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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Pada 

laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau 

masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT PLN 

(PERSERO) Area Tanjung Karang 2 bulan yaitu pada 20 November sampai dengan 13 

Januari 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan bidang kerja yang 

berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi transaksi energi listrik yang dilakukan secara rutin 

adalah memasukan data kedalam komputer dalam bentuk excel, operator kantor, merakit 

komputer, mengecek akurasi foto meter menggunakan aplikasi CMT(Catat Meter Terpusat), 

Mengrekap data nomor Kwh meter pelanggan, menggambar titik lampu penerangan jalan 

umum (PJU). Untuk Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan lebih pro aktif 

dalam semua kegiatan yang ada di dalam tempat PKL dan benar-benar mempersiapkan diri 

dari segi bidang ilmu yang didalami. Adapun untuk kegiatan PKL selanjutnya PT 

PLN(PERSERO) Area Tanjung Karang Bandar Lampung bisa menjadi rujukan untuk tempat 

PKL. 

 

Kata Kunci : PKL, Memasukan data, Catat Meter Terpusat, Mengrekap nomor Kwh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan 

ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh 

mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada 

bidangnya masing-masing. Dengan demikian  PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semuahal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT PLN (PERSERO) Area Tanjung Karang 

yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 14 Bandar Lampung. PT PLN 

(PERSERO) Area Tanjung Karang merupakan salah satu surat kabar yang ada di Provinsi 

Lampung. Berdasarkan latar belakang perusahaan,  

PT PLN (PERSERO) sebagai tempat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), selain ingin mengetahui teknik  penyajian berita dalam surat kabar penulis juga ingin 

mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (PERSERO) Area Tanjung Karang 

juga sesuai dengan jurusan Sistem Informasi ,karena dalam melalukan pekerjaan sehari-hari 

di perusahaan sudah menggunakan komputer, sehingga mahasiswa dapat 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, seperti keterampilan 

aplikasi komputer untuk administrasi. 
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1.2 Tujuan PKL 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu 

atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya dengan 

kondisi nyata yang ada dilapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan didunia 

kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain : 

 

1.3.1 Kegunaan Bagi Mahasiswa 

1. Melatih kedisplinan, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja, kerjasama, 

tingkah laku, etika dalam bekerja. 

2. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di dapat selama di 

perkuliahan dalam bentuk praktik kerja di perusahaan atau instansi. 

3. Menambah wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang bergerak dibidang transaksi 

energi listrik. 

 

1.3.2 Kegunaan Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya 

melalui pengalaman praktik kerja lapangan. 

2. Universitas Teknokat Indonesia dapat mempromosikan keberadaan akademik di 

tengah-tengah dunia kerja. 

3. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas Teknokrat  

Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainnya. 

 

1.3.3 Kegunaan Bagi Perusahaan 

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan industri sehingga dapat membuat 

perusahaan tersebut dikenal dikalangan akademis. 
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2. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang 

melakukan praktik kerja lapangan. 

3. Perusahaan akan memperoleh masukan dan umpan balik dari mahasiswa yang sedang 

melaksanakan praktik kerja lapangan guna memperbaiki dan mengembangkan hal-hal 

yang dianggap perlu dalam perusahaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT PLN (PERSERO) Area Tanjung 

Karang yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 14 Bandar Lampung Telp.(0721)-

261625. PT PLN (PERSERO) Area Tanjung Karang  merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang distribusi. 

  

 

Gambar 1.1 

PT PLN (PERSERO) Area Tanjung Karang) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 20 November  2017 sampai 

dengan 13 Januari 2018 atau selama 40 hari, yang dilaksanakan di PT PLN (PERSERO) Area 

Tanjung Karang, dengan waktu kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 

07:30 – 16:00 WIB. Ringkasan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

3.1   Sejarah Singkat Listrik Nasional 

   Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat itu beberapa 

perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik 

untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai ada saat perusahaan 

Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang 

kelistrikan umum. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk S’LANDS WATER 

KRACHT BEDRIJVEN (LBW) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola  PLTA 

