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BAB I 

GAMBARAN UMUM PT. PLN (PERSERO) 

ULP BENGKALIS 

 

1.1 Sejarah Singkat PT. ULP PLN (Persero) 

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

perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik telah mendirikan 

pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pamanfaatan 

umum mulai pada saat perusahaan Swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula 

bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik. 

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang 

Dunia II maka indonesia dikuasai Jepang dan semua personil dalam perusahaan 

listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang 

ketangan sekutu, dan di proklamasikan kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan 

buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas 

yang dikuasai Jepang pada bulan September 1945 dan di serahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan menigkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 

membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka di keluarkan 

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang 

nasionlisasi semua perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 

1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. 

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 

dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 

kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut telah diperingati untuk 

pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung badan pekerja 

Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penempatan secara resmi tahun 

1945 sebagai hari listrik berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan 

tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri 
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pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 

1975 peringatan hari listrik dan gas digabungdengan hari kebangkitan pekerjaan 

umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. 

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan 

keputusan meteri pertambangan dan Energi No. 134/43.PE/1992 pada tanggal 31 

Agustus 1992 ditetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai hari Listrik 

Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-

pembagian kurun waktu tertentu dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu: 

1. Periode Sebelum Tahun 1943 

Perusahaan Kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan 

Swasta Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha kelistrikan untuk 

umum yang dinilai menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-

perusahaan listrik Swasta milik Belanda seperti: 

a. NV ANIFM 

b. NV GRBRO 

c. NV OGRML 

2. Periode Tahun 1943-1945 

Pada Waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan listrik swasta 

tersebut dikuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut 

situasi suatu kondisi suatu daaerah-daerah tertentu seperti perusahaan 

Listrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain. 

3. Periode Tahun 1945-1966 

Perusahaan Listrik Dan Gas disebut dari Jepang dan melalui ketetapan 

Presiden RI. No. 1/Sd/. 1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan 

Listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa Agresi 

Belanda ke-1, perusahaan-perusahaan Listrik yang di bentuk dengan 

ketetapan Presiden diatas, dikuasai kembali oleh pemiliknya semula Pada 

Agresi Belanda ke-2 (19 Desember 1948). Sebagian besar kantor-kantor 

Jabatan listrik dan gas direbut oleh pemerintah Colonial Belanda, kecuali 

daerah AcehTahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Listrik 

dan gas milik pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan Listrik 
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Swasta diserahkan kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi 

Meja Bundar (KMB). Berdasarkan Keputusan Presiden No.163. 3 Oktober 

1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Belanda yaitu 

jika konsesi perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan Listrik 

milik Swasta tersebut diambil dan di gabungkan ke Jawatan tenaga. Di ubah 

menjadi Perusahaan Listrik Negara melalui surat keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum dan tenaga No. P.25/45/17 Tanggal 23 September 1959 

setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik (DD. PLN) terbentuk. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1996 tentang “Perusahaan 

Negara” dan melalui peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67 

Tahun 1961 dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara 

(BPU-PLN), yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan gas, dan berada 

didalam satu wadah organisasi. 

4. Periode Tahun 1967-1985 

Dalam Kabinet Pembangunan 1, PLN dan Lembaga masalah ketenagaan 

(LMK) di alihkan ke departemen PUTL No. 6/PRT/1970. Tahun 1972, PLN 

ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No. 18. 

Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang Kelistrikan 

Kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan 

perencanaan umum dibidang Kelistrikan Nasional di samping tugas-tugas 

sebagian perusahaan. Mengingat kebijaksanaan energi perlu untuk 

ditetapkan secara Nasional, maka Kabinet pembangunan III dibentuk 

Departemen pertambangan dan Energy, dan PLN serta PGN berpindah 

lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen dibidang ketenagaan 

selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan (1981). Dalam 

kabinet pembangunan IV, Ditjen ketenagaan diubah menjadi Ditjen Listrik 

Energy Baru (LEB). Perubahaan nama ini untuk memperjelas tugas dan 

fungsinya yaitu: 

a. Pembinaan Program Kelistrikan 

b. Pembinaan Perusahaan Kelistrikan 

c. Pengembangan Energi Baru 
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Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintah yang semula di pukul oleh PLN 

(secara bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih 

memuaskan fungsinya sebagai Perusahaan. 

5. Periode Tahun 1985 sampai sekarang 

Mengingat Tenaga Listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan 

ekonomi masyarakat secara khusus, dan oleh karena itu usaha penyediaan 

tanaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar 

tersedia tenaga tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu 

pelayanan yang baik. Kemudian dalam rangka peningkatan pembangunan 

yang berkesinambungan diperlukan upaya-upaya. 

