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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
 

       Rudi Oktoriyandi. 8223163124. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Jatinegara. Program Studi 
DIII Manajemen Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Laporan ini ditulis untuk menginformasikan kegiatan praktikan selama 2 
bulan atau 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 2 Juli hingga 30 Agustus 2018 
dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) Area Jatinegara. Praktikan ditempatkan di bagian Niaga khususnya 
Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan.  
       Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk menambah wawasan serta 
pengalaman dalam mempersiapkan diri sebelum ke dunia kerja yang sebenarnya. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan melakukan pekerjaan 
diantaranya menawarkan layanan kepada pelanggan, membuat perjanjian 
kesepakatan jual beli tenaga listrik, mendata pelanggan, survey ke lapangan untuk 
memastikan serta memeriksa pelanggan yang ingin menambah daya dan 
mengubah tarif, menawarkan promo layanan kepada pelanggan, menawarkan 
promo – promo dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat dan menjalin 
hubungan dengan pelanggan. 
       Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan praktikan mendapatkan 
pengalaman, ilmu, wawasan, dan memahami proses khususnya di Bidang Niaga 
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Jatinegara. 
 
Kata kunci : survey pelanggan, menyebarkan brosur, menawarkan layanan, 
Bidang Niaga. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

       Rudi Oktoriyandi. 8223163124. Internship report at PT. Perusahaan 
Listrik Negara (Persero) Area Jatinegara. Marketing management study 
program DIII. Faculty of Ecomonics. State University of Jakarta. 
       This report is written to inform practitioner activities for 2 months or 40 
working days, starting from 2 July to 30 August 2018 in carrying out Internship at 
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).  
       Internship aims to add insight and experience in preparing yourself before 
going to the real world of work. During carrying out the Field Work Practice, the 
practitioner carries out work including offering services to customers, making 
agreements on the sale and purchase of electricity, registering customers, field 
surveys to ensure and check customers who want to add power and change rates, 
offer service promos to customers, offer promos - promos by distributing 
brochures to the community and establishing relationships with customers. 
       After completing this Internship the practitioner get experience, knowledge, 
insight, and understand the process, especially in the Business Sector of PT. 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Jatinegara. 
 
Keywords: customer survey, distributing brochures, offering services, Commerce 

Sector.  
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KATA PENGANTAR 
 

       Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karunia-Nya praktikan diberikan kesehatan serta kemudahan sehingga dapat 

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan 

selama dua bulan di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Jatinegara 

dengan baik dan lancar. 

       Dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 

mendapatkan bimbingan, motivasi dan saran saat pelaksanaan PKL maupun saat 

menyelesaikan laporan PKL oleh dosen pembimbing. Maka dari itu, dengan 

ketulusan hati praktikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Agung Kresnamurti Rivai Prabumenang ST, MM, selaku dosen pembimbing 

yang membantu praktikan dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini. 

2. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

3. Dra. Sholikhah MM, selaku Koordinator Program Studi DIII Manajemen 

Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

4. Emir Muhaimin, selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Jatinegara yang 

telah memberikan kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan PKL. 

5. Desiana Iflakha, selaku Manager Asisstant Bidang Niaga sekaligus 

pembimbing selama melaksanakan PKL di PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara. 
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6. Muhammad Barja, Muhammad Arief, Meyriza, dan Inngam selaku 

supervisor yang membantu serta membimbing selama melaksanakan PKL. 

7. Seluruh karyawan PT. PLN (Persero) Area Jatinegara yang tidak dapat 

praktikan sebutkan satu per satu dan tanpa mengurangi rasa hormat praktikan. 

8. Ibu, Bapak dan Kakak yang turut mendukung secara moral maupun materil 

serta mendoakan tiada henti dalam kelancaran pelaksanaan PKL. 

9. Teman – teman Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Pemasaran yang turut 

memberikan dukungan dengan tulus untuk praktikan. 

10. Dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKL serta dalam 

menyelesaikan Laporan PKL ini yang turut andil membantu dan memberikan 

dukungan, praktikan mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan yang 

diberikan selama ini. 

       Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

laporan ini. Praktikan mengharapkan kritik beserta saran yang bersifat 

membangun. Semoga dengan adanya laporan ini bisa menjadikan manfaat bagi 

pembaca. 

Jakarta, 26 Desember 2018 

Praktikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

       Di zaman modern saat ini, permintaan dan kebutuhan konsumen terhadap 

barang maupun jasa semakin meningkat serta beranekaragam. Hal ini membuat 

pelaku usaha harus mengikuti perkembangan yang ada dengan membuat 

berbagai inovasi serta kreatifitas agar produk dapat bersaing dan bertahan di 

pasaran. Selain itu, salah satu unsur yang penting untuk berkembangnya suatu 

perusahaan yaitu harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan 

profesional di bidangnya. Dalam membentuk sumber daya manusia yang 

berkompetitif dan profesional, Universitas Negeri Jakarta mengadakan mata 

kuliah Praktik Kerja Lapangan dalam rangka mempersiapkan lulusan DIII 

Manajemen Pemasaran agar dapat bersaing dengan dunia kerja yang 

sebenarnya. Selain itu, sebagai sarana pengimplementasian teori yang di 

dapatkan selama perkuliahan ke dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan 

digunakan sebagai sarana menambah wawasan, pengetahuan, dan menemukan 

masalah terkait bidang pemasaran serta mengatasi masalah tersebut dengan 

teori yang didapatkan di perkuliahan. Praktik kerja Lapangan menjadi salah 

satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). 

       Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL di PT. PLN 

(Persero) Area Jatinegara Bidang Niaga Sub Bidang Pemasaran Pelayanan 

Pelanggan dan Administrasi Pelanggan. PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 
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salah satu cabang dari PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang jasa 

pelayanan listrik negara. 