Plengan, PLTA Lumajan, 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 selain itu dibentuk beberapa perusahaan di Kota Praja. Dengan 

menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II maka Indonesia dikuasai 

Jepang. Oleh karena itu perusahaan listrik yang ada diambil ahli oleh jepang oleh semua 

personil dalam perusahaan dan gas tersebut diambil orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya 

Jepang ke tangan sekutu dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945 maka kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas 

untuk mengambil ahli perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang. Setelah berhasil 

merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang. Kemudian pada bulan 

September 1945 delegasi dari buruh dan pegawai listrik dan gas yang diketuai Kobarsih 

menghadap pimpinan KNI pusat yang ada waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo 

untuk melaporkan perjuangan mereka selanjutnya delegasi Kobarsih bersama-sama dengan 

KNI pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik 

dan gas kepada pimpinan Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden 

Soekarno dan kemudian penetapan Pemerintah tahun 1945 tertanggal 27 Oktober maka 

dibentuk jawatan listrik dan gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. 

Dengan adanya Agresi Belanda I dan II, sebagian perusahaan listrik dikuasai kembali oleh 

Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula Pegawai yang ada tidak mau bekerja sama 

kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor jawatan Listrik didaerah 

Republik Indonesia yang bukan daerah penduduk belanda Belanda untuk meneruskan 

perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama Mosi 

Komarsih tentang Nasionalisme perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Parlemen 
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Indonesia. Selanjutnya dikeluarkan Keppres RI No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 

Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika masa konsesnya sudah 

habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian 

Barat dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No 86 tahun 

1958 tentang Nasionalisme Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda dengan undang-undang 

tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia. 

Penetapan ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang 

surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal dengan Hari Listrik 

dan gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Oktober 1946 

di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.Penetapan secara 

resi tanggal 27 Oktober 1946 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan  Pekerja 

Umum dan Tenaga Listrik No 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975, peringatan Hari 

Listrik dan Gas digabung dengan Hari Kebangkitan Pekerja Umum dan Tenaga Listrik yang 

jatuh pada tanggal 3 Desember mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai Hari Listrik, 

maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1134.K/43.PE51992 

tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober 1992 sebagai Hari Listrik Nasional 

(Perusahaan Listrik Negara). 

 

3.2 Logo PT PLN (Persero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT PLN (Persero) 

(Sumber: PT PLN Persero) 
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Arti dari Logo PT PLN (Persero) 

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal 

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan 

bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir 

dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, 

sepertiyang 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. 

2. Petir atau Kilat 

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. 

 

3. Tiga Gelombang 

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidangusaha 

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. Diberiwarna biru untuk 

menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang 

tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Disamping itu biru juga 

melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam 

memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. 

 

3.3 Lokasi Perusahaan 

PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang beralamat di Jalan 

Pangeran Diponegoro No. 14 Tanjung Karang Bandar Lampung (35119), yang 

merupakan cabang dari PT PLN (Persero) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan 

Zainal Abidin Pagar Alam No. 05 Bandar Lampung. 
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3.4 Visi dan Misi 

3.4.1 Visi 

 Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

3.4.2 Misi 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait 

Berorientasi pada keputusan. 

b. Menjadikan listrik sebagai media  untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

3.5 Motto Perusahaan 

“ LISTRIK UNTUK KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK ” 

3.6 Struktur Organisasi  PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang  Dengan adanya 

struktur secara langsung sudah mewujudkan suatu 

kerangka tentang tugas dan pekerjaan serta hubungan antar semua fungsi dan wewenang serta 

tanggung jawab dari tiap anggota dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut ini akan 

kami gambarkan struktur organisasi PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang 

(Sumber: PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang) 
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3.6.1 Penjelasan Struktur Organisasi 

Berdasarkan SK Direksi No. 301. K / DIR / 2003 tanggal 19 November 

2003 tentang organisasi PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang, Struktur organisasi 

dipimpin oleh seorang Manajer Area.  