 
Gambar 1.1 Logo PLN 

(Sumber: Haikal, 2020) 

 

1.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis 

1.2.1 Visi 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpecaya dengan bertumpu pada potensi. Diakui sebagai perusahaan kelas 

dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada 

potensi 

1.2.2 Misi 

1. Menjalankan bisnis Kelistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan Tenaga Listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 
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3. Mengupayakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sehingga 

masyarakat lebih mudah meningkatkan usaha.  

 

1.2.3 Moto dan Struktur Organisasi 

Moto PT. PLN (Persero) ULP Bengkalis adalah listrik untuk kehidupan 

yang lebih baik. Sedangkan Struktur organisasi adalah gambaran diri organisasi 

atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatan 

masing-masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembentukan struktur 

organisasi atau instansi serta dengan memperhatikan keterampilan yang dimiliki 

oleh masing-masing karyawan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sangat diperlukan oleh perusahaan. 

Corok atau organisasi akan berpengaruh pada luas sempitnya usaha dan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Organisasi adalah untuk menunjukkan hubungan antar atasan dengan 

bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan tanggung jawab setiap 

masing-masing yang telah di berikan dalam suatu organisasi yang teratur. Adapun 

dasar organisasi mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan atau pembagian tugas antar pengurus 

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai 

Sedangkan tujuan organisasi adalah: 

1. Memudahkan pelaksanaan tugas karena adanya pembagian kerja 

2. Memudahkan pimpinan mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari 

atasan dan bawahan 

3. Mengkordinasi kegiatan-kegiatan atasan dan bawahan karena tujuan tertentu 

4. Mempermudahkan pembayaran tugas untuk masing-masing karyawan. 
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Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Bengkalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Struktur organisasi PT. PLN Rayon Bengkalis 

(Sumber: PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis, 2020) 
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JE OPDIST 
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SPV TEKNIK 

NURIL 

AZWAR 

8808047-R2 

SPV TEKNIK 

NURIL 

AZWAR 

8808047-R2 
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1.3 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis ini terletak di Pangkalan Batang, dan 

sistem pendistribusian tegangan di kantor distribusi yang terletak di Jalan Hang 

Tuah. 

 Penyuplaian tegangan ini mencakup dari Bengkalis, Perapat Tunggal, 

Pambang, dan Ketam Putih. Perencanaan telah membangun feeder jurusan 

perkantoran dan jaringan tegangan menengah ke arah Pematang Duku. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

PT.PLN (PESERO) ULP BENGKALIS 

 

2.1 Spesifikasi Kegiatan Yang Dilaksanakan 

Selama pelaksanaan kerja praktek (KP) di PT.PLN (PESERO) ULP 

Bengkalis, penulis ditempatkan di kantor PT. ULP PLN (PERSERO) ULP 

Bengkalis di jalan Antara yang dimana kantor ini melayani gangguan 24 jam yang 

terjadi di lapangan atau dipelanggan. 

  

2.2 Deskripsi kerja Praktek (KP) 

Tabel 2.1 Daftar kerja praktek untuk mahasiswa magang 

Hari Pagi Sore 

Senin – Kamis 07.30 - 12.00 WIB 13.30 - 16.30 WIB 

Jumat 07.30 - 11.30 WIB 13.30 - 17.00 WIB 

Catatan: Untuk di kantor PT. PLN (Persero) ULP Rayon Bengkalis mahasiswa 

magang diwajibkan masuk semua sampai waktu yang telah ditentukan. 

 

Tabel 2.2 Kegiatan harian minggu pertama bulan November 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Rabu 4 

November 2020 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09.35  
Pembagian devisi kepada masing-masing anggota 
KP. 

10.00 - 16.30  Mencari data pelanggan dan di-scan. 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Kamis 5 

November 2020 

07.30  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.20  Mencari data pelanggan dan di-scan. 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang 

3 
Jumat 6 

November 2020 

07.30 - 08.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PLN Rayon Bengkalis. 

08.30 - 16.50  
Melakukan penyusunan berkas dokumen 

perubahan data pelanggan.  

17.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 
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Kegiatan harian pada minggu pertama bulan November 2020 adalah: 

1. Pada hari pertama melaksanakan kerja praktek. melakukan breffing 

bersama anggota PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis penulis diberikan 

bekal tentang segala pekerjaan di PT. PLN (Persero) ULP. Rayon 

Bengkalis. Tahap pengenalan diri dihari pertama pada tanggal 2 November 

kepada seluruh staf-staf Di PT. PLN (Persero) Rayon Bengkalis. Selama di 

bawah pengawasan PLN, diminta masuk pada tanggal 4 November 2020.  