       PT. PLN (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

memiliki tugas sebagai penyedia jasa pelayanan listrik untuk masyarakat 

Indonesia. Hingga saat ini, PT. PLN (persero) menjadi satu-satunya  

perusahaan listrik milik negara yang berfungsi sebagai pembangkit, distribusi, 

membangun infrastruktur kelistrikan dan memproduksi listrik hingga 

menyalurkannya ke pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh PT. PLN termasuk ke dalam jenis pasar monopoli 

murni. Monopoli yang dilakukan PLN terjadi secara alami akibat usaha 

penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi. Ditambah dengan 

ketatnya persaingan untuk mendapatkan energi primer, menjadikan usaha 

penyediaan listrik jadi lebih berisiko. (Rahmatsyah, 2017) 

       Walaupun dalam kegiatan usahanya PT. PLN (Persero) termasuk ke dalam 

pasar monopoli, PT. PLN (Persero) tetap dituntut untuk dapat memperoleh laba 

dari kegiatannya dalam menyediakan jasa pelayanan listrik untuk masyarakat. 

Untuk mencapai tujuannya tersebut PT. PLN (Persero) membutuhkan strategi 

promosi guna untuk mempertahankan dan meningkatkan laba perusahaan. 

Agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar terutama yang 

menyangkut bidang pemasaran pelayanan yang diberikan maka diperlukan 

strategi promosi pemasaran yang tepat dan efisien. 



3 
 

 
 

       Promosi menjadi salah satu faktor yang paling utama bagi perusahaan 

dalam meningkatkan pendapatan. PT. PLN (Persero) menuntut agar 

meningkatkan promosi pelayanan kepada konsumen dengan cara promosi yang 

tepat, inovatif dan efisien. Strategi pelaksanaan promosi pemasaran yaitu 

dimulai dengan memperkenalkan pelayanan kepada masyarakat melalui 

personal selling, direct message, advertising dan social media marketing. 

Sehingga dalam kegiatan usahanya PT. PLN (Persero) tidak lepas dari kegiatan 

pelaksanaan strategi promosi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. 

(PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 

       Praktikan memilih tempat PKL di PT. PLN (Persero) karena ketertarikan 

dan ingin mengetahui kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Terlepas 

dari listrik yang seakan menjadi kebutuhan primer pada saat ini bagi kehidupan 

makhluk hidup. Praktikan juga ingin merasakan dan mempelajari serta mencari 

solusi atas masalah pemasaran yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero). 

B. Maksud dan Tujuan 

       Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Mendapatkan pengalaman kerja dan menambah wawasan pengetahuan 

sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Mengimplementasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam 

wujud praktik langsung ke dunia kerja. 
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Sedangkan tujuan dari Praktik Kerja Lapangan antara lain: 

1. Mengetahui sistem kerja yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara khususnya di Bidang Niaga Sub Bidang Pemasaran Pelayanan 

Pelanggan dan Administrasi Pelanggan. 

2. Mengetahui mekanisme pemberian sanksi kepada pelanggan yang mangkir 

dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Jatinegara khususnya di Bidang 

Niaga Sub Bidang Pemasaran Pelayanan Pelanggan dan Administrasi 

Pelanggan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 

C. Kegunaan PKL 

       Dengan dilaksanakannya PKL diharapkan dapat memberikan kegunaan 

untuk pihak-pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi Praktikan  

a. Mendapatkan pembekalan sebelum menghadapi dunia kerja yang 

sebenarnya. 

b. Mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan dibangku 

perkuliahan. 

c. Mendapatkan wawasan, keterampilan dan pengetahuan dalam bidang 

pemasaran.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universias Negeri Jakarta 

a. Mendapatkan umpan balik dalam menyempurnakan kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan dan tuntutan pembangunan 

pada umumnya. 
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b. Terjalinnya kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. 

PLN (Persero) Area Jatinegara. 

3. Bagi Perusahaan PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 

a. Membantu para pegawai dan perusahaan dengan meringankan 

pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan di PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara. 

b. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara PT. PLN 

(Persero) Area Jatinegara dan Universitas Negeri Jakarta. 

c. Menumbuhkan hubungan baik antara PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara dengan Universitas Negeri Jakarta dan menjalin hubungan 

kerja sama yang saling menguntungkan. 

D. Tempat PKL 

            Tempat Praktik Kerja Lapangan praktikan (PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara, 2018) pada : 

 Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

Alamat Perusahaan : Jl. Jatinegara Timur No.75 Jakarta Timur 

13310 

Nomor Telepon : (021) 8504426 – 8504427 

Faximile : (021) 8192192, 85908555 

Website : www.pln.co.id  

Alasan Memilih PT. PLN (Persero) 

Alasan praktikan memilih PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 

sebagai tempat untuk melaksanakan PKL karena praktikan tertarik, 
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mengetahui dan juga merasakan bekerja di  PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara yang merupakan perusahaan monopoli dan semua orang 

membutuhkan jasa yang dihasilkan yaitu listrik untuk memenuhi serta 

menjalankan segala aktifitas kehidupan makhluk hidup. 

E. Jadwal Waktu PKL  

            Ada beberapa proses dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

yaitu: 

1. Tahap Persiapan PKL 

a. Pada tanggal 20 April 2018, praktikan meminta surat pengantar ke 

Gedung R Fakultas Ekonomi Bidang Kemahasiswaan untuk membuat 

surat izin permohonan PKL yang harus ditandatangani oleh Dra. 

Sholikhah, M.M. selaku Koordinator Program Studi DIII Manajemen 

Pemasaran. Setelah praktikan mendapatkan tandatangan yang 

dibutuhkan, praktikan mengajukan surat pengantar tersebut ke Biro 

Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat. 

b. Pada tanggal 24 April 2018, praktikan mengambil surat izin yang telah 

selesai dan langsung menuju kantor pusat PT. PLN (Persero) yang 

berada di jalan Ridwan Rais Gambir untuk mengajukan permohonan 

izin PKL, lalu praktikan langsung diberikan penempatan di Area 

Jatinegara. Kemudian, praktikan mendapatkan surat permohonan dari 

kantor pusat untuk ditujukan kepada bidang Sumber Daya Manusia. 

Pada hari yang sama, praktikan langsung menuju ke Area Jatinegara 

untuk memberikan surat permohonan PKL. Setelah itu praktikan 
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diharuskan menunggu hingga tanggal 3 Mei 2018 untuk persetujuan 

dari Assiten Manajer Sumber Daya Manusia dan akan diinfokan 

melalui telepon/whatsapp. 

c. Pada tanggal 4 Mei 2018, praktikan mendapatkan kabar diterima 

permohonan izin PKL dan diminta untuk datang kembali ke kantor PT. 