1. Sebutan Jabatan   : Manajer Area  

   Jenis Jabatan   : Struktural  

Jenjang Jabatan   : Manajemen Dasar 

Unit Kerja    : Area 

 Jabatan Atasan Langsung  : General Manager  

 Hasil / Output   : Laporan Pengusahaan Area 

Tujuan Jabatan 

Bertanggung jawab atas koordinasi pengelolaan operasi dan pemeliharaan 

jaringan distribusi tenaga listrik dan mengelola transaksi energi serta mengelola 

niaga dan pelayanan pelanggan, Administrasi Keuangan, Administrasi 

Perbekalan, serta mengelola Sumberdaya Manusia (SDM) sesuai dengan 

kewenangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenaga listrikan secara 

efisien dan efektif dengan mutu dan keandalan untuk mencapai target kinerja unit. 

Tugas Pokok 

a. Mengkoordinasi program kerja dan anggaran pedoman kerja untuk mencapai 

kinerja unit. 

b. Mengoptimalkan PRK unit sebagai bahan penyusun RKAP untuk

 menetapkan arah pencapaian target kinerja. 

c. Mengkoordinasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal 

untuk mencapai kinerja unit. 

d. Mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan  

K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja. 

e. Mengevaluasi perkiraan kebutuhan energy listrik dan pendapatan penjualan 

tenaga listrik untuk merencanakan pengusahaan ketenaga listrikan di unit yang 

dipimpinnya. 
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2. Sebutan Jabatan  : Asisten Manajer Jaringan 

 Jenis Jabatan  : Struktural 

  Unit Kerja   : Area 

  Jabatan Atasan Langsung : Manajer Area  

  Hasil / Output  : Pendistribusian Energi Listrik Yang 

        Handal 

 

Tujuan Jabatan 

 Bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Distribusi, Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dan 

Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) untuk menjamin mutu dan 

keandalan jaringan distribusi.  

TugasPokok 

a. Menyusun Program Rencana Kerja (PRK) untuk kegiatan Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Distribusi. 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksaanaan Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Distribusi, PDKB  serta PLTMH. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Distribusi. 

d. Melakukan analisis dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi termasuk PDKB. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja proteksi distribusi dan pelayanan 

teknik. 

3. Sebutan Jabatan  : Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik 

Jenis Jabatan  : Struktural 

Jenjang Jabatan  : Supervisori Atas 

Unit Kerja   : Area 

Jabatan Atas  : Manajer Area Langsung 

 Hasil / Output  : Laporan Transaksi Energi, Susut, dan 

       Pemeliharaan Meter Transaksi.  

 Tujuan Jabatan 

 Bertanggung jawab dalam kegiatan transaksi energi pelanggan dan 
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 Area/Rayon/Unit terkait, pengedalian susut dan pemeliharaan meter 

 transaksi standar operasional yang berlaku. 

Tugas Pokok 

a. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen billing. 

b. Mengkoordinasikan dengan AP2TL (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) 

terkait dengan proses billing. 

c. Menyusun biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP. 

d. Memonitoring dan mengendalikan realisasi penggunaan anggaran SKKI/SKKO. 

e. Mengkoordinasikan kegiatan operasional dibagian transaksi energi. 

 

4. Sebutan Jabatan   : Asisten Manajer Pelayanan dan 

        Admnistrasi 

Jenis Jabatan    : Struktural 

 Jenjang Jabatan    : Supervisori Atas 

Unit Kerja    : Area 

Jabatan Atasan Langsung   : Manajer Area  

 Hasil / Output    : Laporan terkait TUL, Data piutang 

         pelanggan, AIL. 

Tujuan Jabatan 

Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pelayanan pelanggan meliputi rencana 

penjualan, sosialisasi ketenaga listrikan dan pengembangan sarana pembayaran 

untuk pencapaiaan optimalisasi pemasaran serta kegiatan niaga yang meliputi 

pelayanan pembayaran rekening listrik dan penagihan rekening listrik serta 

pengawasan terhadap piutang pelanggan untuk mendukung target kinerja sesuai 

tujuan perusahaan. 