 
Gambar 2.1 Briefing dan Pengenalan  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Pada hari kedua pada tanggal 5 November penulis melakukan breffing dan 

mencari data pelanggan dan di-scan. 

 
Gambar 2.2 SCAN data pelanggan  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

3. Pada hari ketiga pada tanggal 6 November 2020 penulis melakukan 

penyusunan berkas dokumen di gudang ruangan Revass PLN Bengkalis. 
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Penyusunan yang dilakukan untuk memeriksa berkas-berkas dokumen 

yang diperlukan untuk data perusahaan. 

 
Gambar 2.3 Menyusun berkas dokumen 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

Tabel 2.3 Kegiatan harian minggu kedua bulan November 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 9 

November 2020 

07.30  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 11.30  Melakukan perekapan data SLO. 

14.00 - 15.50  Melakukan perekapan data SLO. 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 10 

November 2020 

07.45  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

09.50 - 15.30  Mencari data SLO tahun 2009 - 2014. 

16.30  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 11 

November2020 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.15 - 15.30  Melakukan perekapan data SLO. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 12 

November 2020 

07.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 15.50  Melakukan perekapan data SLO. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

5 
Jumat 13 

November 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.30  Melakukan perekapan data SLO. 
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17.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 
pulang. 

Kegiatan harian minggu kedua bulan November 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu kedua pada hari pertama melaksanakan kerja 

praktek. Melakukan breffing bersama anggota PT. PLN (Persero) Rayon 

Bengkalis. Untuk minggu kedua ini direktur membahas masalah (K3) 

untuk menjaga keselamatan bersama. Melakukan perekapan data SLO, 

Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang diterbitkan 

sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan siap 

untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.4 Perekapan data SLO  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 10 November 2020 penulis disuruh mencari data 

SLO dari tahun 2009 – 2014 kemudian direkap. Sertifikat Laik Operasi 

(SLO) merupakan sertifikat yang diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi 

dibangunan milik calon pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 
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Gambar 2.5 Mencari data SLO tahun 2009 - 2014 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

1. Kegiatan pada tanggal 11 November 2020 Pada hari ini penulis melakukan 

perekapan Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang di 

terbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan 

siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.6 Perekapan data SLO  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 12 November 2020 Pada hari ini penulis melakukan 

perekapan Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi di bangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 
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Gambar 2.7 Perekapan data SLO  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

  

3. Kegiatan pada tanggal 13 November 2020 Pada hari ini penulis melakukan 

perekapan Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang di 

terbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan 

siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.8 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

Tabel 2.4 Kegiatan harian minggu ketiga bulan November 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 

  

Senin 16 

November 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.00 - 16.00  Melakukan Perekapan data SLO. 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 17 

November 2020 
07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 
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08.00 - 16.50  Melakukan perekapan data SLO. 

16.50  Melakukan pengecekan suhu dan absensi pulang. 

3 
Rabu 18 

November 2020 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Melakukan di-scan data SLO. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 19 

November 2020 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Mempromosikan diskon perubahan daya. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

5 

  

Jumat 20 

November 2020 

07.30 - 08.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 
pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.55  Membuat email PLN Mobile. 

17.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

Kegiatan harian minggu ketiga bulan November 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu ketiga pada hari pertama minggu ketiga 

melaksanakan kerja praktek. Melakukan breffing bersama anggota PT. 

PLN (Persero) ULP Rayon Bengkalis. Untuk minggu kedua ini penulis 

melakukan perekapan data SLO merupakan sertifikat yang diterbitkan 

sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan siap 

untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.9 Perekapan data SLO  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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2. Kegiatan pada tanggal 17 November 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang di 

terbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan 

siap untuk dialiri tegangan listrik 

 
Gambar 2.10 Perekapan data SLO  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

3. Kegiatan pada tanggal 18 November 2020 penulis pelanggan melakukan 

scan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang di 

terbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan 

siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.11 Perekapan data SLO  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

4. Kegiatan pada tanggal 19 November 2020 penulis mempromosikan 

browser new promo tambah daya super merdeka di sekitar wilayah kota 
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Bengkalis sampai akhir tahun 2020 sesuai target. Program “SUPER 

MERDEKA” memberikan keringanan bagi pelanggan golongan tarif 

bisnis dan industri tegangan rendah mulai daya 450 (VA) sampai dengan 

daya 13.200 (V) dengan pilihan daya akhir sampai dengan daya 16.500 

(VA), dan PLN Perpanjang Program Diskon Tambah Daya Listrik Hingga 

31 Desember. 

 
Gambar 2.12 Mempromosikan brosur tambah daya  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

5. Kegiatan pada tanggal 20 November 2020 penulis Penulis melakukan 

perekapan email mobile PLN mobile phone adalah custemer self service 

berbasis mobile yang terintegrasi dengan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan 

Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Terpusat (AP2T). 

