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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Alasan Pemilihan Judul 

Pada saat sekarang ini energi listrik merupakan salah satu sumber daya 

yang sangat dibutuhkan keberadaannya terutama dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, memperlancar urusan bisnis dan mendukung proses 

industrilisasi. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, listrik 

pun berkembang menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan masyarakat 

yang mana setiap industri – industri menunjang aktivitas masyarakat tersebut. 

Oleh karena itu, tidak bisa dielakan pasokan sumber daya energi listrik sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara, listrik selalu berdekatan 

dengan kehidupan aktivitas manusia pada masa sekarang maupun yang akan 

datang. 

PT. PLN (persero) merupakan badan usaha milik negara ( BUMN) yang 

bergerak dibidang penyedia tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. Sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan, keberadaan 

BUMN di Indonesia dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi 

juga oleh masyarakat luas. Pada awalnya PLN merupakan pemegang kuasa usaha 

ketenagalistrikan, namun sejak tahun 1992 pemerintah memberikan kesempatan 

pada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyedia tenaga listrik. Oleh 

karena itu, pada awal bulan Juni 1994 PLN dialihkan dari perusahaan umum 

menjadi perseroan, sehingga perusahaan ini menjadi PT. PLN (persero). 

dan teknologi, listrik pun berkembang menjadi kebutuhan primer yang 

sangat dibutuhkan masyarakat yang mana setiap industri – industri menunjang 

aktivitas masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa dielakan bisa pasokan 

sumber daya energi listrik sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu 

negara, listrik selalu berdekatan dengan kehidupan aktivitas manusia pada masa 

sekarang maupun yang akan datang. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata. 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sistem pemasangan daya baru 

pada PT.PLN (Persero) UP3 Jember ULP Rambipuji. 

b. Untuk mendapatkan pengalaman praktis dari PT. PLN (persero) UP3 

jember ULP Rambipuji yang berkaitan dengan prosedur pelayanan 

pemasangan daya baru. 

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata. 

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja yang berkaitan 

dengan prosedur pelayanan permintaan pemasangan daya baru pada PT. 

PLN (persero) UP3 Jember ULP Rambipuji. 

 

1.3. Objek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata mahasiswa ini akan dilaksanakan di PT. 

PLN (PERSERO) UP3 JEMBER UNIT LAYANAN PELANGGAN RAYON 

RAMBIPUJI. Kegiatan ini dilaksanakan sekurang – kurangnya 45 hari kerja dan 

dimulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2019 sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Program Studi Diploma III Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

disesuaikan dengan hari dan jam kerja PT. PLN (Persero) UP3 Jember ULP 

Rayon Rambipuji dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Tabel 1.1. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 

 op JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

SENIN  

s/d  

KAMIS 

08.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

JUMAT 08.00 – 16.00 11.00 – 13.00 

SABTU LIBUR 

 

Dengan total waktu = 432 Jam terhitung selama 45 Hari Praktek Kerja Nyata 

 

1.3.2. Rincian Kegiatan Praktek Kerja Nyata. 

 Rincian kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada PT. PLN 

(persero) UP3 Jember ULP Rayon Rambipuji disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1.2. Rincian Kegiatan Praktek Kerja Nyata. 

NO KEGIATAN 
MINGGU KE - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Perkenalan struktur organisasi dan 

orientasi pada PT. PLN (persero) ULP 

Rayon Rambipuji 

x 

                

2 pengenalan dan penggunaan aplikasi 

pelayanan pelanggan terpusat (AP2T) 

dan pelayanan terpadu berbasis online 

(customer self service) 

x 

                

3 menginput data calon pelanggan yang 

hendak pasang baru, membuat 

perintah kerja (SPK), mencetak hasil 

survey lapangan, membuat berita 

acara (BA) 

x 
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NO KEGIATAN 
MINGGU KE - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Membantu melakukan scan data 

perubahan data pelanggan (PDP), 

perintah kerja (PK),berita acara (BA), 

surat laik operasi (SLO), dan 

perjanjian (SPJBTL) 