PLN (Persero) Area Jatinegara untuk diberikan surat persetujuan 

bahwa praktikan mendapat izin untuk melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di PT. PLN (Persero) Area Jatinegara. 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

       Setelah mendapatkan izin untuk melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan pada tanggal 27 April 2018, praktikan mulai melaksanakan PKL 

di PT. PLN (Persero) Area Jatinegara yang bertempat di Jl. Jatinegara 

Timur No.75 Jakarta Timur 13310 pada tanggal 2 Juli 2018 dan berakhir 

pada tanggal 31 Agustus 2018, dan dilaksanakan dari hari Senin sampai 

dengan Jumat. Pelaksanaan waktu kerja hari Senin – Kamis dimulai dari 

pukul 07.30 – 16.00 WIB dan hari Jumat dimulai dari pukul 08.00 – 16.30 

WIB. 

3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

       Praktikan selama pelaksanaan PKL, mengumpulkan data – data yang 

dibutuhkan untuk membuat laporan sebelum praktikan menyelesaikan 

PKL di PT. PLN (Persero) Area Jatinegara. Praktikan mulai menyusun 

laporan Praktik Kerja Lapangan mulai tanggal 31 Agustus 2018 hingga 

selesai. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 

A. Sejarah Perusahaan 

       Sejarah dari ketenagalistrikan berawal pada akhir abad 19, bidang 

pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan 

saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik 

gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga lisrik untuk keperluan 

sendiri antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah 

kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. (PLN, 2016) 

       Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II 

pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi 

Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat 

berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan 

perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indinesia. 

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan 

Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas 

pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. (PLN, 2016) 

       Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang 

bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 
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Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik 

negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas 

diresmikan. (PLN, 2016) 

       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. (PLN, 

2016) 

       Sampai saat ini, PT. PLN (persero) memliki sekitar 17 kelompok unit 

wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia dan 5 kelompok unit Distribusi 

antara lain : 

a. PLN Distribusi DKI Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang  

b. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten  

c. PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta  

d. PLN Distribusi Jawa Timur 

e. PLN Distribusi Bali (PLN, 2016) 
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       Dalam pendistribusian ketenegalistrikan, PT. PLN (persero) 

Distribusi DKI Jakarta Raya (Disjaya) memiliki 16 Area, salah satunya 

tempat praktikan melaksanakan PKL di PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara. Pendistribusian Area Jatinegara tersebar kedalam beberapa 

wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, meliputi daerah Jatinegara, 

Kebon Nanas, Kampung Melayu, Bukit Duri, Bidara Cina, Tebet, 

Manggarai, Kuningan, Pancoran dan sekitarnya. praktikan (PT. PLN 

(Persero) Area Jatinegara, 2018) 

1. Moto 

“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.” (PLN, 2016) 
2. Visi 

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh 

kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi 

Insani.” (PLN, 2016) 

3. 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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4. Logo dan Filosofi 

                                     Gambar II.1 

                                                             Logo PLN 

                                                             Sumber : PT. PLN (Persero) 

 
       Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan 

adalah sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran Surat 

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 

031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang 

Perusahaan Umum Listrik Negara. 

       Lambang persegi kuning menjadi bidang dasar bagi elemen-

elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PLN merupakan 

wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna 

kuning untuk menggambarkan pencerahan dan harapan PLN bahwa 

listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. 

Warna kuning juga melambangkan sebagai semangat yang menyala-

nyala yang dimiliki oleh setiap orang. 

       Petir atau kilat ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung 

di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PLN. 

Selain itu petir pun dapat diartikan sebagai kerja cepat dan tepat bagi 
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para insan di PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi para 

konsumen dan pelanggannya. Berwarna merah karena 

melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama 

di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap 

insan yang berkarya di perusahaan ini. 

       Tiga gelombong memiliki arti gaya rambat energi listrik yang 

dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan 

yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang sejalan dengan 

kerja keras para insan di PLN guna memberikan pelayanan terbaik 

bagi pelanggan. (PLN, 2011) 

B. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager 

Gambar II.2 

Struktur Organisasi 

Sumber : diolah oleh 
praktikan 
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1. Bidang Perencanaan 

a) Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik 

(RUPTL) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 

bersama dengan fungsi terkait.  

b) Memberikan masukan kepada Pemda dalam rangka Penyusunan 

Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RKUD).  

c) Menyusun perkiraan kebutuhan tenaga listrik. 

d) Menyusun rencana pengembangan dan pembenahan Sistem 

kelistrikan (JTM, JTR, dan gardu distribusi termasuk Gardu 

Induk).  

e) Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Induk atas penanganan 

masalah pola rencana sistem JTL yang terkait dengan pihak 

eksternal/Pemda dan Instalasi lainnya. (Rahmatsyah, 2017) 

2. Bidang Konstruksi 

a) Menyusun rencana kerja staff operasi sesuai rencana kerja 

proyek induk.   

b) Merumuskan dan mengevaluasi kinerja bidang serta sosialisasi 

penerapannya.  

c) Mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan administrasi teknik 

meliputi administrasi, tenaga asing, kontrak-kontrak dan berita 

pembayaran.   

d) Mengkoordinasi kegiatan pengadaan dan pengendalian sarana 

kerja. (Rahmatsyah, 2017) 
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3. Bidang Jaringan 

a) Melakukan koordinasi dengan seluruh manager bidang dan 

manager APD mengenai rencana dan pelaksanaan pekerjaan 

APJ. 

b) Menyusun program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja. 

c) Mengusulkan PRK Unit sebagai bahan penyusunan RKAP. 

d) Mengelola fungsi pemasaran dan niaga yang meliputi strategi 

pemasaran, peningkatan pelayanan serta Tata Usaha Pelanggan. 

e) Mengelola fungsi perencanaan yang meliputi perencanaan 

sistem dan konstruksi serta sistem teknologi informasi. 