 
Gambar 2.13 Perekapan email PLN Mobile 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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Tabel 2.5 Kegiatan harian minggu keempat bulan November 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 23 

November 2020 

07.30 - 08.00 

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis.. 

08.20 - 16.30  
Melakukan pergantian KWH meter di jalan 

pramuka.. 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 24 

November 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 
Bengkalis. 

08.50 - 16.30  Melakukan perekapan data SLO. 

16.50  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 25 

November 2020 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  
Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan 

SCADA. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 26 

November 2020 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  
Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan 
SCADA. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

5 
Jumat 27 

November 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.00 - 16.55  Melakukan pendataan trafo rusak. 

17.00  Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

Kegiatan pada minggu keempat bulan November 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu keempat pada hari pertama minggu keempat 

melaksanakan kerja praktek. Melakukan breffing bersama anggota PT. 

PLN (Persero) ULP Rayon Bengkalis. Untuk minggu kedua ini penulis 

diajak melakukan pergantian KWH di rumah pelanggan yang berada di 

jalan Pramuka. 
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Gambar 2.14 Mengganti KWH Meter 

  (Sumber: Dokumentasi, 2020)  

 

2. Kegiatan pada tanggal 24 November 2020 penulis pelanggan melakukan 

scan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang di 

terbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan 

siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.15 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

3. Kegiatan pada tanggal 25 November 2020 penulis diajak karyawan PLN 

melakukan survey dan melihat perawatan SCADA di daerah Selat Baru. 
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Gambar 2.16 Pengecekan SCADA 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

4. Kegiatan pada tanggal 26 November 2020 penulis diajak karyawan PLN 

melakukan survey dan melihat perawatan dan pengeceka SCADA di 

daerah Selat Baru. 

 
Gambar 2.17 Pengecekan SCADA 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

5. Kegiatan pada tanggal 27 November 2020 penulis melakukan pendataan 

trafo rusak dan mencatat name plate trafo. 
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Gambar 2.18 Pendataan trafo rusak 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
 

Tabel 2.6 Kegiatan harian minggu pertama bulan Desember 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 30 

November 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.30  
Melakukan pergantian KWH meter di Bengkalis 

kota. 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 1 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.40 - 16.30  Melakukan perekapan data SLO. 

16.50  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 2 

Desember 2020 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Melakukan perekapan data SLO. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 3 

Desember 2020 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Melakukan rekap form serah terima shift security. 

16.40  Pengecekan suhu tubuh dan absensi pulang 

5 
Jumat 4 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Melakukan Pendataan KWH Meter rusak. 

17.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 
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Kegiatan harian minggu pertama bulan Desember 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu kelima di bulan Desember 2020 melaksanakan 

kerja praktek. Melakukan breffing bersama anggota PT. PLN (Persero) 

ULP Rayon Bengkalis. Untuk minggu kedua ini penulis diajak melakukan 

pergantian KWH di rumah pelanggan yang berada di Selat Baru. 

 
Gambar 2.19 Mengganti KWH Meter 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 1 Desember 2020 penulis melakukan pendataan 

data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang diterbitkan 

sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan siap 

untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.20 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

3. Kegiatan pada tanggal 2 Desember 2020 penulis melakukan pendataan 

data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang diterbitkan 
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sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon pelanggan siap 

untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.21 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

4. Kegiatan pada tanggal 3 Desember 2020 penulis melakukan rekap from 

serah terima shift security. Yang berfungsi untuk mendata shift keja 

security. 

 
Gambar 2.22 Rekap from serah terima shift security  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

5. Kegiatan pada tanggal 4 Desember 2020 penulis melakukan pendataan 

KWH Meter rusak yang sudah tidak digunakan lagi. 
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Gambar 2.23 Pendataan KWH Meter rusak  

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 
Tabel 2.7 Kegiatan harian minggu kedua bulan Desember 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 7 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.30  Melakukan pergantian KWH Meter di Selat Baru. 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 8 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 
pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.40 - 16.30  Melakukan penyusunan berkas SLO. 

16.50  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Kamis 10 

Desember 2020 

08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. (Persero) ULP Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Melakukan penyusunan berkas data SLO. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Jumat 11 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.50  Melakukan rekap data SLO. 