 

  

x 

 

          

5 Membantu pengarsipan data 

pelanggan mulai dari perubahan data 

pelanggan (PDP) hingga perjanjian 

(SPJBTL) 

 

    

x 
     

6 Membantu melayani calon pelanggan 

yang hendak pasang baru, perubahan 

daya dan migrasi (pascabayar dan 

prabayar) 

 

    

 
x x x x x 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Prosedur 

2.1.1. Pengertian Prosedur 

 Prosedur sangatlah penting bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat 

dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi 

suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang dilakukan untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian 

prosedur menurut beberapa para ahli. 

 Prosedur didefinisikan oleh Puspitawati dan Sri Dewi (2011:23) yaitu, 

“serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan – urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan”. Menurut Mulyadi (2001:5) dalam buku yang 

berjudul “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa, “Prosedur adalah urutan 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 

atau lebih, yang terjadi berulang”. Menurut Azhar (2008:264) “Prosedur adalah 

rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang – ulang dengan 

cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala 

sesuatu dapat dilakukan secara seragam”. Sedangkan menurut Jogianto (2000:5) 

“suatu prosedur adalah urut –urutan yang tepat dari tahapan – tahapan instruksi 

yang menerapkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang 

mengerjakan, kapan (when) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakan”. 

 Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian prosedur adalah suatu urutan tugas dan pekerjaan yang saling 

berhubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan. Prosedur penting 

dimiliki bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus 

dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. 
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2.1.2. Karakteristik Prosedur. 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2001:8), 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

3. Prosedur menunjukkan biaya yang seminimal mungkin. 

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan. 

6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota – anggota 

organisasi. 

7. Mencegah terjadinya penyimpangan. 

8. Membantu efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari suatu unit 

organisasi. 

 

2.1.3. Manfaat Prosedur. 

 Suatu perusahaan pasti mempunyai prosedur tersendiri yang telah 

ditentukan, suatu prosedur akan mempunyai manfaat bagi perusahaan, menurut 

Mulyadi (2001:15) manfaat prosedur adalah sebagi berikut : 

1. Lebih memudahkan dalam langkah – langkah kegiatan yang akan datang. 

2. Mengubah pekerjaan yang berulang – ulang menjadi rutin dan terbatas 

sehingga mengerjakan pelaksanaan dan selanjutnya yang seperlunya saja. 

3. Adanya suatu petunjuk atau program yang jelas dan harus dipatuhi oleh 

semua pelaksana. 

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan 

efisien. 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, 

apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan – 

perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing – masing. 
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2.2.  Pelayanan 

2.2.1. Pengertian Pelayanan 

 Pelayanan dalam hal ini sangat berkaitan dengan hal pemberian kepuasan 

terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan 

kepuasan yang baik pula bagi pelanggannya sehingga pelanggan dapat lebih 

merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh pihak perusahaan. 

 Pendapat Boediono (2003:83) pelayanan merupakan suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. 

 Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. 

Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat sebelum 

dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi 

akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih tinggi. 

 Sedangkan menurut Lovelock, Patterson dan Walker dalam Tjiptono 

(2005:8) mengemukakan perspektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana 

setiap bisnis jasa terdiri atas dua komponen utama yaitu operasi jas dan 

penyampaian jasa. 

 Berdasarkan pengertian – pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur ataupun metode 

tertentu yang diberikan kepada orang lain. Yang menjadi maksud adalah 

kebutuhan – kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau 

keinginan pelanggan dengan tingkat perspektif mereka. 
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2.2.2. Kualitas Pelayanan 

 Pelayanan merupakan salah satu faktor utama untuk memperoleh profit 

dan kepuasan pelanggan semaksimal mungkin. Suatu perusahaan dikatakan 

berhasil apabila pelayanan maupun produk yang diberikan harus berkualitas. 

