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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 beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan 

beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan 

usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir kantor Cabang Utama Lampung selama 2 

bulan yaitu pada bulan Juli sampai September 2020 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan 

bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi TS (TakeSelf) ada 

beberapa kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya menyortir dan 

menginformasikan paket ke customer, dan melayani customer. Pada divisi 

Sales Counter Officer (SCO) kegiatan yang rutin dilakukan yaitu 

menginput alamat paket yang akan dikirim secara komputerisasi, 

menginput alamat paket yang akan dikirim secara manual, dan 

memberitahu produk dan layanan yang ada di JNE Cabang Utama 

Lampung kepada customer. 

Sistem dan prosedur kerja, khususnya terkait dengan pengambilan paket 

dan penjualan di JNE Cabang Utama Lampung sudah berjalan dengan baik. 

Hubungan kerjasama antar karyawan juga harus dijaga, dipertahankan dan 

ditingkatkan agar pelaksanaan kerja dapat lebih maksimal dan efisien. 

Lebih meningkatkan tata tertib yang berlaku di JNE Cabang Utama 

Lampung. JNE Cabang Utama Lampung agar dapat terus meningkatkan 

kualitas usahanya, baik dalam pelayanan customer maupun kualitas 

teamwork yang solid sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mutu 

perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadikan JNE Cabang 

Utama Lampung salah satu Cabang yang selalu dibanggakan oleh PT TiKi 

Jalur Nugraha Ekakurir. 

 

Kata Kunci : PKL, JNE, Sales Counter Officer, TakeSelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1.   Latar Belakang 

 

 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

adalah institusi pendidikan yang sangat mengedepankan kualitas mahasiswa dan 

mengembangkan nilai etika serta menjaga moral akademis. Kualitas sumber daya 

manusia yang diharapkan adalah memiliki kompetensi dan etika yang professional 

sebagai bentuk tantangan untuk menjawab tantangan dunia kerja. Pelatihan 

peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas supaya mampu bersaing 

dalam dunia kerja tersebut diterapkan dalam sebuah Praktik Kerja Lapangan atau 

PKL.(FTIK-UTI, 2020) 

Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk emplementasi secara 

sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung 

didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.(Aziziah, 2018). 

Pada kesempatan saat pelaksanaan PKL, penulis memilih tempat di JNE 

Cabang Utama Lampung sebagai tempat PKL yang akan merasakan pengalaman 

bagaimana kerja secara langsung dan memberikan gambaran tentang bagaimana 

dunia kerja yang akan kami hadapi di masa yang akan datang, dalam hal ini sangat 

lah bagus penulis memilih tempat perusahaan yang terbesar di Lampung yaitu 

JNE Cabang Utama Lampung, karna dengan cabang yang besar di Lampung maka 

banyak aktifitas yang dilakukan oleh penulis dan memberikan banyak pengalaman 

kerja yang didapatkan oleh penulis.  

Penulis memilih JNE Cabang Utama Lampung sebagai tempat tujuan 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau PKL guna mempelajari dan menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama dalam masa perkuliahan sesuai dengan jurusan 

Sistem Informasi dan untuk mengetahui penggunaan sistem informasinya, tujuan 

mengetahui proses bisnis dan menganalisis masalah yang ada dan dapat mengatasi 

masalah yang ada di perusahaan tersebut. 



 

JNE Cabang Utama Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

Pengiriman dan Logistik yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.351, Langkapura 

Kota Bandar Lampung Karena persaingan dipasar domestik, JNE juga 

memusatkan memperluas dengan jaringan domestiknya JNE mendapatkan 

keuntungan persaingan dalam pasar domestik JNE juga memperluas pelayanannya 

dengan logistik dan distribusi. 

1.2.    Maksud Dan Tujuan PKL 

  Adapun maksud dan tujuan dari Praktik Keja Lapangan di JNE Cabang 

Utama Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau 

implementasi dari ilmu atau  teori yang selama ini diperoleh pada masa 

perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata yang ada di dunia Kerja 

2. Mampu Menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi 

mahasiswa calon lulusan di dunia kerja. 

4. Memahami tentang bagaimana alur proses pengambilan barang 

di JNE Cabang utama Lampung. 

5. Melatih calon lulusan agar mahasiswa memiliki kemampuan 

dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 

 

1.3.    Kegunaan PKL 

   Banyak sekali kegunaan yang di dapat dari pihak penulis, bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia dan bagi JNE Cabang Utama Lampung. 

1.3.1 Bagi Mahasiswa  

a) Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

b) Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk 

informasi mengenai pekerjaan. 

c) Untuk melatih mental daya saing yang tinggi. 

d) Mendapatkan pengalaman kerja untuk bekal pada saat bekerja nanti. 

e) Dapat membangun kepercayaan kepada perusahaan agar dapat bekerja 

diperusahaan tersebut. 