17.00  Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

Kegiatan harian minggu kedua bulan Desember 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu keenam bulan Desember 2020 melaksanakan kerja 

praktek. Melakukan brieffing bersama anggota PT. PLN (Persero) ULP 

Rayon Bengkalis. Untuk minggu kedua ini penulis diajak melakukan 

pergantian Kwh di rumah pelanggan yang berada di Bengkalis kota. 
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Gambar 2.24 Mengganti KWH Meter 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 8 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

penyusunan berkas data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan 

sertifikat yang diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik 

calon pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.25 Menyusun berkas SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

3. Kegiatan pada tanggal 10 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

penyusunan berkas data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan 

sertifikat yang diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik 

calon pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 
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Gambar 2.26 Menyusun berkas SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

4. Kegiatan pada tanggal 11 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.27 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 
Tabel 2.8 Kegiatan harian minggu ketiga bulan Desember 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 14 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.30  Membersihkan gudang di ruang revass. 

16.40  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

2 
Selasa 15 

Desember 2020 
07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 
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08.40 - 16.30  Melakukan perekapan data SLO. 

16.50  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 16 

Desember 2020 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.40  Melakukan Perekapan data SLO. 

16.45  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

4 
Kamis 17 

Desember 2020 

07.35 - 08.00  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 
pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 16.30  Melakukan perekapan data SLO. 

16.50  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

5 
Jumat 18 

Desember 2020 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 16.50  Melakukan perekapan data SLO. 

17.00  Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

Kegiatan harian minggu ketiga bulan Desember 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu ketujuh di bulan Desember 2020 melaksanakan 

kerja praktek. Melakukan breffing bersama anggota PT. PLN (Persero) 

ULP Rayon Bengkalis. Untuk minggu ketigaa ini penulis membersihkan 

gudang di ruangan revass. 

 
Gambar 2.28 Membersihkan gudang 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 15 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 
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diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.29 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

3. Kegiatan pada tanggal 16 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.30 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

4. Kegiatan pada tanggal 17 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 
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Gambar 2.31 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

5. Kegiatan pada tanggal 18 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik.  

 
Gambar 2.32 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

Tabel 2.9 Kegiatan harian minggu keempat bulan Desember 2020 

No Hari/ Tanggal Pukul (WIB) Kegiatan 

1 
Senin 28 

Desember 2020 

07.30 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.20 - 11.40  Melakukan rekap data SLO. 

13.40 - 16.40  Melakukan rekap data SLO. 

2 
Selasa 29 

Desember 2020 
16.50  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 
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08.40 - 16.30  Membuat email PLN mobile. 

16.50  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

3 
Rabu 30 

Desember 2020 

07.35 - 08.00  

Melakukan pengecekan suhu tubuh dan briefing 

pagi bersama anggota PT.PLN (Persero) ULP 

Bengkalis. 

08.30 - 11.40  Melakukan rekap data SLO. 

14.00 - 16.30  Melakukan rekap data SLO. 

16.32  
Melakukan pengecekan suhu tubuh dan absensi 

pulang. 

Kegiatan harian minggu keempat bulan Desember 2020 adalah: 

1. Kegiatan pada minggu kedelapan pada bulan Desember 2020 

melaksanakan kerja praktek. Melakukan breffing bersama anggota PT. 

PLN (Persero) ULP Rayon Bengkalis. Untuk minggu kedua ini penulis 

melakukan perekapan data SLO. 

 
Gambar 2.33 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

2. Kegiatan pada tanggal 22 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

pembuatan email PLN mobile yang berfungsi untuk mendata nama 

pelanggan diaplikasi tersebut. 
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Gambar 2.34 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 

 

3. Kegiatan pada tanggal 23 Desember 2020 penulis pelanggan melakukan 

perekapan data Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi dibangunan milik calon 

pelanggan siap untuk dialiri tegangan listrik. 

 
Gambar 2.35 Perekapan data SLO 

(Sumber: Dokumentasi, 2020) 
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2.3  Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan dapat saat melakukan kerja praktek (KP) 

berdasarkan spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat melihat, mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu 

yang didapatkan dibangku kuliah. 

2. Dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di PT. PLN 

(Persero) Rayon Bengkalis serta mencari solusi penyelesaiannya. 

3. Dapat belajar disiplin dan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan di dunia 

kerja.  

4. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Politeknik Negeri Bengkalis 

dengan PT. PLN (PESERO) ULP Bengkalis.  

5. Agar dapat membiasakan diri bekerja secara profesional. 

  

2.4 Perangkat Lunak atau Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan kerja praktek (KP) di PT. PLN (PESERO) Rayon Bengkalis.  

1. Perangkat lunak  

a. Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan 

untuk menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT. PLN (PESERO) 

Rayon Bengkalis. 

b. Wireless Finder (WIFI) yang digunakan untuk mencari materi yang 

berkaitan dengan judul (KP) kerja praktek yang diambil.  