 Lovelock dalam Laksana (2008:27) mendefinisikan “Kualitas sebagai 

tingkat mutu yang diharapkan, dan pengendalian keragaman dalam mencapai 

mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen”. Dengan demikian kualitas 

merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan bagi organisasi maupun 

perusahaan. Kotler (2007:118) menyebutkan bahwa produsen dikatakan telah 

“menyampaikan” kualitas jika produk ataupun jasa yang ditawarkan sesuai atau 

melampaui ekspetasi pelanggan. Dari uraian tersebut kualitas dapat diartikan 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang/jasa) yang menunjang 

kemampuan dalam memenuhi suatu kebutuhan. Baik tidaknya kualitas tergantung 

pada kemampuan penyedia jasa pelanggan dalam memenuhi harapan pelanggan 

secara konsisten. 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, maupun lembaga 

organisasi mengenai kualitas SDM, kualitas secara kerja, serta barang atau jasa 

yang dihasilkan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang telah 

memenuhi standar dan dilakukan secara maksimal yang harus dicapai oleh suatu 

organisasi atau instansi. 

 Bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus mengandung 

sendi – sendi: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, 

efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketetapan waktu menurut Boediono 

(2003:6870). Uraiannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 

 

 

 

1. Kesederhanaan 

Yang dimaksud kesederhanaan meliputi mudah, lancar, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan Kepastian 

artinya adalah hal – hal yang berkaitan dengan : 

a) Prosedur atau tata cara pelayanan umum. 

b) Persyaratan pelayanan umum: baik teknis maupun administrative. 

c) Unit kerja dan pejabat yang berwenang dan tanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum. 

d) Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya. 

e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum. 

f) Petugas yang menerima keluhan masyarakat. 

g) Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

pelayanan umum berdasarkan bukti – bukti penerimaan 

permohonan/perlengkapan, sebagai alat untuk memastikan 

pemrosesan pelayanan umum. 

3. Keamanan 

Dapat diartikan bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat 

memberikan kepastian hukum. 

4. Keterbukaan 

hal – hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat. 

5. Efisiensi 

Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal – hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan 

umum yang diberikan. 
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6. Ekonomis 

Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara 

wajar dengan memperhatikan: 

a) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya 

yang tinggi diluar kewajaran 

b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. 

7. Keadilan 

Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah yang merata, dalam arti 

cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin 

dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 

8. Ketetapan Waktu 

Maksud dari ketetapan waktu adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

 

2.3. Pengertian Listrik Pascabayar dan Prabayar. 

2.3.1. Listrik Pascabayar. 

 Pascabayar adalah Pasca (Setelah) Bayar Artinya setelah digunakan baru 

di bayar, Jika kita contohkan pada listrik PLN pascabayar adalah anda dapat 

menggunakan listrik PLN yang telah terhubung ke rumah tanpa harus 

membayarnya terlebih dahulu. Pembayaran tagihan pemakaian akan dilakukan 

setelah tanggal atau waktu penggunaan yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia 

layanan. 

 Listrik pascabayar merupakan transaksi pemakaian tenaga listrik yang 

menggunakan meteran elektronik pascabayar dengan cara pembayaran di akhir. 

Pelanggan listrik pascabayar menggunakan sejumlah arus listrik yang diperlukan 

serta digunakan oleh pelanggan layanan listrik pascabayar, dihitung dengan 

menggunakan meteran elektronik pascabayar. Setiap bulannya dilakukan 

pembacaan meter yang berfungsi dalam pelaksanaan, persiapan, dan pengendalian 

kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter alat ukur 

meter Kwh, meter KV Arh, meter KVA maksimal pada setiap pelanggan serta 

pembacaan dan pencatatan petunjuk saklar waktu. Setelah itu maka data meter 
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yang telah dicatat dan dikirim kepada fungsi pembuatan rekening, lalu dilakukan 

pemeriksaan hasil pembacaan meter dan perbaikan kesalahan pembaca meter, 

melakukan pembuatan laporan sesuai bidangnya dan nantinya akan diterbitkannya 

rekening listrik hasil pemakaian listrik pada setiap bulannya, dan dilakukan 

pembayaran diakhir kepada PT. PLN (persero) sesuai dengan pemakaian listrik 

yang digunakan oleh pelanggan (Simatupang, 2017). 