 

 

 

 

1.3.2 Bagi Perusahaan 

a) Membantu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan masalah –  

masalah yang dihadapi dengan adanya mahasiswa Praktik Kerja 

Lapangan. 

b) Memperoleh kepercayaan dari customer. 

c) Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan dan pengembangan 

Pendidikan Indonesia. 

1.3.3 Bagi Universitas 

a) Sebagai alat ukur mahasiswa dalam menangani materi – materi kuliah 

dan penerapannya di dalam dunia kerja. 

b) Laporan PKL dapat menjadi audit internal kualitas pengajar. 

c) Menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan pihak JNE 

Cabang Utama Lampung. 

d) Dengan adanya Pratik Kerja Lapangan, Universitas Teknokrat Indonesia 

akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman. 

 

1.4.   Tempat PKL 

  Pelaksanaan PKL bertempat di JNE Cabang Utama Lampung yang 

beralamat di Jl. Imam Bonjol No.351, Langkapura Kota Bandar Lampung. 

Adapun denah lokasi JNE Cabang Utama Lampung terlihat pada gambar 1.1 



 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Alamat Perusahaan JNE Cabang Utama Lampung  

 

 

 

1.5.   Jadwal Pelaksanaan PKL  

  Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di JNE Cabang Utama Lampung 

yang dilakukan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September 2020, 

dengan waktu kerja yaitu : 

1. Jam kerja hari senin sampai dengan jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB. 

2. Jam istirahat hari senin sampai dengan jumat pukul 12.00 – 13.00 WIB. 

3. Jam istirahat hari Jum’at pukul 11.30 – 13.30 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL  

 

 

2.1. Sejarah Perusahaan. 

 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 

oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini  dirintis sebagai  sebuah  divisi  PT 

Citra van Titipan Kilat (Tiki) untuk mengurusi jaringan kurir internasional. 

Bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan 

usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman 

barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. 

Pada tahun 1991 JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung 

sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia 

(ACCA) yang bermakas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan 

kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. 

Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan 

memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya Tiki dan namanya, 

JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga 

memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun 

Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-

masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE 

menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo 

sendiri yang membedakannya dari Tiki. 

JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations 

Sorting Center. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan 

Kantor Pusat. Keduanya berada di Jakarta. Saat ini kantor pusat PT Tiki JNE 

berada di Tomang Raya No. 9 & 11 Jakarta Barat.(JNE Express, 2020) terlihat 

pada gambar 2.1 Foto Perusahaan JNE Cabang Utama Lampung 

 



 

Gambar 2.1 Foto Perusahaan JNE Cabang Utama Lampung 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan. 

1. Visi Perusahaan 

Untuk menjadi perusahaan besar dengan rantai pasok global terdepan di 

dunia. ( JNE,2020) 

2. Misi perusahaan 

Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. 

(JNE,2020). 

3. Nilai perusahaan 

a) Jujur 

b) Displin 

c) Tanggung jawab 

d) Visioner 

 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan. 

Struktur organisasi di perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir kantor 

Cabang Utama Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 2.2 : 



 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan JNE Cabang Lampung 

 

2.4. Deskripsi Struktur Organisasi. 

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi JNE Cabang Utama Bandar Lampung sebagai berikut: 

a) Head of Branch. 

Tugas dan tanggung jawab Head Of Branch yaitu: 

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalan aktifitas perusahaan. 

2. Merencanakan system bekerja yang secara terpadu dan terarah. 

3. Memberikan pengarahan pada bawahan. 

4. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan yang terjadi di perusahaan. 

b) Deputy Head of Branch. 

Tugas dan tanggung jawab Deputy Head of Branch yaitu: 

1. Memeriksa dan menyetujui rencana program kerja dan anggaran perusahaan 

seacara keseluruhan. 

2. Mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c) Head Unit Finance. 

Tugas dan tanggung jawab Head Unit Finance yaitu : 



 

1. Memimpin dan mengkoordinir seluruh aktifitas keuangan perusahaan. 

2. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada 

finance dan accounting senior manager, dan general affairs manager. 

3. Membuat dan menetapkan rencana keuangan perusahaan. 

d) Head Unit Accounting. 