Tugas Pokok 

a. Mengelola peningkatan Intergritas Layanan Publik (ILP). 

b. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan administrasi pelanggan. 

c. Memonitor data pendapatan. 

d. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi 

 pembayaran. 

e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencatatan transaksi keuangan. 
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5. Sebutan Jabatan   : Asisten Manajer Perencanaan 

Jenis Jabatan   : Manajerial & Supervisori 

Jenjang Jabatan   : Supervisori Atas 

Unit Kerja    : Area 

Jabatan Atasan Langsung   : Manajer Area 

Hasil / Output   : Laporan Rekomendasi PB/PD 

Tujuan Jabatan 

Bertanggung jawab merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan ,mengendalikan, 

memonitor, pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dan atau kegiatan lain 

yang terkait dengan Jaringan distribusi yang berorientasi ke masa depan, anggaran 

operasi dan investasi, untuk mencapai terget kinerja unit Area. Membangun dan 

mengelola Data Induk Jaringan (DIJ), aplikasi dan infrastrukturnya untuk 

menunjang operasional di Area. 

TugasPokok 

a. Menyusun RAO dan UAI. 

b. Mengalokasikan, mengendalikan dan melaporkan realisasi anggaran 

operasi dan anggaran investasi. 

c. Membuat usulan dan atau revisi SKK. 

d. Menyiapkan bahan, mengolah, mengkoordinasikan dan menyusunPedoman 

Rencana Kerja (PRK) Area. 

e. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan Pedoman Rencana Kerja. 

3.6.2 Tugas Supervisor  Masing - Masing  

1. Supervisor Operasi 

Menyusun langkah kegiatan sesuai rencana kerja sub bagian operasi distribusi 

sebagai pedoman kerja dan membuat jadwal kegiatan sub bagian operasi. 

2. Supervisor Pemeliharaan 

Menyusun langkah kegitaan sesuai rencana kerja sub bagian pemeliharaan distribusi 

sebagai pedoman kerja. 

3. Supervisor Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan 

Melaksanakan kegiatan pekerjaan listrik dalam keadaan bertegangan sesuai dengan 

pedoman kerja. 
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4. Supervisor Transaksi Energi Listrik 

Melaksanakan dan menyusun kegiatan yang berhubungan dengan transaksi energi 

listrik sesuai dengan pedoman kerja. 

5. Supervisor Pengendalian Susut 

Bertanggung jawab atas pengendalian susut listrik yang terjadi setiap bulannya serta 

mengoreksi apa penyebab setiap pengendalian susut terjadi. 

6. Supervisor Pemeliharaan Meter Transaksi 

Melaksanakan Pemeliharaan pembacaan stand kWh meter yang dilakukan pihak ke 

III serta melaksanakan pembacaan sampling sebagai ujip etik(Termasuk 

Pemeliharaan AMR). 

7. Supervisor Pelayanan Pelanggan 

Bertanggung jawabat asupaya pencapaian target pendapatan dari anggaran listrik, 

pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan serta 

transaksi pembelian tenaga listrik yang memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan, serta ketersediaan standar pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi 

kerja yang baikantar unit-unit pelaksana PLN (Persero) Area TanjungKarang. 

8. Supervisor Administrasi Umum 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan manajemen organisasi 

administrasi kepegawaian dan hubungan industrial pengolahan administrasi 

kesekretariatan, komunikasi masyarakat dan hukum pengelohan keamanan, 

sarana dan prasarana kantor serta pembinaan lingkungan untuk mendukung 

kelancaran kerja organisasi. 

9. Supervisor Perencanaan Sistem 

Mengatur dan mengarahkan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait 

kesesuaian dengan target penyelesaian. 

10. Supervisor Pengendalian Kontruksi 

Bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil 

yang terkait, kegiatan administrasi teknik kontruksi dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik danbangunan sipilnya serta 

menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai standar pelayanan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL 

ADITYA PRATAMA (14311755) 

3.1.1  Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN (Persero) Area 

Tanjung Karang saya ditugaskan untuk membantu karyawan bagian Transaksi Energi Listrik 

(TEL). 

