Manajer Operasional, Manajer Keuangan, Manajer Pelayanan, Manajer 
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UPL, Manajer Akuntansi, Manajer Umum, Manajer Penjualan, dan Manajer 

Pemasaran. Oleh karena itu, dirasa Kantor Pos Indonesia 35000 dapat 

mengembangkan kompeten penulis dan mengembangkan kreatifitas dan 

kemampuan  kerja  yang  menjadikan  penulis  kompeten,  berwawasan, disiplin 

dan bertanggung jawab atas tugas – tugas yang diberikan oleh Kantor Pos 35000. 

 

1.2. Tujuan PKL 

Adapun tujuan dilakukannya Praktek Kerja Lapangan, adalah : 

1. Penulis mempelajari dan memahami tentang tata cara dan tanggung 

jawab kerja pada Kantor Pos Indonesia Bandar Lampung 35000. 

2. Melatih mahasiswa berinteraksi atau bersosialisasi serta berkerja sama 

dengan lingkungan baru, baik bekerja secara individu maupun 

kelompok. 

3. Mencari ilmu pengetahuan, wawasan serta gambaran dalam dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah dilakukan oleh 

penulis, yaitu : 

1.3.1. Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Meningkatkan profesionalitas sebagai bekal dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Menambah kemampuan dan kompetensi dalam pembuatan karya tulis 

ilmiah. 

3. Menambah kesiapan dalam menghadapi dunia kerja setelah selesai 

menempuh pendidikan di Universitas Teknokrat Indonesia. 

4. Melatih mental agar lebih serius dan semangat dalam menjalani 

pekerjaan. 

1.3.2. Kegunaan PKL Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

 Adapun kegunaan praktik kerja lapangan bagi Universitas Teknokrat                   

Indonesia yaitu : 
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1. Sebagai sarana menjalin komunikasi dan kerjasama antara pihak 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kantor Pos Bandar Lampung 

35000. 

2. Mencari ilmu pengetahuan, wawasan serta gambaran dalam dunia 

kerja yang sesungguhnya. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian 

kinerja program studi S1 Sistem Informasi khususnya untuk 

mengevaluasi  hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL. 

1.3.3. Kegunaan PKL Bagi Kantor Pos Bandar Lampung 35000 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan bagi Kantor Pos Bandar  

Lampung 35000 yaitu : 

1. Memberikan kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan  

yang ada pada Kantor Pos Bandar Lampung 35000. 

2. Merupakan sarana kerjasama antara Kantor Pos Bandar Lampung 

35000 dengan Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

1.4. Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksaan PKL ini yaitu di Kantor Pos Bandar Lampung 

35000 yang beralamat di Jl.KH. Ahmad Dahlan No.21 Pahoman, Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung kode pos 35000. Jarak tempuh dari Universitas 

Teknokrat Indonesia ke Kantor Pos Bandar Lampung 35000 sekitar 7,2 km yang 

dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 17 menit. Lokasi dari Instansi dapat 

dilihat pada Gambar 1.1.  

 

 
Sumber : Google maps (2020) 

Gambar 1.1 Lokasi Kantor Pos Bandar Lampung 35000 
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1.5. Jadwal Pelaksanaan PKL  

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 bulan, dari 

tanggal 20 juli sampai 12 September 2020. Kantor Pos Bandar Lampung 35000 

memiliki jam kerja, yaitu pukul 07.30 – 16.30 WIB. Berdasarkan kebijakan di 

Perusahaan Kantor Pos Bandar Lampung 35000, penulis di beri jam kerja pukul 

07.30-16.30 WIB, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadwal jam kerja selama 

PKL dapat dilihat pada Tabel 1.1 

 

Sumber : Kantor Pos Bandar Lampung 35000 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja PKL 

Hari  Jam Kerja  Jam 

Istirahat 

Senin – 

Jumat  

07.30 – 16.30  12.00 – 13.00 

Sabtu  07.30 – 14.00 12.00 – 13.00 

Minggu  Libur  

 



 

BAB II 

TUJUAN UMUM TEMPAT PKL  

 

2.1. Sejarah Perusahaan  

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara 

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

usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Bentuk 

usaha Pos Indonesia ini berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan 

bentuk awal pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi 

sebuah perusahaan (persero). 

 Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia seutuhnya dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan 

kurir, tetapi juga jasa keuangan, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak 

kurang lebih 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang terseba diseluruh 

wilayah Indonesia. 

Perposan modern sudah ada di Indonesia sejak tahun 1602 silam pada saat 

VOC masih menguasai Indonesia. Pada saat itu, Pos dihubungkan hanya 

dilakukan dikota kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. 

Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Gedung Penginapan Kota 

sehingga setiap orang harus mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di 

dalam gedung itu. Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos 

tersebut, Gubernur Jenderal G. W. Baron Van Imhoff mendirikan kantor pos 

pertama di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta). 

Pada saat Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC ada 

sebuah kemajuan yang cukup pesat pada pelayanan kantor Pos diIndonesia 

dimana kemajuan tersebut berupa jalan yang terbentang dari Anyer hingga 

Panarukan. Jalan yang panjang sekitar kurang lebih 1.000 km sangat bermanfaat 

sekali untuk membantu dalam mempercepat proses antaran surat dan paket 

antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang telah dibuat dengan metode kerja paksa 

dikenal juga dengan nama Groote Postwerg atau Jalan Raya Pos. Adanya jalan ini 

perjalanan proses pengantaran antara Provinsi Jawa Barat hingga Provinsi Jawa 

Timur sangat dipermudah sekali, yang pada awalnya sangat memakan waktu 
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sampai puluhan hari, kini bisa ditempuh  hanya dalam jangka yang cukup pendek 

yaitu kurang dari satu minggu. 

Saat perkembangan teknologi telepon dan telegraf masuk ke Negara 

Indonesia sistem yang ada pada pelayanan pos berubah. Pada tahun 1906, pos di 

Indonesia akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau 

Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Awalnya pelayanan pos hanya 

berpusat di Welrevender (Gambir) juga berpindah Dinas Pekerjaan Umum atau 

Burgerlijke Openbare Werker (BOW) di Bandung.  

Pada tahun 1923. Pada saat Jepang menduduki Negara Indonesia, Jawatan 

PTT dikuasai oleh militer jepang.Kekuasaan Jawatan PTT di ambil alih oleh 

Angkatan Muda PTT (AMPTT) dimana hal itu secara resmi berubah menjadi 

Jawatan PTT Republik Indonesia. Hal itu terjadi pada tanggal 27 September 1945, 

dan hari itu pun di peringati sebagai hari Bakti PTT atau Hari Bakti Parpostel. 

Perubahan demi perubahan yang sudah cukup pesat pada sistem Pos Indonesia 

dapat dilihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara 

terus menerus dari tahun ke tahun, Tahun 1961 Pos Indonesia telah resmi menjadi 

perusahaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. 

Didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Jawatan PTT itu 

kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN 

Postel). Setelah menjadi perusahaan Negara, Perusahaan Negara Pos mengalami 

pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan 

Perusahaan Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Hal ini bertujuan untuk 

mencapai perkembangan lebih luas lagi bagi masing-masing badan usaha milik 

Negara (BUMN). Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN 

Telekomunikasi memiliki legalitas hukum melalui Peraturaan Nomor 29  Tahun 

1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Pemerintah  telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 dikeluarkan untuk 

mengubah bentuk badan usaha lagi dari pelayanan pos di Indonesia (melalui PN 

Pos dan Giro). Dengan dikeluarkannya peraturan itu, Perusahaan Negara Pos dan 

Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro). 