Tugas dan tanggung jawab Head Unit Accounting yaitu:  

1. Membuat catatan harian dan buku kas. 

2. Mengklasifikasi piutang perusahaan. 

3. Menerima dan mengarsipkan bukti – bukti penerimaan. 

4. Bertanggung jawab terhadap uang perusahaan termasuk dana cadangan 

perusahaan di bank dengan atas nama perusahaan. 

e) Head Unit HC ( Human Capital) Tugas dan Tanggung Jawab Head Unit HC 

(Human Capital ) yaitu : 

1. Bertanggung jawab mengenai perekrutan karyawan atas izin Direktur. 

2. Bertanggung jawab mengenai data – data karyawan. 

3. Bertanggung jawab mengenai pembagian gaji karyawan. 

4. Bertanggung jawab terhadap karyawan yang mengajukan pinjaman uang. 

f) Head Unit GA ( General technology) 

Tugas dan tanggung jawab Head Unit GA ( General Affair ) yaitu : 

Bertanggung jawab melakukan pengadaan, kontrol dan pemeliharaan 

kelengkapan kantor. 

g) Head Unit IT ( Information Technology) 

Tugas dan tanggung jawab Head Unit IT ( Information Technology) yaitu : 

Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemeliharaan teknologi 

informasi hardware dan software. 

h) Marketing Officer 

Tugas dan tanggung jawab Marketing Officer yaitu: 

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

memberikan usulan pengembangannya. 

2. Melakukan Analisa dan evaluasi atas produk, jasa serta tarif dari perusahaan 

pesaing dalam usaha memberi masukan sehubungan dengan pengembangan 

produk yang sudah ada maupun penciptaan produk baru. 



 

3. Melakukan kerjasma pengembangan produk, jasa tarif dengan pihak lain 

sepanjang telah mendapatkan persetujuan dewan direksi. 

i) Sales Retail  

Tugas dan tanggung jawab Sales Retail  yaitu :  

Bertanggung jawab terhadap penjualan yang bersifat retail, masuk didalamnya 

counter, kantor perwakilan dan agen serta melakukan sosialisasi, market dan 

branding. 

j) Sales Corporate 

Tugas dan tanggung jawab Sales Corporate yaitu : 

Bertanggung jawab terhadap penjualan bersifat korporat dan kredit serta 

melakukan sosialisasi, market dan branding. 

k) Head Unit Inbound 

Tugas dan tanggung jawab Head Unit Inbound yaitu : 

1. Memeriksa dan memastikan kiriman yang diterima dari petugas bandara. 

2. Melakukan pengecekan data atau barang yang akan dikirim dengan 

memastikan bagian atau kemasan dalam keadaan utuh dan baik. 

3. Bertanggung jawab terhadap kiriman selama dalam perjalanan. 

4. Melakukan Langkah – Langkah antisipasi bila terjadi masalah dalam 

perjalanan. 

l) Head Unit Outbound 

Tugas dan tanggung jawab Head Unit Outbound yaitu : 

1. Melakukan penerimaan hasil pick up dari petugas pick up. 

2. Memastikan data dan barang yang akan dikirim telah selsai. 

3. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan atas kiriman HVS dan packing bisa 

diperlukan. 

4. Memastikan Kembali kiriman tidak bermasalah dan layak kirim 

(penimbangan , kemasan , dan lain – lain). 

5. Mendatangani pick up order sebagai bukti serah terima barang dari petugas 

pcik up kepada petugas outbound. 

 

 

 

 



 

2.5. Kegiatan Umum Perusahaan. 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir bergerak di bidang jasa usaha pengiriman 

paket barang dan dokumen yang meliputi wilayah dalam negeri dan luar negeri. 

Adapun kegiatan dan jasa yang dihasilkan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir adalah 

sebagai berikut: 

1. Jasa Kurir dalam Negeri dan Intra Kota. 

Dengan keberadaan jaringan dalam negeri yang dapat diandalkan, JNE 

menjamin kecepatan pengantaran ke seluruh wilayah di Indonesia. Beroperasi 

selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. JNE menawarkan waktu penjemputan 

dan transit yang cepat dan fleksibel kepada pelanggan. 

2. Jasa Kurir Luar Negeri. 

JNE memindahkan dokumen hingga paket besar ke berbagai tujuan di seluruh 

dunia dengan kecepatan dan kehandalan yang teruji. JNE juga melayani 

pengantaran khusus untuk kiriman peka waktu hingga tujuan akhir. Semua 

kiriman di monitor setiap saat melalui program situs JNE oleh para timnya 

secara profesional. 

3. Jasa Kargo Laut dan Udara. 

Kecepatan dan keamanan serta keakuratan kegiatan impor dan ekspor adalah 

jaminan JNE kepada pelanggan untuk keperluan jasa kargo laut dan udara. 

Dengan jaringan luas dan strategis di berbagai negara, JNE memiliki sumber 

daya dan kemampuan menangani pengiriman kargo laut dan udara kemana saja 

setiap saat. 

4. Jasa Layanan Kepabeanan. 

Antisipasi dan persiapan proses kepabeanan telah ditangani sepenuhnya untuk 

menghindari keterlambatan. Pengalaman telah menjadikan JNE dipilih oleh 

institusi pemerintah dan non permerintah untuk menangani distribusi dan 

kepabeanan untuk proyek-proyek mereka. 

