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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT PLN (PERSERO) RAYON COMAL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan  

2.1.1 Masa Penjajahan Belanda 

Kelistrikan di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1897 ketika 

perusahaan listrik pertama yang bernama Nederlandche Indische 

Electriciteit Maatschappij (NIEM atau Perusahaan Listrik Hindia Belanda), 

yang merupakan perusahaan yang berada di bawah N.V. 

Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co. Perusahaan 

ini berpusat di Amsterdam, Belanda. Di Batavia, NIEM membangun PLTU 

di Gambir di tepi Sungai Ciliwung. PLTU berkekuatan 3.200+3.000+1.350 

kW tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia 

Belanda dan memasok kebutuhan listrik di Batavia dan sekitarnya. Saat ini 

PLTU tersebut sudah tidak ada lagi. 

NIEM berekspansi ke Surabaya dengan mendirikan perusahaan gas 

yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM) hingga 

akhir abad XIX. Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk 

membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya 

ke kota-kota besar di Jawa. 

ANIEM (1909-1942) Kantor Pusat NV ANIEM di Jalan Embong, 

Surabaya. Di Surabaya, perusahaan gas NIGM (Nederlandsche Indische Gas 

Maatschappij) pada tanggal 26 April 1909 mendirikan anak perusahaan 

Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). 

Dalam waktu yang tidak berapa lama, ANIEM berkembang menjadi 

perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 40% 

dari kebutuhan listrik di dalam negeri. ANIEM juga melakukan percepatan 

ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 

1921 perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya
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berlaku hingga 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pangelolaan listrik di 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM. 

Sebagai perusahaan yang menguasal hampir 40% kelistrikan di 

Indonesia, ANIEM memiliki kinerja yang cukup baik dalam melayani 

kebutuhan listrik. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ANIEM memiliki 

wilayah pemasaran di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan. Untuk 

melayani wilayah pemasaran yang luas ini, ANIEM menerapkan kebijakan 

desentralisasi produksi dan pemasaran dengan cara membentuk anak 

perusahaan. Dengan demikian maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri 

di berbagai wilayah oleh perusahaan yang secara langsung menangani 

proses produksi tersebut. Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi 

amat efektif, terutama dari segi produksi dan pemasaran. 

Beberapa perusahaan yang merupakan bagian dari ANIEM antara lain 

: 

1. NV ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan di 

Banjarmasin, Pontianak, Singkawang, Banyumas dan 

Magelang. 

2. NV Oost Java Electriciteits Maatschappij (OJEM) di Surabaya 

dengan perusahaan-perusahaannya di Lumajang, Tuban dan 

Situbondo. 

3. NV Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) di Surabaya 

dengan perusahaan-perusahaannya di Solo, Klaten, Sragen, 

Yogyakarta, Kudus dan Semarang. 

4. NV Electriciteits Maatschappij Banjoemas (EMB) di Surabaya 

dengan perusahaan-perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, 

Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, 

Wonosobo, Maos, Kroya, Sumpyuh dan Banjarnegara. 

5. NV Electriciteits Maatschappij Rembang (EMR) di Surabaya 

dengan perusahaan-perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, 

Lasem dan Bojonegoro. 
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6. NV Electriciteits Maatschappij Sumatra (EMS) di Surabaya 

dengan perusahaan-perusahaannya di Bukit Tinggi, 

Payakumbuh, Padang Panjang dan Sibolga. 

7. NV Electriciteits Maatschappij Bali en Lombok (EBALOM) di 

Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, 

Denpasar, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Ampenan, 

Gorontalo, dan Ternate 

. 

 

2.1.2 Masa Penjajahan Jepang 

Seandainya sejarah bisa berandai-andai, tentu bangsa Indonesia akan 

dilayani oleh sistem kelistrikan yang amat efektif dari sebuah sistem usaha 

peninggalan kolonial Belanda. Sayang, kinerja yang amat baik dari ANIEM 

harus terputus karena pendudukan tentara Jepang di Indonesia pada tahun 

1942. Sejak pendudukan tentara Jepang, perusahaan listrik diambil alih oleh 

pemerintah Jepang. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani 

oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Nama 

tersebut kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi 

cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Djawa 

Denki Djigjo Sja dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan yaitu Jawa Barat 

diberi nama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Jakarta, di Jawa 

Tengah diberi nama Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja dan berpusat di 

Semarang, dan di Jawa Timur diberi nama Tobu Djawa Denki Djigjo Sja 

yang berpusat di Surabaya. 

Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai 

Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Ketika Jepang 

menyerah kepada Sekutu, para pekerja yang bekerja di Tobu Djawa Denki 

Djigjo Sja berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelola listrik tersebut 

dan mencoba mengambil alih pengelolaan. Untuk menjaga agar listrik tidak 

menjadi sumber kekacauan, pada 25 Oktober 1945 pemerintah membentuk 

Djawatan Listrik dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan 
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di Indonesia yang baru saja merdeka. Usaha untuk mengelola kelistrikan 

ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah, di samping karena status 

kepemilikan pembangkit-pembangkit yang belum jelas juga karena 

minimnya pengalaman pemerintah dalam bidang kelistrikan. Sebagian besar 

pembangkit rusak parah karena salah urus pada masa pendidikan tentara 

Jepang. 

 

 

2.1.3 Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Sekarang 

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 

Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh 

pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan 

kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 

dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu 

kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. 

Peristiwa-peristiwa penting :  

1. Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan 

Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas. 

2. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 

perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang 

mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang 

mengelola gas. 

3. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan 

Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). 

4. Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan 

sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. 

5. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor 

swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. 
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6. Tahun 2014, PLN masuk dalam Fortune Global 500 di urutan 477 

perusahaan terbesar dunia. 

 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi PT PLN (Persero) Rayon Comal 

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 

Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani 

2.2.2 Misi PT PLN (Persero) Rayon Comal 

 Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham. 

 Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

 Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

 Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

2.3 Struktur Perusahaan 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap perusahaan harus menetapkan 

tugas masing-masing bagian yang terkait . Oleh karena itu diperlukan suatu 

struktur organisasi agar jelas tugas masing-masing bagian tersebut. Dalam hal ini 

pembagian tugas dan tanggungjawab dalam suatu struktur organisasi bagi suatu 

perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Keadaan ini 

akan membantu perusahaan dalam menilai serta mengidentifikasi seberapa besar 

kemampuan serta skill dari masing-masing bagian yang disesuaikan dengan 

proporsional jabatan yang dimiliki. 

Demikian juga pada PT. PLN (Persero) Rayon Comal, untuk memperlancar 

usahanya perusahaan membuat sedemikian rupa sistem pembagian tugas dan 

wewenang agar dapat terjadi suatu kerjasama yang selaras dan seimbang antara 
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bagian sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada PT. PLN (Persero) 

Rayon Comal. 

 

Berikut adalah bagan struktur organisai yang ada di PT PLN (Persero) Rayon 

Comal :  

 

PT PLN (Persero) Rayon Comal dipimpin oleh seorang Manager. Kemudian 

jabatan dibawah manager adalah Superviso diantaranya Supervisor  Administrasi, 

Supervisor Teknik dan Supervisor Tansaksi Energi.  

Masing-masing Supervisor memiliki anak jabatan diantaranya :  

1. Supervisor Administrasi  

Jabatan dibawah kendali Supervisor Administrasi adalah Pelayanan 

Pelanggan Lapangan dan Administrasi Pelayanan Pelanggan.  

2. Supervisor Teknik 

Jabatan dibawah kendali Supervisor Teknik adalah para petugas Teknik 

Lapangan. 

 

 

3. Supervisor Transaksi Energi 

Manager 

Spv 
Transaksi 

Energi 

P2TL 

Assistant Officer 
pembacaan meter 
dan pengendalian 

piutang 

Spv Teknik 

Teknik 
Lapangan 

Svp 
Administrasi 

Pelayanan 
Pelanggan 
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Jabatan dibawah kendali Supervisor Transaksi Energi adalah Asistant 

Officer Pembacaan Meter dan Pengendalian Piutang dan Penertiban 

Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). 

 

 

2.4 Job Deskription 

2.4.1 Manager 

Adapun tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh manger 

rayon antara lain :  

 Mengkoordinir rencana investasi untuk 1 tahun kedepan yang meliputi 

program peningkatan pemasaran, mutu keandalan, efisiensi dan 

pelayanan. 

 Mengkoordinir pembuatan rencana Master Action Plan yang 

berorientasi kepada Efisiensi Drive Program (EDP) per triwulan untuk 

satu tahun kedepan meliputi : 

 MAP teknik distribusi untuk penurunan losses 

 MAP pembacaan meter 

 MAP penagihan 

 MAP pelayanan pelanggan 

 MAP kepegawaian dan administrasi 

 Mengkoordinir pembuatan rencana anggaran perusahaan setiap unsur 

biaya yang terdiri unsur pendapatan (pendapatan penjualan, amortisasi 

BP, pendapatan lain-lain) dan unsur biaya (biaya pembelian tenaga 

listrik, biaya pegawai, administrasi lainnya, penyusutan) yang 

nantinya dapat memproyeksikan laba/rugi untuk satu tahun kedepan. 