(Rahmatsyah, 2017) 

4. Bidang Niaga 

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran strategi pemasaran, 

peningkatan pelayanan, dan tata usaha langganan. 

b) Melakukan riset dan segmentasi pasar.  

c) Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja pemasaran, 

pelayanan pelanggan serta tata usaha langganan.  

d) Membuat Surat Ijin Penyambungan (SIP), mengelola dan 

mengevaluasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SP 

JBTL) pelanggan besar agar tercapai tertib administrasi.  

e) Mengkoordinir pemasaran kreatif, promosi produk / penjualan 

dan sosialisasi produk, perubahan harga jual listrik.  
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f) Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan 

penyambungan baru, perubahan daya (PB/PD) dan 

penyambungan sementara.  

g) Mengelola dan memutakhirkan Data Induk Pelanggan (DIL).  

h) Mengelola sistem baca meter.  

i) Mengelola pembukuan langganan. 

j) Melaksanakan fungsi pengelolaan data termasuk proses billing. 

k) Mengendalikan sistem administrasi Data Induk Saldo (DIS). 

l) Mengendalikan sistem administrasi pelanggan sesuai dengan 

TUL. 

m) Memantau dan mengelola proses billing. 

n) Bekerja sama dengan fungsi terkait untuk melakukan 

rekonsiliasi. 

o) Mengendalikan susut non teknis.  

p) Mengelola dan memonitor Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) 

sesuai dengan standar pelayanan yang berkaitan dengan 

kecepatan penyambungan baru dan perubahan daya serta 

pembacaan meter. 

q) Melaksanakan pemutusan sementara dan bongkar rampung 

pelanggan Tegangan Menengah (TM).  

r) Membuat Laporan rutin dan berkala sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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s) Melaksanakan hubungan dengan mitra kerja, lembaga 

pemerintahan, swasta, tokoh masyarakat serta mass media sesuai 

dengan bidang tugasnya. (Rahmatsyah, 2017) 

5. Bidang Transaksi Energi 

a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan 

administrasi dengan unit jasa manajemen konstruksi.  

b) Menyusun Basic Communication dengan pihak pengguna jasa 

dan setiap pihak terkait. 

c) Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek 

dari pihak jasa manajemen konstruksi untuk proses amandemen 

dari pihak konstruksi. 

d) Menugaskan pengawasan mutu, tertib biaya dan ketetapan 

waktu pelaksanaan proyek tehadap setiap pihak pelaksanaan 

konstruksi dan pihak jasa manajemen konstruksi. (Rahmatsyah, 

2017) 

6. Bidang Keuangan, Administrasi, dan Sumber Daya Manusia 

(KSA) 

a) Menyusun program kerja dan anggaran fungsi SDM dan 

Administrasi sebagai pedoman kerja.  

b) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi proses dan biaya 

pegawai, administrasi, kesekretariatan dan pencapaian target 

HOP untuk mendapatkan efisiensi biaya perusahaan.  
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c) Mengevaluasi kinerja dan mengusulkan peningkatan kompetensi 

staf untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  

d) Menyusun usulan formasi tenaga kerja (FTK) termasuk tenaga 

Outsourcing.  

e) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi usulan peningkatan 

kompetensi SDM dan merencanakan usulan diklat / kursus 

untuk meningkatkan kompetensi staff untuk meningkatkan 

kompetensi SDM. (Rahmatsyah, 2017) 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

       Kegiatan umum PLN dapat dilihat dari Bauran Pemasaran (Marketing 

Mix) yang dimilikinya sebagai berikut:  

1) Product    

Berikut adalah produk-produk yang dimiliki oleh PLN:  

a. Pasang Baru atau Sambung Baru  

       PLN menawarkan layanan Pasang Baru bagi konsumen yang 

ingin memasang instalasi listrik baru. Pasang baru dapat dilakukan 

untuk instansi pemerintah, sekolah, perumahan, rusun, apartemen, 

tempat ibadah, dan sebagainya yang mengajukan untuk pasang baru. 

Pengajuan untuk pasang baru dapat dilakukan melalui via website 

(www.pln.co.id), call center 123 ataupun datang langsung ke kantor 

pelayanan PLN terdekat. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 
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b. Penambahan Daya   

       Bagi pelanggan atau konsumen yang memiliki listrik dengan 

kapasitas rendah dan memerlukan jumlah daya listrik yang lebih dari 

itu, maka PLN menyediakan layanan untuk penambahan daya listrik 

bagi pelanggan pascabayar maupun prabayar. Pengajuan untuk 

penambahan daya dapat dilakukan melalui via website 

(www.pln.co.id), call center 123 ataupun datang langsung ke kantor 

pelayanan PLN terdekat. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 

c. Penyambungan Sementara  

       Penyambungan sementara ditujukan bagi konsumen yang 

membutuhkan listrik untuk beberapa kegiatan acara seperti 

panggung, pesta, dan sebagainya. Jangka waktu lamanya 

penyambungan sementara sesuai dengan permintaan konsumen. 

Pengajuan untuk penyambungan sementara dapat dilakukan melalui 

via website (www.pln.co.id), call center 123 ataupun datang 

langsung ke kantor pelayanan PLN terdekat. (PT. PLN (Persero) 

Area Jatinegara, 2018) 

d. SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum)  

       SPLU adalah sebuah produk inovasi terbaru yang diluncurkan 

oleh PLN. SPLU merupakan solusi yang dilakukan PLN untuk 

mencegah terjadinya pencurian listrik illegal. SPLU berfungsi 

sebagai penyedia listrik yang aman dan legal untuk memenuhi 

kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum. SPLU diciptakan bagi 
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para pedagang kaki lima, tempat makan dan tempat umum lainnya. 

SPLU ini menggunakan mekanisme listrik prabayar. (PT. PLN 

(Persero) Area Jatinegara, 2018) 

e. Layanan Premium 

       Layanan Premium menyediakan layanan yang memastikan 

supply listrik cadangan ke pelanggan menggunakan sistem berbeda 

dengan yang lainnya. Sistem tersebut bernama automatic change 

over sehingga ada supply cadangan ketika sumber listrik padam. 