5. Jasa Perpindahan Angkatan Darat Pergudangan. 

JNE menyediakan jasa perpindahan dan pengepakan barang seluruh isi kantor, 

pabrik, galeri atau rumah untuk memindahkannya ke lokasi baru serta 

membuka pengepakan. JNE mengadakan kunjungan untuk mendiskusikan 

pengemasan, pengepakan serta pengaturan transpotasi angkutan yang tepat 



 

sampai ke tujuan. 

6. Logistic dan Distribusi. 

Dengan lebih dari 50 kantor cabang dan lebih dari 150 depot pengantaran di 

berbagai kota di Indonesia, JNE dapat melayani tepat dan cepat pengelolaan 

logistik dan pengantaran bagi banyak perusahaan terkemuka. Selain memiliki 

tim profesional, JNE dapat melayani pelanggan dengan fleksibel sesuai 

kebutuhannya. 

7. Jasa penjemputan Bandara. 

Bersetujuan untuk menjamin kelancaran proses kedatangan, transit atau 

keberangkatan para pelanggan, JNE menyediakan jasa pendamping melalui 

proses imigrasi dan kepabeanan. Mengatur transportasi penginapan, serta 

reservasi tiket, membantu pelanggan menghindari keterlambatan dan antrian 

yang tidak perlu. 

 

2.6. Logo dan Makna Logo. 

Dari logo JNE terdapat garis dimulai dari datar dan kecil (awal) dan besar 

meruncing (akhir) diartikan sebagai usaha yang dimulai dari awal (starting point) 

yang datar dan kecil berkembang menjadi besar dengan selalu memperhatikan 

ketajaman dan kakuratan (gambar garis meruncing) atau dengan kata lain 

peningkatan kualitas dan kuantitas yang baik. Warna merah mencerminkan 

semangat, kekuatan, dinamis, dan amisi yang terus meningkat. Terlihat pada 

gambar dibawah  

 

 



 

Gambar 2.3 Logo JNE Express 

 

Garis yang melengkung mengartikan fleksibilitas, dan juga mencerminkan 

jalur dan jaringan yang luas dan sesuai dengan visi yang junjung oleh perusahaan. 

Garis melengkung yang menembus huruf “E” mencerminkan suatu perjalanan 

waktu yang mendapat anugerah dari Allah SWT yang sampai ini masih bertahan 

dan berkembang untuk terus memperkuat posisi perusahaan. Dan jika logo itu 

diputar 45° keatas maka garis melengkung pada warna merah akan berubah 

bentuk menjadi angka satu atau biasa disebut dengan eka dengan harapan dapat 

sesuai dengan ide dasar untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga 

dalam dunia internasional. 

Merupakan satu garis melengkung yang mempunyai banyak arti serta dari 

nama perusahaan tersebut mencerminkan suatu efektifitas, efisiensi, dan 

fleksibilitas serta dapat sejalan dengan misi perusahaan. Dengan berbekal motto 

perusahaan “EXPRESS” dapat lebih memperkuat tampilan logo sebagai suatu 

perusahaan jasa kurir. Keseimbangan dan kejujuran merupakan unsur terpenting 

dalam menjalankan sebuah usaha dengan tujuan dapat menata dengan baik 

menghasilkan output yang maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat yang merupakan unsur terpenting dalamp sebuah perusahaan jasa 

kurir.(JNE, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL : AFRI  NOFRIADI  17311302 

3.1.1. Bidang Kerja. 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditempatkan 

di departemen Sales Counter Officer (SCO) dibawah pengawasan bimbingan 

Bapak Agung Putra selaku Unit Talent and Development di Perusahaan. Selama 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditugaskan di ruang Sales 

Counter Officer (SCO) sebagai asisten staf SCO selama 2 bulan penuh Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Di departemen Sales Counter Officer (SCO) penulis 

ditugaskan untuk menginput data pengiriman barang. Adapun pekerjaan yang 

penulis lakukan, antara lain: 

1) Memasukan alamat barang yang akan dikirim secara komputerisasi JNE 

menggunakan sistem komputerisasi yaitu Hybrid, dengan menggunakan sistem 

Hybrid memasukan bisa lebih cepat dan efisisensi. 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja. 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di JNE Cabang Utama Bandar Lampung, diantaranya yaitu: 

1. Memasukan Alamat Barang Yang Akan Dikirim Secara Komputerisasi. 

JNE menggunakan sistem komputerisasi yaitu Hybrid, dengan menggunakan 

sistem Hybrid memasukan  bisa lebih cepat dan efisisensi. Langkah-langkah 

menginput barang yang akan dikirim yaitu: 

a. Saat customer ingin mengirim barang Langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah memasukan tipe barang yang akan dikirim seperti dokumen atau parcel. 

b. Setelah itu input tempat tujuan barang yang akan dikirim, kalua di JNE 

tujuannya berdasarkan kecamatan. 

c. Lalu input layanan apa yang diinginkan customer untuk pengiriman barangnya. 