Hal tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah keleluasaan pelayanan 

pos bagi masyarakat di Indonesia. Perubahan bentuk usaha dari sebuah 



7 

 

 
 

perusahaan Negara menjadi perusahaan umum disempurnakan lagi agar dapat 

mengikuti iklim usaha yang sedang berkembang melalui keluarnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 mengenai tata cara pembinaan dan 

pengawasan. Setelah beberapa tahun memberikan layanan dengan statusnya 

sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan pada status atau 

bentuk usaha lagi. 

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos 

dan Giro diubah menjadi PT.Pos Indonesia (Persero). Perubahan ini  bertujuan 

memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) 

sehingga dapat lebih baik dalam melayani masyarakat luas dan menghadapi 

perubahan serta perkembangan yang ada pada dunia bisnis yang kini sudah sangat 

banyak persaingannya. 

 

2.2. Visi dan Misi 

2.2.1. Visi PT Pos Indonesia Presero :  

Menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan 

2.2.2. Misi PT Pos Indonesia  Presero : 

1. Memberikan solusi layanan logistik E-commerce yang kompetitif. 

2. Menjalankan fungsi designated operator secara profesional dan 

kompetitif. 

3. Memberikan solusi jasa layanan keuangan terintegrasi yang kompetitif 

dalam rangka mendukung financial inclusion berbasis digital. 

4. Memberikan solusi layanan dokumentasi dan otentikasi digital yang 

kompetitif.  
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2.3. Logo PT Pos Indonesia (Persero)  

Berikut adalah  Logo PT Pos Indonesia beserta makna dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Sumber : PT Pos Indonesia Tahun (2020) 

   Gambar 2.1 Logo Pos Indonesia  

 

1. Lambang Pos Indonesia adalah seekor 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. 

2. Simbol Bola Dunia melambangkan peran perusahaan sebagai 

penyelenggaran layanan yang mampu menjadi sarana komunikasi 

dalam lingkup Nasional maupun Internasional. 

3. Tipe tulisan "POS INDONESIA" dengan huruf Futura Extra Bold 

memberikan ciri khas sebagai Perusahaan kelas dunia. 

4. Warna Logo menggunakan warna korporat yaitu warna Pos Orange 

dan Abu-abu. Warna Pos Orange mengandung arti/makna dinamis 

dan cepat. Warna Abu-abu yang merupakan warna natural 

mengandung arti/makna modern dari sisi pendekatan bisnis. 

5. Gambar tersebut dapat diartikan bahwa Pos Indonesia adalah jasa 

pengiriman surat yang dapat melayani ke semua penjuru dunia. 

Pengiriman itu dapat dilakukan dengan waktu yang cepat.  
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2.4. Tokoh pendiri Pos Indonesia  

Kantor POS pertama didirikan oleh Gubernur Jendral G.W Baron Van 

Inhof tahun 1907 pertama kali didirikan POS Telegraf dan Telephone di Dienst. 

Pernyataan tersebut diambil oleh angkatan muda PTT ( AMPTT ) dari pemerintah 

Jepang pada tanggal 27 september 1945 yang kemudian pada tanggal tersebut 

diperingati sebagai hari POSTEL. 

 

2.5. Prestasi yang di capai oleh PT Pos Indonesia (Presero)  

1. Penghargaan Agenpos Terbaik Nasional 2017 

2. Pos Indonesia mendapat Penghargaan Indonesia Digital Populer Brand 

Award (IDPBA) tahun 2018 untuk kategori Jasa Pengiriman Uang Non 

Bank. 

3. Pos Indonesia Mendapat Penghargaan TOP Digital Awards 2019 

4. PT Pos Indonesia (Persero) memperoleh Top Brand Award 2020 untuk 

kategori Non Bank Money Transfer Service 

5. PT Pos Indonesia (Persero) raih penghargaan Indonesia Corporate 

Branding PR Award 2020 

 

2.6. Struktur Organisasi  

Di dalam suatu perusahaan akan membuat sebuah Struktur Organisasi 

guna untuk membentuk setiap posisi pekerjaan untuk mengidentifikasi,  

menjalankan tugas serta tanggung jawab diposisi tersebut. Berikut Bagan Struktur 

Organisasi Kantor Pos Bandar Lampung 35000 dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Sumber : Kantor Pos Bandar Lampung 35000 Tahun (2020) 

Gambar.2.2. Struktur Organisasi Kantor Pos Bandar Lampung 35000 

 

Deskripsi pekerjaan (Job Description) dari masing-masing departemen 

yang ada di Kantor POS Indonesia (Persero) Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor Pos 

Tugas-tugas Kepala Kantor adalah sebagai berikut : 

1. Memimpin Kantor yaitu membina Kantor POS Indonesia (Persero) 

Bandar Lampung 35000 dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

2. Mengawasi uang dan benda POS materai yang dipegang 

bendaharawan. 

3. Membuka kerjasama dengan instansi lain. 

4. Menetapkan kebijakan untuk efisiensi kegiatan operasional yang 

dituangkan dalam peraturan/instruksi PT sepanjang sesuai dengan 

ketentuan Kantor. 

5. Mewakili dan menandatangani untuk dan atas nama Kantor POS 

Indonesia (Persero) Bandar Lampung 35000 guna menyelesaikan 

urusan-urusan PT dengan melakukan tindakan-tindakan 

sebagaimana mestinya dimaksud dalam surat kuasa dari Kepala 

POS Indonesia Bandar Lampung 35000. 

2. Manajer Operasional  

Tugas-tugasnya adalah : 

1. Mengawasi pekerjaan sortiran. 



11 

 

 
 

2. Penanggung jawab tugas penerimaan atau pengiriman surat. 

3. Mencatat data statistik lalu lintas giro. 

3. Manajer Keuangan 

Tugas-tugasnya adalah : 

1. Mengawasi dan bertanggungjawab terhadap semua urusan  

2. persediaan benda POS untuk Kantor POS Indonesia (Persero) 

Bandar Lampung 35000. 

3. Memegang uang kas, benda POS, dan materai. 

 

4. Manajer Penjualan 

Tugas-tugasnya adalah : 

1. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penjualan 

surat, paket & jasa keuangan kepada pelanggan korporat di kantor 

pos dan bertanggung jawab atas pencapaian target pendapatan surat 

pos dan paket pos yang di tetapkan Perusahaan, serta melakukan 

pengelolaan pelanggan, akuisisi pelanggan, penggarapan pasar 

untuk meningkatkan penjualan sehingga target dapat dicapai secara 

maksimal dengan biaya seefisien mungkin, dan mengelola, 

melaksanakan serta mengendalikan administrasi penjualan, 

pengelolaan piutang pendapatan di Kantor Pos dan account 

executive. 

2. Menyusun dana mengendalikan anggaran penjualannya, 

menyeleksi dan memilih pelanggan, melaksanakan akuisisi pasar, 

dan mempertahankan pelanggan serta memelihara pelanggan.  

3. Menyusun dan mengendalikan target penjualan dan mengendalikan 

pelaksanaan penjualan oleh account executive di kantor pos serta 

target penambahan jumlah agen pos dan Agen Desa Baru . 

4. Menyusun perencanaan pengelolaan pelanggan yang jadi 

binaannya merencanakan dan melakukan tugas pembinaan serta 

pemeliharaan kepada pelanggan binaan. 
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5. Manajer UPL 

Tugas-tugasnya adalah : 

1. Mengawasi pekerjaan dan memeriksa hasil kerja staf UPL dan Kpc 

dengan mencocokkan antara dokumen sumber dengan daftar 

pertanggungjawabannya sebagai bukti pemeriksaan. 