Layanan tersebut ditujukan kepada pelanggan yang mengutamakan 

listrik sebagai pokok dari kegiatannya, seperti pabrik industri, rumah 

sakit, hotel, kantor pemerintahan dan sebagainya. (PT. PLN 

(Persero) Area Jatinegara, 2018) 

2) Price  

PLN memiliki 6 golongan Tarif Dasar Listrik, yaitu : 

Tabel II.1 
Golongan Tarif 

 
JENIS 

 
KETERANGAN 

Rumah tangga (R) Keperluan kegiatan rumah tangga 
Bisnis (B) Keperluan kegiatan yang menghasilkan 

pendapatan (komersil) 

  Industri (I) Keperluan untuk kegiatan mengolah 
bahan baku 

Sosial (S) Sekolah, tempat ibadah, rumah sakit 
(non-komersial) 

Pemerintah (P) Kantor instansi pemerintah, lampu 
Penerangan Jalan Umum 

Layanan Khusus (L) 
 

Proyek (pembangunan/kontruksi), 
Stasiun Pengisian Listrik Umum 

Sumber : diolah oleh praktikan 
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 Gambar II.3 

Tarif Dasar Listrik 

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 
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3) Place 

       PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya membawahi 

beberapa area di Jakarta dan Tangerang yang beralamatkan di Jl. M. 

I. Ridwan Rais No. 1, Gambir, Jakarta Pusat 11410, sedangkan 

praktikan ditempatkan di Area Jatinegara yang beralamatkan Jl. 

Jatinegara Timur No.75 Jakarta Timur 13310. Pendistribusian 

listriknya meliputi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, yaitu 

daerah Jatinegara, Kebon Nanas, Kampung Melayu, Bukit Duri, 

Bidara Cina, Tebet, Manggarai, Kuningan, Pancoran dan sekitarnya. 

(PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 

4) Promotion 

       PT. PLN (Persero) Area Jatinegara dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, menggunakan beberapa bauran promosi diantaranya 

Personal Selling, Direct Message, Advertising dan Social Media 

Marketing. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 

a) Personal selling 

     Bidang Niaga mempunyai tugas bertemu langsung secara tatap 

mata dengan pelanggan, baik itu mendatangi ke pelanggan ataupun 

datang ke kantor. Promosi yang dilakukan oleh Bidang Niaga yaitu 

menawarkan promo penambahan daya, pemasangan baru, 

pemasangan sementara, SPLU, dan layanan premium yang 

mempunyai target pelanggan masyarakat umum, pabrik industri, 
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perusahaan dan sebagainya. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 

2018) 

b) Direct Message 

       Direct Message adalah promosi yang dilakukan secara tidak 

langsung kepada pelanggan. PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 

menawarkan promo layanan premium kepada pelanggan melalui e-

mail. Promo layanan ditawarkan  kepada perusahaan swasta maupun 

negeri serta pabrik industri yang membutuhkan supply listrik lebih 

atau cadangan dalam menjalankan kegiatannya. (PT. PLN (Persero) 

Area Jatinegara, 2018) 
c) Advertising 

       Advertising adalah sarana informasi yang dituangkan melalui 

media cetak dan elektronik dengan tujuan memperkenalkan promo 

kepada pelanggan, seperti yang dilakukan PT. PLN (Persero) 

menawarkan sekaligus memperkenalkan promo melalui brosur, 

spanduk, iklan, maupun radio yang mengharapkan menjangkau 

semua kalangan masyarakat. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 

2018) 
d) Social Media Marketing 

       Social Media Marketing menjadi sarana yang efektif bagi PT. 

PLN (Persero) Area Jatinegara dalam mempermudah 

memperkenalkan promo kepada pelanggan, melalui PLN mobile, 

Instagram, Twitter, Youtube maupun web/blog. Selain menawarkan 



23 
 

 
 

promo, juga memberikan kemudahan dalam segala kegiatan mulai 

dari pembayaran, penambahan daya, pemasangan baru maupun 

memberikan kritik serta saran. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 

2018) 
5) People 

       PT. PLN (Persero) Area Jatinegara memiliki 73 pegawai yang 

berkompeten dibidangnya, dari jumlah tersebut meliputi 1 Manager 

yang dibantu oleh 6 Manager Asisstant , 19 Supervisor dan staff 

lainnya yang bekerja secara profesional dan handal. Semua pegawai 

dituntut untuk bersifat ramah, santun, sopan, senyum dan salam 

kepada pelanggan demi menjalin hubungan baik. Selain itu, seluruh 

pegawai harus mengetahui tugas dan informasi semua bidang yang 

ada di PT. PLN (Persero) Area Jatinegara demi terciptanya 

keselarasan. (PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 

6) Physical Evidance 

       Bukti fisik dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

yaitu gedung PLN yang berada di Jl. Jatinegara Timur No.75 Jakarta 

Timur 13310. Selain itu, penunjang lain seperti SPLU, 

penyambungan sementara (powerbank), meteran listrik, serta brosur. 

(PT. PLN (Persero) Area Jatinegara, 2018) 
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Gambar II.4    Gambar II.5 

Kantor PLN    Kantor Pelayanan Pelanggan 

             

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   Gambar II.6                                                             Gambar II.7 

   Powerbank                                                                SPLU 

   Sumber : PT. PLN (Persero)                                     Sumber : PT. PLN (Persero) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dokumentasi pribadi             
(diambil pada tanggal 
28 Agustus 2018) 

Sumber : dokumentasi pribadi             
(diambil pada tanggal 
28 Agustus 2018) 
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        Gambar II.8    Gambar II.9 

        Brosur    PLN Mobile 

       Sumber : PT. PLN (Persero)          Sumber : PT. PLN (Persero) 

 

                         

           Gambar II.10 

           Meteran Listrik 

          Sumber : PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 
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7) Process  

       Proses keseluruhan dari kegiatan Bidang Niaga sangat 

memprioritaskan kecepatan dan ketetapatan dalam melayani 

pelanggan yang datang langsung maupun dengan cara lainnya. 