d. Kemudian input nama pengirim, alamat pengirim, kode pos pengirim dan 



 

nomor telepon pengirim, lalu input nama penerima, alamat penerima, kode pos 

penerima dan nomor telepon penerima. 

e. Lalu input deskripsi barang, kalua barang tersebut parcel masukkan ND, kalau 

barang yang dikirim dokumen masukkan DOC, setelah itu masukkan berapa 

satuan barang yang dikirim, lalu masukkan berapa berat barang yang akan 

dikirim. 

f. Kemudian input nama barang yang akan dikirim, setelah itu disimpan dan 

dicetak. 

g. Lembar e-Connte/Resi yang sudah dicetak terdiri dari 2 rangkap yaitu : 

1) Lembar 1 untuk customer  yang mengirim barang sebagai bukti pengiriman 

barang. 

2) Lembar 2 keterangan syarat pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir  

(SSP) yang akan diberikan kepada customer beserta lembar 1. 

3)  Lembar 3 untuk bagian Accounting. 

4) Lembar 4 untuk bagian Manifest pengieiman barang kantor asal. 

5) Lembar 5 untuk bagian Manifest kantor tujuan sebagai bukti barang sudah 

diterima sesuai alamat yang dituju. 

6) Lembar 6 untuk penerima barang sebagai bukti bahwa telah menerima 

barang dari pengirim. 

 

Gambar 3.1 E-Connte Komputerisasi 



 

 

 

h. Melakukan pengepakan, barang dimasukkan ke dalam plastic pembungkus  

(flayer), serta mengemas barang seaman mungkin, dan membubuhkan stiker 

fragile jika barang tersebut mudah pecah atau tidak boleh dibanting, striker 

makanan jika barang tersebut adalah makanan, dan striker SS jika barang 

tersebut menggunakan layanan Super Speed. 

i. Memberi nomor resi pada barang yang akan dikirim kemudian menyortir 

barang dan diletakan pada box barang sesuai layanan yang digunakan. 

 

3.1.3.   Kendala Yang Dihadapi 

Pada saat penulis melakukan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) pada 

PT JNE Cabang Utama Lampung tidak ada masalah yang muncul secara 

signifikan, namun terdapat kendala yang dihadapi penulis adalah: Masalah 

tentang koneksi internet (WIFI) 

WIFI adalah sebuah teknologi yang memnfaatkan peralatan elektronik 

untuk bertukar data secara nirkabel dan alat konektifitas sambungan ke internet, 

dengan adanya internet maka sistem Hybrid dapat digunakan dengan baik dan 

berjalan dengan lancar, tetapi terkadang koneksi internet mengalami gangguan 

trouble dan berpengaruh terhadap sistem Hybrid dan menyebabkan print transaksi 

penjualan di perusahaan JNE tidak bisa di cetak atau tidak bias digunakan oleh 

petugas JNE Cabang Utama Lampung. 

 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Jaringan wifi pada komputer pegawai terkadang terjadi masalah, solusi 

dari masalah ini adalah yang pertama cek kabel apakah sudah terpasang dengan 

benar atau belum jika sudah cek koneksi ke server dengan cara melakukan ping ke 

server, jika server tidak merespon maka staf IT akan mereset jaringan agar dapat 

menyambungkan jaringan ulang, dengan demikian masalah pada koneksi akan 

teratasi dan transaksi pada bagian SCO pun akan berjalan dengan lancer tanpa 

adanya suatu hambatan koneksi lagi. 

 



 

 

 

 

3.2. Pelaksanaan PKL : ASWAD ABDUL AZIZ  17311015 

3.2.1. Bidang Kerja. 

Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan 

mulai dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020 di JNE Cabang 

Utama Lampung, penulis ditempatkan untuk bekerja di  departemen Sales 

Counter Officer (SCO) penulis ditugaskan untuk menginput data pengiriman 

barang. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan, antara lain: 

1. Memasukan alamat barang yang akan dikirm secara manual jika terjadi 

masalah pada sistem Hybrid, memasukan alamat barang masih bisa dilakukan 

yaitu dengan cara manual, hanya saja pengerjaannya lebih lama di bandikan 

menggunakan sistem computer.  

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja. 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di JNE Cabang 

Utama Lampung, penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian departemen Sales 

Counter Officer (SCO) di bawah bimbingan Bapak Bowo. Adapun pekerjaan yang 

dilakukan oleh penulis pada saat PKL di JNE Cabang Utama Lampung, seperti : 

1. Memasukan alamat barang yang akan dikirim secara manual 

Jika terjadi masalah pada sistem Hybrid, entri data masih tetap bisa dilakukan 

yaitu dengan cara manual, hanya saja pengerjaannya lebih lama dibandingkan 

menggunakan sistem pada komputer. Langkah-langkah menginput secara manual 

yaitu: 

a) Saat Customer ingin mengirim barang Langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah menulis nama pengirim, alamat pengirim, kode pos pengirim dan nomor 

telepon pengirim, lalu input nama penerima, alamat penerima, kode pos 

penerima dan nomor telepon penerima. 

b) Setelah itu tulis nama barang yang akan dikirim. 

c) Lalu tulis nama penerima, alamat penerima, kode pos penerima dan nomor 

telepon penerima. 