2. Membuat dan menjawab bidang surat menyurat yang berkaitan 

dengan bagian UPL dan Kpc. 

3. Membuat rekapitulasi realisasi pendapatan dan biaya. 

6. Manajer Akuntansi  

Tugas-tugasnya adalah:  

1. Melaksanakan semua tugas yang didelegasikan oleh Kepala 

Kantor. 

2. Bertanggungjawab di bagian Akuntansi 

3. Mengerjakan semua kegiatan akuntansi termasuk buku besar, 

harian kas, jurnal umum, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. 

4. Mengawasi dan memeriksa buku pembantu hutang dan piutang. 

5. Setiap akhir periode melakukan verifikasi atas semua jurnal-jurnal 

mengenai keuangan. 

6. Setiap akhir periode melakukan tutup buku dan mengirimkan 

jurnal-jurnal dokumen sumbernya ke wilayah POS. 

7. Memeriksa dan mengawasi kebenaran pengisian buku besar pada 

aktiva, kewajiban, penyertaan, pendapatan serta biaya. 

7. Manajer Umum  

Tugas-tugasnya adalah :  

1. Mengkoordinasi dan merumuskan penyusunan program kerja, dan 

anggaran perusahaan di bidangnya. 

2. Merumuskan pembuatan uraian tugas karyawan di lingkungan 

kerjanya berdasarkan ketentuan perusahaan. 

3. Mengarahkan dan mengkoordinir serta meyakini bahwa 

pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabnya telah 

sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. 
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8. Manajer Pelayanan  

Tugas-tugasnya adalah :  

1. Membuat uraian tugas dibagiannya sesuai dengan ketentuan 

Perusahaan, melakukan pemeriksaan terhadap pemrangkoan surat, 

serta uji petik pelunasan bea paket dalam negeri yang diterima dari 

loket serta melaksanakan pengawasan antaran meliputi: 

pengawasan meja sortir antaran, sortir jalan antaran, meja 

pengantar, pengawasan jalan antaran, surat uji, pengawasan atribut 

antaran, uji coba surat gagal antaran termasuk melaksanakan 

pengawasan melekat dibagiannya. 

2. Mengatur kegiatan praposting, pick up service, pos box untuk 

kiriman pos yang diterima dari loket serta mengawasi penyerahan 

kiriman pos dengan menggunakan bukti serah.  

3. Menyusun Cut Off Time tutupan pos dan pola operasi pemrosesan 

penerimaan dan pengiriman, pendistribusian kiriman pos. 

4. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan kiriman pos 

outgoing meliputi : Pencocokan item surat dan paket dengan adpis, 

sortir, tutupan atau pengantongan surat dan paket, serta 

pengadministrasiannya. 

5. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan penerimaan dan 

pendistribusian kantung kiriman pos meliputi penerimaan kantung 

pos, pembukaan kantung kiriman pos, bongkar muat, pengiriman 

kantung pos, proses serah terima kantung pos dengan buku serah, 

pembuatan R6/R7/CN38. 

6. Mengatur dan mengawasi proses pencacahan dan pelalubeaan atau 

pebeaan kiriman pos internasional, dan pertanggungan beanya serta 

pengadministrasannya. 
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9. Manajer Pemasaran  

Tugas-tugasnya adalah :  

1. Mengawasi serta bertanggungjawab atas pekerjaan di bagian humas 

dan pemasaran. 

2. Bertanggungjawab atas pengiriman dan penerimaan kiriman surat 

POS tercatat dan terdaftar. 

3. Menyimpan kiriman berharga. 

 

2.7. Kegiatan Umum Perusahaan 

Kantor Pos merupakan media yang sangat strategis menjual 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 Kantorpos Konvensional menjadi Kantorpos 

masa depan (modern) dengan pola layanan one stop shopping, yaitu melayanai: 

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

keuangan (pospay, remmitance, dll) , 

2. Postal items (materai, perangko, 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. 

3. Fasilitas pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon bisa di 

lakukan di kantor-kantor Pos Indonesia. 



 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 

3.1. LAYLATUL AZIZAH (17311246) 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan 

PT Pos Presero bagian Kantor Wilayah kota Bandar Lampung penulis 

ditempatkan pada bidang kerja di bagian SDM (Staff Dukungan Umum) dibawah 

bimbingan Ibu Nurilah Adapun pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut :  

1. Melakukan Pengarsipan surat keluar-masuk 

2. Mendokumentasikan Berkas Pengajuan Peminjaman 

3. Memasukan data pelanggan penerimaan BST  

4. Melayani pengambilan BST 

5. Melayani telepon Customer Service 

6. Menuliskan nomor pada surat 

7. Menuliskan nomor pada buku agenda 

8. Fotocopy Berkas 

9. Memberikan cap pada amplop 

10. Membuat Nota Biaya pengeluaran untuk BST  

11. Membuat jadwal jam kerja untuk pembagian BST 

12. Meminta tanda tangan  

13. Mendistribusikan paket berupa Surat 

14. Menyalin data penerima BST pada file excel 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

1. Melakukan Pengarsipan surat keluar-masuk 

Surat yang telah dibuat dan dicetak serta yang sudah diberi nomor 

surat maka sebagian akan dikirimkan dengan beberapa dokumen asli 

ke alamat kantor cabang yang dituju dan sebagian surat akan di 

arsipkan. Pengarsipan pada surat keluar-masuk ini dilakukan ketika 

resi sudah keluar pada surat yang telah dikirimkan. Surat di arsipkan 

berdasarkan Tanggal, Bulan, dan Tahun. Adapun surat pengarsipan 

keluar dan masuk dapat dilihat pada Gambar 3.1. dan Gambar 3.2. 

 



16 
 

 

 

 

Gambar 3.1. Pengarsipan surat masuk 
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Gambar 3.2. Pengarsipan surat keluar 

 

2. Mendokumentasikan Berkas Pengajuan Peminjaman  

Peserta PKL juga ditugaskan untuk membantu mendokumentasikan 

berkas dalam bentuk PDF menggunakan alat bantu berupa 

Handphone dengan aplikasi CamScanner, seperti : Kartu Keluarga, 

KTP, Pas Foto, Foto Rumah, Buku nikah. Kemudian dikirimkan ke 

pegawai yang melayani pengajuan peminjaman 

3. Memasukan data pelanggan penerimaan BST 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk membantu memasukan data 

pelanggan akan menerima BST dari file excel dalam aplikasi pos, 

dengan Langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Membuka file excel yang berisi data-data penerima BST 

2. Membuka Aplikasi Pos yang digunakan untuk memasukan data 

BST 

3. Mencari NIK penerima bantuan pada Aplikasi Pos, jika data ada 

maka data tidak perlu di masukan Kembali, jika data tidak ada 

maka data yang terdapat pada file excel di salin ke dalam 

aplikasi Pos. 

4. Adapun gambar contoh penyalinan data BST dapat dilihat pada 

Gambar 3.3., Gambar 3.4., dan Gambar 3.5. 

Gambar 3.3. File excel data BST 
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Gambar 3.4. Aplikasi yang digunakan untuk mengecek NIK 

 

 
Gambar 3.5. Form penginputan data BST 
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4. Melayani pengambilan BST 

Peserta PKL ditugaskan untuk melayani para masyarakat yang 

mengambil BST, Pengambilan BST dilakukan 1 bulan satu kali 

terhitung pada bulan April, Bantuan BST ini di keluarkan untuk 

bantuan karena adanya COVID-19 , BST di terima oleh orang yang 

tidak mampu. Uang BST hanya dapat di ambil oleh pemilik kartu 

BST atau keluarga yang terdapat di satu Kartu Keluarga ,jika tidak 

sesuai datanya dan di wakilkan oleh saudara yang tidak satu KK maka 

uang BST tidak dapat di ambil Dengan Langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Peserta PKL ditugaskan untuk memvalidasi( nomor KK atau 

nomor NIK) sesuai atau tidak dengan data yang terdapat pada 

berkas BST. 