Dalam proses pemasangaan baru maupun penambahan daya 

ditetapkan jangka waktu yang cepat dan tepat. Berikut ini proses 

pemesanan hingga pemasangan kepada pelanggan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar II.11 

Proses Pemasangan Baru 

Sumber : diolah oleh praktikan 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

       Praktikan melaksanakan PKL di PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 

yang ditempatkan di Bidang Niaga Sub Bidang Pemasaran dan Pelayanan 

Pelanggan. Praktikan memiliki beberapa tugas yang harus dikerjakan, yaitu: 

1. Merencanakan penawaran layanan 

a. Layanan premium 

b. Layanan tambah daya dan penyambungan sementara 

2. Melakukan pemeriksaan pelanggan yang mangkir 

B. Pelaksanaan Kerja 

       Berikut ini adalah rincian kegiatan yang dilakukan praktikan selama 

melaksanakan PKL: 

1. Merencanakan penawaran layanan 

a. Layanan premium 

       Layanan premium merupakan layanan yang menyediakan supply 

listrik tambahan yang memastikan sistem yang berbeda dengan 

penggunaan automatic change over sehingga ada supply cadangan 

ketika sumber listrik utama padam. Pegawai PLN khususnya bagian 

Eksekutif Marketing melakukan penawaran kepada pelanggan yang 

menjadikan listrik sebagai suatu yang penting untuk menjalankan 

kegiatan dan bisnisnya, diantaranya perusahaan milik negara dan 
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swasta, pabrik industri, rumah sakit, hotel, lembaga pemerintahan, dan 

sebagainya. Pada Gambar III.1 dijelaskan proses dalam melakukan 

penawaran layanan premium. Praktikan mendapatkan informasi 

proses tersebut dari pegawai yang melakukan presentasi. Pencarian 

data pelanggan potensial melalui Sub Bidang Administrasi Pelanggan 

yang memiliki jam nyala diatas 100 jam dan daya diatas 50.000 VA. 

Pada kenyataannya, praktikan hanya ikut mendampingi dalam proses 

penawaran melalui presentasi. Berikut proses penawaran pelayanan 

premium kepada pelanggan : 
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Gambar III.1 

Proses Penawaran Layanan Premium 

     Sumber : diolah oleh praktikan 
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Gambar  III.2 
Mendampangi Pegawai Presentasi Layanan Premium 

Di Department Agama 
 

           Sumber : dokumentasi pribadi (diambil pada 
tanggal 5 Juli 2018) 

 
       Pada Gambar III.2 menjelaskan tentang penawaran yang 

dilakukan oleh pegawai melalui presentasi kepada pelanggan potensial 

yang. Praktikan ikut mendampingi dalam penawaran melalui 

presentasi tersebut. Walaupun hanya ikut mendamping, praktikan 

dapat mempelajari proses penawaran layanan premium yang 

dilakukan oleh pegawai. 

b. Layanan tambah daya dan penyambungan sementara 

       PT. PLN (Persero) melakukan penawaran promo layanan tambah 

daya dan penyambungan sementara diberbagai waktu dan acara 

tertentu. Salah satunya promo Gebyar Kemerdekaan 2018. Praktikan 

dan pegawai PLN menyebarluaskan promo tersebut dengan 
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membagikan brosur kepada pelanggan dan masyarakat (Gambar III.3). 

Selain itu, untuk memperkenalkan promo tersebut dengan membuka 

stand diacara bazar tepatnya di Taman Honda, Tebet. Tidak hanya itu, 

praktikan ikut menawarkan promo tersebut kepada pelanggan yang 

sedang melakukan tahap renovasi atau pembangunan (Gambar III.4). 

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan harian secara 

berkala. 

 

Gambar III.3 
Menawarkan Promo Layanan Tambah Daya Dan 

Penyambungan Sementara 
 

             Sumber : dokumentasi pribadi (diambil pada 
tanggal 29 Agustus 2018) 

 
       Pada Gambar III.3 menggambarkan praktikan sedang 

melakukan penawaran layanan tambah daya dan penyambungan 

sementara dengan menjelaskan promo tersebut. Jika pelanggan 

tertarik, praktikan akan menghubungi ke kantor untuk diproses lebih 

lanjut. Proses penawaran hingga terjadinya perubahan daya, akan 

dijelaskan pada Gambar III.8. 
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              Gambar III.4 

Menawarkan Promo Layanan Tambah Daya dan 
Penyambungan Sementara Kepada Pelanggan Yang Sedang 

Melakukan Renovasi 
Sumber : dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 27 Agustus 

2018) 
 
 
 

 
 

Gambar III.5 
Menawarkan Layanan Tambah Daya Dan 

Penyambungan Sementara Dengan Stand Bazar Di Taman 
Honda, Tebet 

Sumber : dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 30 
Agustus 2018) 

 
       Selain dengan cara memberikan brosur kepada pelanggan, PT. 

PLN (Persero) membuka stand bazar di Taman Honda, Tebet. 

Praktikan dan pegawai menawarkan dan menjelaskan kepada 
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pelanggan (Gambar III.5). Jika pelanggan tertarik, proses 

perubahan daya akan dilakukan saat itu juga. 

 

                                     
                     Gambar III.6                                           Gambar III.7 

             Brosur Tambah Daya                            Brosur Paket Penyambungan  

                                                                    Sementara 
       Sumber : PT. PLN (Persero)                      Sumber : PT. PLN (Persero) 

       Pada Gambar III.6 brosur tambah daya dengan promo Gebyar 

Kemerdekaan 2018 memberikan promo diskon 73% khusus untuk 

wilayah diselenggarakannya Asian Games 2018 dan penyambungan 

sementara promo sebesar Rp. 170.845 sudah termasuk 80 kWh, biasanya 

promo ini ditujukan kepada pelanggan yang ingin membuat panggung 

hiburan rakyat, gapura, hias lingkungan dan semacamnya yang 

membutuhkan daya listrik.  
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Terdapat paket promo (Gambar III.7), untuk penyambungan sementara 

sebagai berikut : 

a. Paket Meriah Rp. 166.714, daya terpasang 5.500 VA dapat 80 kWh 

untuk 18 jam nyala dalam 1 hari. 

b. Paket Semarak Rp. 255.598, daya terpasang 5.500 VA dapat 150 kWh 

untuk 12 jam nyala dalam 3 hari. 

c. Paket Juara Rp. 508.197, daya terpasang 1.300 VA dapat 300 kWh untuk 

12 jam nyala dalam 7 hari. 

d. Paket Bhinneka Rp. 844.994, daya terpasang 1.300 VA dapat 500 kWh 

untuk 12 jam nyala dalam 18 hari. 