 Menguraikan rencana kerja kepada setiap seksi organisasi dalam 

bentuk uraian kerja dengan sasaran terukur dan waktu yang cukup, 

sehingga terbentuk managemen untuk kerja (MUK) pegawai. 

 Memantau pelaksanaan kerja mingguan sebagai dasar korelasi 

terhadap sasaran perusahaan yang akan dicapai, tunggakan, mutu 
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pembacaan meter, dan gangguan. Serta mengambil langkah-langkah 

untuk mencapai sasaran tersebut.  

 Mengevaluasi realisasi kinerja khusus laba/rugi perusahaan agar dapat 

mencapai ssaran. 

 Meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus baik dari sisi 

pelayanan gangguan, proses pelayanan, cater, penagihan, yang 

dituangkan juga dalam angka-angka standar pelayanan triwulan. 

 Mengkoordinir pembuatan laporan sebagai laporan realisasi kinerja 

perusahaan dan penanggung jawab kepada unit atasannya. 

 

2.4.2 Supervisor Administrasi 

Supervisor Administrasi memiliki tugas pokok sebagai berikut :  

 Menyiapkan rencana kerja dan anggaran. 

 Pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang. 

 Pengelolaan dana dan alur kas. 

 Pengasuransian harta kekayaan perusahaan. 

 Pelaksanaan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut 

investasi dan operasi. 

 Pelaksanaan pencatanat aktiva tetap, PDP, persediaan barang 

dantransaksi barang gudang. 

 Pelaksanaan pembuatan laporan pembukuan tahunan dan neraca. 

 Pengadaan material dan jasa untuk pengoperasian dan peneriman 

pendistribusian tenaga listrik. 

 Pelaksanaan ketatausahaa pembekalan baik untuk material konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik maupun 

alat tulis kantor.  

 Pelaksanaan pelayanan penerimaan, penyimpanan, pengambilan 

barang dan pengamanannya. 

 Penyimpanan dan pengendalian persediaan material pengoperasian 

dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.  
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 Perencanaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

 Pelaksanaan tata usaha penggajian/pengupahan dan pembinaan 

kesejahteraan pegawai. 

 Pembinaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja. 

 Perencanaan kebutuhan kerja 

 Pelaksanaan tata usaha kesekretariatan dan kegiatan rumah tangga. 

Pelaksanaan pengurusan surat-surat tanah dan kegiatan hubungan 

kemasyarakatan. 

 

2.4.2.1 Pelayanan Pelanggan Lapangan dan Administrasi 

Bagian pelayanan pelanggan melaksanakan pejualan tenaga listrik 

dan mengelola administrasi pelanggan dengan tugas sebagai berikut :  

 Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan. 

 Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, 

perubahan tarif, penggantian nama pelanggan, dan penyambungan 

sementara. 

 Mencatat dan mengarsipkan setiap berkas permintaan calon 

pelanggan. 

 Meneruskan berkas setiap calon pelanggan ke fungsi terkait. 

 Memberikan pelayanan pembayaran BP/UJT, tagihan, usulan, 

biaya penyambungan kembali, biaya penyambungan sementara, 

perubahan daya, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan. 

 Menyiapkan dan membuat kwitansi penerimaan BP/UJT. 

 Menyiapkan perintah ke bagian pemasangan, perbaikan, 

perubahan, pembongkaran, sambungan TL dan Berita Acara 

Pelaksanaan. 

 Memelihara arsip Data Induk Langganan. 

 Membuat laporan. 
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2.4.3 Supervisor Teknik 

Adapun tugas supervisor teknik adalah sebagai berikut : 

 Supervisi dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan teknik. 

 Membuat jadwal pekerjaan inspeksi, penanganan gangguan dan 

kegiatan pemeliharaan jaringan lainnya. 

 Melaporkan kemajuan pekerjaan ke Manager Rayon dan Bidang 

Jaringan Area. 

 Melakukan koordinasi dengan Manager Rayon dan Bidang Jaringan 

Area untuk mengatasi permasalahan di lapangan. 

 Bersama-sama Koordinator Yantek mengatur, menata dan 

mengevaluasi seluruh petugas pelayanan teknik. 