 

d) Kemudian tulis deskripsi barang, kalua barang tersebut parcel tulis ND, kalua 

barang yang dikirim dokumen tulis DOC, setelah itu tulis berapa satuan barang 

yang dikirim, lalu tulis berapa berat barang yang akan dikirim. 

e) Lalu ceklis layanan apa yang diinginkan customer untuk pengiriman barangnya 

dan ceklis jenis barang yang dikirim seperti dokumen atau parcel. 

f) Kemudian tulis berapa tarif harga pengiriman barang tersebut didapat dari 

daftar harga pengiriman yang ada di Excel yang telah disimpan di komputer 

berdasarkan tempat tujuan barang tersebut. 

g) Setelah itu tulis tanggal dan waktu pengiriman barang lalu penulis 

menandatangani e-Connte tersebut dan meminta tanda tangan customer. 

h) Lembar e-Connte manual terdiri dari 6 rangkap yaitu : 

1. Lembar 1 warna putih untuk customer yang mengirim barang sebagai bukti 

pengirim barang.  

2. Lembar 2 warna merah muda untuk Invoice. 

3. Lembar 3 warna kuning untuk bagian Accounting. 

4. Lembar 4 warna hijau untuk POD. 

5. Lembar 5 warna biru muda untuk bagian Manifest kantor tujuan sebagai 

bukti barang sudah diterima sesuai alamat yang dituju. 

6. Lembar 6 warna putih untuk penerima barang sebagai bukti bahwa telah 

menerima barang dari pengirim. Terlihat pada gambar dibawah : 

 

 

Gambar 3.2 E-Connte Manual 



 

 

 

i) Melakukan pengepakan, barang dimasukan kedalam plastik pembungkus 

(Flayer), serta mengemas barang seaman mungkin, dan membubuhkan stiker 

Fragile jika barang tersebut mudah pecah atau tidak boleh dibanting, stiker 

makanan jika barang tersebut adalah makanan, dan stiker SS jika barang 

tersebut menggunakan layanan Super Speed. 

j) Memberikan nomor resi pada barang yang akan dikirim kemudian menyotir 

barang dan diletakan pada box barang sesuai layanan yang digunakan. 

 

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi. 

Pada saat penulis melakukan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) pada 

PT JNE Cabang Utama Lampung tidak ada masalah yang muncul secara 

signifikan, namun terdapat kendala yang dihadapi penulis yaitu antrian customer 

karena ketidak ketertiban customer yang mengambil barang paket tersebut 

menimbulkan customer tidak ada yang mau ngalah sebab itu terjadi antrian yang 

tidak tertib. 

 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Dari permasalahan yang ada diatas penulis akan memberi cara mengatasi 

masalah yang ada di JNE Cabang Utama lampung di bagian Pengambilan Barang 

mengenai antrian. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan 

sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan paket yang akan 

diambil, dan situasi-situasi yang lain merupakan kejadian yang sering yang sering 

ditemui.(Supranto, 2014). yaitu dengan cara petugas melakukan pembuatan nomor 

antrian guna untuk menertibkan customer dengan mengambil barang paket 

tersebut agar tidak terjadi rebutan atau antrian panjang. dengan adanya nomor 

antrian petugas bisa melayani customer dengan baik dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut  

 



 

 

Gambar 3.3 Antrian Customer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.   Pelaksanaan PKL : REGA APRIANSAH  17311078 

3.3.1. Bidang Kerja. 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan selama 2 bulan dari tanggal 20 Juli 

2020 sampai dengan 20 September 2020 di JNE Cabang Utama Lampung, penulis 

ditempatkan pada di departemen Sales Counter Officer (SCO) dibawah. 

Memberitahu produk dan layanan kepada customer jika ada customer yang hanya 

tentang apa saja produk yang dikirim Di departemen Sales Counter Officer (SCO) 

penulis ditugaskan untuk menginput data pengiriman barang. Adapun pekerjaan 

yang penulis lakukan, antara lain: 

1.  Memberitahu produk dan layanan kepada customer jika ada customer yang 

hanya tentang apa saja produk dan layanan yang ada di JNE maka penulis 

akan memberitahukan kepada customer apa saja produk dan layanan yang ada 

di JNE secara jelas dan rinci.  