        Berikut adalah proses dalam menawarkan promo kepada pelanggan :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

         Gambar III.8 

         Proses Penawaran Promo Layanan Tambah 

Daya Dan Penyambungan Sementara 

         Sumber : diolah oleh praktikan 
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       Pada gambar III.8 menjelaskan proses dalam menawarkan promo 

kepada pelanggan, data pelanggan yang ingin dituju didapatkan dari 

Sub Bidang Administrasi Pelanggan, kemudian praktikan dan pegawai 

menawarkan langsung ke pelanggan sekaligus menjelaskan tentang 

promo tersebut. 

2. Melakukan pemeriksaan pelanggan yang mangkir 

        Praktikan ikut membantu dalam melakukan pekerjaan terhadap 

pelanggan yang belum bisa membayar tagihan listrik dalam beberapa 

bulan. Hal ini dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali dengan tujuan 

peninjauan kembali dan memberikan efek jera kepada pelanggan 

dengan pemutusan sementara. Pekerjaan ini dilakukan oleh Supervisor 

serta Staff Bidang Niaga. Selain itu, proses tersebut dinamakan 

Piutang Ragu – Ragu dimana jika terhambat pemasukannya akan 

terjadi kerugian yang berkelanjutan jika tidak dilakukan peninjauan 

langsung kepada pelanggan. Langkah – langkah dalam melakukan 

peninjauan kepada pelanggan  terdapat pada Gambar III.9. 
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Gambar III.9 
Proses Piutang Ragu – Ragu 
Sumber : diolah oleh praktikan 

 
 
 

 
  Gambar III.10 
Data Pelanggan Piutang Ragu – Ragu  
Sumber : PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 
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        Pada gambar III.10 terdapat data pelanggan yang bermasalah 

dengan pembayaran. Data tersebut didapatkan dari Sub Bidang 

Administrasi pelanggan. 

 
      Gambar III.11 
Surat Pemberitahuan 
Sumber : PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 

 

 
                          Gambar III.12 
Praktikan Mendatangi Tempat Tinggal Pelanggan 
Sumber : dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 8 

Agustus 2018) 



38 
 

 
 

       Pada Gambar III.11 terdapat surat pemberitahuan pemutusan 

sementara yang terdapat jumlah pembayaran terhadap pemakaian 

listrik. Praktikan membantu pegawai untuk survey ke rumah pelanggan 

dan memberitahukan kepada pelanggan agar mempercepat pembayaran 

sesuai dengan tempo yang disepakati (Gambar III.12). Pelanggan akan 

mengalami pemutusan sementara jika melewati batas jatuh tempo. Hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggan dan 

juga untuk pemasukan perusahaan. 

C. Kendala yang dihadapi 

       Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan beberapa 

kendala yang harus dihadapi, diantaranya : 

1. Praktikan jarang mendapatkan tugas dari pembimbing. 

2. Praktikan tidak memahami dalam proses pencarian pelanggan 

potensial. 

D. Cara mengatasi kendala 

       Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan, 

tetapi selama melaksanakan PKL diberikan kemudahan dan 

kelancaran, diantaranya : 

1. Praktikan berinisiatif membantu karyawan yang sedang melakukan 

pekerjaan. 

2. Praktikan bertanya kepada karyawan Sub Bidang Administrasi 

Pelanggan untuk mengetahui proses pencarian pelanggan potensial. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Setelah praktikan melaksanakan PKL selama 40 hari di PT. PLN 

(Persero) Area Jatinegara Bidang Niaga Sub Bidang Pemasaran 

Pelayanan Pelanggan dan Administrasi Pelanggan, maka praktikan 

dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan pelaksanaan 

PKL sebagai berikut : 

1. Praktikan dapat mengetahui mekanisme kerja yang dilakukan oleh 

PT. PLN (Persero) Area Jatinegara Bidang Niaga Sub Bidang 

Pemasaran Pelayanan Pelanggan dan Administrasi Pelanggan yang 

berfokus pada proses penawaran layanan yang diawali dengan 

mencari data pelanggan yang ingin dituju melalui Sub Bidang 

Administrasi Pelanggan, kemudian proses penawaran layanan 

kepada pelanggan, melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik, 

dan pendataan pelanggan. 

2. Praktikan dapat mengetahui mekanisme pemberian sanksi kepada 

pelanggan yang mangkir dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area 

Jatinegara Bidang Niaga Sub Bidang Pemasaran Pelayanan 

Pelanggan dan Administrasi Pelanggan yaitu diawali dengan 

mendata pelanggan yang belum membayar listrik, melakukan 

survey ke tempat pelanggan, memberikan surat pemberitahuan, dan 

melakukan pemutusan sementara. 
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B. Saran 

       Adapun beberapa saran yang praktikan dapat sampaikan 

berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL supaya dapat 

menjadi bahan pembelajaran dimasa yang akan datang, sehingga 

menjadi perbaikan bagi pihak – pihak terkait. Berikut saran yang dapat 

praktikan sampaikan, antara lain : 

1. Untuk perusahaan PT. PLN (Persero) Area Jatinegara 

a. Dapat memberikan tugas tetap agar praktikan menjalankan 

pekerjan secara berkelanjutan. 

b. Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk melakukan 

presentasi dalam menawarkan layanan premium. 

c. Memberikan fasilitas penunjang pekerjaan seperti komputer 

dan wifi. 

2. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberitahukan kepada mahasiswa/i yang ingin melakukan 

PKL setahun sebelumnya dan melakukan pertemuan dengan 

Koordinator Program Studi Manajemen Pemasaran untuk 

membahas apa saja data yang diperlukan untuk laporan PKL 

serta memberikan saran perusahaan yang ingin dilakukan PKL. 

b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan bukan hanya 

memberikan daftar perusahaan terdahulu yang dilakukan oleh 

praktikan sebelumnya, agar mahasiswa/i tidak kesulitan dalam 

mencari tempat PKL. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Kegiatan selama melaksanakan PKL 

No  Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 Senin,    2 Juli 2018 Perkenalan dengan Assistant Manager, 
Supervisor dan pegawai lainnya di bidang 
Niaga Sub Bidang Pemasaran Pelayanan 
Pelanggan, Administrasi Pelanggan, dan 
Pengelolaan Piutang, serta diberikan 
arahan dan informasi terkait yang ingin 
dikerjakan. 

2 Selasa,   3 Juli 2018 Mengerjakan pencetakan 
pembayaran/tagihan listrik yang telah 
digunakan oleh konsumen atau pascabayar 
untuk diberikan kepada konsumen. 