 

2.4.3.1 Teknik Lapangan 

Bagian teknik lapangan memiliki tugas meliputi :  

 Mengendalikan permintaan PB/PD, penyambungan sementara, 

pemutusan dan penyambungan kembali, pembongkaran 

sementara/rampung dan layanan lainnya. 

 Melaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sitribusi, cubicle, 

proteksi dan pembangunan jaringan. 

 Melaksanakan penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bersama tim. 

 Memantau susut kWh dan melakukan penekanannya. 

 Melaksanaan pembacaan kWh meter transaksi pada gardu induk 

dan kWh batas antar unit. 

 Melaksanakan pengelolaan sarana dan peralatan kerja. 

 Membuat usulan pembangunan listrik pedesaan. 

 Melakukan pengelolaan data aset. 

 

2.4.4 Supervisor Transaksi Energi 

Bagian transaksi energi memiliki tugas diantaranya :  

 Merencanakan jadwal pemeliharaan proteksi dan pengukuran. 
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 Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan sistem proteksi dan 

pengukuran. 

 Mengkoordinir pengoperasian dan pemeliharaan perangkat AMR. 

 Mengawasi kegiatan peneraan kWh meter dan pemeliharaan peralatan 

tera 

 Menghitung arus gangguan dan merencanaka koordinasi setting relay 

proteksi. 

 Memonitor unjuk kerja sitem proteksi dan pengukuran. 

 Merencanakan pengembangan sistem proteksi dengan konfigurasi 

loop-scheme. 

 Membuat SOP pekerjaan pemasangan/pemeliharaan sistem proteksi 

dan pengukuran. 

 Mengawasi pelaksanaan pemasangan/pemeliharaan APP pelanggan 

khusus pelanggan > 66 KVA. 

 Mengevaluasi hasil pembacaan kWh terima dari G.induk, pembangkit 

yang menadi energi terima di unit cabang. 

 Mengevaluasi dan analisa data DLPD yang ditampilkan dari hasil 

pembacaan AMR. 

 Membuat data aset/inventaris peralatan pengukuran dan produksi di 

unit cabang. 

 Menyusun RAO/UAI bagian pengukuran dan proteksi. 

 Menyusun rancangan kebijakan dan strategi pemasaran yang 

berorientasi pada pelanggan. 

 Menyusun dan mengendalikan anggaran rutin investasi perluasan 

jaringan. 

 Melaksanakan riset pasar dan menyusun data potensi pasar  

 Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

 Menyusun segmentasi pelanggan. 

 Menyusun strategi peningkatan pelayanan pelanggan dan standar 

produk pelayanan . 
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 Menyusun dan mengevaluasi tingkat mutu pelayanan pelanggan dan 

membuat pedoman SPJBTL untuk pelanggan. 

 Mengevaluasi perkembangan Captive Power. 

 Menghitung biaya subtitusi tenaga listrik pada sisi konsumen. 

 

2.4.4.1 Asistant Officer Pembacaan Meter dan Pengendalian Piutang 

Melaksanakan pembacaan meter dan pengelolaan rekening dengan 

tugas sebagai berikut :  

 Melaksanakan jadawal dan rute baca meter serta pemeliharaannya. 

 Menyiapkan kegiatan pelakasanaan pembacaan meter. 

 Melaksanakan pembacaan dan pencatatan angka kedudukan meter 

secara tepat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

 Menyampaikan surat pemebritahuan kepada pelanggan yang tidak 

berhasil dilakukan pencatatan meter.  

 Menyampaiakn struk hasil pembacaan meter menggunakan alat PDE 

kepada pelanggan. 

 Melakukan pembacaan khusus sehubungan dengan adanya pengaduan 

penyambungan baru. 

 Melakukan perekaman angka kedudukan meter perhitungan 

pemakaian kWh, KVAR dan KAV Max. 

 Mengirimkan hasil pembacaan meter kepada fungsi pembuatan 

rekening. 

 Melakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan perbaikan 

kesalahan.  

 Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait. 

 Membuatlaporan sesuai dengan bidangnya.  

2.4.4.2 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 

Petugas lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari pejabat/ 

petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemerikasaan P2TL di 

lapangan dengan tugas-tugas yang meliputi :  
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 Melakukan pemeriksaan terhadap JTL (Jaringan Tenaga Listrik), STL 

(Sambungan Tenaga Listrik), APP (Alat Pembatas dan Pengukur) dan 

perlengkapan APP serta instalasi pemakaian tenaga listrik dalam 

rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik. 

 Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik. 

 Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan 

P2TL menurut jenis kejadiannya. 