2. Jika data sesuai maka petugas meminta untuk penerima 

menandatangani tanda bukti penerimaan BST kemudian 

petugas memfoto penerima dan uang yang akan diserahkan. 

3. Jika data tidak sesuai maka uang tidak dapat di terima kepada 

penerima BST, Jika sesuai datanya maka uang dapat di terima 

oleh penerima BST. 

Adapun contoh gambar pada saat penerimaan BST dapat dilihat 

pada Gambar 3.6., Gambar 3.7., Gambar 3.8. 
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         Gambar 3.6. Surat Undangan BST 
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Gambar 3.7. Data penerima BST 

 

 
Gambar 3.8. Memvalidasi bukti pengambilan uang BST  
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5. Melayani telepon Customer Service 

Peserta PKL juga ditugaskan melayani keluhan pelanggan melalui 

telepon, Seperti : 

1.  Mengenai resi, pegiriman barang, wesel maka akan diteruskan 

ke bagian Customer Service 

2.  Mengenai tentang kepegawaian maka akan di teruskan ke 

bagian Manajer umum 

3. Mengenai tentang masalah paket hilang maka akan di teruskan 

ke bagian antaran. 

6. Menuliskan nomor pada surat 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk menulis nomor surat pada surat 

masuk dan surat keluar dengan format nomor yaitu : Nomor urut 

surat/Kode Kantor Wilayah/Kode Divisi kerja/Bulan dan Tahun. 

Contoh penulisan nomor surat pada Gambar 3.2. 

“1125/Kpbdl/Lay/0920” yaitu: “1125” adalah nomor urut yang dicatat 

dalam buku agenda, “Kpbdl” sebagai kode Kantor Wilayah yang 

berarti Kantor Pos Bandar Lampung,”Lay” adalah kode divisi kerja 

“Lay” yang  berarti  Pelayanan  ,”0920”  adalah  bulan  dan  tahun.  

Adapun  tampilan  nomor  pada  surat  dapat  dilihat  pada Gambar 

3.9. 
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Gambar 3.9. Penulisan nomor pada surat 

 

7. Menuliskan nomor pada buku Agenda 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk menulis data surat masuk atau 

surat keluar pada buku agenda. Data yang ditulis pada Buku Agenda 

seperti : Nomor Surat,Tanggal Surat tersebut dating atau dikirim, 

Keterangan Surat, Alamat Surat. Contoh gambar buku agenda dapat 

dilihat pada Gambar 3.10. 

Gambar 3.10. Penulisan nomor pada buku Agenda 
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8. Fotocopy Berkas 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk memperbanyak berkas dengan 

cara memfotocopy berkas yang telah dicetak menggunakan mesin 

Printer , Berkas yang disalin biasanya disertai dengan data-data 

nasabah yang nantinya akan dijadikan arsip. Adapun hasil Berkas 

yang sudah diFotocopy dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

 

Gambar 3.11. Fotocopy berkas 
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9. Memberikan cap pada amplop 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk memberikan cap pada amplop PT 

Pos Indonesia Presero stempel logo perusahaan dan stempel nama 

lengkap. Adapun amplop yang sudah di cap dapat di lihat pada 

Gambar 3.12 

Gambar 3.12. Memberikan cap pada amplop 

 

10. Membuat Nota Biaya pengeluaran untuk BST 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk membuat nota biaya- biaya yang 

di keluarkan pada saat kegiatan BST dan menempel nota-nota 

tranksaksi pengeluaran yang di lakukan pada Pos Indonesia. Isi pada 

nota tersebut adalah pengeluaran tranksaksi berupa pembelian barang,  

pembelian bensin untuk transport, pembelian konsumsi. Nota-nota 

tersebut di kelompokan sesuai tanggal kemudian dikirimkan kepada 

kepala pusat regional palembang sebagai bukti pengeluaran pada saat 

kegiatan BST pada Pos Indonesia.Contoh nota pengeluaran biaya 

dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar  3.13. Nota pengeluaran biaya BST 

 

11. Membuat jadwal jam kerja untuk pembagian BST  

Peserta PKL juga ditugaskan untuk membuat jadwal kerja pembagian 

BST, pembuatan penjadwalan jam kerja sesuai dengan berapa banyak 

orang per hari, ,isi jadwal kerja yang dibuat terdapat jam istirahat 1 

jam, dan jam kerja mulai jam 08:00-17:00. Adapun gambar  jadwal 

BST dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

Gambar 3.14. Jadwal pelaksanaan kegiatan BST 
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12. Meminta tanda tangan 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk mengantarkan surat kepada 

Manajer untuk ditandatangani seperti : Surat pesetujuan pengeluaran 

uang, Surat permohonan cuti. 

13. Menditribusikan paket berupa surat 

Peserta PKL juga ditugaskan untuk mengirimkan surat pada bagian 

PLB, UPL. Pada bagian PLB untuk mitra yang kerja sama dengan 

kantor pos adalah untul pengiriman surat dinas keluar bagian internal 

maupun eksternal, untuk UPL unit pelayanan luar untuk kantor pos 

saja . 

14. Menyalin data penerima BST pada file excel 

Peserta PKL juga di tugaskan untuk menyalin data  penerima BST 

dari berkas ke dalam file excel dengan Langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Menerima berkas penerima BST 

2. Membuka file excel yang akan digunakan untuk menyimpan 

data-data BST 

3. Menscan Barcode yang terdapat pada halaman depan berkas 

BST, kemudian muncul data berupa nama, alamat pada file 

excel 

4. Mengisi keterangan sesuai dengan data yang terdapat di berkas 

5. Jika semua berkas sudah selesai di salin dalam file excel 

kemudian file excel di simpan  lalu di kirim kepada Manajer 

umum melalui E-mail. 

6. Adapun Gambar pada saat menyalin data dapat dilihat pada 

Gambar 3.15., Gambar 3.16. 
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Gambar 3.15. Scan Barcode  

 

Gambar 3.16. Hasil data dari barcode yang telah di scan 
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3.2.3. Kendala yang Dihadapi 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini tentu tidak terlepas dari berbagai 

macam kesulitan dan hambatan . Adapun kendala yang dihadapi penulis selama 

melaksanakan PKL di Kantor Pos Indonesia yaitu : 

1. Menscan surat 

Dalam menscan surat masih menggunakan handphone dan scan yang 

di hasilkan kualitasnya kurang bagus. 

2. Pembagian BST 

Dalam pembagian BST sering terjadi ketidakcocokan antara nomor 

NIK di dalam KTP, KK dengan berkas BST . 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Adapun solusi untuk mengatasi kendala saat melaksanakan PKL yaitu : 

1. Menscan surat 

Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah pihak 

perusahaan menyediakan perangkat keras yaitu scanprinter yang 

berfungsi untuk menscan surat yang sudah terhubung di dalam 

komputer dan dapat menghasilkan foto scan berupa JPEG, PDF 

supaya lebih sempurna hasilnya dan tidak mengalami kesulitan jika 

menscan surat dalam jumlah banyak. 