2.3.2. Listrik Prabayar. 

 Parabayar adalah Pra (sebelum) Bayar Artinya sebelum digunakan harus 

bayar dulu. Istilah prabayar pada listrik PLN, Prabayar Adalah sebelum 

menggunakan listrik PLN anda harus bayar dulu Kwh listrik yang akan 

digunakan. Di Indonesia Kwh ini disediakan dengan nominal harga 20, 50, 100 

ribu dan seterusnya. Jika Kwh di meteran listrik anda kosong, tentunya lampu 

dirumah tidak dapat nyala, anda dapat membeli token maupun pulsa listrik untuk 

dapat menggunakan listrik dari PLN.  

 Ketika melakukan pembelian pulsa listrik Prabayar ini, anda akan 

mendapatkan voucher yang berisi kode atau nomer token dan kemudian nomer 

tersebut diinput kedalam meteran listrik yang sudah dipasang dan siap 

difungsikan. Voucher pulsa listrik prabayar ini telah tersedia diribuan loket yang 

tersebar diseluruh indonesia, dan diharap mampu menjangkau lebih luas 

masyarakat melalui kemitraan dengan Bank, PT. POS Indonesia dan mitra pihak 

ketiga lainnya. Layanan listrik prabayar ini menggunakan alat khusus yang 

berbeda dengan layanan listrik pascabayar. Alat khusus ini dinamakan Kwh meter 

prabayar. Program pergantian listrik pascabayar ke listrik prabayar ini adalah 

program yang ditawarkan oleh pihak PT. PLN (persero) kepada pelanggannya 

agar dapat mengendalikan pemakaian listriknya sesuai dengan kebutuhan. Bagi 

pelanggan pasang baru maupun yang bermigrasi dari pascabayar ke prabayar 

dapat dengan mudah mengajukan pemasangan listrik prabayar cukup dengan 

menghubungi kantor pelayanan PLN terdekat dan mengisi data pada surat – surat 

permohonan yang disediakan pihak PLN.  
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2.4. Migrasi Pelanggan. 

 Migrasi pelanggan merupakan tingkat kemungkinan atau kepastian bahwa 

pelanggan akan berpindah dari penyedia jasa saat ini kepada jasa baru. Menurut 

Roos., et al., (2004) dalam Nelloh dan Liem (2011), membagi migrasi pelanggan 

menjadi dua yakni migrasi internal dan eksternal. 

 Migrasi internal merupakan migrasi pelanggan yang masih dalam lingkup 

perusahaan karena masih dalam perusahaan yang sama. Tipe migrasi ini secara 

garis besar masih menguntungkan perusahaan karena masih dalam perusahaan 

yang sama meskipun dalam unit yang berbeda.  

 Migrasi eksternal adalah migrasi pelanggan ke penyedia jasa alternatif 

diluar perusahaan. Migrasi pelanggan dapat terjadi apabila mereka merasa tidak 

puas dengan layanan yang diberikan, sehingga dengan adanya layanan baru yang 

ada dapat memberikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya. Pelanggan 

berkeinginan untuk pindah agar mendapatkan kepuasan dan kenyamanan. Banyak 

studi perpindahan pelanggan yang menjelaskan bahwa faktor – faktor penentu 

perpindahan, seperti kualitas, kepuasan, biaya berpindah, dan ketertarikan atas 

alternatif telah dimodelkan dengan intensi berpindah. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Sejarah Berdirinya PT. PLN (persero). 

 Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau PT. PLN (persero) adalah sebuah 

BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Pada  

awalnya ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke 18, pada saat 

beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan 

sebuah pembangkit listrik untuk keperluannya pribadi. Ketenagalistrikan mulai 

muncul untuk keperluan umum pada saat perusahaan swasta Belanda NV. Nign, 

yang semula bergerak pada bidang gas memperluas usahanya dibidang penyedia 

listrik untuk kemanfaatan umum. 

 Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk S’Lands Waterkracht 

Bedriven (LWB), yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, 

PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, 

PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di 

Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta.  

 Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang maka Negara Indonesia 

dikuasai oleh Jepang. Oleh karena itu, perusahaan listrik dan juga gas yang ada 

semuanya diambil alih oleh pemerintahan Jepang, dan juga semua pegawai yang 

ada dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang – orang jepang. 

Namun setelah jatuhnya jepang kepada para sekutu, dan diproklamirkan 

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan emas 

ini tidaj disia – siakan oleh para pemuda dan juga buruh listrik dan gas untuk 

mengambil alih semua perusahaan listrik dan juga gas yang sebelumnya dikuasai 

Jepang.  

 Setelah berhasil merebut semua perusahaan – perusahaan dari tangan 

kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945 suatu delegasi dari 

buruh/pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI yang pada waktu itu 

masih dikuasai oleh M. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan 

mereka. Selanjutnya delegasi bersama – sama dengan pimpinan KNI pusat 
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menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan – perusahaan 

listrik dan gas kepada pemerintahan Republik Indonesia. Penyerahan tersebut 

diterima oleh presiden Soekarno, dan kemudian dengan penetapan Pemerintah 

NO. 1 tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah jawatan listrik dan gas 

dibawah departemen umum dan tenaga. 

 Adanya agresi Belanda I dan II, sebagian besar perusahaan – perusahaan 

listrik dikuasai kembali oleh pemerintahan Belanda. Pegawai yang tidak mau 

bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri kepada kantor - 

kantor jawatan listrik dan gas didaerah – daerah Republik Indonesia yang bukan 

merupakan wilayah penduduk Belanda untuk meneruskan perjuangannya. 

Selanjutnya, dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 163, 

tanggal 3 Oktober 1953 tentang  Nasionalisme Perusahaan Listrik Milik Negara 

Asing di Indonesia jika waktu konsesinya habis. Dengan meningkatnya 

perjuangan Bangsa Indonesia tentang membebaskan Irian  Jaya dari cengkraman 

penjajah Belanda, maka dikeluarkannya Undang – Undang nomor 86 tahun 1958 

tertanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan listrik dan 

gas milik Belanda. Dengan Undang – Undang ini maka seluruh Perusahaan Listrik 

Belanda berada di tangan Bangsa Indonesia. 

 Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Pada tanggal 27 Oktober 1945 

kemudian dikenal dengan hari Listrik dan Gas. Hari tersebut diperingati untuk 

pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946, bertempat di gedung Badan Pekerja 

Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi 

tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga nomor 20 tahun 1960, namun kemudian 

berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 

235/Kpts/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang 

digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh 

pada tanggal 3 Desember. Meningkat pentingnya semangat dan nilai – nilai hari 

listrik, maka berdasarkan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 
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1134.k./43.pe/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkanlah tanggal 27 Oktober 

sebagai Hari Listrik Nasional. 

 Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

 Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak 

tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum hingga sekarang. 

Alamat PT. PLN (Persero) Pusat berada di Jalan Trunojoyo Blok M – I 

No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. Telp. 021 – 7251234, 

7261122 dan kode fax 021 – 7221330. 

 

3.2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan 

3.2.1. Visi 

 Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 

Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 

3.2.2. Misi 

a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
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3.2.3. Motto 

 Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. 