2. Perangkat keras  

a. Tang Amper  

b. Tangga 

c. Tang Biasa 

d. Obeng + (plus) 

e. Obeng - (minus) 

f. Tes Pen 
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2.5 Data-Data Yang Dibutuhkan 

Di sini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan 

laporan Kerja Praktek yaitu: Data sejarah singkat perusahaan, Data struktur 

organisasi perusahaan, data kegiatan harian departemen electrical. 

Untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat dan benar, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpualan data dengan cara mengamati langsung 

terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek dilapangan 

maupun dengan memperhatikan setiap teknisi yang sedang praktek pada PT. 

PLN (PESERO) Rayon Bengkalis. 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung 

baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

distribusi.  

 

2.6 Kendala Yang Dihadapi Penulis 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini tidak mudah bagi penulis untuk 

menyelesaikan laporandan kendala yang sering dihadapi oleh penulis dalam 

penyusunan laporan ini adalah: 

1. Sulit mendapatkan buku referensi dan data-data yang dibutuhkan oleh 

penulis.  

2. Sulit untuk memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan pembimbing 

jika tidak terlibat langsung di lapangan.  

3. Sulit berkomunikasi untuk menanyakan suatu permasalahan jika berada di 

area lapangan pekerjaan.  
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BAB III 

STANDARD OPERATING PROCEDUR (SOP) 

PENAMBAHAN DAYA PT. PLN (PERSERO) ULP 

BENGKALIS 

 

3.1 Pengertian Tambah Daya 

Daya listrik adalah besarnya kekuatan atau suplai tenaga listrik yang 

mengalir. Besaran daya listrik ini disimbolkan dengan volt ampere atau VA. 

Dalam rumah tangga, kategori daya listrik dibedakan menjadi 900 VA, 1300 VA, 

dan seterusnya. Seiring dengan bertambahnya pemakaian, daya listrik yang 

dibutuhkan juga bertambah. Saat ini listrik memang selalu menjadi sebuah 

kebutuhan yang paling penting dan diutamakan oleh banyak orang. Bahkan sangat 

pentingnya komponen ini, beberapa orang malah membutuhkannya dengan lebih 

banyak daya. (Hamdani, 2015). 

Salah satu tanda sebuah rumah memerlukan penambahan daya listrik dapat 

dilihat dari meteran listrik yang sering turun. Besaran penambahan dan biaya 

tambah daya listrik itu sendiri berbeda-beda tergantung kebutuhan. Tentunya 

semakin besar penambahan, biaya tambah daya listrik juga semakin besar. 

(Alexander, 2019). 

 

Gambar 3.1 Brosur tambah daya 

(Sumber: Virdita, 2020) 
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3.2 Pertimbangan Menambah Daya Listrik di Rumah 

Dengan adanya biaya tambah daya listrik, bisa jadi pelanggan merasa ragu 

untuk melakukan penambahan. Belum tentu biaya tambah daya listrik sesuai 

dengan anggaran rumah tangga. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa menjadi 

pertimbangan di masa pandemi seperti sekarang, daya listrik yang cukup sangat 

penting, karena banyaknya orang yang bekerja dari rumah dan siswa yang belajar 

secara online. 

Jika pelanggan memiliki bisnis rumahan yang juga memanfaatkan peralatan 

listrik. Tentunya pelanggan harus pastikan jangan sampai daya listrik 

mengganggu aktivitas. Luas rumah dan jumlah ruangan juga dapat berpengaruh 

terhadap besarnya daya listrik jika kita sedang mencari. 

 

3.3 Tarif Listrik Terbaru 2020 

Penetapan tariff listrik dilakukan tiga bulan sekali oleh pemerintah. Namun, 

ditahun 2020 ini tidak ada kenaikan tarif dasar listrik untuk seluruh golongan tarif, 

termasuk rumah tangga daya 900 Volt Ampere (VA), rumah tangga mampu 

(RTM) 1.300 VA, dan di atasnya. Secara rinci, berikut ini tarif listrik terbaru 

untuk tahun 2020. 

1. RP1467,28 per kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu: 

a. R-1 rumah tangga kecil dengan daya 1300 VA 

b. R-1 rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA 

c. R-1 rumah tangga menengah (3.500 - 5.500 VA) 

d. R-1 rumah tangga besar (6.600 VA ke atas) 

e. B-2 bisnis menengah (6.600 VA sd 200 kVA) 

f. P-1 kantor pemerintah dengan daya 6.600 VA sampai 200 kVA, dan 

penerangan jalan umum. 