3 Rabu,     4 Juli 2018 Mengerjakan pencetakan 
pembayaran/tagihan listrik yang telah 
digunakan oleh konsumen atau pascabayar 
untuk diberikan kepada konsumen. 

   4 Kamis,   5 Juli 2018 Melakukan survey pelanggan untuk 
menawarkan produk Layanan Listrik 
Premium dan layanan lainnya. 

5 Jumat,    6 Juli 2018 Melakukan kesepakatan persetujuan 
dengan pelanggan untuk menggunakan 
Layanan Listrik Premium Silver. 

6 Senin,    9 Juli 2018 Melakukan survey serta menawarkan 
Layanan Premium kepada pelanggan yang 
sedang masa pembangunan tempat usaha. 

   7 Selasa, 10 Juli 2018 Melakukan survey pelanggan untuk 
menawarkan produk Layanan Listrik 
Premium dan layanan lainnya. 

   8 Rabu,   11 Juli 2018 Melakukan survey pelanggan untuk 
menawarkan produk Layanan Listrik 
Premium dan layanan lainnya. 



 
 

 
 

9 Kamis, 12 Juli 2018 Melakukan kesepakatan persetujuan 
dengan pelanggan untuk menggunakan 
Layanan Listrik Premium Silver. 

10 Jumat,  13 Juli 2018 Melakukan peninjauan ke lapangan kepada 
pelanggan yang ingin menurunkan tarif 
dari Rumah Tangga menjadi tarif untuk 
Bisnis. 

11 Senin,  16 Juli 2018 Melakukan peninjauan ke lapangan kepada 
pelanggan yang ingin menaikan daya dari 
Rumah Tangga menjadi daya untuk Bisnis. 

12 Selasa, 17 Juli 2018 Melakukan pendataan Pelanggan ke 
lapangan kepada pelanggan yang 
rumahnya mengalami dampak 
penggusuran. 

  13      Rabu,   18 Juli 2018 Mengerjakan pendataan pelanggan yang 
sudah membayar tagihan Listrik. 

  14      Kamis, 19 Juli 2018 Mengerjakan pendataan pelanggan yang 
sudah membayar tagihan Listrik. 

15      Senin,  23 Juli 2018 Membuat plakat untuk perusahaan yang 
sudah berlangganan Layanan Listrik 
Premium. 

16      Selasa, 24 Juli 2018 Melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga 
Listrik kepada pelanggan yang telah 
sepakat menggunakan Layanan Listrik 
Premium. 

17      Rabu,   25 Juli 2018 Melakukan pengambilan surat tagihan 
listrik yang menunggak kepada pelanggan 
agar mempercepat proses pembayaran. 

18      Kamis, 26 Juli 2018 Melakukan pendataan Pelanggan dan 
alamat pelanggan yang rumahnya 
mengalami dampak penggusuran. 

19      Senin,  30 Juli 2018 Melakukan pendataan Pelanggan dan 
alamat pelanggan yang rumahnya 
mengalami dampak penggusuran. 

20      Selasa, 31 Juli 2018 Mengerjakan pendataan pelanggan yang 
sudah membayar tagihan Listrik. 



 
 

 
 

21      Rabu,   1 Agustus 2018 Mengerjakan pendataan pelanggan yang 
sudah membayar tagihan Listrik. 

22      Kamis, 2 Agustus 2018 Melakukan survey pelanggan untuk 
menawarkan produk Layanan Listrik 
Premium dan layanan lainnya. 

23      Jumat,  3 Agustus 2018 Melakukan survey pelanggan untuk 
menawarkan produk Layanan Listrik 
Premium dan layanan lainnya. 

24      Senin,  6 Agustus 2018 Melakukan survey kepada pelanggan yang 
mengalami piutang ragu – ragu atau 
ketidakmampuan membayar Listrik 
dengan berbagai sebab tertentu. 

  25      Selasa, 7 Agustus 2018 Melakukan survey kepada pelanggan yang 
mengalami piutang ragu – ragu atau 
ketidakmampuan membayar Listrik 
dengan berbagai sebab tertentu. 

26      Rabu,   8 Agustus 2018 Melakukan survey kepada pelanggan yang 
mengalami piutang ragu – ragu atau 
ketidakmampuan membayar Listrik 
dengan berbagai sebab tertentu. 

27      Kamis, 9 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada pelanggan. 

28     Jumat, 10 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada pelanggan. 

29     Senin,  13 Agustus 2018 Mengerjakan pendataan pelanggan yang 
sudah membayar tagihan Listrik. 

30     Selasa, 14 Agustus 2018 Mengerjakan pendataan pelanggan yang 
sudah membayar tagihan Listrik. 

31     Rabu,   15 Agustus 2018 Melakukan pemberitahuan kepada 
pelanggan yang telah melewati batas 
waktu tempo pembayaran listrik agar 
dipercepat proses pembayaran. 

32     Kamis, 16 Agustus 2018 Melakukan pemberitahuan kepada 
pelanggan yang telah melewati batas 
waktu tempo pembayaran listrik agar 
dipercepat proses pembayaran. 



 
 

 
 

33     Senin,  20 Agustus 2018 Melakukan pemberitahuan kepada 
pelanggan yang telah melewati batas 
waktu tempo pembayaran listrik agar 
dipercepat proses pembayaran. 

34     Selasa, 21 Agustus 2018 Melakukan pemberitahuan kepada 
pelanggan yang telah melewati batas 
waktu tempo pembayaran listrik agar 
dipercepat proses pembayaran. 

35     Kamis, 23 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada pelanggan 
yang sedang melakukan masa 
kontruksi/pembangunan. 

36     Jumat, 24 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada pelanggan 
yang sedang melakukan masa 
kontruksi/pembangunan. 

37     Senin,  27 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada pelanggan 
yang sedang melakukan masa 
kontruksi/pembangunan. 

38     Selasa, 28 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada masyarakat. 

39     Rabu,  29 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada masyarakat. 

40     Kamis, 30 Agustus 2018 Menawarkan promo – promo dengan 
menyebarkan brosur kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

Surat permohonan izin PKL 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

Surat penerimaan izin PKL 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4 

Daftar hadir pelaksanaan PKL 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

Penilaian PKL 
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