 

3.3. Maksud dan Tujuan Perseroan 

 Untuk menyelenggarakan usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan 

umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan 

melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka 

menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan 

Terbatas. 

 

3.4. Anak Perusahaan 

 PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi memiliki 11 (sebelas) 

anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak 

perusahaan PLN diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan 

tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan. 

 Berikut 11 (sebelas)  anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) : 

1. PT. Indonesia Power (PI) 

2. PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) 

3. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) 

4. PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+) 

5. PT. PLN Tarakan 

6. PT. PLN Batubara 

7. PT. PLN Geothermal 

8. PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E) 

9. Majapahit Holding BV 

10. PT. Haleyora Power 

11. PT. Pelayanan Bahtera Adhi Guna 
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3.5.  Logo PLN 

 PT. PLN (Persero) memiliki logo dengan arti tersendiri. Berikut dapat 

dilihat bentuk logo dari PT. PLN (Persero) pada gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 logo PLN 

3.5.1. Element-element Dasar Lambang logo PLN. 

a) Bidang Persegi Panjang Vertikal pada logo PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Background PLN 

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya, 

melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau 

organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk 

menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik 

mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga 

melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan 

yang berkarya di perusahaan ini.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18 

 

b) Petir atau Kilat pada Logo PLN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Lambang petir pada logo PLN 

 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai 

produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun 

mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam 

memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah 

melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 

Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan 

perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan 

jaman  

 

c) Tiga Gelombang Logo PLN 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Gelombang pada logo PLN 

 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga 

bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, 

penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para 

insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi 

pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan 
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(sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam 

kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan 

yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik 

bagi para pelanggannya. 

 

3.6 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Rambipuji 

3.6.1 Struktur Organisasi 

Bentuk organisasi dan staf dengan manajer sebagai pimpinan tertinggi dengan 

membawahi 3 supervisor,yaitu Supervisor Pelayanan Pelanggan dan 

Administrasi. Supervisor Transaksi Energi,dan Supervisor Teknik. Manajer 

bertanggungjawab atas supervisor yang ada dibawahnya. 

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di PT. PLN (Persero) Rayon 

Rambipuji Jember adalah struktur organisasi lini. Stuktur organisasi dimana 

pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari 

kepemimpinan terhadap bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember dapat dilihat pada 

gambar 3.6 
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Gambar 3.6 Struktur Organisasi 

Sumber : PT. PLN Rambi Puji. 

 

3.6.2 Tugas serta wewenang masing-masing bagian 

Berdasarkan struktur organisasi PT.PLN (Persero) Rayon 

Rambipuji,dimana Manajer membawahi 3 orang supervisor,dan masing-

masing memiliki tudas serta wewenang. Berikut merupakan tugas serta 

wewenang dari masing-masing bagian. 

1. Tugas serta wewenang Manajer 

 Menyusun kebijakan teknis berdasarkan program kerja 

 Menganalisa sasaran kerja area berdasarkan target 

perusahaan yang berpedoman pada aturan PLN pusat 

 Memberi arahan kepada supervisor pelayanan 

pelanggan,supervisor penagihan,dan supervisor 

administrasi keuangaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
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 Mengendalikan kegiatan pengendalian dan penanganan 

terpadu sebagai upaya mengurangi susut Kwh (Kilo Wait 

Hours) teknis maupun non teknis 

 Mengkaji laporan kegiatan terkait pelaksanaan pelayanan 

untuk mengetahui hambatan-hambatan serta solusinya 

 Melaksanakan tugas kedinasan dan tugas pokok lainyya 

sesuai tanggungjawab dan kewajibannya 

 