 

3.3.2. Pelaksanaan Kerja. 

Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa Praktik Kerja Lapangan, 

penulis melakukan beberapa jenis kegiatan di bagian Memberitahu produk 

pengiriman barang dan layanan kepada customer jika ada customer pengambilan 

barang sendiri diTakeSelf (TS)  yang berada di JNE Cabang Utama Lampung, 

diantaranya yaitu : 

1. Produk Pengiriman Customer. 

Jika ada customer yang bertanya tentang apa saja produk dan layanan yang ada 

di JNE maka penulis akan membertitahukan kepada customer apa saja produk dan 

layanan yang ada di JNE secara jelas dan rinci. Adapun produk dan layanan 

tersebut yaitu: 

a. Super Speed ( SS ) 

JNE SS adalah pengiriman paket atau dokumen peka waktu yang harus 

diberangkatkan sesegera mungkin diluar jadwal rutin dan rute tetap JNE. 

b. Yakin Esok Sampai ( YES ) 

JNE YES adalah layanan pengiriman premium dengan target kiriman sampai di 

tujuan pada keesokan harinya termasuk pada hari minggu dan libur nasional. 

c. Regular ( REG ) 

JNE REG adalah layanan pengiriman cepat, aman, dan handal sampai ke 



 

pelosok Indonesia. 

 

 

d. Ongkos Kirim Ekonomis ( OKE )  

JNE OKE adalah layanan pengiriman untuk barang berukuran besar atau berat 

dengan harga ekonomis yang memanfaatkan moda transportasi kargo udara 

dan angkutan darat yang menghubungkan kota-kota besar, ibu kota provinsi, 

sampai ke kabupaten. 

e. JNE Trucking ( JTR ) 

JNE menyediakan armada truck untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

pelanggan dalam pengiriman dimana setiap paket yang dikirimkan di-handle 

dengan pelayanan khusus sehingga paket kiriman lebih terjamin. Truck yang 

digunakan adalah berjenis Double-Decker sehingga paket yang diangkut lebih 

aman serta meminimalisir resiko kerusakan pada saat proses pengiriman. 

f. Diplomat  

JNE Diplomat adalah layanan pengantaran peka waktu atas barang berharga 

atau bernilai tinggi atau dokumen penting yang menuntut pengamanan optimal. 

g. Jemput Asi Seketika ( JESIKA ) 

JNE JESIKA merupakan sebuah produk dan inovasi baru dari JNE untuk 

menjawab kebutuhan ibu-ibu menyusui tanpa menghalangi aktivitas sehari-

hari. 

h. Pengiriman Lintas Kawasan ( PELIKAN ) 

JNE PELIKAN adalah sebuah layanan Amplop Pra Bayar khusus untuk 

pengiriman dokumen, Compact Disc (CD), atau kartu undangan dengan berat 

maksimal 1 kg dan dimensi ukuran maksimal A4 ke dalam kota di hari yang  

sama. 

i. JNE Loyalty Card ( JLC ) 

JLC merupakan program keanggotaan yang ditujukan kepada pelanggan setia 

JNE. Pemegang JLC akan mendapatakan berbagai keuntungan seperti 

kecepatan layanan, potongan harga pada saat periode promo, dan hadiah 

undian yang sangan menarik, pemegang JLC juga akan mendapat reward satu 

poin untuk setiap tansaksi senilai 25 ribu rupiah di JNE. 



 

 

 

 

j. Money Remittance 

JNE Money Remittance adalah layanan pengiriman uang oleh JNE yang 

bekerjasama dengan perusahaan kelas dunia bidang pengiriman uang yaitu 

Western Union. Hanya dalam hitungan menit, uang / dana dapat dikirim dan 

diterima melalui jaringan Western Union di seluruh dunia termasuk JNE 

diseluruh Indoneisa. 

k. JNE Pick-Up Point ( JNE PIPO ) 

JNE PIPO adalah layanan alternatif pelanggan dalam proses penerimaan 

kiriman. Dengan JNE PIPO, pengirim dan penerima dapat memilih cara 

penyampain kiriman dengan cara diambil sendiri di cabang JNE terdekat yang 

mempunyai layanan PIPO. 

l. @BOX 

JNE @BOX adalah layanan pengemasan kiriman sesuai persyaratan 

pengirirman udara. JNE @BOX menggunakan bubblepack wrapping sehingga 

memunginkan untuk pengiriman barang pecah belah atau perangkat elektronik. 

m. JNE Online Payment ( JOP ) 

JOP adalah layanan untuk pemesanan atau pembelian dan pembayaran tiket 

seperti tiket kereta api dan pembayaran tagihan seperti tagihan PLN, 

TELKOM, dan Speedy melalui JNE. 

n. JNE Online Booking ( JOB ) 

JOB adalah layanan pemesanan tiket pengiriman JNE secara online dimana 

pelanggan bisa mengisi resi pengiriman dan melakukan pembayaran biaya 

pengiriman secara online di www.booking.jne.co.id kapan saja dan dimana 

saja. 

o. My JNE  

My JNE adalah sebuah aplikasi JNE yang berfungsi untuk mengecek tarif 

pengiriman JNE seluruh Indonesia, mengecek status pengiriman JNE, 

mengecek lokasi JNE terdekat dan melakukan transaksi jual beli antara penjual 

dan pembeli individual, aplikasi ini dapat diunduh di Smartphone. 