Adapun beberapa kegiatan yang saya lakukan pada bagian Transaksi Energi Listrik antara 

lain : 

1. Merakit komputer yang ada di dalam gudang penyimpanan untuk kemudian 

digunakan  menyelesaikan tugas selama PKL di PT PLN (Persero) Area Tanjung 

Karang. 

 

Gambar 3.1 Merakit komputer pada PT PLN 

(Sumber : PT PLN Persero) 

 

2. Membantu memeriksa akurasi foto meter menggunakan aplikasi CMT  

(Catat Meter Terpusat). 
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Gambar 3.2 Informasi pelanggan pada aplikasi Catat Meter Terpusat 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT PLN (persero) Area Tanjung Karang adalah : 

1. Di ruangan Transakri Energi Listrik (TEL) ada beberapa meja yang tidak terpasang  

komputer dikarenakan karyawan sudah di pidahkan ke daerah tertentu. Maka dari itu 

penulis diperintahkan oleh Bapak Fajar Anang. S,E selaku pembimbing PKL untuk 

merakit komputer yang nantinya akan digunakan menyelesaikan tugas yang akan 

diberikan. 

2. Foto meter yang telah di ambil dari lapangan akan secara otomatis masuk kedalam 

Aplikasi Catat Meter Terpusat. Sementara pengecekan akurasi foto meter biasanya 

dilakukan pada akhir bulan sehabis pembayaran listrik. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) Area Tanjung 

Karang terdapat beberapa kendala yang berasal dari penulis ataupun perusahaan. Adapun 

kendala yang dihadapi saat melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di PT PLN (Persero) 

Area Tanjung Karang yaitu : 

1. Komputer yang tak terpakai lama diletakan dalam gudang, oleh sebab itu komponen 

komputer seperti LCD, keyboard sudah banyak yang tidak berfungsi. 

2. Pada saat pengecekan foto sering tidak akurat, dikarenakan nomor kwh meter sudah 

usang oleh karena itu nomor meter menjadi sulit untuk dibaca. 
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi di atas, maka cara penulis untuk mengatasi 

kendala tersebut antara lain : 

1. Untuk permasalahan yang terjadi pada perangkat komputer yang rusak, penulis 

mengusulkan untuk melakukan perawatan rutin oleh PT PLN (Persero) Area Tanjung 

Karang sehingga computer dapat digunakan kembali jika diperlukan. Ada beberapa 

literatur yang membahas tentang perawatan komputer :  

a. Menurut Jay Meizer dan Barry Render(2001), pemeliharaan adalah segala 

kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja 

dengan baik. 

b. M.S Sehwarat dan J.S Narang (2001), pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan 

yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang 

ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan 

kualitas). 

Manfaat yang didapatkan dengan adanya pemeliharaan komputer yaitu : 

a. Untuk memperpanjang kegunaan aset. 

b. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi 

dan mendapatkan laba investasi maksimum. 

2. Untuk permasalahan tentang pengecekan foto meter, penulis melakukan diskusi 

dengan Bapak Satria selaku Kepala ruangan Transaksi Energi Listrik, beliau 

mengatakan kepada penulis bahwa akan menugaskan anggota lapangan untuk 

melakukan inspeksi ulang nomor KWH. 

a. Birds dan Gemain (1986), pengertian inspeksi k3 adalah cara terbaik dalam 

menemukan suatu masalah dan menemukan resikonya sebelum terjadinya 

kecelakaan atau kerugian dan penyakit akibat kerja. 

Berdasarkan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukan bahwa 

pentingnya melakukan inspeksi. Tanpa adanya fungsi inspeksi pada suatu 

kelompok atau organisasi maka element-element organisasi dapat berbuat 

seenaknya dan hasil kerja tidak memenuhi standar, sehingga dapat mengancam  

kelangsungan organisasi. 
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3.2 PELAKSANAAN PKL 

AHMAD RIZKY SYAFRULLAH (14311797) 

3.1.1  Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN PERSERO 

(area tanjung karang) penulis ditugaskan untuk membantu karyawan bagian TEL (Transaksi 

Energi Listrik) 

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan penulis pada bagian karyawan TEL (Transaksi 