2. Pembagian BST 

Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah kepada pihak 

dinas sosial menyediakan petugas khusus untuk membagikan BST, 

POS tidak dapat membuat aturan khusus dalam pembagian BST 

dikarenakan POS hanya menjalankan apa yang di berikan oleh pihak 

dinas sosial dan kepada dinas sosial tidak menyediakan petugas 

khusus BST dan pihak POS atau pegawai POS harus membagikan. 

Solusinya dari dinas sosial di haruskan menyediakan petugas khusus 

pembagian BST dan ditugaskan per-petugas untuk membagikan antar 

daerah dan pengecekan data dilakukan secara langsung di rumah 

warga menggunakan aplikasi yang sudah di sediakan, hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari antrian, kesulitan dalam pengecekan  

dan  adanya COVID-19. 
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3.2. Niken Zulaika Fitria Khalik (17311321) 

3.2.1. Bidang Kerja 

 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT POS Indonesia 

(Persero) Bandar Lampung 35000 penulis ditempatkan pada bidang kerja di 

bagian Antaran untuk sementara waktu dan kemudian dipindahkan pada bagian 

Penjualan dibawah bimbingan Ibu Nurilah adapun pekerjaan yang dilakukan 

sebagai berikut: 

A. Bidang Antaran : 

1. Manifest terima retur surat 

2. Menyortir surat yang akan diretur 

3. Menyerahkan barang yang akan dikirim pada kurir 

4. Melayani pengambilan BST Tahap 2 dan 3. 

B. Bidang Penjualan : 

1. Memasukkan data penerima surat/barang kiriman 

2. Membantu memasangkan resi 

3. Menyortir surat 

4. Memberikan cap pada resi 

5. Menimbang barang 

6. Manifest surat/barang. 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan dibagian Antaran adalah sebagai berikut : 

A. Bagian Antaran 

1. Manifest terima retur surat. 

Penulis ditugaskan untuk memanifest atau membuat bukti serah 

terima kiriman retur surat. Retur adalah kiriman gagal antar ke 

penerima dengan alasan alamat penerima tidak jelas, rumah 

kosong, pindah, dan sebagainya. Surat tersebut nantinya akan 

dikembalikan lagi ke pengirim. Memanifest dilakukan dengan 

cara masuk ke portal resmi PT Pos Indonesia 

(iposweb2.posindonesia.co.id) dan kemudian login 
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menggunakan ID dan Password yang telah ditentukan untuk 

petugas. Kemudian scan barcode pada resi surat/barang. 

Berikut ini tampilan sistem untuk manifest surat retur dapat 

dilihat pada Gambar 3.17.  

 

 
Gambar 3.17. Sistem manifest surat 

 

2. Menyortir surat yang akan diretur 

Surat-surat yang gagal diantar oleh kurir ke alamat si penerima 

kemudian disortir menurut Instansi pengirim surat dan 

diletakkan pada loker yang masing-masing sudah tertuliskan 

nama Instansi tersebut. Guna penyortiran ini untuk 

memudahkan proses pengantaran surat retur oleh kurir sesuai 

dengan alamat instansi. 

Berikut ini tampilan loker penyortiran surat retur dapat dilihat 

pada Gambar 3.18.  
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Gambar 3.18. Loker yang sudah tertulis nama Instansi 

 

3. Menyerahkan barang yang akan dikirim pada kurir 

 Penulis ditugaskan untuk menyerahkan barang atau surat yang 

sudah diproses dan siap antar dihari tersebut kepada kurir yang 

bertugas sesuai dengan wilayah tugas antar dari kurir tersebut. 

4. Melayani pengambilan BST Tahap 2 dan 3. 

Penulis ditugaskan untuk membantu melayani pengambilan BST 

atau Bantuan Sosial Tunai dimasa pandemi Tahap 2-3 bulan Juli 

2020. Langkah pertama yang dilakukan setelah peserta 

pengambilan BST datang adalah melakukan pengecekan terhadap 

barcode atau nomor cekpos BST apakah bantuan masih aktif atau 

sudah dibekukan melalui portal resmi PT Pos Indonesia yaitu POS 

Giro Cash (pgc.posindonesia.co.id) yang sebelumnya sudah login 

dengan ID dan Password petugas kemudian masukkan nomor 

cekpos dan klik tombol cari. Adapun tampilan pengecekan nomor 

cekpos dapat dilihat pada Gambar 3.19.  
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Gambar 3.19. Pengecekan nomor cekpos BST 

 

Apabila status nomor cekpos tersebut aktif maka akan dilanjutkan 

proses pengambilan BST setelah peserta pengambilan 

menyerahkan identitas diri berupa Kartu Keluarga atau KTP yang 

asli, dan langkah selanjutnya yaitu mencarikan daftar nominatif 

dari pelanggan yang akan mengambil BST untuk ditanda tangani. 

Kemudian peserta yang sudah menandatangani daftar nominatif 

akan diserahkan uang bantuan sesuai dengan besar uang yang 

ditentukan. Lalu peserta pengambilan BST wajib melakukan foto 

dengan uang tunai, KTP atau Kartu Keluarga menggunakan 

aplikasi Pos Giro Cash yang dimiliki petugas sebagai bukti 

pengambilan uang yang akan dipertanggung jawabkan Kantor Pos 

kepada Kementrian Sosial bahwa uang BST tersebut sudah 

diterima oleh orang yang benar-benar berhak. Berikut tampilan 

proses foto peserta pengambilan BST menggunakan Pos Giro Cash 

dan tampilan dari Pos Giro Cash dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

dan Gambar 3.21.  
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Gambar 3.20. Peserta pengambilan BST sedang difoto 

 

 

Gambar 3.21. Hasil foto dari Pos Giro Cash 
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B. Bagian Penjualan 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan dibagian Penjualan adalah sebagai berikut : 

1. Memasukkan data penerima surat/barang kiriman 

Penulis ditugaskan untuk memasukkan data penerima yang telah 

tertera pada surat ataupun barang dari mitra melalui portal resmi PT 

Pos Indonesia Persero (Iposweb2.posindonesia.co.id) yang bisa 

diakses oleh petugas loket korporat dengan memasukkan ID dan 

Password yang telah ditentukan, berikut hal-hal yang dimasukkan 

pada sistem loket korporat : 

1.  ID mitra 

2. Nomor resi yang tertera pada kertas resi (untuk awal 

melakukan proses memasukkan data penerima saja 

selebihnya nomor resi akan otomatis terisi mengikuti nomor 

resi pada kertas selanjutnya) 

3. Tujuan wilayah (berupa kode pos wilayahnya) 

4. Pilihan produk (SKH yaitu Surat Kilat Khusus atau Pos 

Express) 

5. Berat aktual 

6. Kategori 

7. Nama penerima 

8. Alamat penerima 

9. Nomor telepon penerima 

Setelah dimasukkan data tersebut nantinya akan langsung dicetak 

menggunakan printer yang sudah tersambung dengan komputer 

petugas masing-masing, dan kertas yang digunakan merupakan 

kertas khusus resi, berjumlah dua lembar satu berwarna putih dan 

yang kedua berwarna hijau, resi putih yang akan ditempelkan pada 

surat atau barang sedangkan yang berwarna hijau nantinya akan 

diserahkan kepada mitra yang mengirimkan surat atau barang 

tersebut ketika akan dilakukan penagihan. Adapun sistem 

pemasukkan data penerima dan mencetak resi dapat dilihat pada 
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Gambar 3.22. dan Gambar 3.23.  

 

 
Gambar 3.22. Sistem untuk memasukkan data penerima 

 

 
Gambar 3.23. Resi yang sudah dicetak 
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2. Membantu memasang resi 

Setelah resi dicetak kemudian dipasangkan pada surat maupun barang 

sesuai dengan alamat penerima yang sudah dimasukkan sebelumnya. 