 Menandatangani berita acara hasil pemerikasaan P2TL serta berita 

acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL. 

 Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan 

P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita 

acara serah terima dokumen barang bukti P2TL. 

Petugas pelaksana lapangan P2Tl memiliki kewenangan untuk :  

 Melakukan pemutusan sementara atas STL dan / atau APP pada 

pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara. 

 Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan 

bukan pelanggan. 

Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP dan peralatan 

lainnya. 

 

 

2.5 Kegiatan Pokok Perusahaan  

PT. PLN (Persero) Rayon Comal merupakan BUMN yang bergerak dalam 

bidang jasa, yang memiliki tujuan memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada 

masyarakat umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan 

pelayanan lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. 

Dalam upaya menunjang kebijakan perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan, maka PT. PLN (Persero) Rayon Comal mempunyai tugas pokok guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Tugas pokok ini 

antara lain menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan memberikan 

pelayanan kepada pelanggan serta mencari keuntungan dari usaha 
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ketenagalistrikan di wilayah kerjanya. Adapun fungsi pokok yang dilaksanakan 

antara lain : 

1. Fungsi Pelayanan Pelanggan (FPL) 

Fungsi Pelayanan Pelanggan (FPL) adalah fungsi yang melaksanakan 

pelayanan pemberian informasi tentang tata cara, perhitungan besarnya 

biaya persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan atau pelanggan dan 

masyarakat umum lainnya. Informasi diberikan di loket pelayanan atau 

melaui pemasangan keliling. Fungsi pelayanan pelanggan dilakukan 

melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan 

pengendalian. 

2. Fungsi Pembacaan Meter 

Fungsi Pembacaan Meter (FPM) adalah fungsi yang melaksanakan 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan 

pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter, alat 

pengukur kWh, meter kWh, meter kVA (Kilo Volt Ampere) pada setiap 

pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan sakelar 

waktu. 

3. Fungsi Pembukuan Pelanggan 

Fungsi Pembukuan Pelanggan (FBL) adalah fungsi yang melaksanakan 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

pencatatan piutang pelanggan dan UJL (Uang Jaminan Pelanggan). 

4. Fungsi Penagihan 

Fungsi Penagihan (FPN) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penagihan dan 

pelayanan pembayaran piutang pelanggan (Piutang listrik dan piutang 

lainnya atau ruparupa). 

5. Fungsi Pengawasan Kredit 

Fungsi Pengawasan Kredit (FPK) adalah fungsi yang melakukan 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan 

pemutusan sementara, penyambungan kembali, pemutusan rampung bagi 



21 
 

 
 

pelanggan yang terlambat membayar piutang pelanggan dan 

menyelesaikan penghapusan piutang ragu-ragu (Tagihan kepada 

pelanggan atas pemakaian daya dan energi listrik karena sesuatu hal 

diluar kewenangan dan kemampuan PT. PLN tagihan tersebut sukar 

ditagih dan diragukan pembayarannya). 

 

2.6 Kegiatan Fungsi Penagihan Pada PT PLN (Persero) Rayon Comal  

Kegiatan bagian yang dipilih dalam Praktek Kerja Nyata adalah Fungsi 

Penagihan Rekening meliputi : 

1. Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan 

pembayaran piutang pelanggan.  

2. Menerima dan menyimpan piutang pelanggan (rekening listrik dan 

kwitansi ruparupa) dan daftarnya.  

3. Menyiapkan nota tagihan atas piutang pelanggan yang menjadi beban 

APBN/APBD/Kedutaan dan perwakilan negara asing serta pelanggan 

tertentu.  

4. Mengirimkan piutang pelanggan dan daftarnya kepada pelaksana 

pelayanan penerimaan pembayaran.  

5. Melaksanakan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang 

pelanggan.  

6. Menerima piutang pelanggan dari tempat pembayaran. 

7. Mengirim rekening listrik yang harus diperbaiki dan menerima kembali 

rekening listrik hasil perbaikan. 

8. Memproses piutang pelanggan menjadi piutang ragu-ragu. 

9. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan 

penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran 

secara tertib dan teratur. 

10. Memantau dan mengawasi rekening listrik yang ditagih dan dilunasi serta 

yang belum dilunasi di tempat-tempat pembayaran. 

11. Melaksanakan pemeriksaan phisik piutang pelanggan yang belum dilunasi 

ditempat-tempat pembayaran. 
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12. Melaksanakan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait. 

13. Membuat laporan berkala dibidangnya. 