Energi Listrik) antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Mengrekap data nomor kwh meter pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT PLN PERSERO (Area tanjung karang) adalah membantu karayawan bagian 

TEL antara lain : 
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1. Menyalin data KWH nomor meter merupakan kegiatan rutin yang dikerjakan oleh 

karyawan bagian TEL (Transaksi Energi Listrik) yang dilakukan setelah karyawan 

bagian lapangan datang ke lokasi daerah-daerah pengambilan data untuk mencatat 

data secara manual, kemudian karyawan bagian lapangan mengirim data KWH ke 

karyawan bagian gudang berupa hardcopy yang akan dilanjutkan kembali ke 

karyawan bagian TEL (Transaksi Energi Listrik) untuk dilakukan rekap ulang agar 

dilengkapi nama data pelanggan dan id pelanggan untuk proses klain garansi KWH 

meter. 

2. Menggambar titik lampu PJU (Penerangan Jalan Umum). 

Jadi menggambar titik lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) ini adalah hasil 

penyelidikan PJU (Penerangan Jalan Umum) oleh karyawan Rayon Natar yang dilihat 

dari aplikasi MAP SOURCE, kemudian digambar di microsoft excel.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Aplikasi Map Source 

Menggambar titik lampu PJU dapat dilakukan jika seluruh titik kordinat  telah dilihat melalui 

alat bernama GARMIN atau perangkat GPS yang kemudian di download kembali 

menggunakan aplikasi  MAP SOURCE. 
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Gambar 3.6 Contoh data yang telah didownload 

Adapun tahap dalam penggambaran titik lampu PJU  antara lain : 

a. Memeriksa rekapitulasi PJU pergardu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Pemeriksaan rekapitulasi PJU pergardu Rayon Natar 

Memeriksa rekap data PJU pergardu bertujuan untuk melihat atau mengecek ulang kembali 

dari jumlah titik yang ada pada kordinat sesuai atau tidak dengan jumlah yang ada pada 

rekapan. 

b. Membuka microsoft excel 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 3.8 Microsoft excel untuk menggambar titik lampu PJU 
 

Microsoft Excel di gunakan untuk lembar menggambar titik lampu PJU, mengapa microsoft 

excel, karena 1 titik kordinat yang dibaca oleh aplikasi map source dapat muncul dengan 

banyak titik-titik lampu per daerah, sehingga dapat dengan mudah  diurutkan per sheet 

dengan menggunakan microsoft excel. 

c. Kemudian membuka kembali aplikasi Map Source. 

Memasukan atau di OPEN data titk kordinat yang telah diunduh tadi ke dalam aplikasi Map 

Source, untuk dilihat titk-titik lampu yang akan digambar di microsoft excel. 
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Gambar 3.9 Membuka kembali aplikasi MAP SOURCE 

 

d. Lalu klik SHOW ON MAP pada data yang telah dibuka tadi, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3.1.1 Peta titik Penerangan Jalan Umum(PJU) 

 

Pada tahap inilah proses penggambaran akan dilakukan, gambar angka yang ada pada aplikasi Map 

Source tersebut itulah titik lampu yang akan digambar diaplikasi microsoft excel,titik angka yang ada 

pada gambar,disamakan kembali dengan data rekapitulasi gardu PJU  

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan peraktek kerja lapangan di PT PLN PERSERO (area tanjung 

karang) terdapat beberapa kendala yang berasal dari penulis ataupun perusahaan. Adapun 

kendala yang dihadapi saat melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di PT PLN PERSERO 

(area tanjung karang) yaitu : 
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1. Dari tim lapangan, karyawan bagian gudang menerima data hardcopy berupa tulisan tangan. 

Sementara dari karyawan bagian gudang, penulis masih menerima data berupa data yang 

sama, sehingga data yang berbentuk angka terkadang kurang dipahami oleh penulis. 

2. Setelah pihak PLN melakukan pengecekan kembali di lokasi titik kordinat Penerangan Jalan 

Umum (PJU),  Data posisi titik kordinat yang telah diberikan PEMDA kepada PLN tidak 

sesuai, sehingga  PLN merasa dirugikan karena adanya data yang tidak valid yang 

menyebabkan arus listrik terbuang percuma. 