Resi pada surat atau yang bentuk fisiknya kecil biasa dipasangkan 

dengan menggunakan staples sedangkan untuk barang yang lebih 

besar menggunakan selotip agar tidak mudah lepas, dalam 

memasangkan resi harus benar-benar memperhatikan alamat si 

penerima agar tidak tertukar atapun ada kesalahan dalam penulisan 

alamatnya. Berikut ini tampilan dari penempelan resi dapat dilihat 

pada Gambar 3.24. dan 3.25. 

 
 

Gambar 3.24. Penempelan resi pada surat menggunakan staples 
 

 

 
Gambar 3.25. Barang yang sudah ditempel resi 
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3. Menyortir surat/barang 

Surat/barang yang sudah ditempelkan resi kemudian disortir sesuai 

dengan tujuan kirim dari masing-masing daerah tujuan dari surat dan 

barang tersebut. Penyortiran dilakukan dengan meletakkan surat pada 

loker yang sudah tertuliskan nama wilayah, sedangkan barang 

diletakkan ke dalam karung perwilayah tujuannya. Guna dari 

penyortiran ini agar meminimalisir kesalah pengirimian ke wilayah 

lain serta memudahkan ketika mengantarkan surat atau barang ke 

bagian Puri. 

Berikut ini adalah gambar penyortiran surat dapat dilihat pada 

Gambar 3.26.  

 
Gambar 3.26. Surat yang disortir 

 

 
4. Memberikan cap pada resi surat/barang Pos Express  

Penulis ditugaskan untuk memberikan cap pada resi surat ataupun 

barang yang menggunakan layanan Pos Express. Pos Express 

merupakan salah satu layanan milik PT Pos Indonesia untuk 

pengiriman cepat atau kiriman sehari sampai. Stempel yang digunakan 

ialah stempel logo Pos Express. Langkah selanjutnya surat atau barang 

Pos Express yang sudah diberi stempel dan disortir dibuatkan bukti 

serah terima kemudian langsung diserahkan ke bagian Antaran 

Berikut ini adalah gambar tampilan stempel Pos Express dapat dilihat pada 

Gambar 3.27.  
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Gambar 3.27. Stempel Pos Express 

 

5. Menimbang barang 

Penulis ditugaskan untuk menimbang barang yang datang dari 

mitra, barang ditimbang menggunakan timbangan digital kemudian 

dituliskan pada barang tersebut, barang atau surat yang memiliki 

berat antara 0-1 Kg untuk wilayah antar Bandar Lampung 

dikenakan biaya sebesar Rp. 8.000.000; sedangkan barang lebih 

dari satu kilo maka berat per kilogramnya dikalikan dengan biaya 

awal atau Rp. 8.000.000; sama hal nya dengan wilayah antar 

kabupaten lain. Berikut ini proses dari penimbangan barang dapat 

dilihat pada Gambar 3.28.  

 
Gambar 3.28. Barang yang sedang ditimbang 
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6. Manifest surat atau barang 

Setelah surat/barang selesai masukkan data penerima, ditempelkan 

resi, dan disortir maka langkah selanjutnya ialah manifest 

surat/barang atau bukti serah terima sebelum dilanjutkan ke bagian 

Puri. Surat/barang dimanifest oleh petugas berdasarkan wilayah 

yang dituju, manifest dilakukan dengan cara masuk ke portal resmi 

PT Pos Indonesia Persero (iposweb2.posindonesia.co.id) yang bisa 

diakses oleh petugas loket korporat dengan memasukkan ID dan 

Password yang telah ditentukan, langkah selanjutnya yaitu 

menscane barcode pada resi surat/barang kemudian klik proses 

maka akan tercetak manifest sebanyak dua lembar satu berwarna 

putih yang nantinya akan diserahkan kepada petugas puri 

bersamaan dengan mengantarkan surat atau barang. Sedangkan 

yang berwarna merah jambu adalah duplikat untuk petugas loker 

korporat. 

Adapun tampilan proses manifest dapat dilihat pada Gambar 3.29.  

 

Gambar 3.29. Manifest berwarna putih 
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Berikut merupakan tampilan dari manifest  yang berwarna merah 

muda sebagai duplikat petugas loket korporat dapat dilihat pada 

Gambar 3.30. 

 
Gambar 3.30. Manifest berwarna merah muda 
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3.2.3. Kendala yang Dihadapi  

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini tentu tidak terlepas dari berbagai 

macam kesulitan dan hambatan, kendala yang dihadapi penulis adalah pada saat 

melayani pengambilan Bantuan Sosial Tunai mencarikan daftar nominatif peserta 

pengambilan BST sedikit memakan waktu yang lama hal ini disebabkan oleh data 

daftar nominatif menumpuk dan tidak tersusun rapih, hal ini menghambat 

pekerjaan penulis. 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Adapun solusi untuk mengatasi kendala daftar nominatif yang tidak 

beraturan adalah penulis menyusun kembali data dafar nominatif tersebut 

dikelompokkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, serta setelah daftar 

tersebut digunakan maka diletakkan kembali ketempatnya semula. 

Menurut (Wursanto 1991:30-32) arsip yang baik yaitu : 

a. Mudah dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kesulitan baik 

dalam penyimpanan, pengambilan maupun dalam pengembalian arsip-

arsip. 

b. Mudah dimengerti oleh para pegawai, sehingga tidak menimbulkan 

banyak kesalahan dalam pelaksanaanya. 

c. Sistem kearsipan yang diselenggarakan harus mudah atau ekonomis 

baik dalam pengeluaran dana atau biaya maupun dalam pemakaian 

tenaga, peralatan atau perlengkapan arsip. 

d. Tempat penyimpanan dapat berupa ruangan, bangunan atau gudang 

(gedung arsip), rak arsip, lemari seperti bentuk tempat yang 

dipergunakan pada dasarnya sistem kearsipan jangan memakai 

berbagai tempat. 

e. Fleksibel atau luwes artinya sistem filling yang digunakan dapat 

diterapkan disetiap organisasi dan dapat mengikuti perkembangan 

organisasi. 
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Contoh gambar daftar nominatif dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31. Daftar Nominatif 
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3.3. NOFITA DEWI (17311309) 

3.3.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

perusahaan Kantor Pos Bandar Lampung 35000, penulis ditempatkan pada 

bidang kerja di bagian PURI (aktivitas processing paket dan dokumen yaitu 

proses sortir paket dan dokumen kiriman) dan Loket Pelayanan dibawah 

Bimbingan Ibu Nurilah Adapun pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut: 

A. Bidang PURI : 

1. Pengecekan barang, paket dan surat 

2. Scan barcode surat dan barang 

3. Menyortir paket dan surat berdasarkan kota tujuan 

B. Bidang Loket Pelayanan : 

1. Pendataan e-ktp BST 

2. Pelayanan di bagian BST Tahap 2 dan 3 

3. Arsip berkas Danom BST Tahun 2020 Tahap 1, 2 dan 3 

4. Pendataan penerimaan bantuan langsung Tunai Kab. Lampung 

Selatan masa bayar 4 dan 5 Tahun 2020 

5. Cap blanko pos dan menempelkan nomor barcode resi pada surat 

atau barang 

6. Pelayanan di bagian BST masa bayar 4 dan 5 

3.3.2. Pelaksanaan Kerja 

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, terlebih dahulu kami di 

beri briefing oleh pembimbing. Setelah itu, kami diperkenalkan dengan para 

pegawai di masing-masing bagian dan diberikan arahan tentang cara 

pelaksanakan kerja di Kantor Pos Bandar Lampung. Adapun proses 

pelaksanaan kerja yang kami lakukan adalah dengan menggunakan sistem kerja 

terstruktur, dimana pekerjaan tersebut diberikan oleh salah seorang pegawai 

sekaligus pembimbing yang telah ditetapkan oleh Kepala Wilayah. Adapun 

pekerjaan yang penulis lakukan adalah : 
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A. BIDANG PURI 