2. RP1352/KWH untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM). 

3. RP1145/KWH untuk pelanggan tegangan menengah yaitu: 

1. B-3 bisnis besar dengan daya di atas 200 kVA 

2. P2 kantor pemerintah dengan daya di atas 200 kVA. 
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4. RP.997/KWH untuk pelanggan tegangan tinggi, yaitu I-4 Industri besar 

dengan daya 30 MVA ke atas. 

 

3.4 Persyaratan Untuk Tambah Daya Listrik 

Selain biaya tambah daya listrik yang beragam, syaratnya ternyata juga 

tidak sedikit. Ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi persyaratan 

diantaranya adalah: 

1. Menyetujui ketentuan penempatan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) 

milik PLN agar lebih aman dan mudah untuk diperiksa oleh petugas PLN. 

2. Menjaga APP dan perlengkapan milik PLN. 

3. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau 

kesengajaan pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Membayar tagihan atas pemakaian listrik secara tepat waktu. 

5. Membayar tagihan susulan jika ada pelanggaran pemakaian tenaga listrik 

atau akibat pemakaian yang tidak terukur secara penuh. 

6. Menyediakan lokasi serta membayar biaya pemindahan dan ganti rugi KWH 

yang tidak tersalur, apabila pelanggan bermaksud untuk memindahkan tiang 

listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan PLN. 

7. Melapor kepada PLN maksimal 7 hari setelah dilakukannya penyalaan pada 

persil pelanggan untuk memastikan kesesuaian prosedur. Apabila sampai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan pelanggan tidak melapor kepada 

PLN, seluruh pelaksanaan penyambungan listrik hingga penyalaan pada 

persil pelanggan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. 

 

3.5 Biaya Tambah Daya Listrik Terbaru 

Untuk menambah daya listrik, ada biaya yang perlu Anda siapkan. Biaya 

tambah daya listrik terdiri dari beberapa komponen, yaitu biaya penyambungan, 

biaya MCB, dan uang jaminan pelanggan. Simak penjelasannya berikut ini: 

1. Biaya penyambungan 

Biaya tambah daya listrik yang harus disiapkan pertama adalah biaya 

penyambungan, yaitu perubahan daya dari meteran atau sambungan yang sudah 
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ada. Tergantung pada besaran penambahan dan daya lama, biaya tambah daya 

listrik juga akan berbeda. Berikut rincian biaya tambah daya listrik untuk 

penyambungan. 

 

 

Gambar 3.2 Brosur biaya tambah daya 

(Sumber: Virdita, 2020) 
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2. Penggantian MCB 

MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah alat yang berfungsi untuk 

pembatasan arus listrik. Jika pelanggan ingin menambah daya, MCB perlu 

diganti supaya kapasitasnya sesuai dengan daya tersebut. Contoh, MCB 

untuk listrik 900 VA membutuhkan MCB dengan kapasitas minimal 4 

Ampere, yang harganya sekitar Rp 50 ribuan. 

 

 

Gambar 3.3 MCB 

(Sumber: Mamat, 2019) 

 

3. Uang Jaminan Pelanggan 

Komponen biaya tambah listrik terakhir adalah khusus untuk pelanggan 

PLN pascabayar, yakni Uang Jaminan Pelanggan saat ingin menambah 

daya. Untuk pelanggan prabayar tidak dikenakan biaya. 

 

3.6 Prosedur Tambah Daya Listrik 

Prosedur tambah daya listrik bisa di lakukan secara online melalui situs 

resmi PLN di pln.co.id maupun offline dengan datang langsung ke kantor PLN 

setempat. Berikut ini caranya: 

1. Prosedur biaya tambah daya listrik secara online 

Langkah-langkah biaya tambah daya listrik secara online adalah sebagai berikut: 

a. Buka situs resmi layanan PLN (pln.co.id) dan klik pada bagian ubah daya.  

b. Baca terlebih dahulu syarat dan ketentuan pasang baru atau perubahan 

daya online. Jika kita telah membaca dan memahaminya, klik setuju. 

https://layanan.pln.co.id/
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c. Isi ID pelanggan atau ID meter, kemudian klik cari dan tunggu hingga data 

pelanggan ditampilkan pada layar. 

d. Klik penambahan daya dan isi identitas yang diminta. Jika data yang 

dimasukkan sama dengan database yang dimiliki oleh PLN, pelanggan 

hanya perlu mencentang pada pilihan copy data pelanggan. 

e. Isi perubahan data yang diinginkan, yaitu bisa untuk menambah ataupun 

mengurangi. 

f. Jika pelanggan sudah menambah daya, selanjutnya akan muncul biaya 

tambah daya listrik. Jika kita melakukan pengurangan daya, tidak ada biaya 

tambah daya listrik yang akan dikenakan. 