 

3.2.4 Cara mengatasi kendala 

1. Disarankan PT PLN menerapkan  sistem pencatatan dari manual menjadi komputerisasi 

yang dapat berbentuk mobile agar tim lapangan tidak harus mencatat secara manual yang 

dapat menyebabkan kesalahan dalam penulisan nomor KWH yang tidak jelas. 

2. Disarankan PLN mengambil tindakan kepada pemda dengan mengirim surat keterangan 

tentang adanya data titik kordinat yang melanggar. 
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3.3 PELAKSANAAN PKL 

REVIKA PRATAMA MANRAFI (14311357) 

1.3.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN 

(Persero)Area Tanjung Karang saya ditugaskan untuk membantu karyawan bagian 

Transaksi Energi Listrik(TEL). 

Adapun beberapa kegiatan yang saya lakukan pada bagian Transaksi Energi Listrik 

antara lain: 

1. Memasukan data Penertiban Pemeriksaan Tenaga Listrik (P2TL) 

Yaitu menjadikan data yang berbentuk hardcopy ke softcopy(Excel). 

Memantau pelanggan yang telah melunasi P2TL. 

 

Gambar 3.1.3 Hasil memindahkan data dari laporan P2TL ke Microsoft Ecxel 

 

2. Operator 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.4 Operator kantor 
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1.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT PLN(PERSERO) Area Tanjung Karang adalah membantu bagian 

transaksi energi listrik antara lain : 

1. Memasukan data pelanggan/P2TL dari hasil karyawan di bagian lapangan kedalam 

bentuk Excel yang disusun sesuai dengan daerah nya masing-masing.  

2. Menjadi operator telpon kantor. 

   

1.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Ada pun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di  

PT PLN(PERSERO) Area Tanjung Karang yaitu : 

1. Spesifikasi komputer yang tidak memadai untuk di gunakan. 

2. Nomor telpon pegawai belum diperbarui, ketika pegawai ingin menghubungi pegawai 

lain nomor tidak dapat dihubungi dan harus kebagian SDM untuk mencari tau nomor 

telepon. 

Kurangnya ekstension pada telepon yang dimiliki hanya 2 ekstension jadi pegawai 

menunggu terlebih  dahulu ketika telepon sedang digunakan. 

 

1.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Mengganti spesifikasi komputer dengan yang baru. 

http://vina2016.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-spesifikasi-kompter.html 

Komputer untuk kantor pada dasarnya tidak membutuhkan tenaga CPU yang besar. 

Namun untuk computer server kantor tentu harus membutuhkan spesifikasi komputer 

yang terbaik. Dalam memilih komputer server untuk kebutuhan kantor tentunya harus 

dengan teliti dan baik. Mengingat komputer server adalah otak utama dari komputer 

perusahaan. 

2. Operator 

Harus diajukannya permohonan penambahan nomor telpon kantor agar setiap 

karyawan yang ingin mengubungi tapi nomor sudah penuh tidak harus menunggu 

dengan diadakannya penambahan nomor, jadi tidak ada yang menunggu lama untuk 

menghubungi karyawan lain. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Bedasarkan pengamatan yang dilakukan kami selama menjalani Parktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT PLN(PERSERO) Area Tanjung Karang maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu : 

1. Adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa 

tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (PERSERO) dapat 

mengetahui proses Transaksi Energi Listrik.  

3. Adanya Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT PLN(PERSERO) dapat 

melatih tentang hal ketelitian dan kedisiplinan dalam bekerja.  

 

4.2  Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kami adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya mahasiswa PKL menggunakan komputer dengan spesifikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan.  

2. Menciptakan sebuah aplikasi bagi pegawai lapangan yang mecatat nomor meter, kwh 

di kertas. Sehingga pegawai tidak perlu lagi mencatat secara manual, dengan adanya 

aplikasi tersebut pegawai dapat langsung mengirim data ke kantor dan tidak ada 

penumpukan berkas lagi. 
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