1. Pengecekan Paket dan surat 

Penulis diberi tugas untuk mengecek paket dan surat setelah 

pelanggan Kantor Pos mengirimkan surat dan paket mereka melalui 

loket pos, setelah proses loket selesai akan dilakukan serah terima 

surat atau paket ke bagian pengolahan, kemudian di bagian 

pengolahan kantor pos ini diterima oleh petugas Puri kirim, lampiran 

pengecekan paket dan surat dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 
Gambar 3.32. Pengecekan Paket dan Surat 

2. Barcode Scan surat dan barang 

Penulis di beri tugas untuk scan barcode kode paket dan surat yang 

sudah tertera di bagian paket dan surat setelah melakukan 

pengecekan surat dan barang. Barcode adalah kode-kode untuk 

angka dan huruf yang terdiri dari kombinasi bar (garis) dengan 

berbagai jarak. Hal ini dalam barcode tidak berisis data deskriptif 

dari suatu barang, tetapi hanya enkripsi dari sejumlah digit 

angka.ketika angka tersebut di scan oleh chasier atau pengguna 

maka kode tersebut secara otomatis akan langsung terhubung ke 

data barang. Hasil barcode scanner tersebut berisikan data-data dari 
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berbagai produk seperti nama vendor, nama produk, harga dan data 

pendukung lainnya. Fungsi utama dari barcode adalah menyimpan 

informasi mengenai suatu produk atau barang-barang yang di labeli 

dengan barcode. Dengan menggunakan barcode pengguna akan 

lebih mudah untuk menginput data bahkan lebih cepat jika 

dibandingkan dengan metode manual. Kedua, barcode akan 

membuat pencatatan informasi menjadi lebih akurat karena barcode 

sendiri di desain dengan tingkat ketelitian dan akurasi yang tinggi. 

Setelah melakukan scan barcode pada surat dan barang kemudian 

melakukan manifes terima dan manifes serah yang dilakukan oleh 

pegawai puri kantor pos menggunakan IPOS Web. Lampiran scan 

kode barcode paket dan surat dapat dilihat pada Gambar 3.33. 

 
Gambar 3.33. Scan kode  barcode pada Paket dan Surat 

3. Menyortir paket dan surat berdasarkan kota tujuan  

Penulis di beri tugas untuk menyortir Paket dan Surat . Sortasi atau 

sortir barang adalah, kegiatan memisahkan atau memilah barang sesuai 

dengan tujuan kirim dari masing-masing daerah tujuan, dalam dunia 

logistik atau ekspedisi, proses sortir ini dilakukan dengan cara melihat 

alamat pada barang yang hendak di sortir, biasanya penulis dapat 
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melihatnya pada resi atau connote yang tertera pada setiap barang-

barang kiriman. Paket dan surat kemudian di sortir berdasarkan 

wilayah atau kota tujuan (KPC), tujuan penyortiran ini adalah 

mengetahui volume atau banyaknya surat atau barang masuk dan 

mempermudah pengawasan. Selanjutnya setelah di lakukan pensortiran 

paket dan surat lalu dilakukan pengemasan atau packing, kemudian di 

proses melalui antaran. Lampiran meyortir paket dan surat berdasarkan 

kota tujuan dapat di lihat pada Gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34. Menyortir paket dan surat berdasarkan kota tujuan    

B. Bidang Loket Pelayanan 

1. Pendataan e-ktp BST 

Penulis ditugaskan untuk pengecekan data E-KTP warga BST 

yang non valid menjadi valid dengan mengunakan metode 
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manual melalui web pelanggan pos untuk mempermudah 

penyaluran bantuan langsung tunai (BST) dana desa bagi warga 

miskin terdampak virus corona atau Covid-19. Pendataan 

penerima yang berhak mendapatkan BST desa akan dilakukan 

dari tingkat rukun tetangga (RT). Kriteria warga miskin yang 

menerima BST dana desa yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja 

2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki 

cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 

tiga bulan ke depan) 

3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun 

atau kronis 

4. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti 

keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan 

penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) BST-Dana Desa. Pendataan E- ktp 

dapat di lihat pada Gambar 3.35. 



50 
 

 

 

Gambar 3.35. Pendataan E-KTP 

 

2. Pelayanan di bagian BST 

Penulis ditugaskan dibagian pelayanan BST. Penulis melakukan 

transaksi kepada warga Bandar Lampung penerimaan  Dana 

BST Tahap 2 dan 3. Penulis melakukan cek kartu undangan 

terlebih dahulu melalui web pos giro cash bst apakah data 

tersebut aktif atau tidak, kemudian setelah melakukan 

pengecekan data tersebut aktif, kemudian penulis melakukan 

verifikasi data tersebut, kemudian peserta yang sudah 

menandatangani daftar nominatif akan diserahkan uang bantuan 

sesuai dengan besar uang yang ditentukan. Lalu peserta 

pengambilan BST wajib melakukan foto dengan uang tunai, 

KTP atau Kartu Keluarga menggunakan aplikasi Pos Giro Cash 

yang dimiliki petugas sebagai bukti pengambilan uang yang 
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akan dipertanggung jawabkan Kantor Pos kepada Kementrian 

sosial bahwa uang BST tersebut sudah diterima oleh orang yang 

berhak atas penerimaan bst dan warga diminta untuk tanda 

tangan dan penulis menyerahkan uang sebesar Rp.600.000 

kepada warga. Dana BST Desa diberikan kepada keluarga 

miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu 

Pra Kerja selama 6 bulan. BST dana desa yang diberikan sebesar 

Rp.600.000 per bulan per keluarga selama tiga bulan. BST Desa 

diberikan hanya 3 bulan. Gambar dapat di lihat pada Gambar 

3.36. dan 3.37. 

 
Gambar 3.36. Penulis di bagian pelayanan BST 
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Gambar 3.37. Penulis di bagian pelayanan BST 

 

 
3. Arsip berkas Dana BST Tahun 2020 Tahap 1, 2 dan 3  

Penulis ditugaskan  untuk  mengarsipkan  berkas Dana BST Tahun 

2020 Tahap 1, 2 dan 3 yang telah selesai pada tangggal 30 

Agustus 2020. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), 

Arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, rekaman 

suara, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk yang 

mempunyai fungsi sebagai penunjang aktivitas administrasi 

perusahaan,alat pengambil keputusan dan bukti pertanggung 

jawaban. Selanjutnya berkas di masukan ke dalam map yang sudah 

di urutkan berdasarkan jalur kecamatan atau nama desa yang telah 

di susun dalam lemari arsip. Lampiran penulis mengarsipkan 

berkas  BST dapat dilihat pada Gambar 3.38. 
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Gambar 3.38. Penulis mengarsipkan berkas BST 

 
4. Pendataan penerimaan bantuan langsung Tunai 

Kab.Lampung Selatan masa bayar 4 dan 5 Tahun 2020 

Penulis ditugaskan melakukan pendataan di bagian pelayanan loket 

pos untuk mendata penerimaan bantuan langsung Tunai kab. 