2. Tugas dan wewenang supervisor pelayanan pelanggan dan 

administrasi 

 Menyusun rencana kerja pelayanan sesuai pedoman kerja 

 Memberi arahan kepada bagian skesi pelayanan pelanggan 

mengenai tugas kerja 

 Mengoordinir pelaksanaan pemasaran,tata usaha 

langganan,penyambungan pengolahan data 

 Mengkaji laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

pelanggan terkait hambatan serta solusinya 

 Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya 

3. Tugas dan wewenang supervisor transaksi energi (TE) 

 Koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan 

administrasi dengan unit jasa managemen kontruksi 

 Evaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek 

dari pihak jasa manajemen kontruksi untuk proses 

amandemen dari pihak kontruksi 

 Menyusun komunikasi dasar dengan pihak pengguna jasa 

dan setiap pihak terkait 

 Menugaskan pengawasan mutu,tertib biaya dan ketetapan 

waktu pelaksanaan kontruksi dan pihak jasa manajemen 

kontruksi 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 

 

4. Tugas dan wewenang Supervisor Teknik 

 Survei perencanaan kebutuhan material dan pasang 

sambungan rumah 

 Operasi dan pemeliharaan distribusi 

 Pengendalian kontruksi 

 Pengolahan dan aset sesuai dengan ketentuan dan target 

yang telah ditetapkan perusahaan 

 Memantau dan mengendalikan permintaan penyambungan 

sementara,pemutusn dan penyambungan kembali 

pembokaran sementara/rampung dan layanan lainnya 

 Merencanakan dan mengendalikan kebutuhan material 

jaringan tegangan mencegah  (JTM),jaringan tegangan 

rentang (JTR),Trafo,SR,dan APP serta kebutuhan anggaran 

sesuai dengan kewenangannya 

 Menyusun rencana pembangunan pengoperasian dan 

pemeliharaan jaringan distribusi 

 

5. Tugas dan wewenang Asisten Officer Piutang 

 Melaksanakan negosiasi penyelesaian tagihan 

susulan/piutang pelanggan kegiatan P2TL sesuai 

aturan/ketentuan PT.PLN yang berlaku 

 Melaksanakan rekonsiasi piutang pelnggan (rekening dan 

rekening) 

 Pengendalian piutang pelanggan 

 Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya 
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6. Tugas dan wewenang Asisten Akuntansi dan Keuangan 

 Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran 

dan keuanggan 

 Mengatur dan melaksanakan hal-hal yang meliputu 

penyusunan rencana anggaran,penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja,pengolahan dana,pengasuransian 

dan perpajakan 

 Menyusun anggaran kegiatan operasional 

 Membuat laporan secara berkala 

 

7. Tugas dan wewenang asisten pelayanan pelanggan 

 Melaksanakan kegiatan bagian pelayanan pelanggan 

 Melaksanakan pemasaran,tata usaha langgan,dan 

pengolahan data 

 Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pelayanan pelanggan 

 Membuat laporan berkala sesuai dengan bidangnya 

 

8. Tugas dan wewenang JT Penyambungan dan Pemutusan 

 Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan 

pemutusan 

 Melaksanakan pengelolan data berkaitan dengan pemutusan 

dan penyambungan aliran tenaga listrik serta menyiapkan 

jadwal pelaksanannya untuk meningkatan pendapat dan 

penjualan tenaga listrik sesuai standar 

 Membuat laporan berkala sesuai dengan bidangnya 
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9. Tugas dan wewenang Junior Distribusi 

 Melaksanakan program penekanan surat kWh dan sisi 

teknis maupun non teknis 

 Menyusun sistem manajemen untuk kerja setiap semester  

tahun berjalan 

 Membuat laporan berkala sesuai dengan bidangnya 

10. Tugas dan wewenang Junior Operasi Distribusi 

 Memeriksa kendala di lapangan/external upaya penekanan 

susut yang terjadi 

 Melaksanakan survey pengembangan aset distribusi dan 

rehabilitasi 

 Melaporkan hasil survey pengembangan dan rehabilitasi 

jaringan distribusi 

 Melaksanakan standar teknis operasi perlatan jaringan dan 

aturan lainnya 

 Melaksanakan pemeliharaan data induk jaringan sesuai 

perkembangan dilapangan 

 Menyusun laporan sesuai bidangnya 

 