g. Apabila sebelumnya masih menggunakan meteran listrik yang lama dan 

sistem pascabayar, maka akan di ganti dengan meteran baru dan sistem 

prabayar sesuai kebijakan PLN. 

h. Setelah selesai, pelanggan akan memperoleh email dari PLN tentang 

permohonan perubahan daya. Kemudian lakukanlah konfirmasi yang ada 

pada link di dalam email tersebut. 

i. Link yang telah diklik akan membawa kita masuk ke situs resmi PLN yang 

juga akan memberikan kode bayar biaya tambah daya listrik yang harus 

pelanggan bayarkan. Kode tersebut juga dikirimkan melalui email yang 

diikuti dengan tempat pembayaran yang ditunjuk oleh PLN, contohnya 

kios Payment Point Online Bank (PPOB) dan Kantor Pos. 

j. Jika pelanggan membayar biaya tambah daya listrik melalui Kantor Pos, 

petugas akan meminta pelanggan untuk menyebutkan kode bayar yang telah 

kita miliki. Setelah kode bayar tersebut di input oleh petugas, akan muncul 

nama, ID pelanggan, serta jumlah biaya tambah daya listrik yang harus 

dibayarkan, di tambah dengan biaya administrasi Kantor Pos. 

k. Langkah terakhir, tunggu petugas PLN datang dan mengganti meteran yang 

sekaligus menambah daya listrik. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 

selama 10 hari kerja, terhitung dari tanggal Anda membayar biaya tambah 

daya listrik. 
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2. Prosedur biaya tambah daya listrik secara offline 

Sedangkan untuk prosedur biaya tambah daya listrik secara offline, 

pelanggan bisa ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Hubungi kantor unit PLN terdekat ke bagian pelayanan pelanggan 

melalui telepon terlebih dahulu. 

2. Saat datang ke kantor PLN, bawa seluruh dokumen yang diperlukan, 

seperti: 

a. Fotokopi rekening listrik terakhir. 

b. Fotokopi KTP pemohon (siapkan juga surat lainnya, seperti 

surat kuasa, surat perjanjian, atau surat keterangan lainnya untuk 

menghindari kesalahan). 

c. Lembar denah lokasi bangunan atau rumah. 

d. Biaya tambah daya listrik yang dibutuhkan. 

e. Biaya penyambungan (BP). 

f. Uang Jaminan Pelanggan (UJL). 

g. Lakukan pembayaran biaya tambah daya listrik di loket 

pembayaran unit PLN terdekat. 

 

3.7 Cara Menghemat Daya Listrik Rumah 

Bagi beberapa kalangan masyarakat, mungkin biaya tambah daya listrik 

bukanlah hal yang terjangkau. Padahal kebutuhan daya listrik mereka cukup 

banyak. Langkah-langkah untuk menghemat daya listrik diantaranya adalah: 

1. Matikan lampu saat tidak digunakan. 

2. Ganti lampu pijar dengan LED. Lampu LED memang lebih mahal, tapi 

dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang dan tahan lama. 

3. Gunakan AC pada suhu sedang, seperti 23-25° C 

4. Cabut kabel dan semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 

5. Desain rumah dengan ventilasi udara yang baik, rindang, dan memiliki 

banyak pencahayaan alami, agar kita dapat mengurangi penggunaan 

lampu dan AC. 

6. Gunakan energi alternatif, misalnya panel surya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada saat pembuatan Sistem 

Informasi Pelayanan tambah daya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dengan adanya sistem informasi secara online, dapat membantu dan 

mempercepat Pelanggan dalam mencari informasi tentang bagaimana 

prosedur dan tata cara dalam pelayanan tambah daya pada PT. PLN 

(PERSERO) ULP Bengkalis. 

2. Dengan disediakannya proses pencarian pada sistem informasi secara 

online, dapat membantu dalam mencari data-data ataupun pemberitaan 

yang ada di PT. PLN (PERSERO) ULP Bengkalis. 

3. Dengan adanya sistem informasi secara online, dapat sebagai wadah atau 

media penyampaian aspirasi dari seluruh pelanggan atas pelayanan tambah 

daya yang ada di PT. PLN (PERSERO) ULP Bengkalis. 

 

4.2 Saran 

Untuk mendapatkan sistem informasi pelayanan tambah daya yang lebih 

baik dan memiliki tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi, dapat dilakukan dengan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Peningkatan antar muka yang lebih baik lagi sehingga meningkatkan 

kenyamanan penggunaan sistem informasi ini.  

2. Sistem informasi ini harus bisa dikembangkan dan terintegrasi sampai 

tingkatan keseluruhan pelayanan yang ada di PT. PLN (PERSERO) ULP 

Bengkalis. 
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