Lampung Selatan masa bayar 4 dan 5 Tahun 2020. Penulis 

melakukan pendataan menggunakan microsoft excel berdasarkan 

Daftar nominatif penerimaan bantuan sosial yang ada seperti nama 

kecamatan, nama desa, alamat lengkap, nama lengkap, NIK, tempat 

tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon dan status. Setelah 

semua data selesai terinput, penulis di tugaskan mengupload 

melalui MailPos untuk di serahkan kepada Manajer pelayanan. 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BST-Dana Desa) adalah 

bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari 

Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. 

Pendatan BST kab.lampung selatan dapat di lihat pada Gambar 

3.39. 
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Gambar 3.39. Pendataan BST Kab.Lampung Selatan 

 

5. Cap blangko resi pos dan menempelkan nomor barcode resi 

pada surat/barang 

Penulis di tugaskan untuk mengecap blangko resi sebanyak 500 

blangko resi perhari, Blangko resi ini sebagai alat bukti transaksi. 

selanjutnya penulis ditugaskan untuk menepelkan nomor barcode 

resi pada surat/barang, cocokkan nomor barcode yang tercetak pada 

resi dengan stiker barcode. Tempel stiker barcode pada resi (pada 

tempat/ruang yang tidak menghalangi informasi yang dibawahnya). 

Selanjutnya Resi lembar ke-1 disematkan pada kiriman dan lembar 

ke-2 diserahkan kepada pengirim sebagai bukti pengiriman. 

Penyematan resi pada kiriman tidak boleh menutupi alamat 

penerima. Resi yang batal atau salah agar diserahkan dari bagian 

Petugas Loket kepada Manajer Pelayanan untuk dilakukan 

pembatalan sebelum cetak laporan (backsheet) harian. Kiriman yang 

telah sesuai syarat dan ketentuan dari Pos, maka selanjutnya akan 
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diberikan pada bagian proses out going dan antaran. Blanko dan resi 

dapat di lihat pada Gambar 3.40. dan Gambar 3.41. 

 

Gambar 3.40. Blanko resi yang sudah dicap 
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Gambar 3.41. Barcode pada resi yang tercetak 

 

6. Pelayanan di bagian BST masa bayar 4 dan 5 

Penulis ditugaskan dibagian pelayanan BST. Penulis melakukan 

transaksi kepada warga Bandar Lampung penerimaan  Dana BST 

Tahap 4 dan 5. Penulis melakukan cek kartu undangan terlebih 

dahulu melalui web pos giro cash BST, kemudian setelah 

melakukan pengecekan data tersbut valid, kemudian penulis 

melakukan verifikasi data tersebut. Kemudian peserta yang sudah 

menandatangani daftar nominatif akan diserahkan uang bantuan 

sesuai dengan besar uang yang ditentukan. Lalu peserta 

pengambilan BST wajib melakukan foto dengan uang tunai, KTP 

atau Kartu Keluarga menggunakan aplikasi Pos Giro Cash yang 

dimiliki petugas sebagai bukti pengambilan uang yang akan 

dipertanggung jawabkan Kantor Pos kepada Kementrian sosial 

bahwa uang BST tersebut sudah diterima oleh orang yang berhak 
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atas penerimaan bst dan tidak boleh di wakilkan selain dari Kartu 

Keluarga. Dan warga diminta untuk tanda tangan dan penulis 

menyerahkan uang sebesar Rp.600.000 kepada warga. Lampiran 

warga yang mengambil dana BST dan warga yang sudah menerima 

dana BST dapat dilihat pada Gambar 3.42. 

 
Gambar 3.42. Warga yang mengambil dana BST
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3.1.2 Kendala yang dihadapi 
 

Adapun kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan PKL di 

Kantor Pos Indonesia. Akan tetapi beberapa kendala muncul pada saat 

pelayanan sistem informasi IPOS Web yaitu : 

 

1.  Lambat loading 

Sistem IPOS berbasis web yang mengharuskan akses internet 

menggunkanan browser sehingga memungkinkan sering terjadi akses 

loading lama. 

2.  Time out 

Hal ini merupakan masalah yang muncul akibat lamanya waktu untuk 

mengunduh data atau loading. Pada saat pelayanan IPOS,masalah time 

out ini akan mengurangi kecepatan pelayanan khusus pada saat bagian 

petugas Loket melakukan cetak resi kiriman. 

3.  Barcode resi salah 

Barcode  pada  pelayanan  pengiriman  terdapat  2  jenis yaitu  barcode  

untuk  di  tempel  di  resi  dan  nomor barcode yang tercetak di resi. 

Adanya kesalahan nomor barcode pada resi akan berdampak pada 

proses pengiriman surat atau barang, dimana data paket dapat tidak 

sesuai dan kemungkinan paket tidak terkirim . 

 

3.1.3 Kendala yang dihadapi 
1. Untuk mengatasi kendala lambat loading pada IPOS Web penulis 

menunggu sampai muncul data yang loading,atau menghubungi bagian 

IT officer.  

2. Kemudian untuk mengatasi masalah pada time out yaitu apabila terjadi 

time out pada saat cetak resi dan data sudah masuk ke backsheet, maka 

resi dibatalkan oleh Manajer pelayanan sesuai prosedur pembatalan. 

Petugas loket melakukan entry baru dengan nomor resi berikutnya. Resi 

yang dibatalkan pada akhir dinas dilampirkan pada backsheet.  
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3. Mengatasi kendala pada barcode resi salah yaitu perlu adanya ketelitian 

oleh petugas pos dan diberikan prosedur khusus berkaitan pengelolaan 

data yang bertanggung jawab terhadap temuan data eror. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Secara umum kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pos 

Indonesia Bandar Lampung 35000 selama kurang lebih 2 bulan telah terlaksana 

dan beberapa bidang pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik, namun 

masih terdapat kekurangan. Banyak pengetahuan dan pembelajaran yang 

penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal 

yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan : 

1. Penulis dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan kerja di PT Pos 

Indonesia Persero serta penulis dapat mengetahui bentuk tugas yang 

dikerjakan pegawai dalam bidang yang sudah ditetapkan. 

2. Penulis mampu berorientasi dan mampu bersosialisasi di lingkungan 

PT Pos Indonesia Persero Bandar Lampung 35000. 

3. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikkan 

kemampuan yang telah dipelajari di kampus kedalam kondisi nyata di 

perusahaan dan menambah wawasan dunia kerja yang nyata pada PT 

Pos Indonesia Persero. 

4.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Pos Indonesia 

Bandar Lampung 35000 selama 2 bulan, saran yang dapat disampaikan penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan jaringan internet yang lancar agar tidak mengganggu 

proses kerja dari petugas PT Pos Indonesia Persero. 

2. PT Pos Indonesia Persero Bandar Lampung 35000 diharapkan dapat 

melakukan kerja sama lagi untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

yang akan datang terhadap mahasiswa Universitas Teknokrat 

Indonesia. 
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Lampiran 1. Form Penilaian PKL Laylatul Azizah 
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Lampiran 2 Form Penilaian PKL Niken Zulaika Fitria Khalik 
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Lampiran 3. Form Penilaian PKL Nofita Dewi  

 



72 
 

 

 

 



73 

 

 
 

 



74 
 

 

 

 



75 

 

 
 

Lampiran 4. Catatan Harian PKL Laylatul Azizah 
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Lampiran 5. Catatan Harian PKL Niken Zulaika Fitria Khalik  
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Lampiran 6. Catatan Harian PKL Nofita Dewi 
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Lampiran 7. Daftar Hadir PKL Laylatul Azizah 
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Lampiran 8. Daftar Hadir PKL Niken Zulaika Fitria Khalik 
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Lampiran 9. Daftar Hadir PKL Nofita Dewi 

 