11. Tugas dan wewenang Asisten Engineer Kontruksi 

 Melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi eksternal 

rencana pengembangan  dan rehabilitasi jaringan distribusi 

 Menyiapkan progres pekerjaan pengembangan dan 

rehabilitasi jaringan distribusi 

 Memastikan pemasangan kontruksi apabila terjadi kerja 

tambah dan kerja kurang material distribusi 

 Memastikan berita acara (BA) hasil penyelesaian pekerjaan 

pengembangan dan rehabilitasi jaringan distribusi 

 Menyusun laporan sesuai bidangnya 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


45 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah terlaksana pada 

PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rayon Rambipuji, maka dapat 

menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur pelayanan permintaan dalam 

pasang baru terdapat beberapa prosedur yang harus dilewati dan dilengkapi 

sebelum ketahap pelaksanaan, yaitu : 

1. Pendaftaran  

Pendaftaran pasang listrik baru bisa dilakukan melalui website PLN, 

www.pln.co.id/pbhpd/index.php. Dengan cara klik website-nya PLN lalu 

klik pasang baru dan menyetujui syarat kemudian ketentuan pasang listrik 

baru antara pelanggan dan PLN, kemudian isi data calon pelanggan sesuai 

kolom-kolom yang tersedia jika kolom isian sudah terlengkapi klik simpan 

permohonan, kemudian calon pelanggan akan mendapatkan nomor agenda 

maupun nomor register yang menjadi bukti pendaftaran pasang baru, atau 

dapat datang langsung ke loket masing-masing daerah di PT.PLN 

(Persero) setempat. Dalam beberapa hari berikut calon pelanggan PLN 

akan dihubungi oleh pihak PLN melalui email atau nomor telepon milik 

calon pelanggan, bahwa proses pasang baru disetujui oleh pihak PLN 

sesuai survey jaringan yang telah dilaksanakan oleh PLN. Setelah calon 

pelanggan mengetahui bahwa permohonan pasang listrik baru telah 

disetujui, calon pelanggan segera mambayar sejumlah biaya sesuai daya 

listrik yang didaftarkan, dengan menunjukkan nomor bukti pendaftaran 

(nomor agenda maupun nomor register) di kantor Pos/PPOB (Payment 

Point Online Bank ). 

2. Sertifikat Laik Operasi (SLO) 

Jika instalasi listrik milik pelanggan sudah terpenuhi atau sudah terpasang 

dalam bangunan oleh calon pelanggan, maka calon pelanggan listrik 

diharuskan melengkapi dengan sertifikat laik operasi SLO. Sertifikat ini 

dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan independen sebagai syarat 
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penyambungan baru. Pengajuan pendaftaran Sertifikat Laik Operasi (SLO)   

ini dikantor KONSUIL (Komite Nasional Keselamatan Instalasi Listrik) 

dikota calon pelanggan PLN. Jika dalam pemeriksaan dan pengujian 

instalasi listrik milik pelanggan tersebut sudah memenuhui syarat, maka 

lembaga ini akan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). 

3. Penyambungan  

Tahap akhir proses pasang listrik baru adalah penyambungan Kwh meter 

ke instalasi listrik milik pelanggan. Disini pelanggan menandatangani 

surat perjanjian jual beli tenaga listrik dan pelanggan harus menaati segala 

bentuk peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh undung-undang 

maupun peraturan  dari PT.PLN (Persero). 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Objek Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 
 

 
 

Lampiran 3. Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Persetujuan Penyusunan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Kartu Konsultasi 
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Lampiran 7. Perubahan Data Pelanggan 
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Lampiran 8. Surat Perintah Kerja 
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Lampiran 9. Surat Berita Acara 
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Lampiran 10. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 
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Lampiran 11. Surat Laik Operasi 
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