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


 

2. Melayani customer yang ingin mengambil barang sendiri TakeSelf (TS). 

Customer adalah : seseorang atau sebuah organisasi yang membeli atau 

menggunakan jasa sesuatu dari sebuah toko atau usaha.(Oxpord, 2018). 

Memberikan pelayanan dengan cara memberikan pengarahan agar menuliskan 

nomor resi di kertas yang telah di sediakan oleh bagian TS dan mengumpulkan 

kertas yang telah di tuliskan nomor resi customer dan selanjutnya customer di 

minta untuk menunggu di tempat duduk yang telah di sediakan oleh JNE 

Cabang Utama Lampung, jika customer tidak membawa nomor resi dan 

sebelumnya tidak ada informasi dari pihak JNE Cabang Lampung untuk 

pengambilan barang maka petugas TS JNE Cabang Utama Lampung tidak bisa 

memberikan informasi tentang barang customer yang dimaksutkan customer 

tersebut. Pelayanan adalah : proses pemenuhan kebutuhan melelui aktivitas 

orang lain secara langsung.(Makplus, 2015). Untuk pelayanan customer dapat 

dilihat pada gambar 3.4  

Gambar 3.4 Pelayanan Customer 

 

 

3.3.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama proses PKL di Kantor Perwakilan JNE Ratu Dibalau Lampung 

Selain Mendaptakan Pembelajaran dan pengalaman kerja, tidak ada masalah 

secara signifikan namun terdapat masalah yang dihadapi penulis yaitu tempat 

penempatan barang yang telah di proses setelah melakukan transaksi dengan 

customer dimana barang asuransi dan tidak asuransi ditempatkan disatu keranjang 

yang sama sehingga pada saat membantu outboud pickup dibutuhkan waktu untuk 

mencari barang asuransi 



 

 

 

 

 

 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan permasalah diatas solusi dari masalah ini adalah dengan 

menambah keranjang kecil untuk tempat barang asuransi agar beda dengan barang 

yang tidak asuransi dan mempermudah pada saat outbound pickup barang untuk 

memisahkan barang asuransi dengan yang tidak asuransi, dengan adanya keranjan 

kecil maka outbound tidak memerlukan waktu yang lama untuk pickup barang dan 

petugas SCO bisa melayani customer dengan baik. Terlihat pada gambar 3.5  

 

Gambar 3.5 Contoh Penempatan Barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 

 

4.1. Simpulan  

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil 

Praktik Kerja Lapangan di JNE Cabang Utama Lampung selama 2 bulan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan, seperti cara menyambungkan kabel LAN. 

Yang tidak terhubung dengan komputer, cara untuk melayani customer dengan 

baik dan benar agar customer merasakan dan mendapatkan pelayanan yang 

terbaik, dapat mengatasi komputer yang sering eror. 

2. Mahasiswa dapat menyesuikan diri di dunia kerja yang nyata serta dapat 

mensimpulkan apa yang terjadi di JNE Cabang Utama Lampung dan kantor 

perwakilan JNE dengan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi seperti 

pemberian bungkus plastik disetiap harinya pada connote/from Taken Shipment 

dan menuliskan karyawan dalam melakukan pencarian connote/from Taken 

Shipment. 

3. Mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai bagaimana cara bersikap dan 

berbicara didunia kerja, seperti bersikap dan berbicara sopan santun kepada 

rekan sesame pekerja dan kepada pimpinan perusahaan. 

4. Dapat memahami bagaimana alur proses pengambilan di JNE Cabang Utama 

Bandar Lampung. 

5. Dapat memahami pentingnya bekerja secara disiplin. 

6. Mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua 

yang terkait dalam dunia kerja. 

 

4.2. Saran 

 



 

4.2.1. Saran Untuk Mahasiswa yang Akan Melaksanakan PKL 

Untuk di bagian SCO, mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di JNE 

Cabang Lampung sebaiknya harus menguasai pengetikan 10 jari dan berinteraksi 

dengan pelanggan dengan baik dan sopan. 

 

 

4.2.2. Saran Untuk JNE Cabang Utama Lampung  

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah, sebagai berikut : 

a. Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis memberikan usulan yaitu 

dengan menambahkan sebuah tempat untuk menyimpan berkas connote/from 

Taken Shipment sebab selama ini penyediaan tempat yang kurang besar dan 

rawan hilang. 

b. Sebaiknya pada bagian TakeSelf menyediakan print agar tidak susah untuk 

mengambil kertas connote/from Taken Shipment. Print yang ada dibagian 

admin inbound digunakan secara bersamaan antara bagian TakeSelf dengan 

bagian admin inbound. 
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